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RESUMO 

 

VELASQUES, Marcos Barbosa.  Heterogeneidade em rede: presença e práticas de uso entre 

estudantes da Universidade Metodista de São Paulo nas redes sociais. São Bernardo do 

Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2012. [Dissertação de mestrado em 

Comunicação Social] 

 

As redes sociais pela internet ganham destaque nos processos comunicacionais atuais ao 

permitirem uma maior interação entre os conectados. Entretanto, o conceito de rede, ao 

contrário do senso comum e do que se convencionou no meio acadêmico, de fato não propõe 

uma organização simétrica, estática e homogênea. A rede é, por natureza, dinâmica e 

heterogênea, assim como a sociedade é. As redes sociais e as redes digitais demonstram isso. 

Elas aumentam e diminuem seus nós e possuem diferentes graus de conexões, e mesmo nestes 

graus de conexões são diversas. O presente estudo está dividido em duas partes fundamentais. 

A primeira visa compreender o conceito de rede, e para isso baseia-se em Milton Santos, 

Pierre Musso e Albert-Lásló Barabási. Na segunda parte, a partir de uma pesquisa com 

estudantes universitários, há a preocupação de identificar as heterogeneidades existentes nas 

suas presenças nas redes e suas práticas de uso, a partir de seis categorias de análise e 

atividades relacionadas: relações pessoais, estudo, trabalho, ativismo, entretenimento e lazer, 

e informações e notícias. A questão de fundo, a respeito das possibilidades das redes, é sobre 

os diferentes níveis de participação, ou seja, a heterogeneidade em rede. O resultado do estudo 

constata a heterogeneidade, na qual os estudantes, por mais que possuam semelhanças em 

função da idade aproximada, da condição social e pelo fato de estudarem em uma 

universidade particular, são diferentes entre si, em especial, se comparados pelas áreas de 

formação. Não só a presença nas redes sociais se dá em níveis diferentes, quanto suas práticas 

também são. Portanto, o conceito de redes heterogêneas contido no pensamento de Milton 

Santos, Pierre Musso e Albert-Lásló Barabási, é confirmado com a pesquisa aplicada aos 

estudantes universitários dos cursos de graduação presencial da Universidade Metodista de 

São Paulo, a partir da análise de suas presenças e práticas de uso. 

 

[heterogeneidade em rede – redes sociais – cibercultura – comunicação mediada por 

computador - tecnologias da informação e comunicação]. 

 

 

  



RESUMEM 

 

VELASQUES, Marcos Barbosa.  Heterogeneidad en red: presencia y prácticas de uso entre 

estudiantes de la Universidad Metodista de Sao Paulo en las redes sociales. Sao Bernardo do 

Campo: Universidad Metodista de Sao Paulo, 2012. [Disertación de maestría en 

Comunicación Social] 

 

Las redes sociales por internet ganan  destaque en los procesos  comunicacionales actuales al 

permitir una mayor interacción entre los conectados. Sin embargo, el concepto de red, al 

contrario del sentido común y de lo que es conveniencia, no propone una organización 

simétrica estática y homogénea. La red sí lo es, por naturaleza, dinámica y heterogénea, así 

como la sociedad. Las redes sociales y las redes digitales demuestran eso. Aumentan, 

disminuyen, sus nudos poseen diferentes grados de conexiones y esas conexiones son 

diversas. El estudio está divido en dos partes fundamentales. La primera objetiva comprender 

el concepto de red y para eso se basa en Milton Santos, Pierre Musso y Albert-Lásló Barabási. 

En la segunda parte, a partir de una investigación con estudiantes universitarios, hay la 

preocupación en identificar las heterogeneidades en sus presencias y prácticas de uso, a partir 

de seis categorías de análisis y actividades relacionadas: relaciones personales, estudio, 

trabajo, activismo, entretenimiento y ocio, además de informaciones y noticias. La cuestión de 

fondo, a respecto de las posibilidades de las redes, es sobre los diferentes niveles de 

participación, o sea, la heterogeneidad en red, que también incluye las ausencias, promovidas 

por una sociedad esencialmente excluyente.  

[heterogeneidad en red – redes sociales – cibercultura – tecnologías de la información y 

comunicación]. 

 

  



ABSTRACT 

 

VELASQUES, Marcos Barbosa.  Heterogeneity in networks:  the presence and practices of 

use among students of the Methodist University of São Paulo in social networks.  São 

Bernardo do Campo:  Methodist University of São Paulo, 2012.  [Masters Dissertation in 

Social Communications]  

 

Social networks via the internet gain considerable presence in current communication 

processes in that they permit greater interaction between those that are connected.  

Nonetheless, the concept of networks, contrary to common sense and those familiar with the 

academic world, in fact does not propose a symmetric organization, static and homogenic.  

The network is, by nature, dynamic and heterogenic, just as is society.  Social networks and 

digital networks demonstrate this. They enlarge and diminish those that that posses different 

degree of connections and even within these degrees of connection is diverse.  The present 

study is divided into two fundamental parts.  The first seeks to understand the concept of 

networks, and because of this is based on Milton Santos, Pierre Musso and Albert-Láslo 

Barabási.  In the second part, based on research with university students, the concern is to 

identify the heterogenities that exist in their presence in networks and the practices of use, 

based on six categories of analysis and activities:  personal relationships, studies, work, 

activism, entertainment and rest activities and information and news.  The fundamental 

question, with respect to the possibility of networks, regards the different levels of 

participation, or if you will, the heterogeneity of the networks.  The result of the study shows 

the heterogenities in which the students, in spite of their possessing similarities in function of 

their approximate age, condition social and by the fact of studying in a private university, are 

different among each other, especially if compared to their areas of formation.  It is not only 

the presence in social networks that create different levels, it is also their practices.  However, 

the concept of heterogenic networks in itself, in the thinking of Milton Santos, Pierre Musso 

and Albert-Lásló Barabási, is confirmed by the research applied to the university students of 

the undergraduate presencial courses of the Methodist University of São Paulo, based on the 

analysis of their presence and practices of use.   

 

[Network heterogeneity – social networks - ciberculture - communication mediated by 

computer - information and communication technology] 
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Com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), promovidas por 

uma sociedade em constante mudança, as atividades relacionadas aos processos 

comunicacionais tiveram uma enorme transformação que resultou em grande mudança 

cultural. Até então, a comunicação interpessoal e a distância era realizada de forma limitada,  

por meio de ligações telefônicas ou por cartas. Por outro lado, o controle dos processos 

comunicacionais, em sua esfera pública, estava condicionado aos órgãos ou veículos de 

comunicação, privados ou públicos, que, em geral, estavam concentrados em alguns poucos 

grupos empresariais, governos e partidos, portanto, no poder vigente. Esta situação persiste 

até hoje e, de certa maneira, de forma cada vez mais efetiva.  

Entretanto, com o surgimento e consolidação das TIC com seus recursos de 

comunicação distribuída, houve uma transformação acentuada na comunicação que era, até 

então, comumente chamada de comunicação de massa, caracterizada pela unidirecionalidade 

da informação - comunicação de mão única-,  em um processo de emissor para receptor sem 

possibilidade de maior interação entre os demais envolvidos no processo comunicacional. 

Mesmo a interatividade interpessoal possível pelo telefone era limitada ao permitir a 

comunicação de um para um. Ao contrário da comunicação interpessoal, a comunicação de 
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massa é feita de um para todos: a televisão, o rádio e o jornal, por uma questão estrutural, 

alcançam uma grande quantidade de pessoas, mas não possibilitam a interação, ao menos não 

pelo mesmo meio. Entretanto, as possibilidades que as redes digitais apresentam para a 

sociedade vão muito além das que os meios de comunicação de massa e de comunicação 

interpessoal possuem. A comunicação surgida a partir das tecnologias digitais, pela sua 

característica de ser mediada por computador, digital e em rede, permite uma comunicação 

multipessoal (CASTELLS, 2008, p.448) e multidirecional que agora pode ser de um para um, 

de um para muitos, mas também e principalmente, de muitos para muitos e de muitos para 

um. Esse hibridismo comunicacional possibilita compartilhar num mesmo ambiente formas 

concorrentes. A comunicação de massa é aquela que mais deve se adaptar ao novo modelo, 

pois a “comunicação multidirecional, plural, incontrolável até, manifesta-se como um antídoto 

contra as características desagregadoras, típicas dos meios de comunicação de massa” 

(PAVELOSKI, 2004). 

A comunicação digital e em rede, constituída sobre as TIC, possibilita também a 

descentralização do processo comunicacional, ao distribuir pela rede a capacidade de 

produção e publicação de informações. Há uma democratização na produção de informações e 

nos processos comunicacionais, que permite, a partir do surgimento da web, a criação de 

inúmeros sites visando à disponibilização de informações na internet. Agora, não só as 

organizações públicas e privadas podem publicar suas informações, como qualquer pessoa 

pode, e se pertinente, atingir um grande alcance. 

Assim, a comunicação digital e em rede supera a comunicação de massa, como 

resultado da era em que está inserida. A comunicação de massa é resultado de evoluções 

técnicas da era industrial, que teve no surgimento do telégrafo, do cinema, do rádio e da 

televisão algumas de suas maiores manifestações. Mas esta comunicação caracteriza-se por 

ser centralizada, controlada, padronizada, elitizada e publicitária. A comunicação digital e em 

rede agrega essas características, entretanto, as possibilidades que oferece reinventam as 

demais. Ela é caracterizada por ser síncrona e assíncrona, por se tornar ubíqua, de forma 

veloz, descentralizada e distribuída, elimina as barreiras do espaço e do tempo e possibilitar o 

fluxo de informação em escala global. Portanto, as TIC encurtaram ainda mais as distâncias e 

a disponibilidade dos seus recursos na sociedade. O computador pessoal, redes de 

computadores, a internet e a web e, mais recentemente, a mobilidade, visam essa ubiquidade e 

instantaneidade prometidas. 
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Os meios digitais abrem novas formas de comunicação e demandam a 

reconfiguração dos meios tradicionais ao mesmo tempo que amplificam potenciais 

pouco explorados. A instantaneidade dos intercâmbios mediados, as tecnologias de 

armazenamento e recuperação de informações e a escrita e leitura hipertextuais vão 

também desafiar a estabilidade de alguns consensos teóricos (PRIMO, 2008, p.9). 

 

O surgimento da web em 1991, com seus protocolos e linguagens, como o hipertexto, 

possibilitou a criação de interfaces mais intuitivas para os seres humanos e facilitou os 

processos envolvidos para a publicação de conteúdo na internet. Em seguida, o surgimento da 

banda larga e formatos mais leves de conteúdos permitiram que o conteúdo multimídia fosse 

utilizado em larga escala por todos os usuários. Hoje é impossível pensar no ciberespaço, sem 

considerar também os vídeos, fotos, animações e áudios. Mesmo que não se saiba produzir 

com qualidade profissional, ao menos os equipamentos produzidos no mundo off-line 

permitem que surjam produções amadoras com esses produtos. São câmeras fotográficas, 

filmadoras, celulares e smartphones, tablets que filmam, fotografam, gravam áudios etc., e 

que possibilitam as pessoas com os conhecimentos básicos produzirem seus conteúdos e 

publicá-los na internet.  

As chamadas mídias sociais surgem nesse contexto, facilitando a publicação de 

conteúdos nos variados formatos na rede. Foram criados sites específicos para a publicação de 

vídeos como o YouTube e o Google Vídeo, de fotos como Flickr e Picasa, para publicação e 

compartilhamento de áudios, e vários outros.  

Paralelamente, começam a surgir sites que visam promover os relacionamentos e 

aproximar as pessoas: são as redes sociais, “agrupamentos complexos instituídos por 

interações sociais (...) [e] apoiadas em tecnologias digitais” (FRAGOSO apud RECUERO, 

2009, p.13). O mais popular no Brasil, até pouco tempo atrás, foi o Orkut, que nasceu em 

2004. Impulsionado pelo Google, popularizou-se rapidamente até o surgimento de outros 

serviços que começaram a atrair seus usuários, como foi inicialmente com o MySpace e, 

depois, nos dias de hoje, com o Facebook, este em vias de atingir 1 bilhão de usuários em 

2012. No Brasil, Facebook e Orkut disputam a liderança como a rede social mais utilizada, e 

assim, chegam a obter somas consideráveis em publicidade.  

Com a internet e a comunicação digital e em rede, as possibilidades de interações entre 

as pessoas em suas redes sociais do mundo off-line ganham novas dimensões e possibilidades 

no mundo on-line: off e on não são excludentes, de fato, se complementam, fazem parte de 

uma mesma dimensão. 

Tapscott chama de geração digital os jovens que estão entrando na universidade no 

mercado de trabalho, e que foram desde cedo influenciados pelas tecnologias digitais. O autor 
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considera que eles “têm uma afinidade natural com a tecnologia” (TAPSCOTT, 2010, p.20). 

Outros autores chamam  esta geração de Geração Y, que  

 

nasceu entre 1979 e 1992 e foi profundamente marcada pela revolução tecnológica, 

pela globalização, em todos os seus aspectos, e também pelas questões ecológicas 

(...) é composta de indivíduos movidos pela preocupação com o sucesso 

profissional, nem sempre no mesmo emprego ou empresa, de tal forma que este 

lhes garanta a possibilidade de consumir o que o mundo da indústria tem a oferecer 

(SANTOS NETO, 2010, p.13). 

 

Porém, outra geração está chegando: é a geração Z, composta por aqueles que 

nasceram após 1993,  

 

os indivíduos a ela pertencentes, mais do que a anterior, são aqueles do mundo 

virtual: internet, videogames, baixar filmes e músicas da internet, redes sociais, etc. 

A tendência é que estejam com o fone nos ouvidos a todo instante, ao mesmo 

tempo em que estão realizando outras atividades e assistindo TV. Por isso, alguns 

chamam esta geração de “geração silenciosa”. Rápidos e ágeis com os 

computadores, têm dificuldades com as estruturas escolares tradicionais e, muitas 

vezes, com os relacionamentos interpessoais, uma vez que a comunicação verbal é 

dificultada pelas tecnologias presentes a todo o momento. Ainda não é muito claro 

como vão lidar com o emprego e com as especializações que até agora vêm se 

mantendo na sociedade. (SANTOS NETO, 2010, p.13). 

 

Esses enquadramentos dos indivíduos em rótulos, utilizados por acadêmicos e 

pesquisadores, como geração digital, geração Y ou geração Z, e que ganha ressonância ao ser 

amplificada pelos veículos de comunicação, alteram a percepção da realidade empírica, a 

qual, ao se aproximar a lupa da observação, visibiliza-se a heterogeneidade existente na 

sociedade e não nas gerações moldadas e padronizadas para atender a demanda e a 

expectativa de uma sociedade que busca uma nova identidade. Pode-se considerar esse 

discurso, um discurso homogeneizante, pois cria uma imagem de que todos os jovens são 

íntimos ou aficionados pelas tecnologias digitais, porém, esconde-se uma realidade presente.  

Para Santos (2008), ao tratar da questão, a partir da difusão do objeto técnico no 

território, afirma que essa não ocorre de maneira homogênea, e que “Essa heterogeneidade 

vem da maneira como eles se inserem desigualmente na história e no território, no tempo e no 

espaço” (p.22), ou seja, a intencionalidade já demonstra uma heterogeneidade e, ao difundir 

esta técnica em determinada localidade, ela já contém um atraso inerente à própria motivação 

original.  

Desta forma, a homogeneidade, atualmente, está fortemente associada a um processo 

de globalização que, o processo de globalização,  
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em sua fase atual, revela uma vontade de fundar o domínio do mundo na 

associação entre grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada. 

Mas a realidade dos territórios e as contingências do "meio associado" 

asseguram a impossibilidade da desejada homogeneização (SANTOS, 2008, p. 

27) 

 

Portanto, no dia-a-dia da sala de aula, fica evidente que nem todos os estudantes 

universitários possuem acesso, ou condições de acesso iguais às redes digitais; e ao se tratar 

os excluídos como incluídos nas questões cognitivas de aprendizado eles ficam encobertos em 

relação aos plenamente conectados. De qualquer forma, o ensino superior é um espaço 

elitizado, apesar das iniciativas governamentais de inclusão social e de parte da sociedade 

civil, em reduzir o déficit educacional. Portanto, é de se esperar que as TIC estejam presentes 

entre todos os alunos. 

Estas e outras questões são abordadas neste estudo que visa compreender a 

heterogeneidade na rede, e para isso o estudo está dividido em três capítulos centrais.  

O presente estudo tem como objetivo principal identificar e compreender a 

heterogeneidade nos complexos processos comunicacionais proporcionados pela consolidação 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), como partes integrantes de um 

ecossistema digital que favorece a comunicação multipessoal, digital e em rede, por meio de 

dispositivos computacionais. Essa questão é resultado de uma aflição do autor que, ao se 

inserir no meio profissional da área de Comunicação e Marketing, confrontou-se com as 

teorizações e práticas típicas da comunicação de massa num contexto de cultura digital que 

emergia. A falta de conexão entre as práticas e os meios gerou dúvidas e precipitou a 

necessidade de compreensão da questão.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é perceber a heterogeneidade existente na sociedade 

e manifestada nas redes sociais, considerando o papel relevante das redes digitais e das TIC 

na sociedade atual e nos processos comunicacionais. 

Os objetivos específicos são: compreender a questão da rede; observar a manifestação 

da heterogeneidade nas redes sociais; confrontar questões da comunicação de massa com a 

comunicação digital e em rede; estudar a participação e as práticas de usos dos estudantes da 

graduação presencial da Universidade Metodista de São Paulo. 

Sustentada em Santos (2009a), Musso (2004) e Barabási (2009), a pesquisa busca 

confirmar a hipótese de um alto grau de heterogeneidade na sociedade, que revela sua 
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existência nos diferentes níveis da presença e graus de intensidade das práticas de usos das 

redes sociais por parte dos estudantes universitários. 

A metodologia escolhida para este estudo envolveu a definição de uma estratégia 

dividida em duas etapas. A primeira teve como objetivo o levantamento bibliográfico sobre o 

tema da rede, a fim de elaborar um conceito de rede compatível com o proposto, a 

compreensão da questão da heterogeneidade na rede. Vários textos foram utilizados dos mais 

variados autores das mais variadas áreas do saber, pois o tema percebe-se multidisciplinar e a 

soma de informações favorece uma abordagem mais ampla.  

Para identificar a presença e as diferentes práticas de uso por parte dos estudantes 

universitários da graduação presencial da Universidade Metodista nas redes sociais, foi 

desenvolvida uma pesquisa qualitativa junto aos estudantes universitários do último semestre 

dos cursos de graduação na modalidade presencial da Universidade Metodista de São Paulo. 

O questionário foi construído tendo como base Fundamentos de pesquisa de marketing (HAIR, 

Jr.; WOLFINBARGER; ORTINAU; BUSH, 2010) e Pesquisa de Marketing (SAMARA e BARROS, 

2002). O método de amostragem foi probabilístico por acessibilidade e cotas pelo qual foram 

levantadas as tendências de uso das mídias sociais e as possibilidades de formação de redes. O 

instrumental de coleta de dados: questionário impresso com questões fechadas aplicado a 20 

alunos do último semestre de cada curso. Após o levantamento dos dados, foi realizada a 

comparação para identificar a presença e as práticas de uso entre os estudantes das diferentes 

áreas de formação. 

Sobre o instrumental de coleta de dados utilizado, foi aplicado  um questionário 

impresso  respondido pelos estudantes dos últimos semestres da graduação presencial da 

Universidade Metodista de São Paulo. A escolha pelo questionário impresso se deu para 

permitir mais controle do processo, pois apesar de ser possível conhecer a população 

(amostragem probabilística) e conseguir o acesso a quase totalidade da população (arcabouço 

amostral) da pesquisa, o envio do questionário pela internet, poderia não atingir o retorno 

necessário.  

Para garantir que as questões fossem compreendidas e as respostas previsíveis, foi 

feita a aplicação de três pilotos (pré-teste) em diferentes grupos de alunos (10 alunos de três 

turmas/cursos diferentes, totalizando 30 aplicações). Com as respostas, foi possível definir o 

tamanho da amostra em termos de possibilidade de ocorrer resposta. 

Para evidenciar os diferentes níveis de presença e as práticas de uso entre os 

estudantes do último semestre nas diversas áreas de formação e, analisando referencial teórico 

foram definidas seis categorias de análise com várias questões sobre as atividades contidas 
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nestas categorias. São as categorias: relações pessoais, estudo, trabalho, ativismo, 

entretenimento e lazer e informações e notícias. O formulário está no anexo “A” da 

dissertação.  

O questionário foi aplicado nos alunos de 26 cursos, totalizando 535 questionários 

respondidos, das áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas (Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Automação Industrial, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação), 

Comunicação (Comunicação Mercadológica, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio, 

TV e Internet e Relações Públicas), Saúde (Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Fisioterapia e Nutrição), Administração e Economia (Administração, Administração 

Financeira, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Secretariado Executivo Bilíngue), 

Tecnólogos em Gestão (Gastronomia, Gestão de RH, Marketing e Logística) e Humanidades 

e Direito (Direito, Filosofia, Letras, Pedagogia e Teologia), similar à divisão utilizada na 

própria Universidade.  

No Capítulo 1 é abordada a questão de redes, na qual se buscou a compreensão do 

tema, tendo como ponto de partida o pensamento de três autores que se dedicaram ao estudo 

das redes, entretanto com perspectivas diversas. São eles, o geógrafo brasileiro Milton Santos 

(2009a), o filósofo francês Pierre Musso (2004) e o matemático húngaro Albért-Lásló 

Barabási. Santos (2009a) trata da presença das redes sociotécnicas no território e avança nas 

questões da heterogeneidade das redes sociotécnicas, e destaca que estas não são homogêneas 

e que, ao aderirem ao território, que também não é homogêneo, evidenciam a heterogeneidade 

das redes e da sociedade.  

Musso (2004) conceitua e descreve a evolução da rede, a qual permeia a natureza e a 

sociedade abstrata. Assim como percebe Santos (2009a), ela só é de fato real com a ação do 

homem. Inicialmente utilizada como artefato de proteção, para ser, em seguida, percebida no 

interior e no exterior do corpo humano, depois na natureza com os cristais, passou a ser 

compreendida e interpretada e depois tornou-se construída. A rede, então, é a infraestrutura 

dos sistemas. Por fim, ao se sintetizar os pensamentos de Michel Serres, Henri Atlan e Anne 

Cauquelin ao definir a rede como “uma estrutura de interconexão instável, composta de 

elementos em interação, e cuja variabilidade obedece a alguma regra de funcionamento” 

(MUSSO, 2004, p.31-32), dá-se o tom para que se perceba a existência de uma dinâmica 

interna, tratada por Barabási (2009). 

Já Barabási (2009), estudioso da rede e da web, por meio das teorias da rede e da 

complexidade, discute as dinâmicas internas das redes, a partir de elaborados modelos 

matemáticos. Sua contribuição confirma a heterogeneidade da rede ao constatar o 
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comportamento dos nós e conexões em especial, como em seus estudos sobre o surgimento e 

comportamento dos hubs ou conectores, existentes não só nas redes sociais, mas na sociedade 

e na natureza em geral.  

No capítulo 2, “A Internet e as redes sociais” avança-se no tema das redes sociais pela 

internet, da cultura que surge na sociedade ao ser influenciada pelas TIC com o surgimento da 

chamada da cibercultura, resultante da adoção das tecnologias digitais pela sociedade e a 

constatação de que aqueles que não estão incluídos nas redes sentem e sofrem a exclusão. 

Neste sentido, o capítulo apresenta algumas questões levantadas por Jorge González (2009), 

sobre a “brecha digital”, provocada não só pela falta de acesso ao ciberespaço, mas também, 

pelo acesso controlado, no qual a informação, a comunicação e o conhecimento dos 

“incluídos”, de fato, não favorecem uma ação plena na sociedade ao não possibilitar as 

condições necessárias que o ciberespaço seja representativo a ponto de possibilitar sua 

manifestação e reflexo de sua cultura. 

No capítulo 3, são apresentados os principais dados coletados na pesquisa realizada 

junto aos estudantes universitários do último semestre de diferentes cursos de graduação da 

modalidade presencial, da Universidade Metodista de São Paulo. A pesquisa aplicada visa 

perceber em determinado segmento representativo da sociedade à heterogeneidade existente 

na rede e na sociedade. 

Nas Considerações Finais, há a preocupação de confrontar os dados provenientes do 

questionário aplicado aos estudantes com as teorias apresentadas, em especial, a questão da 

heterogeneidade nas redes e o discurso homogeneizante sobre a presença nas redes sociais e 

práticas de uso das TIC. O estudo conclui que, mesmo em um segmento específico da 

sociedade, os estudantes universitários,  por estarem concluindo seus cursos de graduação, já 

estão se inserindo no mercado de trabalho e possuem presenças heterogêneas nas redes sociais 

e com graus diferentes, o qual reforça a tese de que não se pode afirmar que todos estão 

presentes ou fazem uso intenso das TIC. As categorias analisadas, relações pessoais, estudo, 

trabalho, ativismo, entretenimento e lazer e informação e notícias, revelam usos diferentes e 

intensidades diversas, em especial, se forem consideradas as áreas de formação. Entretanto, 

por exemplo, o senso comum apresenta os alunos de comunicação e ciências exatas e 

tecnológicas como os mais conectados, mas este estudo não confirma tal tendência, ao 

contrário, revela a existência, também aí, da heterogeneidade, ou seja, os alunos de uma 

determinada área de formação podem ter maior ou menor grau de intensidade para 

determinada atividade motivadora em uma determinada categoria, mas não em outra atividade 

da mesma categoria. Por exemplo, os alunos da área de Comunicação, são os que mais 
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utilizam as redes sociais no trabalho para “atividades na própria empresa”, para “questões 

pessoais” e “utilização das mídias sociais para a comunicação com outros profissionais”, 

entretanto, são os alunos dos cursos Tecnólogos em Gestão que fazem mais usos para 

relacionamento com fornecedores e clientes.  

Portanto, o estudo conclui, baseado em Santos (2009a), Musso (2004) e Barabási 

(2009), que existe a heterogeneidade na rede, e ela foi verificada nos dados sobre a presença 

nas redes sociais e as práticas de uso das TIC por parte dos estudantes nas categorias e 

atividades motivadoras propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

A QUESTÃO DE REDES – 

APROXIMAÇÕES AO PENSAMENTO DE SANTOS, 

MUSSO E BARABÁSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença do termo “rede” no cotidiano das pessoas aumenta à medida que são 

desenvolvidos novos objetos técnicos e estes, distribuídos pelos territórios, em especial as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), que possibilitam a conexão entre seus 

dispositivos. A internet é a principal propulsora do conceito de rede, a inovação criada a partir 

dela é a das redes técnicas, ou melhor, das redes digitais que surgem a partir das TIC. São elas 

que permitem a evolução do conceito e sua aplicação na sociedade atual. As redes sociais, 

objeto deste estudo, é a aplicação do conceito de rede às práticas sociais, aos relacionamentos 

humanos que sempre acompanharam a humanidade. Sempre houve redes sociais. Barabási 
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(2009, p.3-4) descreve a atuação do apóstolo Paulo para ilustrar o funcionamento de uma rede 

social, por meio de uma rede técnica, na qual o apóstolo percorria parte do Oriente Médio e 

Europa pregando o cristianismo, ou seja, estradas: redes técnicas; relação e pregação para as 

pessoas: redes sociais. Porém, a noção de rede nas relações interpessoais ganha maior 

destaque em tempos de internet, ao permitir a aproximação entre as pessoas em escala 

mundial. Neste capítulo, é será apresentada uma mudança na forma de compreensão da 

sociedade e da natureza, a partir do estudo das redes para, em seguida, tratar das redes na 

internet. Essa estratégia permite compreender os conceitos existentes e confrontá-los com as 

noções de rede habitualmente carregadas pelo senso comum, que, como será apresentado, vão 

muito além da rede do objeto geométrico, mas sim como objeto topológico, no qual a rede é 

de fato um objeto técnico dinâmico e heterogêneo, ao contrário da noção de rede como dado 

pelo objeto geométrico, controlado, homogêneo e estático. 

 

1.1 Conceituando rede 

A sociedade atual é resultado da evolução histórica das relações humanas e seus 

objetos técnicos, resultantes das necessidades implícitas e de suas dinâmicas. No período 

atual, no qual as TIC permeiam praticamente todas as instâncias da vida, a importância das 

técnicas é resultante de uma sociedade que molda e é moldada pelas novas possibilidades que 

surgem com estas técnicas. Santos (2009) destaca a relevância das técnicas, caracterizada 

pelas descobertas científicas e pela disponibilidade das informações pelos meios digitais, 

denominando o período atual de técnico-científico-informacional. 

Podemos admitir que a história do meio geográfico pode ser grosseiramente 

dividida em três etapas: o meio natural, o meio técnico, o meio técnico-científico-

informacional (...) onde os objetos mais proeminentes são elaborados a partir dos 

mandamentos da ciência e se servem de uma técnica informacional da qual lhes 

vem o alto coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas 

modalidades e às diversas etapas da produção. (Santos, 2009, p.235) 

Os objetos técnicos do período técnico-científico-informacional, em especial, as 

tecnologias atuais, que são digitais, têm como objetivo o fluxo de informações, seja pelos 

objetos técnicos que visam à comunicação de massa, quanto os meios de comunicação 

distribuída, portanto, em rede.  

 

Animadas por fluxos, que dominam o seu imaginário, as redes não prescindem de 

fixos – que constituem suas bases técnicas – mesmo quando esses fixos são pontos. 
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Assim, as redes são estáveis, e, ao mesmo tempo, dinâmicas. Fixos e fluxos são 

intercorrentes, interdependentes. Ativas e não passivas, as redes não têm em si 

mesmas seu princípio, dinâmico, que é o movimento social (Santos, 2009, p.277). 

Para Santos (2009, p. 274), o fluxo de informações, a fluidez, é uma característica do 

mundo atual, pois promove “a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro”, e essa 

fluidez “é baseada nas redes técnicas, que são um dos suportes da competitividade”.  

Se as redes estão na sociedade, por certo, também estão ou já estavam na natureza. 

Segundo Santos, as redes são meras abstrações, “a despeito da materialidade com que se 

impõe aos nossos sentidos” (SANTOS, 2009, p.262), de como as percebemos; e isto é, de 

fato, o que as tornam vivas e dinâmicas. Elas estão presentes nas formas geológicas, nas 

bacias hidrográficas, nas malhas (redes) rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas, entre 

outras. Elas estão nas relações sociais; ou seja, de acordo com Musso, “as redes depositam 

uma camada „geológica‟ suplementar às „terras-história‟ acrescentando uma topologia à 

„topografia‟, dando nascimento a um espaço „contemporâneo do tempo real” (apud SANTOS, 

2009, p.266). As redes sociotécnicas possibilitam a fluidez, por meio da conectividade do 

poder hegemônico aos pontos em determinado território, tornando as redes, “os mais eficazes 

transmissores do processo de globalização a que assistimos” (SANTOS, 2009, p.266). 

Portanto, a fluidez é uma categoria sociotécnica, pois leva em conta essa natureza mista (e 

ambígua) das redes e do que veiculam ao lado das inovações técnicas. 

Ao buscar as origens da palavra rede e o seu conceito, fica evidenciada a existência de 

polissemia em sua noção (MUSSO, 2004, p.17 e SANTOS, 2008, p.261-262). A inserção do 

conceito de rede, considerando seu significado, tende a explicar formatos geométricos, 

utensílios variados, formas de organização e relacionamentos, e mostra também a riqueza do 

conceito e a sua coerência, pois a “polissemia do vocábulo tudo invade, afrouxa o seu sentido 

e, pode, por isso, prestar-se a imprecisões e ambiguidades, quando o termo é usado para 

definir situações” (SANTOS, 2008, p.261-262). A “multitude de metáforas” em torno da 

noção de rede pode ser considerada a prova necessária para confirmar seu poder e sua 

complexidade: “A rede é um receptor epistêmico ou um cristalizador, eis por que tomou, 

atualmente, o lugar de noções outrora dominantes, como o sistema ou a estrutura” (Musso, 

2004, p.17). Portanto, a riqueza do conceito sugere sua “deselitização”, e que ao “afrouxar o 

sentido” com suas “imprecisões” e “ambiguidades” revela aderência do termo nas distintas 

áreas do conhecimento. 
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Definições de rede estão presentes em dicionários como o da língua portuguesa
1
, como 

no dicionário da geografia. Milton Santos (2008, p.262-263), tomando como referência esse 

Dicionário, parte para a construção da noção de rede, que pode ser enxergada em três 

sentidos: a) polarização de pontos de atração e difusão, que é o caso das redes urbanas; b) 

projeção abstrata, que é o caso dos meridianos e paralelos na cartografia do globo; c) projeção 

concreta de linhas de relações e ligações, que é o caso das redes hidrográficas, das redes 

técnicas territoriais e, também das redes de telecomunicações, hertzianas, apesar da ausência 

de linhas e com uma estrutura física limitada aos nós.  

Portanto, existem definições a partir da metáfora da rede, que incorporaram outros 

conceitos e demais definições.  

Hoje, a noção de “rede” é onipresente, e mesmo onipresente, em todas as 

disciplinas; nas ciências sociais, ela define sistemas de relações (relações sociais, 

de poder...) ou modos de organização (empresa-rede, por exemplo), na física, ela se 

identifica com a análise dos cristais e dos sistemas desordenados (percolação); em 

matemática, informática e inteligência artificial, ela define modelos de conexão 

(teoria dos grafos, cálculos sobre redes, conexionismo...); nas tecnologias, a rede é 

a estrutura elementar das telecomunicações, dos transportes ou da energia; em 

economia, ela permite pensar as novas relações entre os atores na escala 

internacional (redes financeiras, comerciais...) ou elaborar modelos teóricos 

(economia da rede, intermediação); a biologia é apreciadora dessa noção de rede 

que, tradicionalmente, se identifica com a análise do corpo humano (redes 

sanguíneas, nervosas, imunológicas...) (MUSSO, 2004, p.17). 

O que se percebe, nas mais variadas áreas do saber, é que o conceito de rede permite a 

interpretação que vai desde a confecção de objetos, até as diferentes realidades empíricas nas 

ciências. A aplicação do conceito de rede serve para explicar as relações existentes, pois “tal é 

a metáfora fundadora que corre de Hipócrates a Bichat e que é encontrada na cibernética de 

Norbert Wiener: o cérebro ou a circulação sanguínea são paradigmas de rede” (MUSSO, 

                                                           
1
 Na procura por definições de rede nos dicionário é possível perceber que, da mesma forma que a palavra foi 

incorporada em nosso vocabulário, como utensílios básicos do cotidiano humano, ela vai, também, ganhando 

significados ao simbolizar nas práticas sociais sua amplitude. Ou seja, a rede é descrita inicialmente como: 

“Entrelaçado de fios (de linho, algodão, fibras artificiais ou sintéticas), cordões, arames etc., formando uma 

espécie de tecido de malha aberto, composto em losangos ou em quadrados de diversos tamanhos” (Houaiss 

Online, rubrica Rede, em 03/04/2011). Sua definição apenas introduz a uma série de definições sobre rede e suas 

aplicações na sociedade (Houaiss Online, rubrica Rede, em 03/04/2011). Por exemplo:  

a) Artefato de malhas largas, us. para apanhar peixes, aves, borboletas etc.  

b) Armação que envolve as traves do gol em vários esportes (p.ex., futebol, hóquei etc.) ou guarnece a cesta, no 

basquetebol.  

c) Retângulo de tecido resistente (de algodão, linho, fibra etc.), suspenso pelas duas extremidades, usado para 

dormir ou embalar.  

d) Sistema constituído pela interligação de dois ou mais computadores e seus periféricos, com o objetivo de 

comunicação, compartilhamento e intercâmbio de dados. 
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2004, p.21). Para o autor (p.29), a polissemia na noção de rede tem como efeito a perda da 

unidade do conceito, de sua articulação interna numa teoria, e resulta em um conceito 

supervalorizado em metáforas, resultado da sua deselitização, provocada pelos discursos e 

representações contemporâneas. Dos vários níveis que essa mistura da noção de rede 

promove, o autor destaca duas maneiras de pensar o conceito.  

De um lado, um modo de raciocínio, isto é, um conceito e uma „tecnologia do 

espírito‟ estreitamente associados, e de outro lado, um modo de organização do 

espaço-tempo, ou seja, uma „matriz técnica‟ e a carga simbólica que ela carrega. É 

essa quadrilha – conceito e tecnologia do espírito, matriz técnica e saco de 

metáforas – que, a partir de então, delimita o espaço da noção de rede (MUSSO, 

2004, p.29). 

Para compreender a fundo a noção de rede, é fundamental entender suas dinâmicas. 

Assim como é difícil entender a sociedade atual sem conhecer suas tecnologias, também é 

difícil compreendê-la, ignorando a questão da rede, à medida que sua inserção ocorre na 

natureza e na sociedade. É surpreendente perceber que, nas primeiras incursões sobre o tema, 

foi possível identificar uma corrente científica
2
, que surgiu a fim de levar adiante o estudo das 

redes como parte integrante da ciência da complexidade, que estuda o comportamento das 

redes que funcionam de forma não linear (sistemas complexos), como será mostrado mais 

adiante. 

1.1.1 A evolução do conceito de rede 

É difícil identificar a origem do conceito de rede na história da humanidade. Porém, é 

sabido que ela está diretamente associada com a caminhada do ser humano em torno do globo 

com o início de sua peregrinação pelo planeta, desde sua origem na África, há milhares de 

anos, inicialmente com os coletores e nômades e, posteriormente, com os agricultores, que 

foram se fixando e desenvolvendo a agricultura. Este foi um marco histórico: transformar o 

nomadismo das populações em uma nova forma de organizar-se socialmente com residências 

fixas, o que transformou as práticas sociais identificadas num mesmo espaço territorial. A 

descoberta, produção e utilização da rede como utensílio para a pesca ou caça e as redes 

tecidas para serem utilizadas como vestimentas, visando à proteção do corpo, facilitaram 

sobrevivência do ser humano nos ambientes mais adversos. Em tal perspectiva, tornou-se 

possível associar o conceito de rede à proteção do ser humano. Portanto, o conceito rede foi, 

                                                           
2
  Segundo Borgatti Netto, (2009, p.VIII), as redes tornaram-se parte importante da ciência complexidade, “cujas 

fronteiras estão sendo desafiadas pelas chamadas ciências da complexidade, que estão em constante evolução no 

estudo dos sistemas complexos”.  
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primeiramente, empregado pelos tecelões e cesteiros para qualificar a trama de fibras têxteis. 

Este conceito e suas aplicações remetem, pois, a estes períodos de organização humana em 

busca da sobrevivência (MUSSO, 2004, p.17-19).  

Mais tarde, o uso do conceito de rede avança na vida cotidiana, por sua apropriação 

pela sociedade, sendo inserido de forma mais contundente no dia-a-dia das pessoas, que 

passaram a vincular a rede à renda, ou seja, às vestimentas. Nesta perspectiva, rede e renda 

tornam-se sinônimos. No século XVII, na França, as formas de vestimentas incorporam o 

formato da rede, e pensadores da época, como Descartes, percebem as possibilidades desta 

aplicação para explicações práticas. Conforme Musso (2004, p.18), “a renda representa uma 

ordem visível, análoga à do tecido. Descartes a observa, descrevendo assim uma ordem 

própria do corpo. Todavia, a rede-renda permanece externa ao corpo, ela o rodeia e encerra”. 

Associado ao corpo humano, o conceito de rede é utilizado na medicina, desde a 

antiguidade, para descrever a dinâmica de relações entre os órgãos. Segundo Musso (2004, 

p.17), foi Hipócrates quem primeiro registrou o conceito em seus textos sobre a medicina. O 

mesmo autor afirma que “todas as veias se comunicam e escoam de umas para outras; com 

efeito, umas entram em contato com elas mesmas, outras estão em comunicação pelas vênulas 

que partem das veias e que nutrem as carnes”. A constatação sobre a disposição dos órgãos no 

corpo humano foi um dos fatores que permitiram a evolução da medicina.  

No século XVII, o naturalista e médico italiano Marcello Malpighi resgata o conceito 

à ciência para descrever o “corpo reticular da pele”. Os médicos volta a utilizar rede para 

“designar o aparelho sanguíneo e as fibras que compõem o corpo humano”. Também neste 

período, Descartes emprega no “Tratado do Homem”, o conceito renda para descrever a 

superfície do cérebro.  (MUSSO 2004, p. 18). 

Bichat (1771-1802) observa os efeitos da rede nas diversas formas da natureza. A 

pele-rede faz a ponte entre o interior e o exterior; ela é esse “limite sensível” que “liga a 

existência a tudo o que a rodeia”.  Para o cientista, a rede, em alguns casos, é evidente e em 

outros “mal pode demonstrar-se” (MUSSO, 2004, p.19-20). 

O conceito de rede passa, então, por dois momentos relacionados à anatomia humana: 

a fase da interiorização, na qual o conceito estava associado aos órgãos do corpo, e da 

exteriorização, quando o conceito estava associado à utilização de utensílios para a proteção 

do corpo, seja por meio do alimento (caça ou pesca), seja por meio da confecção de 

vestimentas.  

Paralelamente à medicina, a cristalografia, pelas mãos de René-Just Haüy (1743-

1822), no século XVIII, em seu Tratado sobre Mineralogia, identifica nos cristais a estrutura 



30 
 

de rede e, juntamente com outros cientistas da época, propõe a criação de uma ciência das 

redes, a fim de comparar a estrutura dos cristais (MUSSO, 2004, p.20). 

Assim, a rede ganha um caráter de potencialidade a partir da interferência humana. 

Pode-se não só observar, analisar e descobrir redes na natureza presentes em corpos e em 

cristais, como, também, construir redes, indo do conceito ao artefato. 

A rede não é mais apenas observada sobre ou dentro do corpo humano, ela pode ser 

construída. Distinguida do corpo natural, ela se torna um artefato, uma técnica 

autônoma. A rede está fora do corpo. O corpo será até mesmo tomado pela rede 

técnica enquanto se desloca nas suas malhas, no seu território. De natural, a rede 

vira artificial. De dada ela se torna construída. O engenheiro a concebe e a constrói, 

enquanto o médico se contentava a observá-la. A rede pode ser construída, 

porque ela se torna objeto pensado em relação com o espaço. Ela se exterioriza 

com o artefato técnico sobre o território para encerrar o grande corpo do Estado-

Nação ou do planeta. Para sair de sua relação com o corpo físico, a rede devia, 

primeiramente, ser pensada como conceito para tornar-se operacional como 

artefato (MUSSO, 2004, p.20, grifo do autor da dissertação). 

Ao deixar de representar utensílios do cotidiano e formas de descrever o corpo 

humano para ampliar seus significados, o conceito de rede ganha novas possibilidades de 

compreensão e de ação sobre mundo no qual vivemos. A partir da metáfora da rede, o mundo 

passa a ser compreendido e pensado de outra forma, não pelo método analítico-cartesiano, que 

dividia os objetos em partes, mas na inter-relação das partes interconectadas (visão sistêmica). 

Mais que isso, ao ser incorporado pela ciência, o conceito possibilita ao ser humano uma 

elaboração que sai da simples observação e permite a criação de novos artefatos.  

Essa genealogia da rede pode ser interpretada como a história de um processo de 

desmaterialização, conduzindo de uma observação de uma forma em rede na 

natureza, principalmente no corpo humano, para sua transformação em artefato, 

graças do domínio da ordem que ela representa (MUSSO, 2004, p.20-21). 

Para Santos (2008), “a rede é na verdade, uma mera abstração”; e que, ao se buscar 

aproximação de análise sob esta perspectiva, valoriza-se esse conceito. Assim, compreende-se 

que a rede é uma forma humana de explicar os fenômenos. A rede, então, sai do plano da 

compreensão direta do corpo, para formas de ver e interpretar a organização das coisas no 

mundo, e, finalmente, para a produção e reprodução de sua estrutura. 

As redes são virtuais e ao mesmo tempo são reais. Como todo e qualquer objeto 

técnico, a realidade material independentemente das redes é uma promessa. E 

assim que “a rede preexiste a toda a demanda de comunicação e apenas realiza a 

comunicação solicitada” (Ch. Pinaud, 1988, p. 70). Nesse sentido a primeira 

característica da rede é ser virtual. Ela somente é realmente real, realmente efetiva, 
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historicamente válida, quando utilizada no processo da ação (SANTOS, 2008, 

p.277). 

A rede, portanto, se concretiza quando as ações humanas sobre ela ocorre, tanto em 

uma perspectiva externa, de dentro para fora, como na observação interna, por exemplo, de 

quanto, nas conexões (fluxos) existentes entre seus nós (fixos), são os canais que permitem a 

interação ou a comunicação entre seus nós que exercem a função original da rede, portanto, o 

papel da comunicação no processo de constituição de uma rede é pré-requisito. 

Impossível abordar o tema da rede, sem trazer as contribuições do matemático suíço 

Leonhard Euler (1707-1783), que fez carreira em Berlin e São Petersburgo. Seu papel na 

consolidação do estudo da rede se dá a partir da elaboração de uma solução para um problema 

matemático, originado em Königsberg, antiga Prússia e atualmente Kaliningrado, na Rússia 

(BARABÁSI, 2009, p.8-12;  RECUERO, 2009, p.19-20). 

Königsberg fica às margens do rio Pregolya, que deságua no Mar Báltico; era uma 

próspera e agradável cidade próxima São Peterburgo, onde Euler ministrava aulas. Uma 

cidade rica, o que permitiu que a administração da cidade construísse sete pontes sobre o rio. 

Conta-se que, na época, era uma diversão para seus habitantes tentar resolver o problema de 

atravessar a cidade através das pontes, cruzando cada uma delas apenas uma vez. 

 

 

Figura 1 – Visualização de Köningsberg na antiga Prússia. Hoje a cidade chama-se 

Kaliningrado; e, desde 1946, pertence à Rússia. Na imagem foram acrescentadas, 

graficamente, para representar, as sete pontes sobre o rio Pregolya. Hoje, o desenho é outro  

(GOMES, 2009, p.324). 
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A população, desfrutando uma época de paz e prosperidade, entretinha-se com 

quebra-cabeças tipo: „pode-se cruzar as sete pontes sem jamais passar pela mesma 

ponte duas vezes?‟ Ninguém conseguira descobrir tal caminho até a construção de 

uma nova ponte em 1875 (BARABÁSI, 2009, p.9). 

Antes da construção da ponte, ainda no ano de 1736, Euler demonstra que cruzar as 

sete pontes sem repetir um caminho era impossível. Ele conecta as quatro partes terrestres 

(nós ou pontos) com as sete pontes (arestas ou conexões), mostrando a inexistência da referida 

rota e criando o primeiro teorema da teoria dos grafos. 

 

 

 

Figura 2 – Grafismo proposto por Euler, 1736, representando a situação das sete pontes. Os 

quatro vértices representam Altstadt e Löbnicht (A) localizadas sobre a margem norte do Rio 

Pregolya, Vorstadt (V) localizada na margem sul, e as duas ilhas Kneiphof (K) e Lomse (L). 

Busto de Euler (GOMES, 2009, p.324). 

O teorema, essencialmente simples, parte do princípio que, para entrar em determinada 

parte da cidade, e sair sem passar pela mesma ponte, seria necessário que essa parte tivesse, 

pelo menos, duas pontes.  

 

 

Figura 3 – Transformação das sete pontes em um grafo por Euler. (GOMES, 2009, p.325) 
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Na imagem à direita, acima, cada círculo representa uma parte da cidade, e as 

conexões entre elas (arestas) representam as pontes. O início e o fim do caminho poderiam ter 

apenas uma ponte (já que não seria necessário „sair‟ ou „entrar‟ nessas duas partes, a menos 

que ficassem na mesma porção de terra, sendo, assim, necessárias duas pontes). Como cada 

nó, no grafo de Königsberg, tem um número ímpar de arestas (quatro nós possuíam três 

arestas e um nó, cinco arestas), a travessia, nas condições propostas, era impossível (Recuero, 

2009, p.19-20).  

A solução para o caso de Königsberg foi a construção, um século e meio depois, de 

uma nova ponte, pois com ela foi possível resolver o problema, e esta possibilidade estava 

implícita no grafo. Ou seja, a solução do problema estava na própria propriedade da rede que, 

ao não ser percebida, impossibilitava a criação de uma solução satisfatória. 

De muitas formas, o resultado obtido por Euler simboliza uma importante 

mensagem: a construção e a estrutura de grafos ou redes são a chave para 

compreender o complexo mundo que nos rodeia. Pequenas mudanças na topologia, 

afetando tão somente alguns poucos nós ou links, podem abrir portas ocultas, 

permitindo a emergência de novas possibilidades (...) A mensagem involuntária é 

muito simples: grafos ou redes possuem propriedades, ocultas em sua 

construção, que limitam ou intensificam nossa capacidade de lidar com eles 

(BARABÁSI, 2009, p. 11, grifo do autor da dissertação). 

Portanto, ao criar o grafo para a representação do caso das pontes de Königsberg, 

assim como estava ocorrendo na medicina e na mineralogia, o matemático Euler produz um 

modelo para análise da rede. Após Euler, ao definirem-se os trabalhos realizados com grafos, 

os matemáticos que o seguiram identificam suas similaridades com as redes amplamente 

percebidas na sociedade, na pesca, na costura, nos cristais, na internet, na organização social, 

assim por diante.  

A teoria dos grafos desenvolveu-se bastante após Euler, com contribuições feitas 

pelos expoentes da matemática, como Cauchy, Hamilton, Cayley, Kirchhoff e 

Pólya. Eles simplesmente revelaram tudo quanto se conhece acerca de grandes, 

mas ordenados grafos, como a treliça formada por átomos em um cristal ou a 

treliça hexagonal formada pelas abelhas em uma colmeia. Até meados do século 

XX, o objetivo da teoria dos grafos era simples: descobrir e catalogar as 

propriedades dos vários grafos. Os célebres problemas consistiam em encontrar um 

meio de escapar de um labirinto, o que foi resolvido primeiramente em 1873, ou 

encontrar uma sequencia de movimentos com o cavaleiro em um tabuleiro de 

xadrez, de tal forma que cada quadrado fosse visitado apenas uma vez e o cavaleiro 

retornasse a seu ponto de partida. Alguns dos problemas mais difíceis 

permaneceram insolúveis durante séculos. (BARABÁSI, 2009, p. 11) 
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Somente dois séculos depois do surgimento da Teoria dos Grafos, e a partir de Euler, é 

que o foco da atenção dos matemáticos com o tema 

se deslocou do estudo das propriedades dos vários grafos para a formulação 

da questão fundamental, ou seja, como se formam os grafos ou, em termos 

mais comuns, como se formam as redes. De fato, como se estruturam as 

redes reais? Que leis governam sua forma e estrutura? (BARABÁSI, 2009, 

p. 12). 

Portanto, o conceito de rede sofre pouca alteração nos séculos anteriores à Leonhard 

Euler. Após o matemático suíço, a observação dos grafos se torna parte da uma disciplina da 

matemática, chamada Teoria dos Grafos. Porém, esta teoria se contenta em explicar a rede a 

partir de simulações e para construções. O descolamento para questões sociais começa a 

surgir somente no século XX, com alguns autores que se interessa pelo tema e trazem esses 

elementos para analisar o comportamento e as relações sociais.  

 

1.2 As dinâmicas das redes 

Para Barabási (2009, p.197), as redes são sistemas complexos, ou seja, as redes 

tornam-se parte importante da ciência complexidade, “cujas fronteiras estão sendo desafiadas 

pelas chamadas ciências da complexidade, que estão em constante evolução no estudo dos 

sistemas complexos” (BORGATTI NETTO, 2009, p.VIII); e, para compreender sua 

arquitetura e dinâmica, é preciso analisar as redes a partir de duas perspectivas. A primeira é 

observar a arquitetura da complexidade através de seus nós e links. A segunda é distanciar-se 

das particularidades e “vislumbrarmos os princípios organizacionais universais que informam 

esses sistemas complexos”. O objetivo é compreender a complexidade das redes, pois 

existentes nos objetos técnicos, atuam em sua dinâmica e seu 

ocultamento revelou leis fundamentais que regem a evolução do mundo em 

forma de teia que nos envolve e nos ajudou a entender como essa intricada 

arquitetura afeta todas as dimensões de nossa vida, da democracia à cura do 

câncer (BARABÁSI, 2009, p.197). 

As redes reais não são estáticas, como supunham os matemáticos. Após estudarem 

exaustivamente os grafos regulares, há pouco mais de cinquenta anos, período de 

consolidação das TICs, é que os pesquisadores se depararam com outra realidade: a presença 

dos grafos no mundo real, em especial, nas relações sociais e não mais exclusivamente 

relacionados às questões da matemática. As redes reais resultam em comportamento 

emergente, ou seja, são consideradas auto-organizadas.  
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A teoria randômica de rede foi desenvolvida, em meados do século passado, por dois 

matemáticos húngaros, Paul Erdós e Alfréd Rényi. Eles ganharam evidência ao mostrarem 

sua preocupação com a formação do universo conectado ampliaram as perspectivas existentes 

e incluíram em suas observações o comportamento social. A pergunta que os dois buscaram 

responder foi: “Como as redes se formam?” E utilizaram como exemplo o comportamento de 

pessoas em um determinado coquetel. Esse foi o início da teoria das redes randômicas 

(BARABÁSI, 2009, p.11-12).  

Para compreender um universo tão complexo como o nosso, no qual a sociedade, a 

internet, uma célula ou o cérebro podem ser representados por grafos, Erdós e Rényi, ao se 

depararem com a complexidade, “deliberadamente desconsideraram essa diversidade e 

propuseram a solução mais simples que a natureza poderia adotar: conectar os nós 

aleatoriamente”, ou seja, parafraseando Barabási, jogando dados
3

, ou seja, “a teoria 

randômica dos grafos, tão elegante e simples, parecia-lhes pertencer às verdades eternas. 

Hoje, no entanto, sabemos que as redes aleatórias desempenham reduzido papel na montagem 

de nosso universo” (BARABÁSI, 2009, p. 15). 

A premissa desse modelo é de uma rede profundamente igualitária; ao estabelecer os 

links de maneira aleatória, todos os nós têm a mesma chance de obter um link e, se a rede for 

grande, quase todos os nós terão aproximadamente o mesmo número de links (BARABÁSI, 

2009, p.20). Esse modelo é superado com o avanço dos estudos na área, ao ser comprovado 

que a rede, em geral, não se comporta somente dessa forma, ela tem uma dinâmica mais 

complexa. Essa questão remete à ideia amplamente difundida de que a rede é, em função de 

sua estrutura, rica de potencialidades para igualdade e em sua essência aberta e democrática. 

Não só a questão da geometria da rede versus a topologia da rede, já mencionado, importa, 

mas os discursos também aqueles que remetem às possibilidades e potencialidades da rede 

tornam-se questionáveis, conforme será apresentado neste capítulo. 

Porém, é inegável que a teoria randômica dos grafos deu sua contribuição e, até pouco 

tempo, ditava os estudos das redes, não por estabelecer que para formar uma sociedade, “se 

requer apenas um conhecido”, pois “as redes que nos cercam não são apenas redes. São 

verdadeiras redes densas das quais nada pode escapar e dentro das quais todo nó é 

navegável”; mas porque, até então, “a teoria dos grafos não lidava com coquetéis, redes 

sociais ou grafos aleatórios” (BARABÁSI, 2009, p. 17-18).  Barabási isenta os pesquisadores 

                                                           
3
 Ao mesmo tempo, um amigo de Erdós, Albert Einstein, em Princeton, afirmava o oposto: “Deus não joga 

dados com o universo” (BARABÁSI, 2009, p. 12 e 16) 
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da responsabilidade de não perceberem a limitação da teoria randômica das redes. Para ele, 

Erdós e Renyi 

Nunca planejaram propor uma teoria universal de formação de rede. Estavam bem 

mais intrigados com a beleza matemática das redes randômicas do que com a 

capacidade do modelo apreender fielmente as redes que a natureza criou em torno 

de si (BARABÁSI, 2009, p.21). 

Uma nova teoria surge posteriormente e é chamada de Seis graus de separação (Six 

Degrees). O escritor húngaro Frigyes Karinthy é o primeiro a tratar do assunto de forma 

intuitiva em um conto escrito na década de 1920; mas para ele, eram cinco graus que 

separavam quaisquer pessoas no mundo. Mais tarde, na década de 1960, o psicólogo 

estadunidense Stanley Milgran, professor de Harvard, realiza um estudo no qual envia, pelos 

correios, cartas com o nome de uma determinada pessoa e pede para as pessoas que 

recebessem essa carta tentassem fazê-la chegar ao destinatário. Enfim, ao final do estudo, 

constata que eram necessárias 5.5 pessoas, ou seja, 6 graus de separação entre qualquer 

pessoa. Iniciada por meio de um inocente conto, estudos realizados posteriormente 

(BARABÁSI, 2009) afirmam que as pessoas estão a seis relações (graus) de qualquer outra 

pessoa no mundo.  Esses estudos identificam que num mundo densamente conectado, todas as 

pessoas estão a seis graus (pessoas) de distância para qualquer outra pessoa no mundo. 

A Teoria dos Seis Graus de Separação é corroborada por Barabási que, com seu grupo 

de pesquisa, realiza um estudo sobre a distância entre os links e os sites na web. Delimitando a 

pesquisa em um site da própria universidade onde ministra aulas, chega a onze graus de 

separação entre qualquer link do site. Posteriormente, em 1998, o autor realiza a pesquisa na 

web, e chega ao número dezenove. A divergência apontada pelas pesquisas, com seis graus 

para a distância entre qualquer pessoa no mundo, onze ou dezenove graus entre qualquer link 

dentro de um site universitário significam, de fato, que as possibilidades de conexão entre 

qualquer um dos nós da rede, aproximam qualquer objeto tornando-os, a princípio, acessíveis 

desde que estejam na rede.  

A expressão seis/dezenove graus de separação é muito mal interpretada 

porque sugere que é fácil encontrar tudo em um mundo pequeno. Isso não 

poderia distanciar-se mais da verdade! Não é apenas a pessoa ou documento 

desejado que se encontra a seis/dezenove links de separação, e sim todas as 

pessoas ou documentos. Em outros termos, seis ou dez, ou dezenove – pode 

ser um número ou muito pequeno ou muito grande, dependendo do que se 

tente fazer (BARABÁSI, 2009, p.33). 
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A partir destas constatações, a teoria propõe que vivemos em um mundo pequeno, no 

qual, exatamente por esta clusterização, ou seja, uma rede densamente povoada e altamente 

conectada, é preciso poucos “passos” para criar conexões com qualquer pessoa. São essas 

pequenas distâncias, ou esses atalhos, que tornam o mundo pequeno. A sociedade moderna, 

com suas tecnologias que encurtam distâncias, permite o surgimento da teoria dos seis graus 

de separação. Em outros períodos da história, em função das limitações relacionadas ao tempo 

e espaço, isto não seria possível. 

Mark Granovetter, no final da década de 1960, desenvolve um estudo abordando a 

questão de como as pessoas utilizam suas conexões sociais para conseguir um emprego. 

Descobre que não são os amigos, mas, sim, os conhecidos que ajudam na inserção no 

mercado de trabalho, pois os amigos representam laços fortes no grafo e, portanto, como 

vivemos em clusters, estes ajudam pouco para arrumar empregos, pois todos se conhecem e o 

círculo torna-se menor. Os conhecidos, ou amigos dos amigos, ajudam efetivamente, pois 

ampliam as redes; mas são considerados os laços fracos, ou seja, não estão conectados 

diretamente neles. O conceito de laços fracos e laços fortes nas relações sociais é introduzido 

por Granovetter, a partir de uma característica observada na natureza, “o hidrogênio fraco 

mantém coesas as grandes moléculas da água”, desta forma, o autor revela a importância dos 

vínculos sociais fracos na sociedade (BARABÁSI, 2009, p.37).  

A teoria dos mundos pequenos desmonta a teoria randômica da rede, ao constatar que 

nesta não seria possível a formação de um círculo de amigos porque as conexões uns com os 

outros não são completamente aleatórias. Segundo Barabási (2009, p.39-40), “Para se 

entender plenamente a estrutura da sociedade, a teoria das redes randômicas tem de ser 

conciliada, de certa forma, com a realidade das clusterizações descrita por Granovetter” e 

confirmada, posteriormente, por outros estudos. 

Barabási e vários outros pesquisadores comprovam a clusterização nas redes sociais, a 

partir de estudos sobre as relações entre cientistas por meio de suas publicações científicas. O 

autor já havia comprovado sua teoria com a web. Watts e Strogatz comprovam a existência da 

clusterização, ao demonstrar a sua existência, também, nas redes neurais e sistema nervoso de 

seres vivos, bem como, na rede elétrica do oeste estadunidense.  

A descoberta de que a clusterização é onipresente aliou-a rapidamente da condição 

de característica específica da sociedade à posição de propriedade genérica das 

redes complexas, desafiando seriamente a visão de que as redes reais são 

fundamentalmente randômicas (BARABÁSI, 2009, p.45). 
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Apesar de uma aparente diferença entre os dois modelos, o modelo do mundo 

pequeno, de Watts e Strogartz o modelo randômico das redes, de Erdós e Rényi, de fato, 

descrevem uma “sociedade profundamente igualitária, cujos links são regulados pelo lance de 

um dado” (BARABÁSI, 2009, p.48); pois por serem randômicas, as possibilidades de 

conexões são praticamente iguais entre os nós. No modelo de Erdós e Rényi, os hubs (nós 

altamente conectados) são extremamente raros; e para Watts e Strogatz, não existem nós com 

muito mais links do que a média de nós possui.  

O passo seguinte na evolução da teoria das redes é a identificação dos conectores e dos 

hubs. Os conectores são pessoas altamente relacionadas que têm habilidade de fazer amigos. 

Em termos de redes, são os nós altamente conectados, que possuem relações nos mais 

variados ambientes sociais. Barabási observa que os conectores estão presentes não apenas 

nas redes sociais, mas na natureza e são chamados de hubs. Estão presentes em sistemas 

complexos que vão da célula à economia, passando pela internet e pela web. 

Os conectores são um componente extremamente importante da nossa rede social. 

Eles criam tendências e modas, fazem contatos importantes, espalham novidades 

ou ajudam a abrir um restaurante. São a tessitura da sociedade, juntando facilmente 

diferentes raças, níveis de instrução e linhagens (BARABÁSI, 2009, p.50-51). 

Os hubs, ou os nós altamente conectados que estão presentes na natureza e na 

tecnologia, por serem “propriedade fundamental da maioria das redes”, comprovam que as 

redes são heterogêneas, e os conceitos que retratam as redes como arranjos igualitários 

refletem redes estáticas, grafos e representações, e não as redes reais existentes na sociedade e 

na natureza. Portanto, são “o golpe definitivo contra ambos os modelos [redes randômicas e 

mundo pequeno/seis graus]” (BARABÁSI, 2009, p.51), pois estas não explicam os nós 

altamente conectados, e sim, descrevem uma sociedade igualitária.  

Os hubs aparecem na maioria das grandes redes complexas estudadas pelos cientistas e 

estão por toda parte,  

Como um bloco de construção genérico de nosso complexo mundo interconectado 

(...) Dominam a estrutura de todas as redes nas quais estão presentes, fazendo-as 

parecer mundos pequenos. De fato, com links para uma quantidade 

extraordinariamente grande de nós, os hubs criam atalhos entre dois nós quaisquer 

no sistema (BARABÁSI, 2009, p.57-58).  

A web não é um espaço igualitário e democrático como muitos propagam; apesar de 

suas potencialidades, até mesmo por ela ser espaço representativo do mundo real, possui 

enormes desigualdades. Barabási (2009, p.57), que procura comprovar estas questões com 
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fórmulas matemáticas e com recursos computacionais, constata que a concentração, no caso 

da web, de links e a consequente formação de hubs, é que determinam o funcionamento das 

redes, ao observar que “poucos hubs detêm a maior parte dos links” e esta descoberta “deu 

início a uma frenética pesquisa de hubs em diversas áreas”. 

Os hubs são o mais forte argumento contra a visão utópica de um ciberespaço 

igualitário. Sim, todos temos o direito de colocar o que quisermos na web. Mas 

alguém perceberá? Se a web fosse uma rede randômica, teríamos a mesma chance 

de ser vistos e ouvidos  (BARABÁSI, 2009, p.53). 

O economista italiano Vilfredo Pareto, ávido cultivador, repara que 80% de suas 

ervilhas eram produzidas por 20% das vagens. Assim, procura observar em outros planos a 

manifestação do mesmo fenômeno, e percebe, também, que 80% das terras italianas eram 

ocupadas por apenas 20% da população. A questão pode ser observada em várias áreas, 

ficando conhecida como lei de Pareto. Barabási (2009, p.60) percebe o mesmo fenômeno na 

Web: 80% dos links são dirigidos a 15% das páginas. 

Muito embora possa ser tentador inferir que a regra 80/20 se aplica praticamente a 

tudo, essa seria uma generalização grosseira. Na realidade, todos os sistemas que 

obedecem à lei de Pareto são um tanto especiais. O que os distingue é uma 

propriedade que desempenha um papel-chave também na compreensão das redes 

complexas (BARABÁSI, 2009, p.53). 

Barabási (2009, p. 60), ao identificar em sua pesquisa sobre a web muitos nós com 

poucos links, e poucos hubs com quantidade “extraordinariamente” grande de links, percebe 

que por trás deste fato havia uma expressão matemática denominada lei de potência. Essa lei 

permite comprovar a existência dos hubs. 

Nosso pequeno robô ofereceu evidências incontestáveis de que milhões de 

criadores de Webpage trabalham em conjunto, de maneira um tanto mágica, para 

gerar uma complexa Web que desafia o universo randômico. Sua ação coletiva 

obriga a distribuição de grau a abandonar a curva de sino – uma marca das redes 

randômicas – e a fazer da Web uma rede muito peculiar descrita por um lei de 

potência (...) Subsequentemente, em numerosas redes de grande porte que nosso 

grupo e muitos outros cientistas tiveram a oportunidade de investigar, surgiu então 

um padrão incrivelmente simples e consistente: o número de nós com exatamente k 

links obedece a uma lei de potência, cada qual com um único expoente de grau 

que, para a maioria dos sistemas, varia entre 2 e 3 (BARABÁSI, 2009, p.62). 

Para exemplificar, o autor compara um mapa rodoviário e um mapa de linhas aéreas. 

O primeiro seria uma rede randômica, na qual a maioria dos nós é equivalente, em função de 

sua característica uniforme; cada cidade tem pelo menos um link com o sistema rodoviário, e 
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não há cidades servidas por centenas de estradas. Essa uniformidade é uma propriedade 

inerente às redes randômicas que possuem distribuição com um pico. Já no segundo caso, no 

mapa de linhas aéreas, a maioria dos aeroportos espalhados pelo mundo é de pequeno porte; 

mas, com poucos hubs altamente conectados, grandes aeroportos, caracterizando a presença 

da lei de potência. 

Barabási (2009, p.73) e sua assistente Réka Albert, por meio de experimentos 

computacionais, analisam a web e as redes de atores de Hollywood e descobrem uma regra 

que chamam de Os ricos ficam mais ricos, a qual pode explicar as leis de potência atuando em 

ambas.  

Os hubs são os pontos da rede que possuem mais conexões. Em uma busca sobre 

notícias no Google, ao escolher o link que se vai clicar, provavelmente, elege-se os mais 

conhecidos, os hubs. Ou seja, adota-se o que Barabási chama de conexão preferencial; a 

preferência é pelos links mais conectados. “Muito embora nossas escolhas individuais sejam 

altamente imprevisíveis, enquanto grupo, seguimos padrões rigorosos”. Em suma, as redes 

reais são governadas por duas leis: crescimento e conexão preferencial. Esta última induz ao 

fenômeno rico fica mais rico que ajuda os nós mais conectados a capturarem um número 

desproporcionalmente maior de links. Esse fenômeno remete, naturalmente, às leis de 

potência, observadas nas redes reais (BARABÁSI, 2008, p.77-80).  

O autor explica as duas leis crescimento e conexão preferencial, 

Crescimento: para cada nó dado, adicionamos um novo nó à rede. Essa etapa 

enfatiza que as redes se compõem de um nó por vez. Conexão preferencial: 

pressupomos que cada novo nó se conecte aos nós existentes com dois links. A 

probabilidade de que se escolha um dado nó é proporcional ao número de links que 

o nós escolhido possui. Em outras palavras, dada a escolha entre dois nós, um com 

o dobro de links do outro, é duas vezes mais provável que o novo se conectará ao 

nó mais conectado (BARABÁSI, 2009, p.78-79). 

O modelo de rede sem escala surge a partir destas duas leis, crescimento e conexão 

preferencial, que regem a evolução das redes. Ou seja, os nós entram na rede e vão crescendo 

em número de conexões à medida que o tempo passa. Os nós mais antigos adquirem mais 

links que os nós mais recentes. As leis de potência conferiram legitimidade aos hubs. Desta 

forma, a compreensão dos hubs (conectores) permite aos pesquisadores caminhos para a 

compreensão do mundo atual, complexo e altamente conectado, 

com base em uma sofisticada teoria das redes evolutivas que nos permite prever 

com precisão os expoentes de escala e a dinâmica das redes atingimos um patamar 

de entendimento de nosso complexo mundo interconectado, aproximando-nos, 
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mais do que nunca, da compreensão da arquitetura da complexidade (BARABÁSI, 

2009, p.83-64). 

Mas, uma nova questão surge: como se arranjam, os recém–chegados, em um mundo 

em que apenas os ricos ficam mais ricos? Pois, se o crescimento está relacionado à conexão 

preferencial, como os novos entrantes conseguem crescer? A busca por esta resposta vem da 

mecânica quântica (BARABÁSI, 2009, p.84). 

A teoria da aptidão para conectividade propõe uma forma de identificar como se dá a 

evolução dos entrantes na rede que, de uma hora para outra, adquirem uma grande quantidade 

de links; ou seja, em sistemas complexos, os nós possuem características únicas, intrínsecas, 

que influenciam a quantidade de links que conseguem adquirir, evidenciando um ambiente 

competitivo. Para o autor,  

alguns aparecem muito depois, no entanto capturam todos os links dentro de curto 

espaço de tempo. Outros surgem antes, e realmente nunca o fazem, falham na 

tarefa de transformar sua condição de agente pioneiro em um hub. Se quiséssemos 

explicar a feroz competição que se observa em muitas redes, teríamos de 

reconhecer que cada nó é diferente (BARABÁSI, 2009, p.87). 

Essa teoria complementa, sem invalidar o crescimento e a conexão preferencial, o 

modelo sem escala, pois, segundo essa teoria, todos os nós eram, até então, idênticos. Para 

conciliar esses modelos, é preciso admitir que “A conexão preferencial é direcionada pelo 

produto da aptidão do nó e pelo número de links que ele possui (...) o modelo de aptidão, que 

incorpora a competição às redes complexas, suscitou novas questões” (BARABÁSI, 2009, 

p.88-89). 

Surge, então, um novo modelo de rede no qual um nó, em função de sua aptidão 

extrema, leva todos os links da rede, ou seja, o vencedor leva tudo. Esse modelo é 

desenvolvido por uma aluna e integrante do grupo de pesquisa de Barabási, Ginestra 

Bianconi, que utiliza o condensado de Bose-Einstein para definir a nova rede. É “uma criatura 

única da mecânica quântica” para uma analogia com o estudo das redes. Em suma, ela explica 

como um nó da rede se assemelha a um nível de energia. 

Cada nó da rede corresponde a um nível de energia no gás de Bose. Quanto maior a 

aptidão do nó, menos o nível de energia correspondente. Os links da rede 

converteram-se em partículas no gás, a que se atribuiu individualmente um dado 

nível de energia. Adicionar um novo nó à rede é como adicionar um novo nível de 

energia ao gás de Bose; adicionar um novo link à rede é o mesmo que injetar uma 

nova partícula de Bose no gás. Nessa analogia, as redes complexas são como um 

imenso gás quântico, e seus links se comportam como partículas subatômicas 

(BARABÁSI, 2009, p.92). 
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Portanto, em termos de topologia da rede, duas categorias surgem a partir da 

constatação da importância da aptidão. Numa, a topologia sem escala, na qual a competição 

não tem impacto facilmente perceptível, ou seja, o comportamento ricos ficam mais ricos 

prevalece; mas o maior hub é seguido de perto por um menor e, assim, sucessivamente. Na 

outra categoria, a topologia o vencedor leva tudo, um hub concentra a grande maioria dos nós, 

enquanto o restante dos links fica para poucos nós. O autor demonstra o funcionamento dessa 

rede com o caso do sistema operacional Windows da Microsoft: 

O mercado de sistemas operacionais comporta os clássicos sinais de uma rede 

submetida à condensação de Bose-Einstein, revelando nítido comportamento do 

tipo vencedor leva tudo. Embora muitos sistemas operacionais concorrem por 

visibilidade e participação de mercado, a Microsoft ocupa a posição de um 

condensado, uma estrela que domina a maioria dos links com os consumidores 

(BARABÁSI, 2009, p.96). 

Em mundo interconectado e globalizado, como a sociedade atual, os links representam 

a sobrevivência para os nós; por isso, a competição por conexões é aberta e ganha grandes 

proporções na maioria dos casos. Mas, “em outros sistemas, a disputa é mais sutil. As 

moléculas em uma célula, por exemplo, ganham links em benefício do organismo como um 

todo” (BARABÁSI, 2009, p.97). 

Quando concebemos as redes como aleatórios, modelamo-las como grafos 

estáticos. O modelo sem escala reflete nosso despertar para a realidade de que as 

redes são sistemas dinâmicos que mudam constantemente pela adição de novos nós 

e links. O modelo de aptidão nos permite descrever as redes como sistemas 

competitivos nos quais os nós lutam impetuosamente por links. Agora, a 

condensação Bose-Einstein explica como alguns vencedores têm a chance de levar 

tudo (BARABÁSI, 2009, p.97). 

O papel de Barabási na pesquisa sobre o comportamento das redes é fundamental para 

que se compreenda a dinâmica da rede, e não apenas para que se constate, observe e aceite a 

sua existência, pois nesta perspectiva as redes são a parte oculta dos sistemas (MUSSO, 

2004), portanto, aprende-se a observá-las como partes integrantes, para maior compreensão de 

sua dinâmica social. 

 

1.3 Heterogeneidade na rede 

Barabási (2009), Santos (2009) e Musso (2004) chamam a atenção e centram suas 

pesquisas para compreender as dinâmicas da rede e, no caso de Barabási, conclui por meio de 

abordagens matemáticas que a rede, ao contrário do que imaginavam seus precursores no 

estudo das dinâmicas da rede, não é igualitária. A geometria da rede leva à conclusão 
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equivocada de que as possibilidades que a rede possui a tornam igualitária e democrática, ou 

seja, os nós possuem praticamente as mesmas possibilidades de conexões dos que os demais. 

Neste sentido, quando a rede é pensada, logo vem a ideia de um artefato limitado com uma 

quantidade controlada de nós e conexões. Entretanto, não é isso que se verifica.  

A noção de rede válida para a compreensão de sua dinâmica é de sua topologia, e não 

de sua geometria. Para KASTRUP (2004, p.80), “suas propriedades mais simples, e por isso 

mais dramáticas, desconsiderando uma série de fatores, como medidas de largura, largura ou 

profundidade (...) não precisa recorrer à álgebra, como faz a geometria”.  O que importa são 

suas características dinâmicas; “pode-se aumentá-la ou diminuí-la, sem que perca suas 

características de rede, pois ela não é só definida por sua forma, por seus limites extremos, 

mas por suas conexões, por seus pontos de convergência e bifurcação”. Portanto, a topologia 

permite compreender as redes “com base numa lógica das conexões, e não numa lógica das 

superfícies” (Ibidem, p.80).  

 

Figura 4: FRANCO, Augusto.  Topologias de rede.  

Portanto, as redes sociotécnicas não são espaços igualitários e democráticos; apesar de 

suas potencialidades neste sentido, elas apresentam enormes desigualdades, até mesmo por ela 

ser espaço representativo do mundo real. Para Santos (2009), as redes sociotécnicas, ao 

aderirem ao território, não o fazem de forma homogênea, elas não são adotadas de formas 

idênticas em todas suas instâncias. Ao afirmar que a fluidez é relativa, Santos (2009, p.274) 

confronta a visão da sociedade homogeneizada; ao comparar um espaço em relação a outro, 
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sempre será possível observar situações de defasagem técnica. O mesmo ocorre quando se 

observa uma mesma área ou segmento social, por exemplo, diferenças também aparecerão. 

Ou seja, a homogeneização esbarra nas “rugosidades” que o território e a sociedade impõem.  

A homogeneização é um mito, sua percepção sendo o resultado de um 

“delírio analítico” que associa à ideia de revolução espacial a existência de 

uma indiferença espacial. Segundo H. Bakis, o espaço permanece 

diferenciado e esta é uma das razões pelas quais as redes que nele se 

instalam são igualmente heterogêneas (SANTOS, 2009, p.268). 

Jean Louis Lespes (apud SANTOS, 2009, p.42) observa que “num mesmo pedaço de 

território, convivem subsistemas técnicos diferentemente datados, isto é, elementos técnicos 

provenientes de épocas diversas”. É o que Th. Hugues chama de “reverse salient” “uma 

protusão resultante da expansão não-homogênea dos sistemas tecnológicos. Os reverse 

salients são componentes do sistema técnico que se tornou velho” (apud SANTOS, 2009, 

p.43). Para Joerges, “são anomalias técnicas ou organizacionais que resultam da elaboração 

desigual ou da evolução desigual de um conjunto e de tal maneira que, quando uma parcela 

progride, uma outra se atrasa (apud SANTOS, 2009, p.43). Mas não são somente os 

subsistemas técnicos que remetem a tempos diversos, a heterogeneidade está, também, nos 

diferentes níveis da adoção de determinado subsistema técnico pelas pessoas. As resistências, 

ou mesmo diversidades na adoção de novas técnicas, exprimem o contexto em que a 

sociedade é, de fato, diversa; pois, assim como pode adotar novas técnicas, as pessoas 

também podem recusá-las ou ignorá-las em determinada localidade. Ao incluir os aspectos 

sociais, Santos chama de “rugosidades”. 

As rugosidades não podem ser apenas encaradas como heranças físico-territoriais, 

mas também como heranças socioterritoriais ou sociogeográficas. A diferença entre 

rugosidades e reverse salient vem, neste último caso, do caráter quase absoluto do 

valor em si de uma existência técnica, enquanto na análise geográfica não há 

valores em si. O valor de um dado elemento do espaço, seja ele o objeto técnico 

mais concreto ou mais performante, é dado pelo conjunto da sociedade, e se 

exprime através da realidade do espaço em que se encaixou (SANTOS, 2009, 

p.43). 

Portanto, subsistemas técnicos diversos e de momentos temporais diferentes se 

encontram em um determinado espaço, mas eles convivem e interagem por meio das ações 

humanas naquele local, são nele que as  

ações humanas se realizam. A forma como se combinam sistemas técnicos 

de diferentes idades vai ter uma consequência sobre as formas de vida 
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possíveis naquela área. Do ponto de vista específico da técnica dominante, a 

questão é outra; é a de verificar como os resíduos do passado são um 

obstáculo à difusão ou juntos encontram a maneira de permitir ações 

simultâneas (SANTOS, 2009, p.42-43) 

Para compreensão de como se dá a adoção das técnicas, é preciso, portanto, levar em 

conta que “a aceitação de novas técnicas sempre foi relativa e sempre incompleta” (SANTOS, 

2009, p.43). O autor (2009a, p.282) apresenta o conceito de verticalidades e horizontalidades, 

que descreve como determinada técnica se insere na sociedade e promove mudanças.  

Segundo Santos (2009a, p.106), as verticalidades podem ser definidas como um 

“conjunto de pontos formando um espaço de fluxos que permite a inserção dos objetos 

técnicos no território”. Esse espaço de fluxos seria um “subsistema dentro da totalidade-

espaço”, e são, sobretudo, “adequados às tarefas produtivas hegemônicas, características das 

atividades econômicas que comandam este período histórico”. Esse espaço de fluxos é 

constituído por redes necessárias para a fluidez e “são os atores dos tempos rápidos, que 

plenamente participam do processo, enquanto os demais raramente tiram todo proveito da 

fluidez”. Daí a desigualdade implícita da rede. 

As verticalidades são “vetores de uma racionalidade superior e do discurso pragmático 

dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado” (SANTOS, 2009, 

p.286), no qual se impõem, “pela transferência de elementos culturais de uma camada da 

sociedade a uma outra, sendo o „meio pelo qual as pessoas das classes inferiores e aquelas das 

classes superiores, diretamente se encontram‟” (SOROKIN apud SANTOS, 2009, p.282). As 

verticalidades visam à homogeneização da sociedade como, por exemplo, nos usos de 

dispositivos tecnológicos que, em geral, são desenvolvidos e se inserem inicialmente nas 

camadas mais favorecidas da sociedade para depois, a fim de efetivar não só a própria técnica, 

mas ideologias valores, etc., avançam pelas demais camadas sociais menos favorecidas. 

As horizontalidades são “zonas de contiguidade que formam extensões contínuas” 

(SANTOS, 2009a, p.108), é o espaço banal, aquele espaço comum a todos, que faz “oposição 

ao econômico” (PERROUX apud SANTOS, 2009a, p.108). Dizem respeito às relações que se 

dão no cotidiano, “„de lugar a lugar, de homem a homem, de grupo a grupo, no espaço social‟, 

utilizando os mesmos condutos que a circulação vertical” (SOROKIN apud SANTOS, 2009, 

p.282), integrantes das mesmas camadas sociais, mas que de fato, também sofrem as 

influências das ações verticais, espalhadas por toda a sociedade, ou seja, “as horizontalidades 

são tanto o lugar da finalidade imposta de fora, de longe e de cima, quanto da 

contrafinalidade, localmente gerada” (Ibidem, p.282).  
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A questão pode sugerir que as verticalidades e horizontalidades convivem de forma 

pacífica e passiva, contudo não é isso o que ocorre. De fato, “elas são o teatro de um cotidiano 

conforme, mas não obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da 

descoberta, da complacência e da revolta” (SANTOS, 2009, p.286). As rugosidades 

encontradas na busca pela fluidez, tornam-se, de fato, um confronto que causa estranheza ao 

território e, “ao contrário das verticalidades, regidas por um relógio único, implacável, nas 

horizontalidades assim particularizadas funcionam, ao mesmo tempo, vários relógios, 

realizando-se, paralelamente, diversas temporalidades”, sendo que nelas, de fato, são 

identificadas a “vontade permanente de desorganização, a serviço dos atores hegemônicos” 

(SANTOS, 2009a, p.111). Portanto, é no território que o processo dialético ocorre. Este 

“impede que o poder, sempre crescente e cada vez mais invasor, dos atores hegemônicos, 

fundados nos espaços de fluxos, seja capaz de eliminar o espaço banal, que é 

permanentemente reconstituído segundo nova definição” (SANTOS, 2009a, p.111). Em suma, 

a sociedade adere em maior ou menor grau, dependendo da localidade, à fluidez provida pelas 

redes sociotécnicas, constituídas pelos objetos técnicos. Entretanto, por meio das 

horizontalidades, por um processo dialético, tanto a localidade quanto as iniciativas do poder 

hegemônico são transformados. 

As horizontalidades, pois, além das racionalidades típicas das verticalidades que as 

atravessam, admitem a presença de outras racionalidades (chamadas de 

irracionalidades pelos que desejariam ver como única a racionalidade hegemônica). 

Na verdade são contra-racionalidades, isto é, formas de convivência e de regulação 

criadas a partir do próprio território e que se mantêm nesse território a despeito da 

vontade de unificação e homogeneização, características da racionalidade 

hegemônica típica das verticalidades. A presença dessas verticalidades produz 

tendências à fragmentação, com a constituição de alvéolos representativos de 

formas específicas de ser horizontal a partir das respectivas particularidades 

(SANTOS, 2009a, p.110). 

Portanto, a heterogeneidade é uma característica implícita da rede. Musso (2004, p.31) 

define o conceito de rede, ao sintetizar os pensamentos de Michel Serres, Henri Atlan e Anne 

Cauquelin: que a rede “é uma estrutura de interconexão instável, composta de elementos em 

interação, e cuja variabilidade obedece a alguma regra de funcionamento”. Baseado nas 

reflexões dos autores, Musso apresenta três níveis dessa definição:  

 

1) A rede é uma estrutura composta de elementos em interação; esses elementos 

são os picos ou nós da rede, ligados entre si por caminhos ou ligações, sendo o 

conjunto instável e definido em um espaço de três dimensões;  2) A rede é uma 
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estrutura de interconexão instável no tempo; a gênese de uma rede (de um 

elemento de uma rede) e sua transição de uma rede simples a outra mais complexa 

são consubstanciais a sua definição. A estrutura da rede inclui sua dinâmica. Que 

se considere o desenvolvimento de um elemento em um todo-rede ou de uma rede 

em uma rede de redes, trata-se sempre de pensar uma complexificação auto-

engendrada pela estrutura da rede; 3) (...) a modificação da estrutura da rede 

obedece a alguma regra de funcionamento. Supõe-se que a variabilidade da 

estrutura da rede respeita uma norma – eventualmente modelizável – que explica o 

funcionamento do sistema estruturado em rede. Passa-se da dinâmica da rede ao 

funcionamento do sistema, como se a primeira fosse o invisível do segundo, 

portanto, seu fator explicativo (MUSSO, 2004, p.31-32). 

Ao incluir sua dinâmica na sua definição, a rede sociotécnica deixa de ser controlada, 

calculada e planejada como em uma rede geométrica, como em um grafo, que necessita de 

uma visão estática e congelada de um determinado momento. A rede sociotécnica não permite 

essa possibilidade, pois a heterogeneidade é uma exigência da rede e as redes sociotécnicas, 

ao serem criadas para atender determinada necessidade humana, são dispostas de forma 

heterogênea em um ambiente nada homogêneo. 

Não existe homogeneidade do espaço, muito menos da sociedade, essa é uma 

realidade empírica, assim quando se fala em “distribuição homogênea” e de 

“serviços ubiquitários, instantâneos e simultâneos”, a referência é, sobretudo, às 

redes e serviços existentes, mas não, propriamente, ao território ou seus subespaços 

tomados como um todo (SANTOS, 2009, p.268).  

A expectativa de homogeneização dos recursos necessários para a fluidez é frustrada 

pela diversidade existente no território e, portanto, na sociedade. 

Para Santos (2009, p.276), a fluidez, facilitada pelas redes, “é o resultado da realização 

conjunta de três possibilidades”: “1) Formas perfeitas universais”, ou seja, os objetos 

técnicos, as TIC, que “com a ajuda de uma informação tornada ubíqua e instantânea, as forças 

(sic) perfeitas são a condição de possibilidade da imposição de normas à escala do globo. O 

fenômeno de rede, tão característico de nossa época, assenta sobre esses pilares” (SANTOS, 

2009, p.276); “2) Normas universais e desregulação universal”, “pois os objetos existentes 

não são todos perfeitos, e os objetos perfeitos não são distribuídos de forma homogênea no 

planeta; e as normas não são todas universais nem o seu alcance geográfico é igual. A 

informação também se dá segundo diferentes escalas” (SANTOS, 2009, p.276); e “3) de uma 

informação universal, que é base, também, de um discurso universal”:  

(...) A produção da fluidez é um empreendimento conjunto do poder público 

e do setor privado. Cabe ao Estado, diretamente ou por concessões, e aos 

organismos supranacionais, prover o território com os macrossistemas 
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técnicos, sem os quais as demais técnicas não se efetivam.  Já as empresas, 

isoladamente ou associadas, estabelecem redes privadas, cuja geografia e 

funcionalização correspondem ao seu próprio interesse mercantil. São por 

essas redes que circulam – não raro de forma exclusiva – as informações, os 

dados especializados e as ordens que estruturam a produção. Quando se fala 

em fluidez deve-se, pois, levar em conta essa natureza mista (e ambígua) 

das redes e do que elas veiculam. (SANTOS, 2009, p.276). 

Portanto, a rede, constituída e alicerçada também nas tecnologias da informação, sua 

base material, viabiliza a fluidez e torna-se fio condutor da dinâmica social nesse período 

técnico-científico-informacional, ao permitir, por seus caminhos, o fluxo de informações, 

ideologias, culturas, produtos e serviços fundamentais para o funcionamento da sociedade 

atual. Entretanto, este fluxo não ocorre de forma homogênea, a topologia é da rede distribuída 

mas, de fato, é uma rede heterogênea, indicando a topologia de uma rede centralizada, ou seja, 

o centro da rede é reservado aos atores hegemônicos, deixando aos demais as outras 

localidades e por fim, a periferia da rede.  

Uma fluidez que deve estar sempre sendo ultrapassada é responsável por mudanças 

brutais de valor dos objetos e dos lugares. Mas a fluidez é sempre relativa, uma 

mesma área podendo ser comparada a uma outra ou a um seu momento anterior. A 

capacidade de atrair atividades competitivas depende de uma renovação técnica 

tanto mais significativa quanto maior defasagem. Nessas condições, a tendência 

atual é de um envelhecimento mais rápido do que antes dos subespaços que não 

dispõem dos meios de se atualizar, de um ponto de vista da fluidez (SANTOS, 

2009, p.274) 

A rede carrega consigo a heterogeneidade; ela está implícita a ela e onde se insere, por 

meio dos objetos e subsistemas técnicos, ou é observada na natureza e na sociedade. A rede 

evidencia a heterogeneidade, ao contrário da homogeneidade ideologicamente proposta. 

Assim, a fluidez, implícita na rede, também é sempre relativa; as rugosidades promovem as 

diversas maneiras e níveis de adoção de determinada técnica pela sociedade, pois a sociedade 

é desigual, heterogênea e a sobreposição das redes sobre ela revelam essas rugosidades: 

“devemos, assim, distinguir entre a produção de uma expectativa de fluidez, isto é, a criação 

das condições para sua existência e o uso da fluidez por um agente, isto é, sua efetivação 

empírica” (SANTOS, 2009, p.276-277). 

 

1.4 Premissas teóricas 

Este estudo busca, por meio dos autores Santos (2009), Musso (2004) e Barabási 

(2009), as premissas necessárias para compreender o funcionamento e as lógicas da rede, a 



49 
 

fim de evidenciar algumas questões nas práticas de uso das chamadas redes (ou mídias) 

sociais pelos estudantes universitários. Assim, o conceito de rede ajuda a alterar a forma de 

percepção e compreensão da realidade da rede na natureza e na sociedade. O surgimento das 

redes sociotécnicas e, em especial, das redes digitais, e sua inserção no cotidiano, serve de 

impulso para a apropriação desse conceito pelas mais diversas áreas do conhecimento e de 

práticas sociais.  

Neste ambiente, a internet é a rede digital que percorre a grande parte da sociedade 

contemporânea.  Ela promove a comunicação entre aqueles que estão conectados, e a criação 

de novas possibilidades em quase todas as esferas da atividade humana. O surgimento dos 

recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) propicia condições para levar 

as várias formas de relações entre os seres humanos para o meio digital. As chamadas redes 

sociais (na internet) são formas de relação mediada pelas TIC. As redes ganham 

possibilidades com a evolução dos recursos tecnológicos, entre eles a ampliação dos serviços 

de banda larga e aumento da capacidade, computadores mais velozes, softwares que permitem 

a facilidade de uso para as pessoas; enfim, a soma de diversos fatores está ampliando as 

práticas de uso dos recursos das TIC e, cada vez mais, as pessoas se beneficiam dos seus 

recursos.  

Diante destas questões, as redes sociotécnicas são constituídas por objetos e 

subsistemas técnicos, para atender as necessidades dos seres humanos e a dinâmica social, tais 

como a comunicação, a circulação de produtos e serviços, o deslocamento das pessoas. 

Necessita, para seu funcionamento em uma sociedade globalizada, uma dinâmica veloz e 

ubíqua, fornecida pelas TIC, para que a fluidez ocorra em todas as camadas da sociedade e 

localidades do mundo.  

As redes digitais fazem parte do grupo redes sociotécnicas, mas estas são mais amplaa 

e envolvem, por exemplo, as rotas marítimas, aéreas e rodoviárias, redes de comunicação 

como as telefônicas, as de transporte de energia, entre outras. As redes digitais fazem parte 

das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e são resultantes das evoluções das 

técnicas desenvolvidas no século passado e estão cada vez mais presentes na sociedade. 

Entretanto, sua adoção não se dá de forma homogênea, como se propaga. Para Santos (2009) 

ela ocorre de forma vertical, ela é imposta ao território e esta imposição não resulta em adesão 

completa, vários fatores determinam o nível dessa adesão. Para o autor, estas são as 

rugosidades. As rugosidades são características inerentes ao território, portanto, as redes são, 

em essência, heterogêneas. Para Santos, os objetos técnicos fundamentais para a formação dos 

subsistemas técnicos se espalham pelo território de forma horizontal, ou seja, pela adesão e 
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usos que a sociedade dá para aqueles objetos. Entretanto, da mesma forma que nas 

verticalidades a adesão não é homogênea, nos processos horizontais também não são. 

Portanto, o fluxo de informações, produtos e serviços etc., não permeia a sociedade de 

maneira igual.  

Nesse estudo, pretende-se perceber o comportamento heterogêneo dos conectados, a 

partir dos estudantes universitários nas redes sociais na internet, ao observar os graus e níveis 

de sua presença e suas práticas de uso nas redes. A heterogeneidade pode ser percebida na 

comparação entre as presenças e práticas de uso dos estudantes das diversas áreas de 

formação da Universidade Metodista de São Paulo.  

Barabási (2009) comprova matematicamente o comportamento centralizador e 

desigual nas redes. Ou seja, a rede, ao contrário do que sua geometria aparenta, sua topologia 

revela uma dinâmica desigual e antidemocrática. Esse comportamento ocorre por vários 

motivos. Para Musso (2004), a interação entre os nós, a instabilidade das conexões e a 

dinâmica que altera constantemente a estrutura da rede e seu funcionamento sistêmico, 

revelam um comportamento imprevisível, porém inerente a ela. Esse trabalho assume que a 

adoção dos objetos técnicos pela sociedade é feita de forma heterogênea por característica da 

própria sociedade, desigual e pelo próprio funcionamento instável e dinâmico da rede e da 

própria sociedade.  

As redes sociais, neste contexto, são analisadas levando em conta que as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) estão na sociedade de forma incontestável e que 

transformam a vida das pessoas, usuárias ou não de seus recursos. Por outro lado, as pessoas 

possuem disponibilidade limitada, tanto do ponto de vista de objeto técnico, como de quanto 

se beneficiam da rede; o que reflete a heterogeneidade dos conectados e a desigualdade nas 

possibilidades destes em função das limitações impostas pela própria sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

A INTERNET E AS REDES SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As redes sociais fazem parte da vida cotidiana do ser humano desde os primórdios, ser 

parte da comunidade é da natureza humana. Somente as possibilidades existentes nas relações 

sociais propiciam melhoria na qualidade de vida, e as trocas promovidas por elas possibilitam 

a sobrevivência. São as relações familiares, profissionais, amorosas, escolares e das amizades 

que caracterizam os seres humanos. Portanto, as redes sociais são laços sociais, que podem ser 

tanto fortes, nossas relações mais íntimas das pessoas, quanto fracos, como as relações mais 

superficiais; mas tanto um quanto outro são que caracterizam a nossa sociabilidade. 

Com o surgimento da internet, as relações começam a mudar. Ela não só possibilita o 

acesso às informações, ao conhecimento, aos produtos e serviços em escala global, como 

também as pessoas ganham neste objeto técnico um aparato importante para criar, manter e 

ampliar as relações interpessoais. No começo, são os correios eletrônicos (e-mails), salas de 

bate-papo (chats), grupos de discussão restritos ou não (comunidades e listas de discussões), 

depois surgem os mensageiros (ICQ e MSN), formas de formação de comunidades virtuais e 

redes de relacionamentos, e, em especial, a partir de 2004, com a popularização do Orkut e 

com a progressiva deselitização da internet em função das novas tecnologias e cursos 

menores, começa uma nova onda com o surgimento dos sites de relacionamento, mais 

conhecidos como redes sociais.  
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Com as redes sociais, a internet possibilita que as pessoas com acesso a ela possam 

publicar conteúdo; pois, ao contrário de outras mídias, não é restritiva. Ou seja, inicialmente, 

com algum conhecimento técnico é possível publicar uma página web ou um hipertexto. Com 

a evolução tecnológica, com o surgimento de interfaces mais intuitivas e a ampliação do 

domínio técnico por parte das pessoas, a progressiva deselitização da internet, a possibilidade 

de publicação de conteúdos na mesma atinge a grande maioria de seus usuários, a ponto de 

somente uma rede social, o Facebook, caminhar para 1 bilhão de usuários em 2012. Nela, seus 

usuários podem publicar textos, vídeos, fotos e áudios e disseminar esses conteúdos com 

facilidade.  

A possibilidade de publicação de conteúdos na internet permite o surgimento de um 

novo tipo de site na web, que se convencionou chamar de mídias sociais. As mídias sociais se 

referem a “atividades, práticas e comportamentos entre as comunidades de pessoas que se 

reúnem online para compartilhar informações, conhecimentos e opiniões usando meios de 

conversação” (SAFKO, 2010, p.5). Meios de conversação são textos, imagens, vídeos e 

áudios. A diferença entre mídias sociais e redes sociais está no fato de que a primeira é 

caracterizada pela possibilidade de publicação de conteúdo por parte do usuário e não 

necessariamente possibilita a formação de uma rede social, ou seja, as redes sociais fazem 

parte do “ecossistema das mídias sociais” (SAFKO, 2010, p.15-22) e representam a face 

transformadora da internet ao descentralizar os processos comunicacionais levando aos 

usuários a capacidade de produção e publicação de conteúdos. São considerados mídias 

sociais  sites ou serviços como YouTube, Twitter, Wikipedia, WordPress, Blogger, Flickr, 

Picasa, Itunes, Justin.tv. Second Life, Gmail, Yahoo!, Digg, Technorati, Skype, além das 

redes sociais MySpace, Facebook e Orkut. Inúmeros outros existem, já existiram, e novos 

surgirão. 

 

2.1 O carácter colaborativo da internet 

As possibilidades de publicação de conteúdo e compartilhamento de conteúdo por 

parte do usuário são características inerentes à internet, em especial, da web. A World Wide 

Web, ou simplesmente web, foi desenvolvida para permitir a publicação de conteúdo para 

uma rede interna formada pelos engenheiros do Centro de Pesquisa de Energia Nuclear 

(CERN). A internet era, até então, complicada demais para ser utilizada por pessoas de outros 

segmentos que não especialistas em internet, e, também por isso, era restrita aos técnicos 

treinados para o uso da computação, o que inibia a utilização por parte dos demais. A ideia 

dos criadores da web era facilitar ao máximo o acesso à internet e promover seu uso para 
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produção e publicação de conteúdos. Ou seja, criaram recursos (protocolos, padrões e 

linguagens) que possibilitam a criação de interfaces mais intuitivas para facilitar a publicação 

de conteúdo por parte das pessoas comuns.  

A web é resultado da equipe liderada pelo inglês Tim Berners-Lee e pelo belga Robert 

Cailliau, que disponibilizaram a web (protocolos e linguagens) sem patenteá-la, ou seja, 

entregaram para que qualquer pessoa a utilizasse, e assim compartilharam não só a tecnologia 

como também todo o conhecimento necessário para ser utilizada. Tomaram a decisão por 

concordar, dentre várias questões envolvidas, com a cultura hacker (especialistas em 

computação) e parcialmente, com o trabalho de Ted Nelson que, em um panfleto publicado 

em 1974, “Computer Lib”, “convocava o povo a usar o poder dos computadores em benefício 

próprio” (CASTELLS, 2008, p.88). Distribuído, gratuitamente, dentro da cultura hacker, o 

software é difundido rapidamente e a web torna-se amplamente utilizada, facilitando o acesso 

dos usuários leigos à internet. 

A colaboração e o compartilhamento do conhecimento são marca registrada da web 

desde seu início.  

 
Caillau critica o uso excessivamente comercial da rede mundial de computadores. 

Paradoxalmente, a própria Web, inventada (...) foi a responsável por chamar a 

atenção do comércio e das empresas de telecomunicação quanto aos potenciais da 

rede, que, naquela época, já tinha 25 anos (CARVALHO, 2011, p.24-25). 

 

Caillau também critica as empresas que “desviam o foco da realidade e dos problemas 

sociais e econômicos (...) e decepciona-se com a lentidão em se compreender que a rede 

mundial é uma construção coletiva.” (CARVALHO, 2011, p.25).  

 

Empresários, políticos e frequentemente jornalistas não compreendem isso. Nós 

poderíamos avançar mais rápido se tivéssemos colaborado mais em vez de 

promover a competição em um tema no qual a competição é muitas vezes nefasta 

(NETTO apud CARVALHO, 2011, p.25).  

 

As tecnologias que compõem tanto a internet quanto a web e possibilitam a presença 

da rede em escala mundial possuem a característica de serem abertas; ou seja, é resultado do 

consenso de inúmeros participantes que têm como objetivo único, criar formas de 

comunicação com as novas tecnologias digitais, independentemente de suas motivações 

políticas, econômicas ou ideológicas e permitem os usos por partes dos interessados. Somente 

desta forma é possível termos a internet como ela se apresenta hoje: uma rede pública e 

aberta.  
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Em 2003, Tim O´Reilly, fundador da O´Reilly Media, importante editora de livros de 

tecnologia dos Estados Unidos, denomina o estágio evolutivo da web naquele momento de 

Web 2.0 (SILVEIRA, 2008, p.49; SAFKO, 2010, p.5), ou seja, seguindo a prática da 

tecnologia da informação de numerar versões de softwares, sugere que a web daquele 

momento era uma nova versão de uma web anterior, a Web 1.0. A nova web tem como 

principal característica a possibilidade de colaboração ao facilitar que os usuários que 

publiquem conteúdo na rede. Berners-Lee critica esta perspectiva ao questionar se a web não 

era colaborativa desde o começo. De fato, é. Seus recursos permitiam, desde o começo, o 

compartilhamento de conteúdo e, consequentemente, a colaboração entre seus usuários; e, 

portanto, eram inerentes à web. E mais, a chamada Web 2.0 não é uma nova web, seu estágio 

atual é resultado de sua evolução. 

A internet é resultado de vários conhecimentos e perspectivas que propiciaram uma 

tecnologia digital desenvolvida sob a influência de vários fatores e interesses e promovida por 

inúmeros atores. Entretanto, conforme Castells (2008), Lévy (2007), Silveira (2008) e Britto 

(2009), é possível destacar alguns desses atores, entre eles os militares e cientistas que 

criaram os computadores e a internet no início e a contracultura que também promoveu 

surgimento do computador pessoal e a web. Assim,  “as duas fontes da Rede, o establishment 

militar/científico e a contracultura computacional pessoal, tiveram base comum: o mundo 

universitário” (CASTELLS, 2008, p.440), ou seja, a junção de várias visões de mundo e 

interesses estão presentes no ciberespaço, e a apropriação dele por parte da sociedade resultou 

no que é convencionalmente chamado de cibercultura.  

As tecnologias da web são, desde o início, impulsionadas pela simplicidade, a ponto 

de ser considerada por alguns como limitada demais. Entretanto, sua força vem exatamente 

desta simplicidade, resultando na sua assombrosa expansão. Sob a liderança do World Wide 

Web Consortium (W3C), sediada no Massachussets Institute of Technology, e presidida pelo 

próprio Berners-Lee, ainda sob o princípio de que a web é de todos, o W3C desenvolve novos 

protocolos, linguagens e padrões, e estes são seguidos pela indústria da tecnologia da 

informação. A simplicidade e ao mesmo tempo sofisticação, somada às decisões de seus 

criadores e mantenedores, permitem, por meio do trabalho coletivo e aberto, a construção 

implícita de sensação de liberdade na rede.  

É possível perceber a importância da sociedade sobre as tecnologias. Neste ponto, é 

interessante voltar a esclarecer que este trabalho, apesar de reconhecer e sobressaltar a valor 

das técnicas, em especial, as tecnologias de informação e comunicação, na sociedade 

contemporânea, parte do princípio que a sociedade não é determinada pela tecnologia, ao 
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contrário, ela, a tecnologia, é consequência da sociedade. Como destaca Lemos (2007, p.15), 

“a forma técnica da cultura contemporânea é produto de uma sinergia entre o tecnológico e o 

social”. 

Desta forma, a forte influência de segmentos da sociedade não pertencentes ao campo 

militar e nem ao campo de empresas capitalistas proporciona essa tecnologia aberta que 

permite o compartilhamento e a colaboração. Por outro lado, por isso mesmo, hoje a web 

também se tornou campo de disputa comercial, política e ideológica, e estão nela governos 

dos mais variados países e ideologias, de algumas das empresas mais valiosas do planeta 

(Google e Facebook) e inúmeras outras disputam um lugar, o domínio e o controle da rede.  

Ou seja, a dinâmica social existente fora das redes invade-as, e promove o surgimento 

de novas empresas, novas culturas e formas de comunicação e relacionamentos, novos 

campos para os embates, transformando a dinâmica social dentro e fora da internet, criando 

uma nova cultura, entendida como a cibercultura. 

 

2.2. Ciberespaço, cibercultura 

A organização dos computadores em redes propicia o surgimento de um espaço virtual 

que transforma definitivamente as formas de comunicação existentes até então. Ao aglutinar 

as tecnologias digitais às possibilidades de compartilhamento de informações, cria um 

“universo oceânico de informações (...) assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo” (LÉVY, 2007, p.17). A internet, com seus pontos de acesso 

espalhados pelo mundo, mas não em todos os lugares (SANTOS, 2009; CASTELLS, 2008; 

LÉVY, 2007), possibilita as condições necessárias para o surgimento não só de um “novo 

espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo 

mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 2007, p.32), o ciberespaço.  

O ciberespaço não é apenas a interconexão de computadores, a internet, ou seja, não é 

simplesmente a base material, mas sim, se constitui das possibilidades que oferece, como nas 

informações disponíveis, nas condições propícias para o compartilhamento de informações 

com seus recursos hipermídia, nos relacionamentos interpessoais e interorganizacionais e nas 

transações comerciais e demais formas de negócios.  

 

O ciberespaço é uma nova dimensão que emerge com a digitalização do simbólico 

e sua circulação através da rede mundial de computadores e de tantos outros 

mecanismos tecnológicos que vão interagindo com as dimensões preexistentes e 

gerando novas lógicas e formas de relação cultural (BRITTO, 2009, p.129). 

 

A ideia do ciberespaço surge em uma obra de ficção científica, escrita por William 

Gibson em 1984, “ao estilo cyberpunk, que introduz a ideia da existência de um espaço novo 
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no interior das redes de computadores, uma nova forma de realidade” (SILVEIRA, 2008, 

p.42). As práticas de uso do ciberespaço fazem surgir outro termo, a cibercultura. 

Para Lévy (2007, p.17), ciberculura é o “conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Para Lemos (2007, p.15), a 

cibercultura é resultado da cultura contemporânea, caracterizada pelas “tecnologias digitais 

(ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização, etc.), [e que] vai criar uma 

nova relação entre a técnica e a vida social”. As técnicas, como já apresentado, não definem a 

sociedade, são definidas por ela, e, numa relação de mão dupla, potencializa a sociedade para 

se transformar. As técnicas são, portanto, desenvolvidas para benefício da vida social, para 

melhoria da qualidade de vida e para transformação da natureza, e não o contrário.  

Segundo Lemos (2007, p.16), a cibercultura, de fato, nasce com o surgimento da 

informática e da cibernética, nos anos da década de 1950, se torna popular na década de 1970 

com o surgimento do microcomputador e se estabelece completamente na década de 1980 

com a popularização da informática e 1990 com a internet. 

 

Compreender a cibercultura contemporânea é impossível sem uma compreensão 

global do fenômeno técnico, já que aquela faz parte de um processo mais amplo da 

relação entre técnica e sociedade (...) Compreender a cibercultura unicamente pela 

sua dimensão técnica é (...) reducionismo (...) Podemos dizer que existe uma 

relação simbiótica entre homem, natureza e a sociedade. A cada época da história 

da humanidade corresponde uma cultura técnica particular (LEMOS, 2007, p.15). 

 

A cibercultura avança pela sociedade. Há pouco mais de dez anos o número de 

pessoas com acesso à internet era grande pelo volume, mas proporcionalmente à população 

dos lugares, muito pequeno. Estava restrita a poucos privilegiados das camadas mais altas da 

sociedade. Foi somente a partir de meados da década passada, em torno de 2005, que houve 

uma grande explosão no seu uso e a taxa de crescimento segue aumentando, provavelmente 

devido ao surgimento de novas tecnologias, como a banda larga,  pela ampliação da oferta 

para uma população cada vez maior com o barateamento dos serviços de conexão e dos 

equipamentos de acesso (computadores e celulares), e, portanto, o resultado mais perceptível 

é a influência na dinâmica social e na vida cotidiana das pessoas. 

 

As novas tecnologias tornam-se vetores de novas formas de agregação social. A 

tese de fundo é que a cibercultura resulta da convergência entre a sociabilidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base microeletrônica (LEMOS, 2007, 

p.16) 
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A sociabilidade promovida pela cibercultura não é unânime entre os acadêmicos, 

entretanto, este trabalho tem como ponto de partida que as TIC promovem a socialização ao 

ser, de fato, o ciberespaço uma extensão da sociedade atual, pois permite que a sociedade leve 

para o espaço virtual todas suas manifestações e, portanto, este possibilita novas formas de 

interação. Em função da maneira em que a internet e a web foram criadas, a cibercultura, da 

mesma forma que mundo off-line, possibilita todas as manifestações da sociedade naquele 

meio. 

 

2.2.1. Cibercultura e exclusão digital 

Ao considerar a cibercultura como as múltiplas possibilidades e manifestações sociais 

no ciberespaço, pode-se correr o risco de ignorar a ausência daqueles que não estão na rede, 

daqueles que não estão conectados e não têm acesso ao espaço virtual, em função das 

dinâmicas da própria sociedade que promove a exclusão social e consequentemente a 

exclusão digital. Vários fatores são causas da exclusão digital e não é objetivo deste trabalho 

aprofundá-los, porém é possível identificá-los:  a falta de recursos financeiros para aquisição 

de computadores e dispositivos para conexão à internet, a falta de orientação e informações 

necessárias ou mesmo limitações de infraestrutura tecnológica, em função da ausência de 

investimentos por parte de governos e empresas, bem como os altos custos da inclusão 

empurrados para a população mais carente. Ou seja, a exclusão digital é resultado de um 

modelo social excludente que visa prioritariamente criar condições para a fluidez para 

benefício do poder hegemônico (SANTOS, 2009; 2009a; BAUMAN, 2001).  

 

É inescapável afirmar que a desigual distribuição de conexão no mundo faz 

também com que o impacto cultural da internet não possa ser generalizado, mas 

precisa sim ser visto à luz da realidade de cada país e, dentro dele, através da 

distribuição de conexão pelas regiões. Isso já é uma característica do que podemos 

chamar de cibercultura: ela tem traços gerais, mas precisa ser vista na sua relação 

com a sociedade concreta (BRITTO, 2009, p.133) 

 

A exclusão digital atinge a maioria da população mundial, ao contrário que se 

convenciona considerar. No Brasil, em 2010, apenas 35% da população tinha computador, 

sendo que apenas 27% possuíam acesso à internet em casa e mesmo entre estes somente 38% 

possuíam conexões com velocidades superiores a 1 Mbps (NIC.BR, 2010a).  Para González 

(2009), a “brecha digital”, ou seja, a exclusão digital é resultado inerente do capitalismo, ou 

mais, a falsa inclusão, presente hoje nos discursos e prática dos atores hegemônicos, expõe a 

contradição entre a ideia das redes distribuídas e descentralizadas e a realidade empírica, que 

impõem um modelo de sociedade a partir dos interesses do capital.  
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Essa rede de potencialmente iguais foi sobreposta à rede de relacionamentos 

desiguais e de profundas disparidades, que formam a sociedade 

contemporânea em escala mundial. Ao mesmo tempo, também eram 

modificadas a distribuição social do poder e a partilha dos benefícios do 

mundo (GONZÁLEZ, 2009, p.114). 

 

As potencialidades das redes por, a priori, serem distribuídas e descentralizadas, 

esbarram na forma como a sociedade está estruturada e nos interesses daqueles que são os 

principais agentes da expansão do modelo ideológico e do modelo econômico globalizado. A 

exclusão digital, assim como a exclusão social, é inerente ao modelo, pois essa mudança sai 

cara e o modelo objetiva lucro e não justiça social. Ou melhor, somente se a justiça social 

trouxer lucro é que vale para o capitalismo.  

A adoção das novas tecnologias é, inicialmente, para benefícios de quem está no topo 

da pirâmide social; e, aos poucos, lentamente, é adotada pelos demais; ou, em termos de rede, 

mais distantes do centro da rede. Desta forma, a rede, de fato, não é distribuída, mas sim, 

centralizada. 

 

A história social da tecnologia nos indica que algumas das inovações mais 

importantes costumam ser reservadas para usufruto de quem as inventa e 

desenvolve. Com o tempo, versões desses avanços são disseminadas em 

diferentes lugares, que ficaram de fora da primeira onda de benefícios dessas 

tecnologias (THOMAS, PYNCH & WIEBER apud GONZÁLEZ, 2009, 

p.114).  

 

Neste cenário, a cibercultura é reflexo das questões tanto da presença como da 

ausência das TIC. Não se pode pensar na cibercultura sem considerar que as tecnologias 

digitais não estão disponíveis em todas as camadas da sociedade e em todos os espaços 

territoriais.  

 

Como o acesso à CMC é cultural, educacional e economicamente restritivo, 

e continuará assim por muito tempo, seu impacto cultural mais importante 

poderia ser o reforço potencial das redes sociais culturalmente dominantes, 

bem como o aumento de seu cosmopolitismo e de sua globalização. Não que 

a comunicação per se seja cosmopolita (CASTELLS, 2008, p.449). 

 

Entretanto, da mesma forma que não houve a distribuição das técnicas durante 

revolução industrial, o mesmo ocorre agora neste período técnico-científico-informacional. 

Para Santos (2009), as técnicas são adotadas nas camadas superiores da sociedade, 

promovidas pelo poder hegemônico; só então elas avançam, lentamente, para as outras 

camadas sociais.  
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Do ponto de vista dos consumidores, assim aconteceu com os moinhos de vento, a 

bicicleta, o automóvel, as viagens de avião e também com as chamadas tecnologias 

de informação e comunicação (TIC), como a máquina de escrever, o telégrafo, o 

telefone, o rádio e a televisão (GONZÁLEZ, 2009, p.114). 

 

Houve o desejo de que as TIC promovessem “um mundo mais equitativo” 

(GONZÁLEZ, 2009, p.114), que as novas tecnologias possibilitassem a redução e a própria 

eliminação da brecha digital. Entretanto, as mesmas desigualdades expressas no mundo 

moderno consolidam-se na sociedade atual. “Frente a todas as disparidades herdadas da 

organização anterior do mundo, a divisão dos benefícios gerados pela rede de forma igual 

para todos era simplesmente impensável e inviável” (Ibidem, p.114-115). As técnicas servem 

aos atores hegemônicos, e só avançam pela sociedade caso também sirvam aos mesmos 

atores. 

Ainda segundo González (2009), diversos órgãos internacionais como o Banco 

Mundial e Fundo Monetário Internacional dentre outros, reconhecem a exclusão digital e 

propõem  

 

uma estratégia tão generosa quanto globalizadora: toda a humanidade, mas 

especialmente os países pobres, deve ter acesso a toda informação e conhecimento 

que já circulam na Internet. Agora, os marginalizados de sempre devem ser 

inclusos nos «grandes» benefícios que a economia mundial proporciona à 

informação. Incluir, no mundo digital, todos tornou-se um dos objetivos do novo 

milênio (GONZÁLEZ, 2009, p.115) 

 

Para o autor (2009, p.116), os países emergentes dependem de fluxos financeiros 

internacionais, têm grandes dívidas externas e registram altos e baixos nos seus processos 

democráticos e por isso recebem a atenção dos atores hegemônicos, e as políticas de inclusão 

que têm como premissa central que quanto mais acesso aos computadores e à internet, maior 

será seu desenvolvimento. Isto não só é falso, mas, quando as pessoas a aceitam, acreditam 

nela e a aplicam com toda docilidade como política local de inclusão digital, beneficiam 

apenas a alguns setores já previamente favorecidos nesta sociedade. 

Portanto, a sociedade precisa também promover a inclusão digital, mas, ao fazê-la, 

deve ter o cuidado de evitar atender somente aos interesses do poder vigente, e promovê-la de 

forma a incluir as pessoas nos benefícios que esta possibilita. Para uma transformação social 

que as TIC possibilitam, a cibercultura deve abarcar questões que colocam as pessoas em 

condições iguais não só de acesso, mas também de uso dos domínios fundamentais aos seres 

humanos, como 
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A informação, a comunicação e, particularmente, o conhecimento, são três áreas 

estratégicas para moldar de maneira mais autodeterminante a reorganização 

contemporânea das relações sociais, nas quais a produção de conhecimento tem um 

papel determinante (GONZÁLEZ, 2009, p.116).  

 

 

Na sociedade atual, que tem como base material as tecnologias de informação e 

comunicação que possibilitam a troca dos valores simbólicos e potencializam o acesso ao 

conhecimento, os benefícios não podem ficar restritos a uma minoria já privilegiada; mas, o 

não considerar somente uma questão de acesso, significa que os valores culturais dos 

excluídos ou dos novos incluídos precisam ser representativos na cibercultura. Castells (2008, 

p.449) levanta a questão e afirma que o impacto cultural mais importante da exclusão, é o 

domínio cultural das novas classes profissionais e empresariais “que simbolicamente moram 

em uma estrutura de referência global, ao contrário da maioria da população de qualquer país” 

pode ser um meio poderoso de reforçar a coesão social da elite cosmopolita, “fornecendo um 

apoio importante ao significado de uma cultura global, que vai da elegância de um endereço 

de correio eletrônico à circulação rápida das mensagens da moda” (CASTELLS, 2008, p.449). 

Assim, como destaca González (2009), 

 

Garantir o acesso dos que não estão conectados ou estão perifericamente ligados, 

não basta. Será insuficiente enquanto estiverem condenados a consultar a 

informação e o conhecimento de outros, no qual participam como objetos, às vezes 

como usuários, mas jamais como criadores de conhecimento. Entrar na sociedade 

do conhecimento de um modo desvinculado de outros condicionamentos, não 

garante que, como coletividades com memória e história, possam gerar suas 

versões do processo, que os transformou em pobres digitais, informacionais e 

especialmente nocionais (GONZÁLEZ, 2009, p.118). 

 

Desta forma, a educação da população passa, portanto, não apenas pelo acesso às redes 

digitais e às informações presentes na rede, é preciso contribuir para que estas também 

possam produzir conhecimento, manifestar sua cultura, promover discussões que envolvam 

sua realidade local e seu papel no mundo. A tarefa não é simples e não será resolvida com a 

disponibilidade de computadores e acesso à internet na sala de aula. Será possível com efetivo 

envolvimento social.  

Portanto, a cibercultura representa uma nova forma da sociedade se constituir com o 

aparecimento das TIC; e, ao incorporar os benefícios e os problemas preexistentes da vida 

social gera novos problemas específicos. A cibercultura reflete a sociedade contemporânea, na 

qual as tecnologias digitais são transversais e estão presentes, se não em todas, em quase todas 

as atividades cotidianas de forma direta ou indireta. A adoção das tecnologias digitais nas 
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atividades cotidianas significa também perceber as alterações do comportamento dos 

indivíduos e da sociedade como um todo, em especial, nas formas de comunicação existentes. 

Conforme apresentado, se por um lado a exclusão social e digital é uma questão mais 

ampla, a questão da presença nas redes provoca inquietações, pois ela, de fato, acontece em 

níveis de apropriação diversos, nos quais evidencia-se a questão da heterogeneidade na rede. 

As pessoas com diferentes níveis sociais, graus de instrução, formação, objetivos e 

intencionalidades, questões representativas de uma sociedade diversa, marcam, com seus 

graus de intensidade, sua presença nas redes sociais e com seus diferentes níveis de 

apropriação das TIC, a heterogeneidade dos usos.  

Neste contexto, as redes sociais funcionam como catalisadoras das dinâmicas sociais 

existentes ao deixarem entrever a presença ou ausência e as práticas de uso que as pessoas 

desenvolvem nesse meio. A produção, a publicação e o compartilhamento de conteúdo nas 

mídias sociais e as possibilidades de formação de redes, dependem da aderência das TIC no 

dia-a-dia das pessoas. Neste sentido, a participação cada vez maior das pessoas nas redes 

sociais, fomentadas pela interação, promovem esses usos.  

A comunicação mediada por computador trouxe inúmeras possibilidades de interação 

traz entre as pessoas, juntamente com a possibilidade de expressão e sociabilização, e, assim, 

possibilita que os “atores pudessem construir-se, interagir e comunicar com outros atores, 

deixando, na rede de computadores, rastros que permitem o reconhecimento dos padrões de 

suas conexões e a visualização de suas redes sociais através de seus rastros” (RECUERO, 

2009, p.24). A utilização da rede como metáfora, portanto, permite a compreensão desta 

perspectiva social, pois a rede pode ser definida “como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos); os nós da rede e suas conexões (interações ou laços sociais)” 

(RECUERO, 2009, p.24). 

Desde seu surgimento e à medida que amplia sua presença no dia-a-dia, no cotidiano 

das pessoas, a internet era e ainda é responsabilizada pelo isolamento pessoal, pelo 

afastamento do convívio familiar e, muitas vezes, do escolar e profissional. Entretanto, para 

outros, a internet, por meio de suas comunidades virtuais e redes sociais, favorece a interação 

pessoal e, inclusive, o convívio social físico. Rheingold, concorda e descreve   

sua própria experiência com a WELL, uma rede cooperativa de computadores da 

área da baía de San Francisco, ele propôs a ideia de que as comunidades criadas 

on-line poderiam transformar-se, como no próprio caso dele, em reuniões físicas, 

festas amistosas e apoio material para os membros da comunidade virtual 

(CASTELLS, 2008, p.442-443). 
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Com o surgimento dos sites de relacionamento que promovem a formação das redes 

sociais como Facebook, Orkut, Twitter e vários outros; com a evolução tecnológica da banda 

larga; o aumento do poder aquisitivo de boa parte da população e em junção com os 

dispositivos móveis como os celulares, os smartphones e tablets que promovem o acesso à 

internet, o que se percebe é a utilização cada vez maior da internet e das redes sociais, 

contrariando aqueles que pregam que a internet gera isolamento das pessoas.  

Em pesquisa realizada na Canadá, o grupo de Barry Wellman analisa o 

comportamento de determinado grupo de pessoas sobre o comportamento destas em 

comunidades virtuais e conclui que as comunidades virtuais não se opõem às comunidades 

físicas, pois possuem “leis e dinâmicas específicas, que interagem com outras formas de 

comunidade” (CASTELLS, 2008, p.444). Wellman vai além, demonstra que a existência do 

que chamou “comunidades pessoais”, nada mais é que  a rede social do indivíduo “de laços 

interpessoais informais, que vão de meia dúzia de amigos íntimos a centenas de laços mais 

fracos... Tanto as comunidades de grupo quanto as comunidades pessoais funcionam tanto on-

line quanto off-line”, (CASTELLS, 2008, p.444). Em suma, comunidades locais são, de fato, 

“uma das muitas opções possíveis para a criação e a manutenção de redes sociais, e a internet 

oferece mais uma dessas alternativas” (CASTELLS, 2008, p.444). 

O ciberespaço tem condições de favorecer este modelo, entretanto, vale lembrar que as 

desigualdades e diferenças estruturais da sociedade dificultam a sua realização. As salas de 

bate-papo, os mensageiros instantâneos e os sites de relacionamentos e redes sociais permitem 

o contato e a comunicação de forma síncrona ou assíncrona somente com a intermediação do 

computador e da internet, porém aqueles excluídos da dinâmica da rede tendem as sofrer 

duplamente com o problema da exclusão. As diferenças sociais preexistentes no mundo off-

line são transferidas para o mundo on-line; mesmo que a rede promova de forma igualitária 

condições semelhantes, as diferenças existentes fora da rede não são deixadas de fora.  
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A fim de compreender a presença das TIC e a formação das redes sociais na sociedade 

atual, o presente estudo procura focar sua atenção para as práticas de uso das mídias sociais 

pelos alunos dos últimos semestres dos cursos de graduação da Universidade Metodista de 

São Paulo (anexo A). A escolha desse público ocorre devido ao fato do estudante 

universitário, em geral, possuir certa familiaridade com as tecnologias digitais e, também, por 

se tratar de alunos de uma universidade particular que, em geral, são das classes A, B e C; ou 

seja, em tese, são incluídos digital e socialmente.  

O que impulsiona esse estudo é que a sociedade atual, ao ser transformada pelo poder 

hegemônico e por suas práticas homogeneizantes (Santos, 2009 e 2009a; Bauman, 2001), 

consolida a ideia de que todos possuem condições iguais de acesso às TIC. Por outro lado, 

como Santos descreve (2009; 2009a), as rugosidades, ou seja, os diferentes tempos  e níveis 

de adoção de determinada técnica, neste caso a tecnologia digital, tornam os discursos sobre 

os benefícios das políticas neoliberais e da globalização conflitantes com a realidade empírica. 

Em suma, a adoção das TIC e a formação das redes sociais por meio da internet são algo a ser 

verificado, bem como ser promovido o confronto entre discurso e realidade prática. 
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3.1 Resultados gerais 

 

A questão 1 abordou quais mídias sociais e com qual frequência os alunos as utilizam. 

Das mídias sociais pesquisadas (Figura 5), observa-se que o Facebook, com 69%, é o mais 

acessado, seguido pelo Youtube, com 46%,  o Twitter, que não chega a 10% do total. 
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Figura 5 – Distribuição Porcentual de todo o universo pesquisado das redes sociais por utilização de acesso 
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Sobre os dispositivos mais utilizados para acessar as mídias sociais (questão 2), do 

total de participantes da amostra, correspondente a 536 participantes, o índice de 60% é para 

computadores portáteis (notebook e netbook), 59% para computador de mesa (desktop), 

(Tabela 3.1). Os celulares e smartphones aparecem com 34,1% da preferência e, por fim, os 

tablets, dispositivos menos utilizados, com apenas 3,5%. A pesquisa mostra a tendência pela 

mobilidade, apesar de ser um dispositivo recentemente lançado e com relação custo/benefício 

ainda baixa.  

 

 Frequência  Porcentagem 

Computador de mesa (desktop) Muito pouco acesso 104 19,4 

 Médio acesso 116 21,6 

 Muito acesso 316 59,0 

Computador portátil (notebook ou netbook) Muito pouco acesso 90 16,8 

 Médio acesso 122 22,8 

 Muito acesso 324 60,4 

Celulares ou smartphones Muito pouco acesso 237 44,2 

 Médio acesso 116 21,6 

 Muito acesso 183 34,1 

Tablets (ipad, xoom) Muito pouco acesso 486 90,7 

 Médio acesso 31 5,8 

 Muito acesso 19 3,5 

 

Tabela 3.1: A distribuição dos dispositivos utilizados para acessar as redes sociais digitais. Muito pouco é 

composto pelas opções “nunca” e”muito pouca”; médio acesso é composto pelas opções “pouca”, “nem muito 

nem pouca” e “às vezes”; e Muito acesso é composto pelas opções “quase sempre” e “sempre (ver anexo). 

 

Quanto aos locais de acessos às mídias sociais mais utilizados, segundo a pesquisa 

(Figura 6), para 67% dos pesquisados é a própria casa do estudante, e, considerando-se a 

opção “quase sempre”, o índice chega a 82%; e 30% utilizam os acessos às redes sociais, 

considerando-se as opções “sempre” e “quase sempre” na Universidade e no local de trabalho, 

(Figuras 7 e 8). 
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Figura 6 – Porcentagem dos acessos realizados na própria casa do estudante. 

 

Figura 7: Percentual dos acessos por parte dos estudantes às mídias sociais na própria universidade 

 

Figura 8: Porcentagem dos acessos às mídias sociais realizados pelo estudante no ambiente de trabalho 

 

Na questão que trata das motivações para a utilização das mídias sociais (Tabela 3.2), 

considerando-se a soma das categorias “sempre” e “quase sempre”, os destaques são para as 

“relações pessoais”, com 71%, “diversão e lazer”, com 66% e, na sequência, “informações e 

notícias”, 52,7%, “estudo”, 43,7% e  “trabalho”, com 37,9%. A atividade menos utilizada nas 

mídias sociais é o ativismo político e social, com 13,3%. Vide o anexo B, que demostra que 

as mulheres têm mais interesse neste tipo de ativismo do que os homens. 
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 Frequência  Porcentagem 

Relações pessoais – amizades Nunca 29 5,4 

 Muito pouca 8 1,5 

 Pouca 22 4,1 

 Nem muita, nem pouca 48 9,0 

 Às vezes 47 8,8 

 Quase sempre 93 17,4 

 Sempre 288 53,8 

Trabalho e relações profissionais Nunca 83 15,5 

 Muito pouca 54 10,1 

 Pouca 51 9,5 

 Nem muita, nem pouca 71 13,3 

 Às vezes 73 13,6 

 Quase sempre 90 16,8 

 Sempre 113 21,1 

Diversão, lazer Nunca 34 6,4 

 Muito pouca 14 2,6 

 Pouca 24 4,5 

 Nem muita, nem pouca 40 7,5 

 Às vezes 67 12,5 

 Quase sempre 111 20,7 

 Sempre 245 45,8 

Estudo, aprendizado, conhecimento Nunca 63 11,8 

 Muito pouca 37 6,9 

 Pouca 43 8,0 

 Nem muita, nem pouca 68 12,7 

 Às vezes 90 16,8 

 Quase sempre 114 21,3 

 Sempre 120 22,4 

Informações, notícias Nunca 43 8,0 

 Muito pouca 18 3,4 

 Pouca 33 6,2 

 Nem muita, nem pouca 67 12,5 

 Às vezes 92 17,2 

 Quase sempre 121 22,6 

 Sempre 161 30,1 

Ativismo político ou social Nunca 177 33,1 

 Muito pouca 86 16,1 

 Pouca 76 14,2 

 Nem muita, nem pouca 65 12,1 

 Às vezes 60 11,2 

 Quase sempre 38 7,1 

 Sempre 33 6,2 

 

Tabela 3.2: Motivações por parte dos estudantes universitários para acessos às mídias sociais. 
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3.2 As mídias sociais, o estudo e as possibilidades para a formação de redes 

 

Na pesquisa realizada com os alunos universitários, percebe-se a diferença entre o 

discurso de que “estão todos conectados” e a realidade verificável. Ou seja, o fato de que as 

pessoas têm acesso aos canais de informação, não significa, necessariamente, que elas os 

utilizam.  Dos entrevistados, 43,7% dizem utilizar as mídias sociais para seus estudos, contra 

71% que as utilizam para “relações pessoais”; 66% acessam para “diversão e lazer” e 52,7%, 

para “informações” diversas. Ou seja, dos motivos apresentados para utilização das mídias 

sociais, a finalidade “estudos” fica à frente, somente de “ativismo” e de “trabalho” (Tabela 

3.2). 

O número relativamente baixo de utilização das mídias sociais para o estudo é 

confirmado na Tabela 3.3, que tem como proposta, identificar as principais motivações que 

levam os alunos a utilizarem essas mídias evidencia que a prioridade dos alunos são as 

relações pessoais, em detrimento de sua formação profissional; ao menos para a maioria dos 

pesquisados. 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 

105 19,6 

Médio acesso 

161 30 

Muito acesso 

269 50,2 

Total 
535 99,8 

Sem Informação 

1 0,2 

Total 
536 100 

 

Tabela 3.3: A utilização das mídias sociais para estudo (geral). 
 

 

Se a mesma questão é analisada nas práticas entre os alunos das faculdades (Tabela 

3.4), é possível identificar que a maior proporção de alunos que utilizam as mídias sociais 

para relacionamento está na área de Comunicação e na área de Saúde, 62,40% contra 54,40%, 

respectivamente. A diferença aparece no percentual de alunos que nunca, ou pouco, utilizaram 

as mídias sociais para o relacionamento com seus colegas sobre questões pessoais. E, entre os 

alunos dos cursos de Humanidades e Direito, está o menor índice de utilização, 30,10%.  
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito 
pouco 

acesso 

N 
16 11 18 25 10 25 105 

% geral 
3,00% 2,10% 3,40% 4,70% 1,90% 4,70% 19,60% 

  % fac. 
20,80% 10,90% 15,80% 23,80% 18,20% 30,10% 19,60% 

    
              

Médio 

acesso 

N 
34 27 34 31 18 17 161 

% geral 
6,40% 5,00% 6,40% 5,80% 3,40% 3,20% 30,10% 

  % fac. 
44,20% 26,70% 29,80% 29,50% 32,70% 20,50% 30,10% 

    
              

Muito 

acesso 

N 
27 63 62 49 27 41 269 

% geral 
5,00% 11,80% 11,60% 9,20% 5,00% 7,70% 50,30% 

  % fac. 
35,10% 62,40% 54,40% 46,70% 49,10% 49,40% 50,30% 

    
              

Total N 
77 101 114 105 55 83 535 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,60% 10,30% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.4: sobre a utilização das mídias sociais para conversar com meus colegas de aula sobre coisas pessoais  

(entre as faculdades). 
 

 

Sobre a utilização das mídias sociais entre os alunos, para tirar dúvidas sobre os 

conteúdos (Tabela 3.5),  observa-se a tendência de pouca utilização desse recurso: apenas 

24,8% utilizam sempre as mídias sociais para essa atividade. Na comparação entre as 

faculdades, em relação ao geral (Tabela 3.6), o destaque é para os alunos dos cursos 

tecnólogos em Gestão, 32,70% e cursos de Humanidades e Direito, 32,50%. Para a opção 

“nunca” ou “pouco utiliza” as mídias sociais, o destaque é para os alunos da área de Exatas e 

Tecnológicas, com 40,30%. 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco 
acesso 

180 33,6 

Médio acesso 

222 41,4 

Muito acesso 
133 24,8 

Total 
535 99,8 

Sem 

Informação 
1 0,2 

Total 
536 100 

Tabela 3.5: Sobre a utilização das mídias sociais para tirar dúvidas sobre conteúdos das disciplinas (geral) 
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 

Comunicação Saúde Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito 
pouco 

acesso 

N 
31 33 30 38 17 31 180 

% geral 
5,80% 6,20% 5,60% 7,10% 3,20% 5,80% 33,60% 

  % fac. 
40,30% 32,70% 26,30% 36,20% 30,90% 37,30% 33,60% 

    
              

Médio 

acesso 

N 
35 45 50 47 20 25 222 

% geral 
6,50% 8,40% 9,30% 8,80% 3,70% 4,70% 41,50% 

  % fac. 
45,50% 44,60% 43,90% 44,80% 36,40% 30,10% 41,50% 

    
              

Muito 
acesso 

N 
11 23 34 20 18 27 133 

% geral 
2,10% 4,30% 6,40% 3,70% 3,40% 5,00% 24,90% 

  % fac. 
14,30% 22,80% 29,80% 19,00% 32,70% 32,50% 24,90% 

  
                

Total N 
77 101 114 105 55 83 535 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,60% 10,30% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.6: Sobre a utilização das mídias sociais para tirar dúvidas sobre conteúdos das disciplinas (entre 

faculdades). 
 

 

Quanto à utilização das mídias sociais para fazer trabalhos e atividades das disciplinas 

(Tabela 3.7), percebe-se que essa é maior, no geral, atingindo o índice de 33,4%; e a 

faculdade com o maior número de alunos, em proporção ao número geral, é a de Saúde, com 

8,4%. Proporcionalmente, por faculdade (Tabela 3.8), os alunos dos cursos tecnólogos em 

Gestão, 43,60%, são os que mais as utilizam , seguindo-se os alunos da Saúde, com 41,20%. 

Os alunos que menos utilizam as mídias sociais para esse fim são da área de Humanidades e 

Direito, 43,40%, entre os quais os que nunca utilizam.  

 

 

 

 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 179 33,4 

Médio acesso 177 33 

Muito acesso 179 33,4 

Total 535 99,8 

Sem informação 1 0,2 

Total 536 100 

 

Tabela 3.7: Sobre a utilização das mídias sociais para fazer trabalhos e atividades das disciplinas (geral). 

 
 

 



72 
 

  

Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração e 

Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades e 

Direito 

                  

Muito 

pouco 
acesso 

N 
28 27 33 39 16 36 179 

% geral 
5,20% 5,00% 6,20% 7,30% 3,00% 6,70% 33,50% 

  % p/fac. 
36,40% 26,70% 28,90% 37,10% 29,10% 43,40% 33,50% 

    
              

Médio 
acesso 

N 
33 39 34 39 15 17 177 

% geral 
6,20% 7,30% 6,40% 7,30% 2,80% 3,20% 33,10% 

  % p/fac. 
42,90% 38,60% 29,80% 37,10% 27,30% 20,50% 33,10% 

    
              

Muito 

acesso 

N 
16 35 47 27 24 30 179 

% geral 
3,00% 6,50% 8,80% 5,00% 4,50% 5,60% 33,50% 

  % p/fac. 
20,80% 34,70% 41,20% 25,70% 43,60% 36,10% 33,50% 

  
                

  N 
77 101 114 105 55 83 535 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,60% 10,30% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.8: Utilização das mídias sociais para fazer trabalhos e atividades das disciplinas (entre faculdades). 
 

 

Quanto à utilização das mídias sociais para estudar para as provas, somente 15,9% dos 

pesquisados fazem esse acesso, enquanto 54,7% nunca as acessaram, ou utilizaram-nas muito 

pouco (Tabela 3.9). Quando é feita a comparação entre as faculdades (Tabela 3.10), as que 

possuem maior número proporcional de alunos são as dos tecnólogos em Gestão, 27,30% e a 

da Saúde, 24,60%. Os que menos utilizam são os alunos dos cursos de Comunicação, com 

65,30% que nunca, ou muito pouco a utilizam para esse fim. 

 

 

 

 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 293 54,7 

Médio acesso 157 29,3 

Muito acesso 85 15,9 

Total 535 99,8 

Sem informação 1 0,2 

Total 536 100 

 

Tabela 3.9: Utilização das redes sociais para estudar para as provas (geral). 
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito pouco 
acesso 

N 
43 66 51 65 23 45 293 

% geral 
8,00% 12,30% 9,50% 12,10% 4,30% 8,40% 54,80% 

  % p/fac. 
55,80% 65,30% 44,70% 61,90% 41,80% 54,20% 54,80% 

    
              

Médio acesso N 
28 26 35 27 17 24 157 

% geral 
5,20% 4,90% 6,50% 5,00% 3,20% 4,50% 29,30% 

  % p/fac. 
36,40% 25,70% 30,70% 25,70% 30,90% 28,90% 29,30% 

    
              

Muito acesso N 
6 9 28 13 15 14 85 

% geral 
1,10% 1,70% 5,20% 2,40% 2,80% 2,60% 15,90% 

  % p/fac. 
7,80% 8,90% 24,60% 12,40% 27,30% 16,90% 15,90% 

  
                

Total N 
77 101 114 105 55 83 535 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,60% 10,30% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.10: Utilização das redes sociais para estudar para as provas (entre faculdades). 
 

 

Sobre a questão da relação acadêmica com o professor por meio das mídias sociais 

(Tabela 3.11), é possível perceber que esse é um dos menores índices, chegando a 7,3% os 

que “sempre” ou “quase sempre” utilizam as mídias sociais. Entre as faculdades que possuem 

alunos que mais utilizam as mídias sociais para esse fim (Tabela 3.12), estão os da Saúde, 

com 13,20% e das Humanidades e Direito, com 9,60%. 

 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 359 67 

Médio acesso 137 25,6 

Muito acesso 39 7,3 

Total 535 99,8 

Sem informação 1 0,2 

Total 536 100 

 

Tabela 3.11: Utilização das mídias sociais para tirar dúvidas com os professores (geral) 
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Faculdades 

Total Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito pouco 

acesso 

N 62 65 67 83 30 52 359 

% geral 11,60% 12,10% 12,50% 15,50% 5,60% 9,70% 67,10% 

  % p/fac. 80,50% 64,40% 58,80% 79,00% 54,50% 62,70% 67,10% 

                  

Médio 

acesso 

N 13 28 32 19 22 23 137 

% geral 2,40% 5,20% 6,00% 3,60% 4,10% 4,30% 25,60% 

  % p/fac. 16,90% 27,70% 28,10% 18,10% 40,00% 27,70% 25,60% 

                  

Muito acesso 
N 2 8 15 3 3 8 39 

% geral 0,40% 1,50% 2,80% 0,60% 0,60% 1,50% 7,30% 

  % p/fac. 2,60% 7,90% 13,20% 2,90% 5,50% 9,60% 7,30% 

                  

Total 
N 77 101 114 105 55 83 535 

% 14,40% 18,90% 21,30% 19,60% 10,30% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.12: Utilização das mídias sociais para tirar dúvidas com os professores (entre faculdades). 
 

 

A questão que visa à percepção da possibilidade de formação de redes extraclasse 

dentro do ambiente universitário (Tabela 3.13) revela que somente 21,3% acessam muito para 

tal atividade, contra 47,6% que nunca, ou pouco o fazem. Os alunos de Comunicação 

aparecem entre os que utilizam sempre ou quase sempre, com 29,70%, seguidos dos alunos de 

Humanidades e Direito, com 25,30%, e pelos alunos da Saúde, com 23,70% (Tabela 3.14).  

 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 255 47,6 

Médio acesso 166 31 

Muito acesso 114 21,3 

Total 535 99,8 

Sem informação 1 0,2 

Total 536 100 

 

Tabela 3.13: Utilização das mídias sociais para conversar com colegas de outras turmas e outros cursos (geral). 
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Faculdades 

Total Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito pouco 

acesso 

N 43 36 47 61 25 43 255 

% geral 8,00% 6,70% 8,80% 11,40% 4,70% 8,00% 47,70% 

  % p/fac. 55,80% 35,60% 41,20% 58,10% 45,50% 51,80% 47,70% 

                  

Médio 
acesso 

N 26 35 40 26 20 19 166 

% geral 4,90% 6,50% 7,50% 4,90% 3,70% 3,60% 31,00% 

  % p/fac. 33,80% 34,70% 35,10% 24,80% 36,40% 22,90% 31,00% 

                  

Muito 

acesso 

N 8 30 27 18 10 21 114 

% geral 1,50% 5,60% 5,00% 3,40% 1,90% 3,90% 21,30% 

  % p/fac. 10,40% 29,70% 23,70% 17,10% 18,20% 25,30% 21,30% 

                  

Total 
N 77 101 114 105 55 83 535 

% 14,40% 18,90% 21,30% 19,60% 10,30% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.14: Utilização das mídias sociais para conversar com colegas de outras turmas e outros cursos (entre 

faculdades) 
 

 

Para a questão que visa verificar a utilização das mídias sociais para pesquisa sobre 

conteúdos das disciplinas (Tabela 3.15), o resultado, também, é baixo: somente 24,3% fazem 

uso intensivo das mídias para esta atividade. E a faculdade que tem o melhor índice de usos 

por parte dos alunos (Tabela 3.16) é a da Saúde, com 34,20%. 

 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 255 47,6 

Médio acesso 150 28 

Muito acesso 130 24,3 

Total 535 99,8 

Sem informação 1 0,2 

Total 536 100 

 

Tabela 3.15: Utilização das mídias sociais para pesquisar conteúdos das disciplinas (geral). 
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito pouco 
acesso 

N 
43 49 49 60 17 37 255 

% geral 
8,00% 9,20% 9,20% 11,20% 3,20% 6,90% 47,70% 

  % p/fac. 
55,80% 48,50% 43,00% 57,10% 30,90% 44,60% 47,70% 

    
              

Médio 

acesso 

N 
23 32 26 30 21 18 150 

% geral 
4,30% 6,00% 4,90% 5,60% 3,90% 3,40% 28,00% 

  % p/fac. 
29,90% 31,70% 22,80% 28,60% 38,20% 21,70% 28,00% 

    
              

Muito 

acesso 

N 
11 20 39 15 17 28 130 

% geral 
2,10% 3,70% 7,30% 2,80% 3,20% 5,20% 24,30% 

  % p/fac. 
14,30% 19,80% 34,20% 14,30% 30,90% 33,70% 24,30% 

    
              

Total N 
77 101 114 105 55 83 535 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,60% 10,30% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.16: Utilização das mídias sociais para pesquisar conteúdos das disciplinas (entre faculdades). 
 

Sobre a questão das mídias sociais mais utilizadas e da frequência de uso (Tabela 

3.17), nota-se que os alunos utilizam pouco as mídias sociais como ferramenta para estudo, 

com destaque para o YouTube, a ferramenta melhor utilizada e que alcança 23%.  As 

ferramentas, geralmente, acessadas para formação de redes sociais pela internet ou 

comunidades virtuais, como Facebook (9,9%) e Orkut (1,3%), são pouco utilizadas para 

estudo. 

 

 Frequência Porcentagem 

Orkut Muito pouco acesso 486 90,7 

 Médio acesso 41 7,6 

 Muito acesso 7 1,3 

Twitter Muito pouco acesso 474 88,4 

 Médio acesso 52 9,7 

 Muito acesso 8 1,5 

Facebook Muito pouco acesso 324 60,4 

 Médio acesso 157 29,3 
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 Muito acesso 53 9,9 

MySpace Muito pouco acesso 524 97,8 

 Médio acesso 9 1,7 

 Muito acesso 1 0,2 

LinkedIn Muito pouco acesso 501 93,5 

 Médio acesso 25 4,7 

 Muito acesso 8 1,5 

Youtube Muito pouco acesso 210 39,2 

 Médio acesso 200 37,3 

 Muito acesso 124 23,1 

Flickr Muito pouco acesso 522 97,4 

 Médio acesso 11 2,1 

 Muito acesso 1 0,2 

Formspring Muito pouco acesso 530 98,9 

 Médio acesso 2 0,4 

 Muito acesso 2 0,4 

GooglePlus Muito pouco acesso 443 82,6 

 Médio acesso 44 8,2 

 Muito acesso 47 8,8 

Blogs 

 
Muito pouco acesso 407 75,9 

 Médio acesso 82 15,3 

 Muito acesso 45 8,4 

 

Tabela 3.17: Utilização da rede social com ferramenta de estudo 

 

Em geral, as faculdades onde estão os cursos de Saúde, de Tecnólogos em Gestão, 

Humanidades e Direito e de Comunicação, agregam os alunos que mais utilizam as mídias 

sociais para suas atividades acadêmicas. Na ponta oposta estão os de Exatas e Tecnológico e 

Administração e Economia, cujos alunos estão entre os que não utilizam sempre ou quase 
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sempre as mídias sociais, como em geral os que nunca ou pouco as utilizam. As diferenças 

entre os usos por parte dos alunos entre uma faculdade e outra, em alguns momentos, são 

grandes; porém, o que chama a atenção é o fato de não haver destaque de uso pelos alunos de 

Exatas e Tecnológicas e Comunicação. Os fatores que determinam essa apropriação das TICs 

não foram abordados por esta pesquisa devido ao objetivo do trabalho, identificar as questões 

da heterogeneidade e não as motivações. 

Portanto, apesar de alguns números demonstrarem uso das mídias sociais por parte dos 

alunos para determinadas atividades, a maioria não utiliza todo o potencial das mídias, como, 

por exemplo, as possibilidades de criação de redes sociais e acesso às informações e 

conhecimento importantes para sua formação, o que pode ser motivado pela ausência mais 

efetiva dos colegas e dos professores, e, também, devido ao pouco incentivo das instituições 

em adotar esse meio de comunicação para os processos de ensino-aprendizagem.  

 

3.3 As mídias sociais, o trabalho e as possibilidades para a formação de redes 

 
As mídias sociais são cada vez mais importantes para o ambiente profissional. Assim 

como a internet mudou as formas de se fazer negócios, as mídias sociais estão mudando a 

forma de as empresas se relacionarem e se comunicarem com seus clientes, seus fornecedores, 

enfim, de poder transformar toda sua cadeia produtiva.  

Questões estratégicas de comunicação e marketing estão cada vez mais presentes,  o 

valor agregado como posicionamento perante os públicos torna-se cada vez mais importante. 

Entretanto, é preciso distinguir entre a presença da empresa nas mídias sociais e a dos seus 

funcionários. Esta parte do estudo visa conhecer como se dá a utilização das mídias sociais 

por parte dos estudantes no ambiente de trabalho, tanto entre aqueles que já estão contratados 

como profissionais quanto aqueles que estão realizando seus estágios. 

A pesquisa constata que 25,2% dos estudantes trabalham em empresas que permitem o 

uso das mídias sociais (Tabela 3.18), pois as utilizam “sempre” ou “quase sempre”. Entre as 

empresas que permitem o uso de maneira limitada, o índice chega a 56,3%; e as empresas que 

não permitem, correspondem a 18,1%. Isso ocorre porque não têm as mídias sociais, ou 

porque que os pesquisados não trabalham ou são estagiários. No comparativo entre os 

estudantes das faculdades, verifica-se que os estudantes de Comunicação, 47,50%, são os que 

mais têm acesso às mídias sociais, nas empresas em que trabalham ou estagiam, o que faz 

todo o sentido, pois as mídias sociais são, antes de mais nada, ferramentas de comunicação e 

de relacionamento, e as empresas, provavelmente, são desse segmento. Em segundo lugar, 
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bem abaixo, vem os estudantes de Exatas e Tecnológicas, com 32,50% e em terceira posição, 

também, com boa diferença, estão os estudantes de Administração e Economia, com 21,90%. 

Entre aqueles que “nunca” ou “pouco utilizam”, estão, praticamente, empatados os estudantes 

de Humanidades e Direito, 27,70% e  os estudantes da área de Saúde, 27,20% (Tabela 3.19). 

 

  Frequência Porcentagem 

Não tem ou não trabalha ou estagia 97 18,1 

Média permissão 302 56,3 

Plena permissão 135 25,2 

Total 534 99,6 

Sem informação 2 0,4 

Total 536 100 

 

Tabela 3.18: Sobre a utilização das mídias digitais no ambiente de trabalho (geral). 

 
 

  

Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito pouco 

acesso 

N 
4 13 31 12 14 23 97 

% geral 
0,70% 2,40% 5,80% 2,20% 2,60% 4,30% 18,20% 

  % p/fac. 
5,20% 12,90% 27,20% 11,40% 25,90% 27,70% 18,20% 

    
              

Média 
permissão 

N 
48 40 64 70 34 46 302 

% geral 
9,00% 7,50% 12,00% 13,10% 6,40% 8,60% 56,60% 

  % p/fac. 
62,30% 39,60% 56,10% 66,70% 63,00% 55,40% 56,60% 

    
              

Plena 

permissão 

N 
25 48 19 23 6 14 135 

% geral 
4,70% 9,00% 3,60% 4,30% 1,10% 2,60% 25,30% 

  % p/fac. 
32,50% 47,50% 16,70% 21,90% 11,10% 16,90% 25,30% 

  
                

Total N 
77 101 114 105 54 83 534 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,70% 10,10% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.19: Sobre a utilização das mídias digitais no ambiente de trabalho (por faculdade). 
 

 

Quando a questão sobre a utilização das mídias sociais para o trabalho interno (Tabela 

3.20), o número cai para 15,7%. O destaque, mais uma vez, é para os estudantes da área de 

Comunicação, que chegam a ter o índice de 46,80% de frequência de acesso, posicionando-se 

bem à frente dos estudantes dos cursos Tecnólogos em Gestão, com 36,80%. Por outro lado, 

os estudantes de Humanidades e Direito, Administração e Economia e Exatas e Tecnológicas, 
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são os que menos utilizam as mídias sociais para questões relacionados ao trabalho interno 

(Tabela 3.21). 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 110 20,5 

Médio acesso 72 13,4 

Muito acesso 84 15,7 

Total 266 49,6 

Sem informação 270 50,4 

Total 536 100 

 

Tabela 3.20: Questões relacionadas ao trabalho com a própria empresa (geral) 
 

 

  

Faculdades 

Total Exatas e 
Tecnológicas 

Comunicação Saúde 
Administração 

e Economia 
Tecnólogos 
em gestão 

Humanidades 
e Direito 

                  

Muito 
pouco 

acesso 

N 24 19 18 25 6 18 110 

% geral 9,00% 7,10% 6,80% 9,40% 2,30% 6,80% 41,40% 

  % p/fac. 50,00% 24,70% 46,20% 51,00% 31,60% 52,90% 41,40% 

                  

Médio 
acesso 

N 15 22 10 12 6 7 72 

% geral 5,60% 8,30% 3,80% 4,50% 2,30% 2,60% 27,10% 

  % p/fac. 31,30% 28,60% 25,60% 24,50% 31,60% 20,60% 27,10% 

                  

Muito 

acesso 

N 9 36 11 12 7 9 84 

% geral 3,40% 13,50% 4,10% 4,50% 2,60% 3,40% 31,60% 

  % p/fac. 18,80% 46,80% 28,20% 24,50% 36,80% 26,50% 31,60% 

                  

Total 
N 48 77 39 49 19 34 266 

% 18,00% 28,90% 14,70% 18,40% 7,10% 12,80% 100,00% 

 

Tabela 3.21: Questões relacionadas ao trabalho com a própria empresa (por faculdade) 
 

Sobre a utilização das mídias sociais para relacionamentos com fornecedores (Tabela 

3.22), no geral, apenas 8,8% utilizam-nas para essa atividade. Na análise por faculdade 

(Tabela 3.23), os estudantes dos cursos Tecnólogos em Gestão são os que mais utilizam as 

mídias sociais, 42,10%, o que faz sentido, pois nesse grupo estão as áreas de logística e 

gastronomia que possuem bastante contato com fornecedores. Na sequência vêm os 

estudantes de Humanidades e Direito, com 20,60% e Saúde, com 20,50% (tabela 3.23).  Por 

outro lado, chama a atenção o fato de os estudantes de Administração e Economia terem o 

índice de 65,30% de “nunca” ou “pouco utilizam”, sendo que estes atuam ou vão atuar em 
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áreas em que o contato com o fornecedor é frequente, assim como os estudantes dos cursos 

Tecnólogos em Gestão. 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 156 29,1 

Médio acesso 64 11,9 

Muito acesso 47 8,8 

Total 267 49,8 

Sem informação 269 50,2 

Total 536 100 

 

Tabela 3.22: Questões relacionadas ao trabalho com fornecedores (geral) 
 

 

  

Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                  

Muito 

pouco 
acesso 

N 
34 38 20 32 9 23 156 

% geral 
12,70% 14,20% 7,50% 12,00% 3,40% 8,60% 58,40% 

  % p/fac. 
69,40% 49,40% 51,30% 65,30% 47,40% 67,60% 58,40% 

    
              

Médio 
acesso 

N 
13 24 11 10 2 4 64 

% geral 
4,90% 9,00% 4,10% 3,70% 0,70% 1,50% 24,00% 

  % p/fac. 
26,50% 31,20% 28,20% 20,40% 10,50% 11,80% 24,00% 

    
              

Muito 

acesso 

N 
2 15 8 7 8 7 47 

% geral 
0,70% 5,60% 3,00% 2,60% 3,00% 2,60% 17,60% 

  % p/fac. 
4,10% 19,50% 20,50% 14,30% 42,10% 20,60% 17,60% 

  
                

Total N 
49 77 39 49 19 34 267 

% 
18,40% 28,80% 14,60% 18,40% 7,10% 12,70% 100,00% 

 

Tabela 3.23: Questões relacionadas ao trabalho com fornecedores (por faculdade) 
 

Quanto à utilização das mídias sociais para questões que envolvem o relacionamento 

com os clientes (Tabela 3.24), verifica-se que, no geral, 11,4% dos estudantes as utilizam. No 

comparativo entre os estudantes, por faculdade (Tabela 3.25), percebe-se que, mais uma vez, 

os estudantes dos cursos Tecnólogos em Gestão são os mais atuantes, com o índice de 

36,80%, seguidos pelos estudantes de Comunicação, com 31,60% e, um pouco mais atrás, 

pelos estudantes da Saúde, com 25,60%. Ao observar o alto índice, na opção “muito pouco 

acesso”, dos estudantes de Humanidades e Direito, 70,60%, Exatas e Tecnológicas, 69,40% e 

Administração e Economia, 69,40%, com exceção aos de Exatas e Tecnológicas, os demais é 
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de se estranhar o resultado, pois, por exemplo, os estudantes de Administração e Economia 

possuem atividade de contato com os clientes, Humanidades e Direito, que inclui os cursos de 

Pedagogia, Filosofia e Direito, também, o que vem comprovar o distanciamento dos 

professores com os estudantes, por meio das mídias sociais (ver item 3.1).  

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 148 27,6 

Médio acesso 57 10,6 

Muito acesso 61 11,4 

Total 266 49,6 

Sem informação 270 50,4 

Total 536 100 

 

Tabela 3.24: Questões relacionadas ao trabalho com clientes (geral). 
 

 

  

Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                  

Muito 
pouco 

acesso 

N 
34 28 18 34 10 24 148 

% geral 
12,80% 10,50% 6,80% 12,80% 3,80% 9,00% 55,60% 

  % p/fac. 
69,40% 36,80% 46,20% 69,40% 52,60% 70,60% 55,60% 

    
              

Médio 

acesso 

N 
11 24 11 6 2 3 57 

% geral 
4,10% 9,00% 4,10% 2,30% 0,80% 1,10% 21,40% 

  % p/fac. 
22,40% 31,60% 28,20% 12,20% 10,50% 8,80% 21,40% 

    
              

Muito 

acesso 

N 
4 24 10 9 7 7 61 

% geral 
1,50% 9,00% 3,80% 3,40% 2,60% 2,60% 22,90% 

  % p/fac. 
8,20% 31,60% 25,60% 18,40% 36,80% 20,60% 22,90% 

  
                

Total N 
49 76 39 49 19 34 266 

% 
18,40% 28,60% 14,70% 18,40% 7,10% 12,80% 100,00% 

 

Tabela 3.25: Questões relacionadas ao trabalho com clientes (por faculdade). 
 

No intuito de verificar a possibilidade de formação de redes sociais no ambiente de 

trabalho (Tabela 3.26), esta questão procura identificar o surgimento de redes para afinidades 

pessoais no ambiente interno das empresas.  Dos estudantes que possuem acesso às mídias 

sociais, somente 14,6% utilizam-nas “sempre” ou “quase sempre” para essa atividade. Na 

análise por faculdade (Tabela 3.27), o destaque é dos estudantes de Comunicação, 40,30%, 
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bem à frente dos estudantes de Administração e Economia, 29,20%. Os estudantes das 

Tecnologias em Gestão, ao contrário do que foi visto até agora, são pouco afeitos ao 

relacionamento pessoal no ambiente de trabalho, sendo que 52,60% “nunca” ou “pouco 

utilizam” para este fim. 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 106 19,8 

Médio acesso 82 15,3 

Muito acesso 78 14,6 

Total 266 49,6 

Sem informação 270 50,4 

Total 536 100 

 

Tabela 3.26: Comunicação com outros profissionais para questões pessoais (geral). 
 

 

 

  

Faculdades 

Total Exatas e 
Tecnológicas 

Comunicação Saúde 
Administração 

e Economia 
Tecnólogos 
em gestão 

Humanidades 
e Direito 

Muito 

pouco 
acesso 

N 20 20 17 22 10 17 106 

% geral 7,50% 7,50% 6,40% 8,30% 3,80% 6,40% 39,80% 

  % p/fac. 40,80% 26,00% 43,60% 45,80% 52,60% 50,00% 39,80% 

                  

Médio 

acesso 

N 19 26 11 12 6 8 82 

% geral 7,10% 9,80% 4,10% 4,50% 2,30% 3,00% 30,80% 

  % p/fac. 38,80% 33,80% 28,20% 25,00% 31,60% 23,50% 30,80% 

                  

Muito 
acesso 

N 10 31 11 14 3 9 78 

% geral 3,80% 11,70% 4,10% 5,30% 1,10% 3,40% 29,30% 

  % p/fac. 20,40% 40,30% 28,20% 29,20% 15,80% 26,50% 29,30% 

                  

Total 
N 49 77 39 48 19 34 266 

% 18,40% 28,90% 14,70% 18,00% 7,10% 12,80% 100,00% 

 

Tabela 3.27: Comunicação com outros profissionais para questões de trabalho (por faculdade). 

 

Na questão que procura identificar a utilização das mídias sociais no ambiente de 

trabalho, para fins pessoais (Tabela 3.28), sem a restrição de ser no ambiente interno da 

empresa, o índice de “sempre” e “quase sempre” chega a 21,5%. O destaque é, novamente, 

para os estudantes de Comunicação, com 61% que as utilizam para este fim; muito à frente do 

segundo colocado, os estudantes de Exatas e Tecnológicas, com 42,90% (Tabela 3.29). 
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  Frequência Porcentagem 

Muito pouco 

acesso 
80 14,9 

Médio acesso 70 13,1 

Muito acesso 115 21,5 

Total 265 49,4 

Sem 

informação 
271 50,6 

Total 536 100 

 

Tabela 3.28: Para questões pessoais (geral). 

 

  

Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

Muito 

pouco 

acesso 

N 

17 11 14 17 7 14 80 

% geral 
6,40% 4,20% 5,30% 6,40% 2,60% 5,30% 30,20% 

  % p/fac. 
34,70% 14,30% 36,80% 35,40% 36,80% 41,20% 30,20% 

    
              

Médio 

acesso 

N 
11 19 11 13 7 9 70 

% geral 
4,20% 7,20% 4,20% 4,90% 2,60% 3,40% 26,40% 

  % p/fac. 
22,40% 24,70% 28,90% 27,10% 36,80% 26,50% 26,40% 

    
21 47 13 18 5 11 115 

Muito 
acesso 

N 
21 47 13 18 5 11 115 

% geral 
7,90% 17,70% 4,90% 6,80% 1,90% 4,20% 43,40% 

  % p/fac. 
42,90% 61,00% 34,20% 37,50% 26,30% 32,40% 43,40% 

  
                

Total N 
49 77 38 48 19 34 265 

% 
18,50% 29,10% 14,30% 18,10% 7,20% 12,80% 100,00% 

 

Tabela 3.29: Para questões pessoais (por faculdade). 

 

Ao confrontar as informações sobre a utilização das mídias sociais no trabalho com as 

mídias sociais mais utilizadas (Tabela 3.30), é possível notar, por exemplo, que somente 

10,4% utilizam o YouTube,  10,3% o Facebook, e 6,2% o Twitter, ficando empatados o 

LinkedIn e os blogs, por 5,4% dos estudantes. Entretanto, a Tabela 3.31 revela que 26,80% 

dos estudantes dizem utilizar as mídias sociais internas da própria empresa. 
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  Frequência Porcentagem 

Orkut Muito pouco acesso 249 46,5 

  Médio acesso 17 3,2 

  Muito acesso 10 1,9 

Twitter Muito pouco acesso 201 37,5 

  Médio acesso 43 8 

  Muito acesso 33 6,2 

Facebook Muito pouco acesso 141 26,3 

  Médio acesso 81 15,1 

  Muito acesso 55 10,3 

MySpace Muito pouco acesso 261 48,7 

  Médio acesso 10 1,9 

  Muito acesso 5 0,9 

LinkedIn Muito pouco acesso 214 39,9 

  Médio acesso 34 6,3 

  Muito acesso 29 5,4 

Youtube Muito pouco acesso 137 25,6 

  Médio acesso 84 15,7 

  Muito acesso 56 10,4 

Flickr Muito pouco acesso 259 48,3 

  Médio acesso 12 2,2 

  Muito acesso 6 1,1 

Formspring Muito pouco acesso 268 50 

  Médio acesso 7 1,3 

GooglePlus Muito pouco acesso 243 45,3 

  Médio acesso 22 4,1 

  Muito acesso 11 2,1 

Blogs Muito pouco acesso 208 38,8 

  Médio acesso 40 7,5 

  Muito acesso 29 5,4 

 

Tabela 3.30: Tabela das redes sociais utilizadas para o trabalho. 
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades e 

Direito 

                

Muito pouco 

acesso 33 34 27 29 13 25 161 

67,30% 42,00% 67,50% 59,20% 61,90% 69,40% 58,30% 

Médio acesso 
6 17 4 6 5 3 41 

12,20% 21,00% 10,00% 12,20% 23,80% 8,30% 14,90% 

Muito acesso 
10 30 9 14 3 8 74 

20,40% 37,00% 22,50% 28,60% 14,30% 22,20% 26,80% 

Total 
49 81 40 49 21 36 276 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3.31: sobre a utilização de mídias sociais da própria empresa. 

Portanto, os dados da pesquisa relevam que, ao contrário do que ocorre com o uso das 

mídias sociais para fins de “estudo”, no trabalho, os estudantes as utilizam de forma mais 

efetiva. Provavelmente, em função de atividades e necessidades que possuam no dia-a-dia 

profissional.  Destaca-se que os estudantes das áreas de Comunicação e Gestão utilizam esse 

recurso com mais intensidade que os demais; o que é compreensível pela própria natureza da 

área. Entretanto, a formação de redes para tratar de outros assuntos, como os relacionados ao 

“estudo”, é baixa; pois a utilização das mesmas para questões pessoais supera as profissionais.  

 

3.4 Mídias sociais, o ativismo e as possibilidades para a formação de redes 

 
A pesquisa demonstra que a grande maioria dos estudantes não utiliza as mídias sociais para 

ativismos políticos, sociais, ecológicos ou culturais (Tabela 3.32). Aqueles que dizem utilizar 

“sempre” ou “quase sempre” chegam a 3,4% e “nunca” ou “quase nunca”, 87,1%. 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 467 87,1 

Médio acesso 49 9,1 

Muito acesso 18 3,4 

 

Tabela 3.32: ativismo (geral) 

 

Na análise sobre o ativismo político, o índice mais alto alcançado é dos estudantes de 

Comunicação com 5%, seguidos pelos alunos de Humanidades e Direito, com 4,80%; os 

demais, proporcionalmente, ficam bem abaixo. Entre aqueles que “nunca” ou “muito pouco” 
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fizeram este tipo de atividade, o destaque é dos alunos dos cursos Tecnólogos em Gestão, com 

96,30% (Tabela 3.33). 

 

  

Faculdades 

Total 
Exatas e 

Tecnológicas Comunicação Saúde 
Administração 

e Economia 
Tecnólogos 
em gestão 

Humanidades 
e Direito 

                  

Muito pouco 

acesso 

N 
70 89 98 85 52 73 467 

% geral 
13,10% 16,70% 18,40% 15,90% 9,70% 13,70% 87,50% 

  % p/fac. 
90,90% 88,10% 86,00% 81,00% 96,30% 88,00% 87,50% 

    
              

Médio acesso N 
4 7 12 19 1 6 49 

% geral 
0,70% 1,30% 2,20% 3,60% 0,20% 1,10% 9,20% 

  % p/fac. 
5,20% 6,90% 10,50% 18,10% 1,90% 7,20% 9,20% 

    
              

Muito acesso N 
3 5 4 1 1 4 18 

% geral 
0,60% 0,90% 0,70% 0,20% 0,20% 0,70% 3,40% 

  % p/fac. 
3,90% 5,00% 3,50% 1,00% 1,90% 4,80% 3,40% 

  
                

Total N 
77 101 114 105 54 83 534 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,70% 10,10% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.33: Ativismo político partidário (por faculdade) 

 

Nas questões ecológicas, o número de estudantes ativos quase dobra, em relação ao 

ativismo político. Entretanto, chega ao índice de 6% e, neste caso, são os alunos da área de 

Saúde os mais ativos, com 11,40%, provavelmente por ali estar o curso de Ciências 

Biológicas e Nutrição. 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito 
pouco 

acesso 393 73,3 

Médio 

acesso 109 20,3 

Muito 
acesso 32 6 

 

Tabela 3.34: ativismo ecológico (geral). 
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                  

Muito 

pouco 

acesso 

N 65 61 79 80 41 67 393 

% geral 12,20% 11,40% 14,80% 15,00% 7,70% 12,50% 73,60% 

  % p/fac. 84,40% 60,40% 69,30% 76,20% 75,90% 80,70% 73,60% 

                  

Médio 

acesso 

N 9 32 22 22 9 15 109 

% geral 1,70% 6,00% 4,10% 4,10% 1,70% 2,80% 20,40% 

  % p/fac. 11,70% 31,70% 19,30% 21,00% 16,70% 18,10% 20,40% 

                  

Muito 

acesso 

N 3 8 13 3 4 1 32 

% geral 0,60% 1,50% 2,40% 0,60% 0,70% 0,20% 6,00% 

  % p/fac. 3,90% 7,90% 11,40% 2,90% 7,40% 1,20% 6,00% 

                  

Total 
N 77 101 114 105 54 83 534 

% 14,40% 18,90% 21,30% 19,70% 10,10% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.35: ativismo ecológico (por faculdade). 

 

Na questão sobre o ativismo social (Tabela 3.36), o aumento em relação ao ativismo 

ecológico chega a pouco mais de 30%, ou seja, 8% do total geral; e a área mais ativa é 

novamente a da Saúde (Tabela 3.37), com 9,60%, seguida pelos estudantes da área de 

Tecnologia em Gestão, com 9,30%. Os ausentes nesta questão, ao menos pelos meios digitais, 

são os alunos de Humanidades e Direito (74,70%), seguidos de perto pelos estudantes de 

Exatas e Tecnológicas (72,70%). 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito 

pouco 

acesso 

357 66,6 

Médio 

acesso 
134 25 

Muito 

acesso 
43 8 

 

Tabela 3.36: Ativismo social (geral). 
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Faculdades 

Total Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                  

Muito 
pouco 

acesso 

N 56 57 75 70 37 62 357 

% geral 10,50% 10,70% 14,00% 13,10% 6,90% 11,60% 66,90% 

  % p/fac. 72,70% 56,40% 65,80% 66,70% 68,50% 74,70% 66,90% 

    
       

Médio 
acesso 

N 15 35 28 30 12 14 134 

% geral 2,80% 6,60% 5,20% 5,60% 2,20% 2,60% 25,10% 

  % p/fac. 19,50% 34,70% 24,60% 28,60% 22,20% 16,90% 25,10% 

                  

Muito 

acesso 

N 6 9 11 5 5 7 43 

% geral 1,10% 1,70% 2,10% 0,90% 0,90% 1,30% 8,10% 

  % p/fac. 7,80% 8,90% 9,60% 4,80% 9,30% 8,40% 8,10% 

                  

Total 
N 77 101 114 105 54 83 534 

% 14,40% 18,90% 21,30% 19,70% 10,10% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.37:  Ativismo social (por faculdade) 

 

O ativismo cultural é, entre os ativismos pesquisados, o que promove mais 

envolvimento por parte dos estudantes, chegando a 10,8% (Tabela 3.38). Os estudantes mais 

ativos são de Humanidades e Direito, 14,50%, seguidos pelos alunos de Gestão, 13% e de 

Comunicação, 12,90%; e os menos envolvidos em questões culturais são os alunos de Exatas 

e Tecnológicas, 77,90% (Tabela 3.39). 

 

  Frequência Porcentagem 

Muito pouco acesso 358 66,8 

Médio acesso 118 22 

Muito acesso 58 10,8 

 

Tabela 3.38: ativismo cultural (geral) 
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                  

Muito 
pouco 

acesso 

N 

60 54 81 69 38 56 358 

% geral 
11,20% 10,10% 15,20% 12,90% 7,10% 10,50% 67,00% 

  % p/fac. 
77,90% 53,50% 71,10% 65,70% 70,40% 67,50% 67,00% 

    
              

Médio 

acesso 

N 
13 34 21 26 9 15 118 

% geral 
2,40% 6,40% 3,90% 4,90% 1,70% 2,80% 22,10% 

  % p/fac. 
16,90% 33,70% 18,40% 24,80% 16,70% 18,10% 22,10% 

    
              

Muito 

acesso 

N 
4 13 12 10 7 12 58 

% geral 
0,70% 2,40% 2,20% 1,90% 1,30% 2,20% 10,90% 

  % p/fac. 
5,20% 12,90% 10,50% 9,50% 13,00% 14,50% 10,90% 

  
                

Total N 
77 101 114 105 54 83 534 

% 
14,40% 18,90% 21,30% 19,70% 10,10% 15,50% 100,00% 

 

Tabela 3.39: Ativismo cultural (por faculdade). 

 

No geral, entre as mídias sociais, para as diversas formas de ativismo pesquisadas, 

mais utilizadas são Facebook, 11,4%, YouTube, 5,2% e o Twitter, 3,7%. 

 

Orkut Muito pouco acesso 496 92,5 

  Médio acesso 29 5,4 

  Muito acesso 7 1,3 

Twitter Muito pouco acesso 465 86,8 

  Médio acesso 47 8,8 

  Muito acesso 20 3,7 

Facebook Muito pouco acesso 353 65,9 

  Médio acesso 118 22 

  Muito acesso 61 11,4 

MySpace Muito pouco acesso 527 98,3 

  Médio acesso 5 0,9 

LinkedIn Muito pouco acesso 520 97 

  Médio acesso 11 2,1 

  Muito acesso 1 0,2 

Youtube Muito pouco acesso 449 83,8 

  Médio acesso 55 10,3 

  Muito acesso 28 5,2 

Flickr Muito pouco acesso 526 98,1 

  Médio acesso 6 1,1 
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Formspring Muito pouco acesso 531 99,1 

  Médio acesso 1 0,2 

GooglePlus Muito pouco acesso 508 94,8 

  Médio acesso 19 3,5 

  Muito acesso 5 0,9 

Blogs Muito pouco acesso 494 92,2 

  Médio acesso 25 4,7 

  Muito acesso 13 2,4 

 

Tabela 3.40: Ativismo nas mídias sociais (geral) 

 

Portanto, o ativismo, seja ele político, ecológico, social ou cultural, parece ser um 

tema que promove pouco engajamento por parte dos alunos, sendo que seu pico máximo é de 

10,2% no ativismo cultural. Ou seja, as possibilidades de ação efetiva, na sociedade, por 

meios das mídias sociais, que tanto se promove, quando se trata da luta pela disponibilidade 

do acesso às redes digitais, não se manifestam, claramente, ao menos, neste público dos 

estudantes universitários pesquisados. As motivações, ou a falta delas, não são foco deste 

trabalho; mas, sim, a intenção de identificar as diferenças de engajamento entre as áreas. O 

que pode-se observar é que a formação de redes existe; porém, a exemplo do que ocorre em 

relação ao “estudo” e ao “trabalho”, as ações que promovem a formação de redes não ocorre 

no “ativismo”.   

 

3.5  Mídias sociais, o acesso às informações e notícias e as possibilidades para a 

formação de redes 

 
Os meios de comunicação mais utilizados pelos estudantes para acesso às informações e às 

notícias, conforme a Tabela 3.41, são os portais de conteúdo, 78%, os sites de busca, 76% e os sites de 

empresas de comunicação, 73%. As TVs, como meios de acesso à informação ou notícias, ficam atrás 

dos sites. A televisão com programação paga é utilizada, assiduamente, por 50,4% dos estudantes, 

contra 49,8% da televisão com programação aberta. Na sequência, estão as mídias sociais, com o 

Facebook, com 35,4% e o YouTube, com 25,7%; entre eles está o rádio, com 31,1%. Por último, os 

meios de informação impressos, como revistas, com 20,3% e jornais, 15,7%, e as demais mídias 

sociais. 

  



92 
 

    Frequência Porcentagem 

Televisão aberta Muito pouco acesso 72 13,4 

  Médio acesso 191 35,6 

  Muito acesso 267 49,8 

Televisão paga Muito pouco acesso 94 17,5 

  Médio acesso 166 31 

  Muito acesso 270 50,4 

Rádio Muito pouco acesso 100 18,7 

  Médio acesso 262 48,9 

  Muito acesso 168 31,3 

Jornais Muito pouco acesso 173 32,3 

  Médio acesso 273 50,9 

  Muito acesso 84 15,7 

Revistas  impressas Muito pouco acesso 128 23,9 

  Médio acesso 293 54,7 

  Muito acesso 109 20,3 

Internet - sites de empresas de notícias Muito pouco acesso 36 6,7 

  Médio acesso 99 18,5 

  Muito acesso 395 73,7 

Internet - Por meio de portais de conteúdo (Uol, Terra, G1 etc.) Muito pouco acesso 24 4,5 

  Médio acesso 89 16,6 

  Muito acesso 417 77,8 

Internet - Por meio de sites de buscas Muito pouco acesso 18 3,4 

  Médio acesso 104 19,4 

  Muito acesso 408 76,1 

Internet – Orkut Muito pouco acesso 407 75,9 

  Médio acesso 97 18,1 

  Muito acesso 26 4,9 

Internet – Twitter Muito pouco acesso 408 76,1 

  Médio acesso 78 14,6 

  Muito acesso 44 8,2 

Internet – Facebook Muito pouco acesso 188 35,1 

  Médio acesso 152 28,4 

  Muito acesso 190 35,4 

Internet – MySpace Muito pouco acesso 516 96,3 

  Médio acesso 12 2,2 

  Muito acesso 2 0,4 

Internet – LinkedIn Muito pouco acesso 467 87,1 

  Médio acesso 53 9,9 

  Muito acesso 10 1,9 

Internet – Youtube Muito pouco acesso 215 40,1 

  Médio acesso 177 33 

  Muito acesso 138 25,7 

Internet – Flickr Muito pouco acesso 513 95,7 

  Médio acesso 13 2,4 
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  Muito acesso 4 0,7 

Internet – GooglePlus Muito pouco acesso 454 84,7 

  Médio acesso 37 6,9 

  Muito acesso 39 7,3 

Internet – blogs Muito pouco acesso 394 73,5 

  Médio acesso 81 15,1 

  Muito acesso 55 10,3 

Internet – rádios online Muito pouco acesso 372 69,4 

  Médio acesso 106 19,8 

  Muito acesso 52 9,7 

 

Tabela 3.41: Meios de comunicação utilizados sobre assuntos variados, informações e notícias. 

 

Quando a análise se direciona para as mídias sociais, em especial, para o Facebook, a 

mais utilizada, com índice de  35,4%, é possível observar que os estudantes da área de Exatas 

e Tecnológicas, 53% (Tabela 3.42), são os que mais preferem esta rede para se informarem, 

estando muito à frente dos segundos colocados, os alunos de Administração e Economia e 

Humanidades e Direito, ambos com 35,80%. Ou seja, para se informar pelas  mídias sociais, 

os sites que favorecem a formação de redes têm a preferência; entretanto, essa análise pode 

ser simplória, pois, de fato, esse é o site que mais “usuários” acessam num cenário geral. 

 

  

Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração e 

Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                

Muito 
pouco 

acesso 

28 15 48 40 17 40 188 

36,80% 15,00% 42,10% 38,50% 32,10% 48,20% 35,50% 

Médio 

acesso 26 32 28 29 17 20 152 

34,20% 32,00% 24,60% 27,90% 32,10% 24,10% 28,70% 

Muito 

acesso 22 53 38 35 19 23 190 

53,00% 33,30% 33,70% 35,80% 27,70% 35,80%   

Total 
76 100 114 104 53 83 530 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3.42: uso do Facebook para acesso às informações ou notícias por parte dos estudantes universitários (por 

faculdade). 

 

Já o YouTube (Tabela 3.43), mídia social, mas não rede social, fica em segundo lugar 

com índice de 25,7%. Nessa mídia, percebe-se certa proximidade entre os alunos das 
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diferentes áreas, exceto os alunos dos cursos Tecnólogos em Gestão, 19,30%, os demais estão 

entre 25% e 29% das preferências. 

 

  

Faculdades 

Total 

Exatas e 
Tecnológicas 

Comunicação Saúde 
Administração 

e Economia 
Tecnólogos 
em gestão 

Humanidades e 
Direito 

                

Muito 

pouco 

acesso 

25 30 54 44 21 41 215 

32,90% 30,00% 47,40% 42,30% 39,60% 49,40% 40,60% 

Médio 

acesso 31 41 27 34 18 26 177 

40,80% 41,00% 23,70% 32,70% 34,00% 31,30% 33,40% 

Muito 

acesso 20 29 33 26 14 16 138 

29,00% 28,90% 25,00% 26,40% 19,30% 26,00%   

Total 
76 100 114 104 53 83 530 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3.43: uso do YouTube para acesso às informações ou notícias por parte dos estudantes universitários (por 

faculdade) 

 

Da análise dos dados dessa pesquisa identifica-se que a preferência nos acessos às 

informações ou notícias, por parte dos estudantes universitários pesquisados, é pelas 

informações disponíveis na internet, em primeiro lugar, na sequência, nas televisões (abertas 

ou pagas) e, depois, nas mídias sociais em equilíbrio com o rádio. Esta questão faz sentido, 

pelo observado nos outros temas pesquisados, ou seja, as mídias sociais são utilizadas 

preferencialmente para relações pessoais; e, em menor escala, para questões relacionadas ao 

trabalho, ao estudo ou ativismo. 

 

3.6. Mídias sociais, o lazer e o entretenimento e as possibilidades para a formação de 

redes 

 

As formas de entretenimento e lazer (Tabela 3.44) por parte dos estudantes são, 

preferencialmente, as leituras diversas, 58%, as músicas, 55%, os filmes e vídeo, 54%. Os 

jogos online, 13,1%, são os menos preferidos. O que vale destacar é que, ao contrário do que 

se supõe a respeito da internet, a leitura é o principal motivo de acesso às mídias sociais. Ou 

seja, os recursos multimídia são muito utilizados, porém, com leve desvantagem em relação 

ao hábito de leitura, característico do mundo off-line. 

Os estudantes mais ativos em leitura nas mídias sociais são os da área de Exatas e 

Tecnológicas, 75%, seguidos pelos dos cursos Tecnólogos em Gestão, com 60,20%, 

praticamente, empatados com os estudantes de Comunicação, 59,60% (Tabela 3.45). 
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  Frequência Porcentagem 

Jogos online Muito pouco acesso 291 54,3 

  Médio acesso 169 31,5 

  Muito acesso 70 13,1 

músicas Muito pouco acesso 62 11,6 

  Médio acesso 171 31,9 

  Muito acesso 297 55,4 

filmes/vídeos Muito pouco acesso 78 14,6 

  Médio acesso 163 30,4 

  Muito acesso 289 53,9 

Leituras diversas Muito pouco acesso 61 11,4 

  Médio acesso 158 29,5 

  Muito acesso 311 58 

 

Tabela 3.44: Tipos de utilização das redes sociais 
 

 

  

Faculdades 

Total Exatas e 
Tecnológicas 

Comunicação Saúde 
Administração 

e Economia 
Tecnólogos 
em gestão 

Humanidades 
e Direito 

                

Muito 

pouco 

acesso 

14 4 17 11 5 10 61 

18,40% 4,00% 14,90% 10,60% 9,40% 12,00% 11,50% 

Médio 

acesso 

22 21 29 40 23 23 158 

28,90% 21,00% 25,40% 38,50% 43,40% 27,70% 29,80% 

Muito 

acesso 

40 75 68 53 25 50 311 

75,00% 59,60% 51,00% 47,20% 60,20% 58,70%   

  
76 100 114 104 53 83 530 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3.45: Leituras diversas por parte dos estudantes universitários pesquisados (por faculdade)  
 

 

Quando se trata de música, são, novamente, os alunos de Exatas e Tecnológicas, 67% 

os mais ativos, seguidos de perto pelos estudantes de Comunicação,62,30% (Tabela 3.46). 
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Faculdades 

Total Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades e 

Direito 

                

Muito 

pouco 
acesso 

14 9 12 8 4 15 62 

18,40% 9,00% 10,50% 7,70% 7,50% 18,10% 11,70% 

Médio 
acesso 

34 24 31 37 24 21 171 

44,70% 24,00% 27,20% 35,60% 45,30% 25,30% 32,30% 

Muito 

acesso 

28 67 71 59 25 47 297 

67,00% 62,30% 56,70% 47,20% 56,60% 56,00%   

Total 
76 100 114 104 53 83 530 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3.46: Acesso a músicas por parte dos estudantes universitários pesquisados (por faculdade)  

 

Quando se trata de filmes e vídeos (Tabela 3.47), os estudantes de Comunicação, 69% 

são os mais interessados, seguidos pelos estudantes da área de Saúde com 58,80%. 

 

  

Faculdades 

Total Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                

Muito 

pouco 
acesso 

11 9 19 13 8 18 78 

14,50% 9,00% 16,70% 12,50% 15,10% 21,70% 14,70% 

Médio 
acesso 

29 22 28 38 24 22 163 

38,20% 22,00% 24,60% 36,50% 45,30% 26,50% 30,80% 

Muito 

acesso 

36 69 67 53 21 43 289 

47,40% 69,00% 58,80% 51,00% 39,60% 51,80% 54,50% 

Total 
76 100 114 104 53 83 530 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3.47: Acesso a filmes ou vídeos por parte dos estudantes universitários pesquisados (por faculdade) . 

 

Entre aqueles que mais “sempre” ou “quase sempre” jogam nas mídias sociais, estão 

os estudantes da área de Exatas e Tecnológicas com 19,70% (Tabela 3.48).  
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Faculdades 

Total 

Exatas e 

Tecnológicas 
Comunicação Saúde 

Administração 

e Economia 

Tecnólogos 

em gestão 

Humanidades 

e Direito 

                

Muito 

pouco 
acesso 

28 54 64 66 27 52 291 

36,80% 54,00% 56,10% 63,50% 50,90% 62,70% 54,90% 

Médio 

acesso 33 34 33 26 17 26 169 

43,40% 34,00% 28,90% 25,00% 32,10% 31,30% 31,90% 

Muito 
acesso 15 12 17 12 9 5 70 

19,70% 12,00% 14,90% 11,50% 17,00% 6,00% 13,20% 

Total 
76 100 114 104 53 83 530 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabela 3.48: Acesso jogos on-line por parte dos estudantes universitários pesquisados (por faculdade)  

 

O Facebook, 64%, é a mídia social mais utilizada para o entretenimento e lazer por 

parte dos estudantes (Tabela 3.49), seguido pelo YouTube, 55,2% e, bem atrás, praticamente, 

empatados, o Orkut, 11,8% e Twitter, 11%. 

 

 

  Frequência Porcentagem 

Orkut 

Muito pouco 

acesso 346 64,6 

  Médio acesso 120 22,4 

  Muito acesso 63 11,8 

Twitter 

Muito pouco 

acesso 376 70,1 

  Médio acesso 94 17,5 

  Muito acesso 59 11 

Facebook 

Muito pouco 

acesso 105 19,6 

  Médio acesso 81 15,1 

  Muito acesso 343 64 

MySpace 

Muito pouco 

acesso 503 93,8 

  Médio acesso 23 4,3 

  Muito acesso 3 0,6 

LinkedIn 

Muito pouco 

acesso 496 92,5 

  Médio acesso 26 4,9 

  Muito acesso 7 1,3 

Youtube 

Muito pouco 

acesso 103 19,2 

  Médio acesso 130 24,3 

  Muito acesso 296 55,2 

Flickr 

Muito pouco 

acesso 500 93,3 

  Médio acesso 19 3,5 

  Muito acesso 10 1,9 
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Formspring 

Muito pouco 

acesso 518 96,6 

  Médio acesso 9 1,7 

  Muito acesso 2 0,4 

GooglePlus 

Muito pouco 

acesso 448 83,6 

  Médio acesso 51 9,5 

  Muito acesso 30 5,6 

Blogs 

Muito pouco 

acesso 391 72,9 

  Médio acesso 75 14 

  Muito acesso 63 11,8 

 

Tabela 3.49: Mídias sociais utilizadas para entretenimento e lazer por parte dos estudantes universitários (geral). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

REDES SOCIAIS-HETEROGENEIDADE NA 

PRESENÇA E NAS PRÁTICAS DE USO 
 

 

 

 

 

 

 

 

O presente estudo visou a construção de um conhecimento sobre a questão da 

heterogeneidade na rede, percebida por meio da presença e das práticas de uso dos estudantes 

universitários da graduação, modalidade presencial, da Universidade Metodista de São Paulo, 

a partir dos pensamentos de Santos (2009), Musso (2004) e Barabási (2009). A análise dos 

conceitos que envolvem as duas questões centrais do estudo, a heterogeneidade e a rede, 

possibilitou perceber que a heterogeneidade está presente tanto na sociedade quanto na rede, e 

que a padronização do comportamento é relativa e enfrenta as barreiras espontâneas da 

sociedade, ou, como prefere Santos (2009), as rugosidades.  

A heterogeneidade na rede permite constatar as diferentes práticas de uso, intensidades 

e motivações para participação das pessoas no ambiente virtual. Ao procurar a 

heterogeneidade, assumiu-se que a homogeneidade é um “delírio analítico” (SANTOS, 2009, 

p.268), pois camufla a diversidade, as diferenças existentes entre as pessoas, as culturas, e as 

ideologias que são inerentes ao ser humano. A homogeneidade é propagada por uma 

intencionalidade que visa a padronização do comportamento, do consumo, do conhecimento e 

das informações, enfim, das pessoas como indivíduos e da sociedade como um todo. 
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Por outro lado, as redes evidenciam a heterogeneidade existente na sociedade, e fazem 

isso, pois, de fato, por serem também heterogêneas em sua constituição, pois a rede é 

constituída pelos seus nós e suas conexões, pelos seus fixos e pelos seus fluxos (SANTOS, 

2009, p.61-62) e estes, também não são homogêneos.  Barabási (2009, p.53) tratou da questão 

e constatou a heterogeneidade da rede ao identificar os hubs (conectores), ou seja, os nós 

altamente conectados. O autor contrapôs os modelos existentes até então que visavam analisar 

a dinâmica das redes sociais ao comprovar que as teorias das redes randômicas e dos mundos 

pequenos, de fato, democráticas e randômicas (aleatórias), não representavam a realidade, na 

qual os hubs são inerentes à existência da rede, assim como os nós e conexões, os quais 

impedem a homogeneidade da rede, e concluiu: 

 
Os hubs são o mais forte argumento contra a visão utópica de um ciberespaço 

igualitário. Sim, todos temos o direito de colocar o que quisermos na web. Mas 

alguém perceberá? Se a web fosse uma rede randômica, teríamos a mesma chance 

de ser vistos e ouvidos (BARABÁSI, 2009, p.53). 

 

As potencialidades e possibilidades democráticas e igualitárias da rede são, de fato, 

resultado da visão de uma rede estática, controlável e limitada que vem de geração em 

geração desde Euler, da imagem da rede objeto técnico e sua representação gráfica e 

geométrica. Entretanto, é uma perspectiva equivocada da rede, ao menos da rede social, pois, 

esta é, o contrário. Ela é, como sugerem Santos (2009), Musso (2004) e Barabási (2009), 

heterogênea, dinâmica, centralizada e centralizadora, portanto, em geral, ela é antidemocrática 

e pouco igualitária. 

Essas questões se contrapõem aos discursos homogeneizantes existentes na sociedade, 

não só em termos de redes, mas também sobre as gerações influenciadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), as quais seriam aparentemente homogêneas nos domínios 

e práticas com as tecnologias digitais, a ponto de serem chamadas de geração digital, geração 

net, geração Y ou geração Z (TAPSCOTT, 2010, p.20; SANTOS NETO, 2010, p.13). Tapscott 

(2010) acompanham os usos das TIC por parte das novas gerações as chama de geração 

digital, em função das familiaridades e habilidades que possuem com as tecnologias digitais, 

para as quais os “jovens têm uma afinidade natural com a tecnologia” (TAPSCOTT, 2010, 

p.20). As novas gerações também são chamadas de geração Y e Z.  Os Y são aqueles que 

nasceram entre os anos de 1979 a 1992 (SANTOS NETO, 2010), dentre os quais estão os 

estudantes universitários que fizeram parte da pesquisa, ou seja, estão saindo da universidade 

e são influenciados pelas tecnologias digitais. Os Z são aqueles nascidos após 1993 e estão 
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chegando na idade universitária. Ou seja, os autores identificam na presença nas redes sociais 

e nas práticas de uso das TIC, equivocadamente, uma homogeneização que de fato, não 

existe. Assim como nas redes, as gerações também possuem presença nas redes e práticas de 

uso das TIC de forma heterogêneas. 

Entretanto, a própria definição de gerações por características técnicas da sociedade 

pressupõe a tentativa de homogeneização, ao impor a todos de determinada geração 

habilidades que não são inerentes a eles e sim às condições sociais e culturais que lhes afetam. 

Por exemplo, se todos os jovens possuem altos domínios tecnológicos e “afinidade natural” 

com as tecnologias, o que será dos demais? Esses discursos homogeneizantes são, conforme 

visto nos capítulos 1 e 2, característicos de uma sociedade hierarquizada, na qual as técnicas 

são desenvolvidas para as camadas mais altas da sociedade, geralmente a um custo elevado, e, 

com o tempo, são disponibilizadas aos demais, com custos bem menores. 

As redes digitais, objeto de fundo deste trabalho, visam propiciar o fluxo de 

informações em escala global e tornam-se peça fundamental do quadro que compõe a visão da 

sociedade atual. A comunicação digital e em rede, que tem como característica a interação 

mediada por computador (PRIMO, 2009), possibilita novas relações entre as pessoas, 

podendo ser mais ou menos intensas em função da ubiquidade e velocidade que possuem, e 

pelo fato de serem, características que trazem implícitas das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), objetos técnicos deste período técnico-científico-informacional.   

Neste sentido, as mídias sociais, categoria de espaços virtuais que possibilitam a 

participação do público na produção de informações, e uma de suas categorias, as redes 

sociais, que possibilitam a formação de redes no ciberespaço, ganham papel relevante na 

constituição de uma sociedade cada vez mais conectada com as pessoas mais ativas nos 

processos comunicacionais, ao descentralizarem processos anteriormente concentrados na 

mão de poucos. 

Para analisar a questão da presença das redes na sociedade e as práticas de uso das 

TIC, a fim de perceber a heterogeneidade, foi realizada uma pesquisa qualitativa com 

estudantes universitários da graduação, na modalidade presencial, da Universidade Metodista 

de São Paulo. Foram definidas seis categorias de análise com suas respectivas atividades. As 

categorias foram, relações pessoais, trabalho, estudo, entretenimento e lazer, ativismo e 

informações e notícias. 

A pesquisa constatou que os estudantes fazem uso intensivo das mídias sociais para as 

suas relações pessoais, o que não é novidade, pois vai ao encontro com o objetivo central 

deste tipo de serviço. A comunicação multipessoal, digital e em rede, promove as relações 
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pessoais e, como esta é uma necessidade humana fundamental que ganha relevância ao 

permitir não simplesmente a troca e o estabelecimento de laços sociais, mas também a 

construção de sua imagem como indivíduo e como ator atuante nas relações sociais e perante 

a sociedade,  

 
esses espaços são sim espaços de expressão e de construção de impressões (...)  

Assim, perfis do Orkut, weblog, fotologs, etc. são pistas de um „eu‟ que poderá ser 

percebido pelos demais. São construções plurais de um sujeito, representando 

múltiplas facetas de sua identidade (RECUERO, 2009, p.29-30).  

 

As gerações que estão chegando à universidade tendem a estar acostumadas com os 

dispositivos como celulares e computadores portáteis ou não, se não para uso muito frequente, 

como a maioria, para uso relativo em suas atividades mais urgentes.   

A pesquisa demonstrou que, considerando “muito” e “médio acesso” (Capítulo 3, 

Tabela 3.1), 83,2% têm acesso ao computador móvel (notebooks e netbooks), 80,6% dos 

estudantes têm acesso ao computador de mesa (desktop), 55,7% possuem acesso aos celulares 

ou smartphones e 9,3% possuem acesso aos tablets.  

Outra categoria utilizada na pesquisa foi a questão do uso das mídias sociais e as 

possibilidades de formação de redes para o estudo. Entre as maiores frequências e motivações 

de uso essa categoria ficou em quarto lugar, atrás de entretenimento de “relações pessoais”, 

com 71%, “diversão e lazer”, com 66% e, na sequência, “informações e notícias”, 52,7%, 

Com 43,7%, “estudo” ficou à frente do “trabalho”, com 37,9% e de ativismo político e social, 

com 13,3%. Quando a análise avança para as questões que visam identificar as atividades 

acadêmicas exercidas por meios das mídias sociais, percebe-se uma grande diferença de 

utilização entre os estudantes das distintas áreas de formação, por exemplo, a diferença nas 

seis atividades analisadas revela que, no mínimo, 30% as diferenças das práticas de uso entre 

os alunos de áreas distintas. Ou seja, a heterogeneidade é enorme.   

Os  usos mais e os menos frequentes por atividades relacionadas aos estudos conclui 

que: 

 

 Sobre “a utilização das mídias sociais para tirar dúvidas sobre conteúdos das 

disciplinas”, os alunos de Exatas e Tecnológicas tiveram o maior índice, 

45,50%, e os alunos de Humanidades e Direito 30,10%; 

 Sobre “a utilização das mídias sociais para fazer trabalhos e atividades das 

disciplinas”, os alunos dos cursos de Tecnólogos em Gestão são os mais 
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frequentes com 43,60% contra 20,80 dos alunos de Exatas e Tecnológicas, o 

menor índice de frequência;  

 Sobre “a utilização das redes sociais para estudar para as provas”, os alunos 

dos cursos de Tecnólogos em Gestão são os mais frequentes com 27,30%, 

contra 7,80% dos alunos de Exatas e Tecnológicas, o menor índice; 

 Sobre “a utilização das mídias sociais para tirar dúvidas com os professores”, 

os alunos Saúde 13,20% são os mais frequentes e os menos frequentes são os 

alunos de Exatas e Tecnológicas com 2,60%, o menor índice; 

 Sobre “a utilização das mídias sociais para conversar com colegas de outras 

turmas e outros cursos”, os mais frequentes são os alunos dos cursos de 

Comunicação, com 29,70%, contra 10,40% dos alunos dos cursos de Exatas e 

Tecnológicas, menor índice; 

 Sobre “a utilização das mídias sociais para pesquisar conteúdos das 

disciplinas”, os alunos da área de Saúde são os mais frequentes com 34,20%, 

contra os alunos de duas áreas, Exatas e Tecnológicas e Tecnólogos em Gestão 

com 14,30%. 

As transformações que as TIC estão promovendo na sociedade vão, aos poucos, 

fazendo o mesmo com a educação. O uso das tecnologias digitais avança nos processos de 

ensino-aprendizagem e permite, cada vez mais, o acesso, tanto de professores, quanto de 

alunos, ao meio digital, sob a motivação de aprimorar o acesso às informações e promover 

conhecimento, transformando, assim, os modelos educacionais existentes. O processo ensino-

aprendizagem deve mudar, pois, em uma sociedade fortemente influenciada pelas dinâmicas 

que as TIC impõem, o acesso à informação e para os relacionamentos altera, de maneira 

definitiva, o comportamento das pessoas, em especial, dos estudantes.  

Outra categoria analisada foi sobre utilização das mídias digitais no ambiente do 

trabalho. Com 37,9% ficou à frente somente de ativismo, entre as principais motivações e 

frequência de utilização (Capítulo 3 - Tabela 3.2). Como a pesquisa foi realizada entre os 

estudantes dos últimos semestres dos cursos de graduação, nota-se que a grande maioria já 

está em plena atividade profissional, 81,9% trabalham ou estagiam e possuem acesso às 

mídias sociais, com diferentes níveis de acesso, os que possuem média permissão são a 

maioria com 56,3% e que têm plena permissão, 25,2% (Capítulo 3 - Tabela 3.18). 

Nas práticas de uso das mídias sociais para o trabalho, foi observado, assim como para 

as práticas de estudo, grande diferença entre as áreas de formação. Por exemplo, para os 
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estudantes que, em geral, utilizam mais das mídias sociais para o trabalho (Capítulo 3 - Tabela 

3.19), os alunos de Comunicação ficam com 47,40%, contra 11,10% dos alunos dos cursos de 

Tecnólogos em Gestão. 

Os mais e os menos frequentes por atividades relacionadas ao trabalho: 

 

 Sobre a utilização das mídias sociais para atividades na própria empresa, dos alunos 

que trabalham, 49,6% dizem acessar muito (Tabela 3.20), sendo os com maior 

frequência, os alunos de Comunicação, com 46,80%, e os com menor frequência, os 

alunos de Exatas e Tecnológicas com 18,8%; 

 Sobre utilização das mídias sociais para trabalho com fornecedores, os mais frequentes 

são os Tecnólogos em Gestão com 42,10% e os menos frequentes, os alunos de Exatas 

e Tecnológicas com 4,10%;  

 Sobre utilização das mídias sociais para atividade trabalho com clientes (Tabela 3.25), 

os mais frequentes são os Tecnólogos em Gestão com 36,80% e os menos frequentes, 

os alunos de Exatas e Tecnológicas com 8,20%; 

 Sobre a utilização das mídias sociais para a comunicação com outro profissionais para 

questões de trabalho, os mais frequentes são os alunos de Comunicação com 40,30% e 

os menos frequentes, os Tecnólogos em Gestão com 15,80%; 

 Sobre a utilização das mídias sociais no trabalho para questões pessoais, o maior 

índice de todas as atividades pesquisadas, os mais frequentes são os alunos de 

Comunicação com 61% e os menos frequentes, os alunos dos cursos Tecnólogos em 

Gestão com 26,30%, (Tabela 3.29). 

 

A categoria de análise ativismo demonstrou uma quase completa ausência dos 

estudantes universitários para esta finalidade. O fenômeno da mobilização por meio das 

mídias sociais, característico da segunda década deste século XXI, não chegou, por enquanto, 

nos estudantes pesquisados. Se, por um lado, foi a mobilização por meio das mídias sociais 

que apoiou, por exemplo, a eleição do presidente Barack Obama, nos Estados Unidos, ou a 

derrubada de ditadores, nos países árabes, por outro lado, se manifesta, timidamente, entre os 

estudantes. Mesmo as manifestações sobre ecologia, comuns na internet e tão enfatizadas 

nestes tempos, parece não chegar até eles. A categoria “Redes sociais para o ativismo”, é a 

que menos atrai os estudantes universitários. Último lugar entre as categorias analisadas ficou 

com 13,3% de frequência no índice geral (Capítulo 3 - Tabela 3.2). Ao consultar a Tabela 

3.32 (Capítulo 3), que trata especificamente dos tipos de ativismo, a resultado foi mais baixo. 
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Entre aqueles que utilizam “sempre” e “quase sempre” as mídias sociais para o ativismo, 

chegou a 3,4%.  

A categoria de pesquisa “Redes sociais para informações e notícias” demonstra que os 

acessos para informações e notícias, entre aqueles que “sempre” ou “quase sempre” utilizam 

chegam a 52,7% da frequência (Capítulo 3 - Tabela 3.2), ficando abaixo da  “relações 

pessoais”, com 71%, “diversão e lazer” com 66%  e acima de “estudo”, 43,7%,  e  “trabalho” 

com 37,9% e ativismo político e social, com 13,3%.  

Percebe-se o alto nível de acesso às redes digitais para busca de informações e 

notícias, os portais de conteúdo, 78%, os sites de busca, 76% e os sites de empresas de 

comunicação, 73%. Entretanto, as mídias sociais ficaram bem atrás com o Facebook, com 

35,4% e o YouTube, com 25,7%. As demais mídias sociais foram pouco citadas, como o 

Twitter, 8,2% e o GooglePlus 7,3% (Capítulo 3 - Tabela 3.50).  

A heterogeneidade é percebida quando a comparação é por mídia social, no Facebook, 

por exemplo, os alunos dos cursos de Exatas e Tecnológicas possuem o maior índice, 53%, e 

os alunos dos cursos de Tecnólogos em Gestão com 27,7%, praticamente a metade (Tabela 

3.51).  

No caso do YouTube, é possível perceber as diferenças na comparação entre os alunos 

dos cursos de Exatas e Tecnológicas, maior índice, 29%, com alunos dos cursos de 

Tecnólogos em Gestão, menor índice, com 19,30%. 

A categoria “Redes sociais para entretenimento e lazer” é segunda a principal 

motivadora para o acesso dos estudantes às redes sociais, com 66% “entretenimento e lazer”. 

Entre as atividades preferidas estão “leituras diversas” com 58%, “músicas”, com 55,4%, 

“filmes e vídeos”, com 53,9% e jogos online com 13,1% (Tabela 3.2).  

Quando a análise vai para a comparação entre essas atividades por faculdade, percebe-

se a diferença de usos entre elas. Por exemplo, no comparativo entre as “leituras diversas” 

(Tabela 3.54), os alunos de Exatas e Tecnológicas, maior índice, chegam a 75% de 

assiduidade às redes para essa atividade, ao contrário, por exemplo, dos alunos de 

Administração e Economia, menor índice, com 47,20%, ou seja, praticamente com 40% a 

menos de assiduidade. O mesmo ocorre quando se trata de acessar músicas pelas mídias 

sociais (Tabela 3.55), 67% dos alunos de Exatas e Tecnológicas, maior índice, contra 47,20% 

dos alunos de Administração e Economia, menos índice.  

Já quando o assunto é “filmes e vídeos” (Tabela 3.56), o maior índice é dos alunos de 

Comunicação, com 69% de assiduidade, contra 39% dos alunos dos cursos Tecnólogos em 
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Gestão, o menor índice. Por fim, os jogos on-line revelam a assiduidade de 19% dos alunos de 

Exatas e Tecnológicas, maior índice, contra 6% dos alunos de Humanidades e Direito.  

De acordo com as premissas desta pesquisa, na categoria “Redes sociais para 

entretenimento e lazer” confirma-se uma diferença grande de intensidade de uso de acordo 

com cada área de formação.  

A Tabela 3.58 (Capítulo 3) demonstra que a mídia social mais utilizada é o Facebook, 

com 64% de frequência, seguida pelo YouTube, 55,2% e, bem atrás, praticamente, 

empatados, o Orkut, 11,8% e Twitter, 11%. Portanto, o Facebook, uma site que incentiva a 

formação de redes sociais, indica a possibilidade formação de redes com o intuito de 

entretenimento e lazer. 

A pesquisa revela que os jovens têm a sua disposição várias formas de acesso à 

internet e, consequentemente, às redes sociais.  Entretanto, pode-se dizer que a sua utilização 

varia de intensidade e motivações; essas variações são perceptíveis em cada categoria 

pesquisada e analisada. São elas: estudo, trabalho, ativismo, informação e notícias e 

entretenimento e lazer. 

Ao questionar os estudantes sobre suas motivações, sua frequência e as ferramentas 

(mídias) utilizadas, o estudo procurou perceber também a possibilidade de formação de redes 

em suas práticas e, ao analisar a essa possibilidade, verifica-se que determinadas atividades 

possibilitam a formação de  redes, entretanto a formação não é espontânea, ela precisa de 

fortes motivadores, ou mesmo interlocutores capazes de promover a formação e consolidação 

de redes sociais na internet. No caso dos usos das mídias sociais para as relações pessoais e 

entretenimento e lazer fica evidente que as motivações existem naturalmente, as afinidades 

surgem espontaneamente a partir de interesses comuns. Nestes casos das redes sociais, o 

Facebook lidera com folga a presença e práticas de uso. Para o estudo, fica evidente que as 

possibilidades de formação de redes são pequenas, pois o YouTube é a ferramenta mais 

utilizada, bem à frente do Facebook (Capítulo 3 – Tabela 3.17). Para o trabalho há certo 

equilíbrio, e para o ativismo, a possibilidade de formação de redes é maior, o Facebook tem 

quase o dobro de preferência entre os estudantes (Capítulo 3 – Tabela 3.40). O mesmo para 

acesso às informações e notícias, os estudantes se informam mais pelo Facebook (Capítulo 3 

– Tabela 3.50) 

Portanto, após serem analisados os dados coletados junto aos estudantes universitários, 

e corroborando as ideias dos autores Santos (2009), Musso (2004) e Barabási (2009) é 

possível afirmar que há sim a tendência de heterogeneidade na amostra dos estudantes da 

Universidade Metodista de São Paulo. Entre as respostas dadas pelos estudantes é possível 
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identificar a tendência de presença heterogênea nas redes sociais e nas práticas de uso das 

TIC, ao comparar essas questões entre estudantes das diferentes áreas de formação com as 

categorias utilizadas e as atividades motivadoras. Os estudantes possuem diferentes graus de 

intensidade e as atividades motivadoras influenciam esse grau de presença e suas práticas de 

uso, ou seja, se os estudantes possuem os estímulos para determinada atividade, seja ela para 

o trabalho, para os estudos na universidade ou entre seus amigos e familiares, são estas que 

vão determinar sua efetiva participação, a presença e práticas de uso; de qualquer forma, estes 

aspectos motivadores são, igualmente, heterogêneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  

 

 

 

 

 

 

 

BARABÁSI, Albert-László.  Linked [conectado]: A nova ciência dos networks – como tudo está 

conectado a tudo e o que isso significa para os negócios, relações sociais e ciências. São Paulo: 

Leopardo, 2009. 

BAUER, Martin W.; GASKELL,  George .   Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 

manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BAUMAN, Zygmund.  Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

BEIGUELMAN, Giselle.  Link-se: arte/mídia/política/cibercultura. São Paulo: Peirópolis, 2005. 

BORGATTI NETTO, Ricardo.  Prefácio da edição brasileira. In: BARABÁSI, Albert-László Linked 

[conectado]: A nova ciência dos networks – como tudo está conectado a tudo e o que isso significa 

para os negócios, relações sociais e ciências. São Paulo: Leopardo, 2009. 

BRITTO, Rovilson Robbi.  Cibercultura: sob o olhar dos Estudos Culturais. São Paulo, Paulinas, 

2009. 

CASTELLS, Manuel.  A sociedade em rede. 6ª ed., São Paulo: Paz e Terra, 2008 (A Era da 

informação: economia, sociedade e cultura, volume I) 

CASTELLS, Manuel.  A galáxia da internet – Reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

CASALEGNO, Federico.  Memória cotidiana: comunidades e comunicação na Era das Redes. Porto 

Alegre: Siluna, 2006. (Cibercultura) 

CHADE, Jamil.  O mundo não é plano: a tragédia (tragédia?)  silenciosa de 1 bilhão de famintos. 

São Paulo: Saraiva, Virgília, 2009. 

CROSS, Rob; THOMAS, Robert J.  Redes sociais: como empresários e executivos de vanguarda as 

utilizam para obtenção de resultados. São Paulo: Gente, 2009. 

D´ARAÚJO, Maria Celina.  Capital social. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. (Passo-a-passo, 25) 



109 
 

FELINTO, Erick.  A religião das máquinas: ensaios sobre o imaginário da cibercultura. Porto 

Alegre: Sulina, 2005. (Cibercultura) 

FERRARI, Pollyana (org.).  Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. 

São Paulo: Contexto, 2007.  

FERRARI, Pollyana.  Jornalismo digital. 3. ed. São Paulo: Contexto: 2008. (Comunicação) 

FRIEDMAN, Thomas L.  O mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2009.  

FRANCO, Augusto. Topologias de rede. In: Carta Rede Social. 

(http://augustodefranco.locaweb.com.br/cartas_comments.php?id=249_0_2_0_C acessado em 

18/01/2012) 

GOMES, Marcos José Negreiros; COELHO JÚNIOR, Wiler Rodrigues; PALHANO, Augusto 

Wagner de Castro; COUTINHO, Emanuel Ferreira; CASTRO, Gerson Alves de; GOMES, Francisco 

José Negreiros; BARCELLOS, Gianfrancesca Cutini; REZENDE, Bruno Fernandes; PEREIRA, Lúcio 

Wagner Lessa.  O problema do carteiro chinês, algoritmos exatos e um ambiente MVI para 

análise de suas instâncias: sistema XNÊS. In: Pesquisa Operacional,  vol.29, no.2 Rio de Janeiro 

Maio/Ago. 2009 (consultado em março de 2011 - http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

74382009000200005&script=sci_arttext) 

GONZÁLEZ, Jorge A.  Por una cultura de conocimiento. In: Cibercultur@ e iniciación en la 

investigación. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.   

GONZÁLEZ, Jorge A.  Digitalizados por decreto: Cibercultur@: inclusão forçada na América 

Latina. In: Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, São Paulo, v.32, n.1, 

janeiro/junho 2009.  

GONZÁLEZ, Jorge.  Cibercultur@ como estrategia de comunicación compleja desde la periferia. 

Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional 

Autónoma de México, s.d. 

HAIR, Jr.; WOLFINBARGER, Mary; ORTINAU, David; BUSH, Robert. Fundamentos de pesquisa 

de marketing. Porto  Alegre: Bookman, 2010. 

HUNT, Tara.  O poder das redes sociais: como o fator Whuffie – seu valor no mundo digital – pode 

maximizar os resultados de seus negócios. São Paulo: Gente, 2010.  

KASTRUP, Virgínia.  A rede: uma figura empírica da ontologia do presente. PARENTE, André 

(org.).  Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 2004. 303 p. (Cibercultura), pp.80-90 

KLEIN, Naomi.  Sem logo: a tirania das marcas em um planeta vendido. 6. ed. São Paulo, Rio de 

Janeiro: Record, 2008.  

KOEPSELL, David R.  A ontologia do ciberespaço: A filosofia, a lei e o futuro da propriedade 

intelectual. São Paulo: Madras, 2004.  

JENKINS, Henry.  Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. 

http://augustodefranco.locaweb.com.br/cartas_comments.php?id=249_0_2_0_C
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-74382009000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-74382009000200005&script=sci_arttext


110 
 

JOHNSON, Steve.  Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e 

comunicar. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

LEÃO, Lucia.  O labirinto da hipermídia arquitetura e navegação no ciberespaço. 3. ed. São Paulo: 

Iluminuras, 2005. 

LEMOS, André.  Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 3. ed. Porto 

Alegre: Sulina, 2007.  

LEMOS, André; JOSGRILBERG, Fábio (orgs.).  Comunicação e mobilidade: 

aspectos  socioculturais das tecnologias móveis de comunicação. Edufba: Salvador, 2009.  

LÉVY, Pierre.  Cibercultura. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2007.  

LÉVY, Pierre.  A inteligência coletiva. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2007a. 

LÉVY, Pierre.  O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1999.  

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência – O futuro do pensamento na Era da Informática. 

São Paulo: Editora 34, 2006. 204 p.  

LI, Charlene; BERNOFF, Josh.  Fenômenos sociais nos negócios: vença em um mundo transformado 

pelas redes sociais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LEMIEUX, Vincent, OUIMET, Mathieu.  Análise estrutural das Redes Sociais. Lisboa: Instituto 

Piaget, 2004. 

LOPES, Luís Carlos.  Crenças e tecnologia: ensaios de comunicação, cibercultura e argumentação. 

Porto Alegre: Sulina, São Carlos: UFScar, 2007. (Cibercultura) 

MUSSO, Pierre.  A filosofia da rede. PARENTE, André (org.).  Tramas da rede. Porto Alegre: 

Sulina, 2004. (Cibercultura). P. 7-38. 

NEGROPONTE, Nicholas.  A vida digital. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2006. 

NIC.BR.  TIC EDUCAÇÃO - Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no Brasil, São Paulo, 2010. 

NIC.BR.  TOTAL BRASIL, São Paulo, 2010a. 

PARENTE, André (org.).  Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 2004. (Cibercultura) 

PAVELOSKI, Alessandro, 2004, Subsidios para uma teoria da Comunicação digital, Revista 

TEXTOS de la CiberSociedad, 4. Temática Variada. Disponível em  http://www.cibersociedad.net – 

acesso em 12/02/2012 

PRETTO, Nelson De Luca; SILVEIRA, Sérgio Amadeu (orgs.).  Além das redes de colaboração: 

internet, diversidade cultural e tecnologia do poder. Salvador: Edufba, 2008.  

PRIMO, Alex.  Interação mediada por computador. 2. ed. Porto Alegre:  Sulina, 2008. 

PRIMO, Alex. Et al.  Comunicação e interações: livro da Compós - 2008. Porto Alegre:  Sulina, 

2008.  

http://www.cibersociedad.net/


111 
 

RECUERO, Raquel.  Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. (Cibercultura) 

RHEINGOLD, Howard.  A comunidade virtual. Lisboa: Gradiva, 1996.  

RÜDIGER, Francisco.  Elementos para a crítica da cibercultura: sujeito, objeto e interação na era 

das novas tecnológicas de comunicação. São Paulo: Hacker, 2002.  

RÜDIGER, Francisco.  Introdução às teorias da cibercultura. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

(Cibercultura) 

SAFKO, Lon; BRAKE, David K.  A bíblia da mídia social: táticas, ferramentas e estratégias para 

construir e transformar negócios. São Paulo: Blucher, 2010.  

SAMARA, Beatriz Santos e BARROS, José Carlos de.  Pesquisa de marketing- Conceitos e 

metodologia – 3 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

SANTAELLA, Lucia.  Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007. 

(Comunicação) 

SANTAELLA, Lucia.  Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: 

Paulus, 2004. (Comunicação) 

SANTAELLA, Lucia; LEMOS, Renata.  Redes sociais digitais: a cognição conectiva do Twitter. São 

Paulo: Paulus, 2010. (Comunicação) 

SANTOS, Milton.  A natureza do espaço. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2008. (Coleção Milton Santos, 1) 

SANTOS, Milton.  Por uma outra globalização – Do pensamento único à consciência universal. 18ª. 

ed. Rio de Janeiro: Record, 2009a. 179 p. 

SANTOS NETO, Elydio dos e FRANCO, Edgar Silveira. Os professores e os desafios pedagógicos 

diante das novas gerações: considerações sobre o presente e o futuro. Revista do COGEIME, 

2010, v.19, n.36, p.9-25  

SILVEIRA, Sérgio Amadeu; CASSINO, Joao (orgs.).  Software livre e inclusão digital. São Paulo: 

Conrad, 2003.  

SILVEIRA, Sérgio Amadeu; KÜNSCH, Dimas A.  Ciberespaço: a luta pelo conhecimento. São 

Paulo: Salesiana, 2008. 109 p. (Radar) 

SPYER, Juliano.  Conectado: o que a internet fez com você e o que você pode fazer com ela. Rio 

de Janeiro, Zahar, 2007.  

TAPSCOTT, Don.  A hora da geração digital: como jovens que cresceram usando a internet estão 

mudando tudo, das empresas aos governos. Rio de Janeiro: Agir negócios, 2010. 445 p. 

TAURION, Cezar.  Software Livre: potencialidades e modelos de negócio.  Rio de Janeiro: 

Brasport, 2004.  

 

 

 


