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RESUMO 

SILVA, D. B. Redes Sociais Virtuais: Um Estudo da Formação, Comunicação e Ação Social. 

2011. 119 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 

São Paulo, 2011. 

As redes sociais virtuais são um meio de comunicação que se diferencia da mídia 

tradicional por uma razão fundamental: a distribuição entre os usuários da capacidade de 

comunicar. O usuário dessas redes não se limita à posição de espectador, pois ele pode ser 

também autor, produtor e promotor de textos ou outros materiais. Cai, portanto, o modelo top-

down unidirecional, e ganha espaço uma comunicação bidirecional (entre usuários) e difusa, o 

que representa a transição de uma topologia de árvore para outra, oposta, de rizoma. O objetivo 

deste trabalho é compreender a comunicação nas redes sociais virtuais, o que será feito 

analisando-as externa e internamente. Visa-se a formar, dessa maneira, um construto sobre essas 

redes quanto à sua técnica e seus usuários, sua forma e suas identidades, o que delas irradia e 

nelas se desenvolve, e, assim, precisar as características fundamentais da comunicação nesses 

espaços. 

 

Palavras chave: Redes Sociais, Comunicação Digital, Ciberespaço, Sociedade da 

Informação.  



  

 

 

ABSTRACT 

SILVA, D. B. Virtual Social Networks: A Study on the Development, Communication, and 

Social Action. 2011. 119 p. Dissertation (Master Degree) - Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011. 

Virtual social networks are a means of communication that differs from traditional media 

due to one fundamental reason: the power to communicate is distributed among their users. In 

these networks, the user is not merely the spectator, but also the author, the producer, and the 

promoter of texts or other materials. Therefore, these networks put aside the unidirectional top-

down model, giving ground to the emergence of a bidirectional and diffuse communication, 

which represents a topological transition from tree to rhizome. This research looks for 

understanding the communication in virtual social networks by analyzing them internally and 

externally. It seeks building a construct on these networks' technique and users, their shape and 

identities, what irradiates from them and what grows in them, thus allowing the understanding of 

the fundamental communication characteristics in these spaces. 

 

Keywords: Social Networks, Digital Communication, Cyberspace, Information Society.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Hoje é comum que os usuários da Web naveguem por sites como Facebook, Orkut e 

Twitter para mandar mensagens aos amigos, comentar algumas notícias e manter relações 

sociais ativas. À primeira vista, esses sites podem parecer um mero espaço para 

entretenimento e passatempo; no entanto, este trabalho mostra que eles são mais que isso. 

Há mudanças significativas em andamento nas redes sociais virtuais, que também se 

irradiam fora delas. A forma como a informação flui nessas redes desafia o modelo top-down
1
 

da mídia tradicional. A horizontalidade da comunicação
2
 abre espaço para minorias exporem 

suas ideias para toda a sociedade e iniciarem ações transformadoras efetivas
3
. Relativizam-se 

fronteiras geográficas e abre-se espaço para a formação de um ambiente cultural global
4
. 

Quando se pensa em comunicação, alguns elementos mudam com as redes sociais 

virtuais: os agentes, o conteúdo e a topologia do fluxo de dados. Os usuários assumem 

identidades projetadas e de resistência
5
, pois podem usar um avatar

6
 como escudo. O 

conteúdo não passa pelo crivo de um corpo editorial, e sua popularização depende da escolha 

dos usuários em mantê-lo ou não em circulação. As redes sociais virtuais, sem eixo 

centralizador de transmissão, difusas e sem uma estrutura previsível
7
, pois sua expansão 

depende da vontade dos usuários, aproximam-se, topologicamente, do rizoma
8
, e afastam-se 

do modelo arbóreo da mídia tradicional. 

                                                 
1
 Top-down, ou “acima-abaixo”, “de cima para baixo”. Nesse contexto, representa a informação que flui, 

unidirecionalmente, dos detentores do poder de comunicar (e. g. a mídia tradicional) para todo o resto da 

sociedade. 
2
 Dahlgren (2005) destaca que o acesso à Internet, facilitado por avanços tecnológicos e por questões econômicas 

(como redução de custos), viabilizou o crescimento de uma grande rede digital de ativistas, capazes de interagir 

por meio de uma comunicação horizontal. Os resultados dessa horizontalidade são analisados no oitavo capítulo. 
3
 Considerando-se a possibilidade de figuras marginais difundirem ideias por toda a rede, analisada por 

Granovetter (1973, p. 1367), e descrita na seção 2.3. 
4
 José Eduardo Faria (2010) trata da relativização de fronteiras Estatais e da formação de um ambiente cultural 

global por meio do uso da tecnologia. Manuel Castells (2000a) ressalta a importância dos fluxos na sociedade 

em rede. Esse tema é tratado no terceiro capítulo. 
5
 Os tipos de identidade são descritos por Castells (2009) e analisados na seção 4.3. 

6
 Avatar é a representação imaginária de si mesmo que o internauta usa em ambientes virtuais (AULETE e 

VALENTE, 2006). 
7
 Aspectos da topologia das redes sociais virtuais são analisados na seção 4.1. 

8
 Estrutura que “estabelece incessantemente conexões entre cadeias semióticas, organizações de poder, e 

circunstâncias relacionadas às artes, ciências e lutas sociais”, definida por seis princípios (DELEUZE e 

GUATTARI, 2000, p. 7-22), tratada em detalhes na seção 4.1.  
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À medida que os agentes de comunicação se desprofissionalizam
9
, as redes sociais 

tornam-se não apenas espaço para circulação de conteúdos alternativos, mas também um 

modo de produção de conteúdo alternativo à mídia tradicional. Nelas, os autores podem se 

tornar produtores e emissores de informação. Assim se produzem vídeos, textos, e outros 

materiais compartilhados nas redes sociais. Reduzem-se nessas redes o controle e os custos da 

produção e da transmissão, que ainda inviabilizam o modelo de autor como produtor
10

 na 

mídia tradicional. 

A própria visão que se pode ter da tecnologia muda face às finalidades que os usuários 

dão às redes sociais virtuais. Os sites que oferecem serviços de rede social pouco seriam se 

não fossem os usuários. Deles depende a maior parte do conteúdo divulgado, os grupos 

formados e os canais de compartilhamento. Até mesmo movimentos sociais podem se 

desenvolver nesses sites, como se verá adiante, o que permite vê-los como um instrumento do 

que Feenberg (1995b) chama de racionalização subversiva. 

Outro fator de mudança social proveniente das redes sociais virtuais é a forma como 

elas se relacionam com o espaço físico. Essa relação causa interferências mútuas. Os espaços 

de fluxos
11

 passam a ser compostos por redes sociais on-line
12

, além de cidades, edifícios e 

outros espaços físicos; os indivíduos vivem parte do seu tempo nesses espaços virtuais, e 

neles se aproximam de pessoas que habitam locais distantes. O que acontece nas redes sociais 

também pode ser influenciado pela forma como seus usuários se relacionam com o espaço 

físico que os cerca
13

. 

Todas as funções das redes sociais virtuais seriam pouco significativas se os usuários 

que delas participassem fossem uma amostra mínima da sociedade. No entanto, como se 

mostrará adiante, considerando a sociedade brasileira, não só o percentual da população com 

acesso à Internet e que usa redes sociais é grande, como também esse número cresce 

rapidamente
14

. Assim, essas redes se tornam um potencial veículo de comunicação de massa. 

                                                 
9
 A simplificação da comunicação na Web e a intensificação do amadorismo na produção e divulgação de 

informações são analisadas por Clay Shirky (2008, p. 55) e estudadas na seção 8.7. 
10

 O “autor como produtor” é um conceito de Walter Benjamin cuja essência é de que a criação de obras radicais 

de arte, literatura, crítica e quaisquer outros tipos não deveria apenas desafiar a dominância do capitalismo de um 

ponto de vista conceitual, mas deveria ativamente trabalhar para transformar suas próprias condições de 

produção (BENJAMIN, 1970). A análise desse tema é aprofundada na seção 8.6. 
11

 Castells (2000a, p. 442) descreve espaço de fluxos como “a organização material de práticas sociais de tempo 

compartilhado que funcionam em fluxos”. Esse conceito será analisado e contextualizado na seção 4.2. 
12

 Usa-se aqui, e no decorrer do texto, a expressão rede social on-line como sinônimo de rede social virtual. 
13

 Nas redes sociais para dispositivos portáteis, analisadas na seção 5.4, a vivência dos usuários no espaço físico 

determina a sua participação no ambiente virtual. 
14

 Vide sexto capítulo. 
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Há, porém, que se ter alguns detalhes em vista quando se pensa nas redes sociais como 

um modelo de comunicação livre de interferências. A Internet e a maior parte dos serviços de 

rede social são propriedades privadas, que visam ao lucro. Há questões sobre a privacidade e 

falsificação de perfis que afastam usuários e levantam, para as redes, a bandeira da 

manipulação de conteúdo e opiniões, que são problemas críticos da televisão. 

Como indicam os parágrafos anteriores, o recorte desta dissertação são as redes sociais 

virtuais, especialmente quanto à comunicação que nelas pode se desenvolver. Entende-se que 

essa comunicação pode ser explicada pela base teórica das redes sociais, e pela influência 

recíproca exercida entre as redes sociais virtuais, a sociedade e o espaço. São esses, portanto, 

os assuntos predominantes nos capítulos iniciais deste trabalho. 

Compreende-se também que a comunicação nas redes sociais virtuais pode se 

desenvolver de modos diferentes. Tais distinções podem resultar dos variados modelos de 

interação dessas redes, que são produtos de sua diversidade de aplicações e aspectos técnicos. 

O quinto e o sétimo capítulos dedicam-se ao aprofundamento do estudo dessas possibilidades 

de comunicação. 

Por fim, trata-se do uso das redes sociais virtuais como meio de formação e divulgação 

de movimentos sociais, inclusive de participação política. Para isso, analisam-se o acesso a 

essas redes, o exercício do controle e de interferências nas comunicações que nelas se 

desenvolvem, além de suas vantagens e desvantagens frente à mídia tradicional. Esse é o tema 

do oitavo capítulo. 

O objetivo aqui é formar um construto que permita a compreensão da comunicação 

que pode se desenvolver em redes sociais virtuais. Para isso, tomaram-se como fonte 

trabalhos que percorreram os campos da matemática aplicada, computação, economia, 

sociologia, política, design e psicologia, que permitiram o entendimento das características 

fundamentais da comunicação que acontece dentro das redes e do impacto fora delas. 
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2 REDE - CONCEITO E APLICAÇÕES 

 

 

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. Um nó, de modo simplista, é o ponto 

em que uma curva se intercepta, e o que ele representa concretamente depende do tipo de rede 

de que se fala. Redes são estruturas abertas, capazes de se expandirem sem limites, integrando 

novos nós, desde que eles sejam capazes de se comunicar com a rede, ou seja, desde que 

compartilhem os mesmos códigos de comunicação (CASTELLS, 2000a, p. 501). 

Apesar de identificar estruturas contemporâneas, como as redes sociais virtuais, a 

palavra rede já é usada há vários séculos. Na língua francesa, ela apareceu no século XII, 

derivada do latim retilous. Então, essa palavra identificava as redes de caça ou pesca e as 

malhagens têxteis (MUSSO, 2004). 

Neste capítulo, descrevem-se duas aplicações relevantes do conceito de rede: a World 

Wide Web e as redes sociais, cuja base teórica está no campo de estudo da análise de redes 

sociais, tratado na seção 2.3 deste capítulo. 

 

 

2.1 A Internet e a World Wide Web 

 

 

No contexto da computação, o conceito de rede ganhou aplicação e relevância 

particular. Os porquês dessa relevância e a mudança do paradigma de computação massiva 

após o início do uso das redes de computadores são descritos por Andrew S. Tanenbaum 

(2010, p. 2, tradução nossa): 

 

A combinação de computadores com as comunicações teve profunda 

influência na maneira como sistemas de computadores são organizados. O conceito 

de “centro de computação” como uma sala com um grande computador, a que 

usuários traziam seu trabalho pra ser processado, agora é obsoleto. O antigo modelo, 

de um único computador servindo todas as necessidades computacionais de uma 

organização, foi substituído por outro em que um grande número de computadores 

separados, mas interconectados, fazem o trabalho. Esses sistemas são chamados 

redes de computadores [...]. 
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A Internet não é uma única rede, mas uma rede de redes, e a Web é um 

sistema distribuído que se executa no topo da Internet [...]. 

Em um sistema distribuído, um conjunto de computadores independentes 

aparece para os usuários como um sistema único e coerente. Usualmente, ele tem um 

único modelo ou paradigma que é visível para os usuários. Frequentemente, uma 

camada de software no topo do sistema operacional, chamada middleware, é 

responsável pela implementação desse modelo. Um exemplo bem conhecido de 

sistema distribuído é a World Wide Web, em que tudo parece um documento (página 

da Web). 

 

Algumas das mais populares finalidades da Internet para usuários domésticos são o 

acesso a informação remota, comunicação interpessoal, entretenimento interativo e comércio 

eletrônico (TANENBAUM, 2010, p. 6). Como combinação entre a comunicação interpessoal 

e o acesso à informação remota estão as redes sociais virtuais. Nelas, o fluxo de informação é 

guiado pelos relacionamentos que as pessoas declaram ter entre si. 

Aplicações na Web em que se formam redes de usuários podem ter diferentes modelos 

de interação e finalidades. Além dos sites de rede social, em que usuários criam perfis e 

compartilham informações com amigos, há os microblogs, para troca de mensagens curtas e 

notícias, e as plataformas de crowdsourcing, em que grupos de pessoas contribuem para fins 

específicos. Esses modelos de interação serão analisados adiante, no quinto capítulo. 

 

 

2.2 Redes Sociais 

 

 

O conceito de rede social surgiu com a apropriação de conhecimentos da teoria dos 

grafos e de redes por estudiosos de humanidades, como antropólogos e sociólogos, que 

visavam a compreender fenômenos sociais, analisando-os a partir de relações interpessoais 

(WASSERMAN e FAUST, 1994, p. 4). 

Interpretar a sociedade como uma rede de atores é, portanto, uma abstração que 

viabiliza a análise de sociedades. Nessas redes, os indivíduos, ou atores, são considerados 

como nós, as interações entre atores são consideradas como canais para fluxos de recursos, 

materiais ou imateriais, e conceitualizam-se estruturas (econômicas, sociais, políticas, etc.) 

como padrões duradouros de relações entre indivíduos (WASSERMAN e FAUST, 1994, p. 4). 
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Segundo Barnes (1969), as redes sociais atravessam classes e grupos sociais, ou seja, 

podem se referir a relações inter ou intraclasse. Tendo isso em vista, há um exemplo de rede 

social que vale ressaltar: a rede de espiões do filme M (1931), do diretor Fritz Lang. 

M é um filme de suspense em que um infanticida comete uma série de crimes em 

Berlim, mas a polícia não consegue prendê-lo. Comovidos, mas também preocupados com a 

agitação policial na cidade, os gângsters locais resolvem ajudar nas buscas pelo assassino. 

Com a ajuda da associação dos mendigos da cidade, eles criam uma rede de espiões que 

deveria monitorar cada passo de cada criança, e que vigiaria cada metro quadrado da cidade 

(HERZOG, 2009, p. 126). 

A rede de espiões de M tinha seu código de conduta e de comunicação, e apesar da 

incapacidade de seus membros, ladrões e mendigos, vigiarem individualmente a cidade, a 

grande quantidade de atores e fluxos de informações que constituíam essa rede dava-lhe 

condições para atingir o objetivo de capturar o infanticida. 

 

 

Figura 1 – Filme M: rede social de gângsters e mendigos
15

 

  

                                                 
15

 Fonte: Herzog (2009, p. 131). 
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Apesar de ser uma história fictícia, M ilustra o poder das redes sociais. Herzog (2009) 

delineou uma análise da rede social de M, identificando os seus atores e algumas de suas 

relações, para compreender quais as vantagens que ela teve, em relação à polícia, nas buscas 

pelo criminoso. 

Além de atores e relações, há outros conceitos na análise de rede social que podem ser 

úteis para a compreensão de uma sociedade. Eles são descritos na próxima seção. 

 

 

2.3 Análise de Redes Sociais 

 

 

A análise de redes sociais é um campo de estudo que visa a aplicar conceitos 

matemáticos de redes e teoria dos grafos para medição e compreensão estatística de relações 

sociais. Esta seção será dedicada aos conceitos da análise de redes sociais que são relevantes 

para este trabalho. 

Apesar de este texto ainda não ter se aprofundado nos sites de rede social, o que pode 

causar certa confusão ao leitor quando começar a percorrer os próximos parágrafos, não há 

como mover esta seção para adiante. Os conceitos dela aparecerão pontualmente em todos os 

próximos capítulos, então são passagem obrigatória no trajeto que levará ao conhecimento 

sobre as redes sociais virtuais. 

Para facilitar o percurso do leitor que não tenha conhecimento prévio sobre esse 

assunto, propõe-se aqui um modelo simplificado, baseado na notação de grafos descrita por 

Wasserman e Faust (1994, p. 71-73). Pode se pensar em cada usuário de uma rede social, ou 

seja, qualquer um que tenha um perfil em uma rede, como um nó, identificado pela notação 

   . As conexões entre esses nós (“amizade”) são linhas ou arcos, identificadas por    . A 

princípio, as linhas não são orientadas, ou seja,     pode representar a conexão de um nó 

   para outro   , ou do nó    para    . Na maior parte das redes sociais on-line, não há 

distinção entre essas duas linhas, o que, já se pode adiantar, implica sua simetria ou não 

orientação. Portanto, o conjunto de nós e conexões, ou usuários e amizades, de uma rede 

social, compõe um modelo de grafo, geralmente não orientado. 

Tendo em vista esse modelo simplificado, prossegue-se agora com o estudo sobre a 

análise de rede social, sua origem, função e conceitos relevantes. 
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O uso das redes de relações interpessoais para análise das implicações macrossociais, 

ou a análise de redes sociais, foi uma ferramenta que permitiu a conexão dos níveis micro e 

macro da teoria social (THELWALL, 2008, p. 1367). O estudo das redes sociais por 

antropólogos foi baseado em noções da teoria dos grafos
16

, cujos termos foram utilizados, e 

ampliados por uma terminologia própria, para a identificação de indivíduos e grupos sociais 

nas redes (BARNES, 1969).  

Alguns itens da terminologia da análise de redes sociais são importantes para este 

trabalho, entre eles o da força de uma relação, que é uma combinação da quantidade de 

tempo, intensidade emocional, intimidade e serviços recíprocos que caracterizam uma relação. 

Cada um desses itens é, de certa forma, independente dos outros, porém o conjunto é 

conectado (GRANOVETTER, 1973, p. 1367).  

O conceito de ponte (ou bridge, no texto original) é o de uma linha, em uma rede, que 

representa o único caminho entre dois pontos (HARARY, NORMAN e CARTWRIGHT, 

1965, p. 198). Uma vez que, em geral, cada pessoa tem muitos contatos, uma ponte entre A e 

B provê a única rota em que a informação ou influência pode fluir de qualquer contato de A 

para qualquer contato de B e, consequentemente, a qualquer pessoa conectada indiretamente a 

B (GRANOVETTER, 1973, p. 1367). 

 

 

Figura 2 – Ponte ou bridge em um grafo 

                                                 
16

 O estudo de teoria dos grafos ganhou intensidade a partir de 1920, embora o primeiro artigo sobre esse assunto 

seja de 1736. No século XX, a teoria dos grafos ganhou muitas aplicações, em Ciência da Computação, Química, 

Pesquisa Operacional, Engenharia Elétrica, Linguística e Economia (JOHNSONBAUGH, 2001, p. 263). 
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As palavras conexidade ou conectividade (connectedness ou connectivity) podem se 

referir a propriedades de distância entre pessoas, o número de caminhos entre elas, a 

existência de um caminho, ou a proporção de caminhos possíveis em relação a todos os que 

existem (BARNES, 1969). 

Barnes (1969) faz uma análise dicotômica reduzida a uma variável contínua, contando 

o número de relações observadas em uma rede formada por indivíduos e seus amigos, e 

dividindo esse número pela quantidade de relações possíveis; refere-se a essa variável como 

“densidade” da rede. 

Além disso, algumas características do relacionamento entre nós e da difusão nas 

redes são importantes para os capítulos a seguir. Inicialmente, há a hipótese esclarecida 

empiricamente de que, quanto mais forte for a relação entre dois indivíduos, mais similares 

eles serão (GRANOVETTER, 1973, p. 1362). Sendo A, B e C indivíduos integrantes de uma 

rede social, se relações fortes conectam A a B e A a C, e sendo B e C similares a A, eles serão 

provavelmente similares entre si, aumentando a possibilidade de uma amizade caso eles se 

encontrem. Em ordem reversa, quanto mais fracas as relações A-B e A-C, menor a 

probabilidade de uma relação C-B; nesse caso, a probabilidade de C e B serem compatíveis é 

menor (GRANOVETTER, 1973, p. 1364). 

Na análise das redes sociais, outros conceitos relevantes são os graus (degrees). O 

grau de um nó,      , é o número de linhas que incidem no nó   , equivalente ao número de 

nós adjacentes a   . (WASSERMAN e FAUST, 1994, p. 100-126). Pensando-se em uma rede 

social virtual, o grau de um usuário seria o seu número de amigos. 

Também no contexto das redes sociais on-line, é relevante o estudo de (MISLOVE, 

MARCON, et al., 2007). Nele, identifica-se que essas redes seguem leis de potência (power 

laws), ou seja, que a probabilidade de seus nós terem um grau (degree)   é proporcional a 

   , com   grande e    , em que o parâmetro   é chamado de coeficiente da lei de 

potência. Isso equivale a dizer que, nas redes sociais on-line, a probabilidade de um usuário 

ter certo número de conexões é uma função inversamente proporcional ao número de 

conexões elevado ao coeficiente da rede. Daí pode-se concluir que o número de usuários de 

uma rede social com muito mais conexões que a média tende a ser pequeno, e a 

homogeneidade do número de conexões dos usuários depende das características da rede, 

nesse caso representadas por  . 

Alan Mislove e Massimiliano Marcon (2007) também analisam as redes livres de 

escala (scale free networks). São elas uma classe de rede de lei de potência em que nós de 
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grau alto tendem a estar conectados a outros nós de grau alto. Isso coloca esses nós no centro 

da rede, ou seja, na parte mais densa da rede. Descrito isso, pode-se passar à análise de fluxo 

de informação por figuras centrais (esses nós de alto grau) e marginais da rede. 

Granovetter (1973) analisa a adoção e difusão de idéias novas por figuras centrais, ou 

seja, as mais conhecidas e com conexões fortes, e marginais, menos conhecidas, quanto a sua 

posição na rede social. Ele ressalta que há visões diversas sobre isso; alguns estudos indicam 

que figuras inovadoras pioneiras são marginais, porque elas “não se conformam com as 

normas de tal maneira que são consideradas altamente desviantes do padrão”, pela observação 

de Everett M. Rogers (2003, p. 368).  

Marshall Becker (1970) aprofunda-se na questão da marginalidade ou centralidade dos 

inovadores pioneiros, referindo-se aos riscos percebidos na adoção de uma dada inovação. O 

seu estudo de inovação na saúde pública mostra que, quando um novo programa é 

considerado relativamente seguro e sem controvérsias, figuras centrais lideram a sua adoção; 

quando não, são as marginais. Ele explica a diferença em termos de um desejo maior da figura 

central de proteger sua reputação profissional. 

Granovetter defende que indivíduos marginais, com muitas relações fracas, que na 

análise organizacional das redes são conhecidos como “pessoas liaison” (ou pessoas de 

ligação), são capazes de difundir inovações com sucesso, pois, como as atividades desviantes 

de padrões enfrentam mais resistência que as normais e seguras, um número maior de pessoas 

tem que se expor a elas e adotá-las antes que se difundam por uma reação em cadeia. 

Pelo argumento de Becker, indivíduos centrais e renomados têm maior resistência em 

adotar novidades mais arriscadas; logo, cabe aos indivíduos marginais iniciar a difusão dessas 

novidades. No entanto, uma inovação inicialmente impopular, que se difunde por meio de 

indivíduos com poucas relações fracas, fica mais provavelmente confinada a alguns pequenos 

grupos (GRANOVETTER, 1973, p. 1367). 

Compatível com a proposição de Granovetter, de que pessoas liaison marginais são 

capazes de disseminar inovações por toda a rede, é a ideia de que minorias podem difundir 

mudanças, desde que seus membros estejam densamente conectados. Menos resistentes à 

novidade, como justifica o argumento de Becker, e capazes de atingir mais de um grupo, 

quando têm membros liaison, as minorias podem iniciar fluxos que atingem a maioria da 

sociedade, ou figuras centrais da rede, de acordo com os grupos inicialmente atingidos e a 

densidade de suas conexões. 
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As relações fracas não apenas contribuem com a difusão de novas ideias em redes, 

mas também com a mobilidade de seus nós, conforme descreve Granovetter (1973, p. 1373, 

tradução nossa): 

 

Do ponto de vista individual, então, relações fracas são um importante 

recurso para possibilitar oportunidades de mobilidade. Vistas de uma perspectiva 

macroscópica, relações fracas têm um papel de efetivação da coesão social. Quando 

um homem muda de emprego, ele não só muda de uma rede a outra, mas também 

estabelece uma relação entre elas. Tal relação é frequentemente do mesmo tipo 

daquela que facilitou seu próprio movimento. Especialmente em áreas de 

especialidades técnicas e profissionais que são bem definidas, a mobilidade 

estabelece estruturas de ponte com conexões fracas entre os agrupamentos (clusters). 

Informações e ideias então fluem mais facilmente pela área de especialidade, dando 

a ela um “senso de comunidade”, ativado em reuniões e convenções. 

 

O site de rede social LinkedIn
17

, que tem por objetivo promover conexões 

profissionais entre seus usuários, baseia-se nessa ideia. Nesse site, os profissionais geralmente 

se conectam a seus colegas de trabalho e, quando passam a atuar em uma nova instituição ou 

área, criam contatos novos, mas não descartam os antigos. Essas pessoas passam a ser, 

portanto, pontes entre clusters separados. 

  

                                                 
17

 Disponível em <http://www.linkedin.com>. 
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3 A SOCIEDADE EM REDE 

 

 

Observaram-se até aqui aplicações para o conceito matemático de rede. O uso dessa 

teoria resultou em tecnologias inovadoras, como a World Wide Web, e na compreensão de 

alguns fenômenos sociais. Nesses casos, a ciência aplicou conscientemente o conceito de 

rede, e isso resultou em produtos e conhecimentos novos. Em contrapartida, a sociedade 

também absorveu esse mesmo conceito, possivelmente de modo menos consciente. O que se 

estuda hoje como globalização, em termos gerais, e como sociedade em rede, mais 

especificamente, é a análise dessa absorção pela sociedade. 

À primeira vista, não parece existir uma conexão significativa entre o estudo da 

sociedade em rede e o das redes sociais na Web. O primeiro desses estudos é nitidamente mais 

abrangente; seus atores têm identidades mais variadas e são mais numerosos; seus fluxos são 

de capital transnacional, poder e culturas. O segundo estudo, das redes sociais na Web, quando 

muito, parece tratar de uma simples amostra da sociedade. Essa dedução não é incorreta; os 

sites de rede social, de fato, contêm uma amostra da sociedade. No entanto, essa amostra não 

é insignificante. Só o Facebook, que é o mais visitado desses sites, tem um número de 

usuários que corresponde a 7% da população mundial
18

. 

Não é apenas o tamanho da amostra da sociedade contida nos sites de rede social que 

justifica a relevância entre o tema da sociedade em rede e este trabalho, mas também o 

potencial de crescimento que a existência de uma sociedade em rede representa para as redes 

sociais na Web. Castells (2000a) dedica um livro para descrever como a sociedade caminhou 

para o modelo de rede. Faria (2010) descreve o impacto da nova morfologia social na 

economia, direito e cultura. Em nenhuma dessas obras são mostrados indícios de que a 

sociedade adotou a estrutura de rede por imposição, mas sim de que esse foi um passo 

evolutivo e natural. 

De maneira similar, evoluíram tecnologias, comunicações e mídias, que ganharam a 

forma de redes. Como parte integrante da estrutura social, parece natural que as redes sociais 

virtuais adotem a mesma estrutura em que toda a sociedade se molda. Entender a formação da 

sociedade em rede, portanto, é uma forma possível de se compreender a formação das redes 

sociais na Web. 

                                                 
18

 O Facebook declara ter 500 milhões de usuários (FACEBOOK, 2011b), e a população mundial em 2010 era de 

6,9 bilhões (CENSUS, 2010). 
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Esclarecida a relação aqui visada entre os dois temas, cabe apresentar uma nota para 

que o leitor compreenda a estrutura deste capítulo. Além da descrição da sociedade em rede, 

cuja pertinência já foi explicada, trata-se aqui de alguns elementos que permitem a passagem 

para as próximas seções deste trabalho, mais diretamente conectadas às redes sociais na Web. 

Há neste capítulo uma análise da absorção da tecnologia pela sociedade e a 

virtualização de suas relações (seção 3.2). Em seguida, há um estudo do confronto entre a 

tecnologia e a sociedade, traduzido pelas correntes de pensamento favoráveis e opositoras ao 

determinismo tecnológico (seção 3.3). Nesse ponto, o trabalho chegará ao nível de imersão 

necessário para que se apresentem formas de fluxo de informação na rede (seção 3.4) e uma 

visão concentrada de sociedade, tecnologia, virtualização e velocidade, expressa pelo conceito 

de dromocracia cibercultural (seção 3.5). 

 

 

3.1 Rede, Fluxos e Globalização 

 

 

A morfologia das redes dominou a sociedade nas últimas décadas e foi fonte de uma 

dramática reorganização das relações de poder. Comutadores
19

 conectando as redes (como, 

por exemplo, fluxos financeiros controlando impérios de mídia que influenciam o processo 

político) passaram a ser instrumentos privilegiados e detentores do poder (CASTELLS, 

2000a, p. 501). Assim, pode se concluir que, na sociedade em rede, o poder geralmente não 

está em nós, mas nos fluxos que eles estabelecem. 

No plano econômico, consolida-se um sistema de corporações mundiais, cujas redes 

formais e informais de negócios tendem a enfraquecer o poder dos Estados, e no plano 

institucional esgota-se a ideia de hierarquia como princípio ordenador da vida social (FARIA, 

2010, p. 3).  

Como há muitas redes, os códigos e comutadores interoperantes tornam-se as fontes 

fundamentais da formação, orientação ou desorientação das sociedades (CASTELLS, 2000a, 

p. 502), o que reforça a proposição de Granovetter sobre a análise de redes sociais, de que é 

                                                 
19

 Comutadores são dispositivos que podem interromper ou permitir o fluxo de corrente elétrica num sistema 

(AULETE e VALENTE, 2006). Nesse caso, o uso do termo é por comparação, já que os nós de uma rede são 

capazes de dar continuidade ou interromper os fluxos dessa rede.  
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possível compreender aspectos macrossociais a partir de relações diádicas 

(GRANOVETTER, 1973, p. 1360). 

Como uma tendência histórica, funções e processos dominantes na sociedade da 

informação estão crescentemente organizados em redes. Essa forma de organização social 

existiu em outros tempos e espaços, mas o novo paradigma da tecnologia da informação 

fornece base material para sua penetração na estrutura social. Castells (2000a, p. 500) 

argumenta que essa lógica de rede leva a uma determinação social de nível mais alto que a 

dos interesses sociais específicos expressos pelas redes: o poder dos fluxos tem precedência 

sobre os fluxos de poder, e há preeminência da morfologia social sobre a ação social. Castells 

chama esse novo modelo de Sociedade em Rede. 

Nessa sociedade, empresas, Estados e investidores internacionais conectaram-se e 

fortaleceram-se. Reinventaram-se as formas de geração de capital. Surgiram nas últimas 

décadas novos produtos financeiros, derivados dos tradicionais títulos e ações, além de novas 

atividades produtivas, comerciais e financeiras, que levaram a proporção de ativos financeiros 

mundiais em relação à produção de 109% para 316% entre 1980 e 2005 (FARIA, 2010, p. 2). 

Nesse caso, o acesso global a atividades econômicas que já existiam localmente foi 

determinante para um crescimento significativo dos investimentos; sem a conexão entre 

investidores e produtores espalhados pelo mundo, esse crescimento da relação entre ativos 

financeiros e produção possivelmente não seria tão significativo. 

Para a reestruturação que culminou na sociedade em rede, foi fundamental a 

conjunção entre a sociedade, a tecnologia e, especialmente, a comunicação mediada por 

computadores (CMC)
20

. Trata-se, na próxima seção, de um dos resultados dessa combinação: 

a virtualização das interações humanas. 

 

 

  

                                                 
20

 De computer-mediated communication (RHEINGOLD, 2000, p. xviii). 
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3.2 Virtualização 

 

 

Com a intensificação do uso da CMC, ganharam notoriedade a partir da década de 

oitenta do século XX as comunidades virtuais, como espaços de discussão e colaboração 

intermediada por computadores, que serão tratados em detalhes adiante (vide seção 5.1). 

Essas comunidades foram precursoras das redes sociais virtuais e puseram em discussão a 

questão da virtualização em ambientes da Web. 

“Virtual” é um termo usado cotidianamente para indicar algo que não é real ou físico. 

Isso parece, a princípio, adequado para qualificar o tipo de comunidade descrito acima, já que, 

nelas, há computadores entre os usuários, os quais não necessariamente têm uma relação de 

proximidade física. No entanto, a virtualidade tem, na visão acadêmica, um significado mais 

preciso, que ajuda a entender alguns aspectos dos sistemas baseados em CMC. Com esse fim, 

trata-se nesta seção do conceito de “virtualidade”, pela definição de Pierre Lévy. 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, termo proveniente de virtus, ou 

seja, força, potência. Na filosofia escolástica
21

, o virtual é o que existe em potência, e não em 

ato. O virtual tende a se atualizar, sem passar, entretanto, à concretização efetiva ou formal de 

algo previamente definido. Por exemplo, a árvore é virtualmente presente na semente (LÉVY, 

1998, p. 13), pois, ao se plantar a semente, não se sabe de antemão qual a forma exata da 

árvore que se desenvolverá. 

“Possível” e “virtual” são também conceitos diferentes. O possível já está constituído, 

e pode se realizar sem que nada mude na sua determinação nem em sua natureza. É um real 

latente. O possível é exatamente como o real, apenas lhe falta a existência. A realização de um 

possível não é uma criação, no sentido pleno desse termo, pois a criação implica também a 

produção inovadora de uma ideia ou forma (LÉVY, 1998, p. 13-4). 

Para Lévy (1998, p. 14-5), o conceito oposto à virtualização é a atualização, que é 

como a solução para um problema, uma solução que não estava contida antecipadamente no 

enunciado. A atualização é a invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica 

de forças e de finalidades. 

Na atualização, ocorre uma produção de qualidades novas, uma transformação de 

ideias, uma verdadeira formação que alimenta o virtual ao redor. Por exemplo, se o 

                                                 
21

 Filosofia escolástica é a designação da filosofia medieval ensinada na “Escola”, ou seja, em instituições de 

ensino eclesiásticas e universidades europeias, entre os séculos IX e XVI (DUROZOI e ROUSSEL, 1997). 
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desenvolvimento de um programa de computador é puramente lógico, criado pela dupla 

possível/real, a interação entre humanos e sistemas é criada pela dialética entre o virtual e o 

atual (LÉVY, 1998). Daí as comunidades on-line poderem ser consideradas, formalmente, 

virtuais, pois a forma como elas evoluem depende da interação de seus usuários, e é 

indefinida até que se atualize. Não são, tampouco, possíveis, porque o que delas resulta não é 

apenas a realização de algo latente, mas sim resultado de interações imprevisíveis. 

O conceito oposto, da virtualização, consiste em uma passagem do atual ao virtual. De 

acordo com Pierre Lévy (1998, p. 15-16, tradução nossa): 

 

A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma realidade 

em um conjunto de possibilidades), mas uma mutação da identidade, do centro de 

gravidade ontológico do objeto considerado: no lugar de se definir principalmente 

por sua atualidade (uma “solução”), a entidade encontra sua consistência essencial 

em um campo problemático. Virtualizar uma entidade qualquer consiste em 

descobrir a questão essencial à qual ela corresponde, a fazer mudar a entidade na 

direção dessa interrogação, e a redefinir a atualidade de partida como resposta a uma 

questão particular [...]. 

A atualização vai de um problema a uma solução. A virtualização passa de 

uma dada solução a outro problema. Ela transforma a atualidade inicial em caso 

particular de uma problemática mais geral, sobre a qual é colocado um acento 

ontológico. Assim fazendo, a virtualização fluidifica as distinções instituídas, 

aumenta os graus de liberdade, cria um motor vazio. Se a virtualização não fosse 

mais que a passagem de uma realidade a um conjunto de possibilidades, ela seria 

desrealizante. 

 

Nas comunidades virtuais, a partir de um conjunto de infraestrutura e interfaces, 

desenvolvidos e apoiados em tecnologias computacionais, pessoas iniciam e desenvolvem 

interações cujos resultados não são previsíveis. O que se discute em uma comunidade, os 

tópicos criados, o tipo e o tom das respostas dependem dos usuários, seus interesses e sua 

identidade. 

Não se sabe o que uma comunidade se tornará alguns meses depois da sua criação. As 

comunidades virtuais não são, tampouco, um retrocesso ou uma desrealização das 

comunidades físicas; geralmente os temas que se colocam em discussão nas comunidades são 

aqueles sobre os quais os usuários querem aprender, ou fatos novos sobre os quais querem 

ouvir outras perspectivas. Não existe uma transferência total das relações físicas para essas 
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comunidades, principalmente porque o tipo de relação que se estabelece nelas é diferente, 

geralmente de muitos para muitos em um universo de comunicação assíncrona.  

Usando o conceito de virtualização de Lévy, pode-se pensar ainda nas comunidades 

virtuais como um retorno às bases conceituais de comunidades, fundadas pela necessidade de 

indivíduos interagirem e pela posse e valorização de uma identidade coletiva, dando-se uma 

nova perspectiva à forma de comunicação, à necessidade de se respeitarem fronteiras 

geográficas e a proximidade física. Seguindo esse raciocínio, as comunidades virtuais são a 

virtualização de comunidades físicas, e não a sua desrealização. 

 

 

3.3 Determinismo Tecnológico e Racionalização Subversiva 

 

 

Os sites de rede social são um reflexo do feedback e da interação dos seus usuários 

interconectados; eles são uma amostra da sociedade em rede, em que se podem observar 

alguns dos fluxos dela. Esses sites são, virtualmente, ambientes para comunidades e 

relacionamentos, mas a atualização disso, ou seja, a transformação desses sites como meios de 

comunicação em espaços de colaboração e relacionamento interpessoal, depende dos 

usuários. 

Pierre Lévy (1998, p. 15) afirmou que a interação de usuários com um software é um 

processo de atualização, ou seja, de criação. Em parte, essa criação pode acontecer na própria 

estrutura lógica do software. Nos sites de rede social, por exemplo, as informações e os 

avatares que se veem dependem das conexões e ações de cada usuário no site. O usuário 

interage, portanto, com pessoas e informações que dependem dele e de suas conexões com 

outros usuários. São os próprios participantes (nós) da rede que decidem a quem querem se 

conectar e quais conteúdos querem compartilhar; tais ações são executadas, mas não 

decididas, pelo software. 

Essa visão, de que a tecnologia pode ser adaptada pela sociedade, encontra oposição. 

Há, por exemplo, a corrente de pensamento do determinismo tecnológico. Ela surgiu no 

mundo acadêmico no século XX, e baseia-se na aceitação de que as tecnologias têm uma 

lógica funcional autônoma que pode ser explicada sem referência à sociedade, mas que é 

determinante para a evolução social. Na visão dos deterministas, como descreve Andrew 
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Feenberg (1995b, p. 5), o destino da sociedade seria ao menos parcialmente dependente da 

tecnologia, um fator não social que influencia a sociedade sem ser influenciado por ela. 

Mencionar o determinismo tecnológico nesse momento é relevante para analisar a 

possibilidade de as ações de cidadãos que se desenvolvem on-line serem de fato fenômenos 

sociais, ou ainda simples casos de utilização da tecnologia. 

Para Thorstein Veblen, pioneiro estudioso do determinismo tecnológico, a tecnologia 

moldou a sociedade; ele aponta a máquina como o que diferenciou a sociedade moderna do 

antigo regime (VEBLEN, 2005, p. 144). Para Veblen, pode-se dizer que a sociedade responde 

à máquina (ou tecnologia), e não o contrário. Transportando essa ideia para o contexto dessa 

pesquisa, pode-se pensar que o desenvolvimento de um movimento que se inicia na Web está 

limitado pela própria tecnologia, e até mesmo que o movimento se inicia só porque há 

tecnologia disponível. 

Para analisar-se a capacidade de resposta dos sites de rede social às necessidades dos 

usuários, pode-se considerar um de seus aspectos – o volume de armazenamento de dados. Se 

um movimento se desenvolvesse com mensagens registradas em um banco de dados, por 

exemplo, com um limite de armazenamento inalterável, que possibilitasse a inclusão de 1000 

mensagens, esse movimento poderia se extinguir no momento em que os usuários fizessem 

sua milésima postagem. Se os sites de rede social fossem assim, poderia se pensar neles, ao 

menos sob essa perspectiva, como um tipo de tecnologia incapaz de responder às 

necessidades dos usuários. 

Sabe-se, no entanto, que não é esse o funcionamento de tais sites. Toda a informação 

armazenada neles é mantida em data centers
22

 capazes de guardar uma quantidade de dados 

de magnitude muito superior à capacidade humana de produzi-los. Além disso, há 

redundâncias que impedem que os dados sejam completamente perdidos, mesmo que haja 

uma catástrofe que destrua um dos data centers. Os dados são alocados de forma inteligente – 

não é necessário manter um espaço fixo para cada usuário, já que a alocação pode ser 

dinâmica, ou seja, atribui-se mais espaço a um usuário à medida que ele produza novas 

informações. 

Da mesma forma que alguns autores dizem que o determinismo tecnológico é uma 

teoria reducionista, como Strobel e Tillberg-Webb (2009, p. 79), seria também um 

                                                 
22

 Data centers (ou centros de dados) são centrais de servidores (server farms) conectados entre si por redes 

locais e a computadores externos por VPNs (virtual private networks), WANs (wide area networks) privadas ou 

pela Internet. Para que o conjunto funcione, também são necessárias aplicações de software e protocolos de rede 

específicos (ARREGOCES e PORTOLANI, 2004, p. 7-8).  
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reducionismo aqui limitar a oposição a essa teoria com o único argumento, segundo o qual os 

sites de rede social armazenam tanta informação quanto os usuários quiserem, logo 

respondem às necessidades dos usuários. Há, no entanto, pesquisas que se contrapõem ao 

determinismo tecnológico, como, por exemplo, a de Andrew Feenberg
23

. O trabalho desse 

autor é relevante porque foi produzido nas últimas duas décadas, portanto durante o 

desenvolvimento das redes sociais na Web, e porque sua produção se enquadra no campo da 

Filosofia da Tecnologia, e assim tem mais mecanismos formais para se contrapor ao 

determinismo. 

Feenberg não considera que a sociedade seja aprisionada pela tecnologia, mas sim que 

a tecnologia influencia e é influenciada pela sociedade. Nesse ponto, o autor faz uma crítica 

ao determinismo tecnológico, que se reflete em seu artigo “Racionalização Subversiva” 

(FEENBERG, 1995b). Esse título, conforme explica o autor, implica uma provocativa 

oposição às conclusões de Max Weber, que apontam efeitos nocivos da democracia industrial 

na sua teoria de racionalização. Weber definiu a racionalização como um crescente papel da 

automação no controle na vida social, uma tendência levando ao que se chamou “gaiola de 

ferro” da burocracia (WEBER, 2003, p. 181). “Racionalização subversiva” seria, então, um 

paradoxo (FEENBERG, 1995b, p. 4). 

Na visão de Feenberg, a tecnologia, como objeto social, pode ser sujeita à 

interpretação como qualquer outro artefato cultural, mas é geralmente excluída de estudos 

humanistas. No entanto, ela merece mais atenção nesse campo de estudo. 

Nos pilares deterministas, assegura-se que a essência da tecnologia está na função 

tecnicamente explicável, ao invés de ter um significado hermeneuticamente definido. Nesses 

mesmos pilares, métodos humanísticos podem iluminar apenas aspectos extrínsecos da 

tecnologia, como a embalagem e a publicidade, ou reações populares a inovações 

controversas, como energia nuclear e barrigas de aluguel. Portanto, o determinismo 

tecnológico minimiza as conexões entre a tecnologia e a sociedade e considera que a 

tecnologia é autogenerativa (FEENBERG, 1995b, p. 8-9). 

Ao interpretar a tecnologia, Feenberg considera que os objetos tecnológicos têm duas 

dimensões hermenêuticas: o sentido social, que é o desenvolvimento da tecnologia controlado 

em primeira instância pelo debate de interpretações, e o horizonte cultural, que representa o 

                                                 
23

 Prof. Dr. Andrew Feenberg é membro do comitê de pesquisa em Filosofia da Tecnologia na escola de 

comunicação da Simon Fraser University. Em 1982, liderou o Text Weaver Project, uma das primeiras 

plataformas de educação on-line (SFU, 2011). 
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desenvolvimento tecnológico limitado pelas normas culturais originadas na economia, 

ideologia, religião e tradição (FEENBERG, 1995b, p. 9). 

Existe compatibilidade entre a análise interpretativa da tecnologia proposta por 

Feenberg e o tema aqui tratado, tendo em vista, conforme uma observação anterior, a 

conjunção entre a sociedade em rede e a tecnologia, bem como o exemplo dos sites de rede 

social, em que a tecnologia viabiliza fluxos, mas também é moldada pela vontade social, ou 

seja, ganha sentido social e cultural à medida que os usuários se conectam e se comunicam. 

 

 

3.4 Informação na Rede 

 

 

Em alguns aspectos analisados neste trabalho, como o esgotamento da ideia de 

hierarquia à medida que a sociedade se estrutura em redes (FARIA, 2010, p. 3), ou a 

capacidade de figuras marginais atingirem toda a rede a que pertencem (GRANOVETTER, 

1973, p. 1367), alterou-se a forma de divulgação de informação na sociedade em rede, que 

passou de um modelo unidirecional (top-down) a outro bidirecional ou multidirecional. 

Os sites de rede social são um contraponto ao modelo de difusão de informações 

centralizador da mídia de massa tradicional, cujo eixo são a televisão, o rádio e os jornais, 

pois, nesses sites, a escolha dos temas discutidos depende dos usuários. Neste capítulo, trata-

se da evolução do sistema de mídia tradicional para o modelo bottom-up
24

 possibilitado por 

novas tecnologias. 

Castells (2000a) analisa o crescimento da cultura da mídia de massa, movido pela 

difusão da televisão nas três décadas que sucederam a Segunda Guerra Mundial. Nesse 

período, as mídias existentes (principalmente rádio, jornais impressos e cinema) 

reestruturaram-se em um sistema cujo coração era a TV. 

O sistema dominado pela TV poderia ser facilmente caracterizado como mídia de 

massa (CASTELLS, 2000a, p. 358-9). Nesse sistema, poucos emissores de informação 

centralizadores são capazes de atingir milhões de espectadores com a mesma mensagem e 

                                                 
24

 Bottom-up, oposto de top-down. Literalmente “abaixo-acima”, ou, contextualmente “de baixo para cima”. Um 

caso de comunicação bottom-up aqui descrito é o fluxo de informação de figuras marginais para figuras centrais 

de uma rede social.  
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conseguem, assim, dominar a cultura popular. De acordo com Castells (2000a, p. 365, 

tradução nossa): 

 

Esse sistema, em que imagens atrozes de guerras reais podem ser absorvidas 

quase como parte de filmes de ação, tem um impacto fundamental: o nivelamento de 

todo conteúdo no conjunto de imagens recebidas por cada pessoa. É um sistema de 

feedback entre espelhos distorcidos: a mídia é a expressão da cultura popular, e essa 

cultura forma-se principalmente com material fornecido pela mídia. 

 

Durante a década de 1980, novas tecnologias transformaram o mundo da mídia; os 

jornais passaram a ser escritos, editados e impressos por subsidiárias, permitindo que edições 

simultâneas do mesmo jornal fossem produzidas para diversas áreas; equipamentos como o 

walkman criaram ambientes de áudio portáteis com músicas que podiam ser selecionadas 

pessoalmente; o rádio tornou-se crescentemente especializado, com estações temáticas e 

subtemáticas; equipamentos de videocassete popularizaram-se em todo o mundo, e tornaram-

se, em muitos países em desenvolvimento, uma alternativa ao broadcast
25

 oficial. 

O desenvolvimento da tecnologia da TV a cabo, promovida nos anos 1990 pela fibra 

ótica e a digitalização, e o broadcast direto por satélite aumentaram o espectro de transmissão, 

e colocaram pressão nas autoridades para desregulamentação das comunicações em geral e da 

televisão em particular (CASTELLS, 2000a, p. 365-367). Castells remete-se a McLuhan ao 

escrever que nesse novo sistema, com a diversificação da mídia e a possibilidade de atingir a 

audiência precisamente, o meio é a mensagem (CASTELLS, 2000a, p. 368). 

Os canais de TV passaram a transmitir programas diferentes para cada região, mais 

adequados às realidades locais. Surgiu também a CNN, em 1980, que produzia conteúdo 

noticioso em vídeo e o compartilhava em sua totalidade com subsidiárias. Esse evento alterou 

o modo como a informação flui na mídia (JOHNSON, 2003, p. 107). Ainda não se tratava de 

uma rede, já que a informação vinha da cadeia principal de TV e era adaptada pelas 

subsidiárias, sem feedback ou interação dos usuários, mas a CNN deu um passo importante 

para aproximar do usuário o controle da mídia. 

                                                 
25

 Usa-se aqui o termo inglês broadcast (literalmente, difusão), que se refere à emissão e transmissão regular por 

meio de rádio ou televisão de programas noticiosos, recreativos, educativos, mensagens publicitárias, oficiais, 

etc. (AULETE e VALENTE, 2006). 
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Esse processo continuou a passos largos. Em seguida, com o surgimento dos pontos de 

encontro on-line, na década de 80 do século XX, notadamente a WELL
26

, em 1985, com suas 

comunidades autorreguladas (RHEINGOLD, 2000, p. XV), depois comunidades de notícias e 

discussão temáticas, como o Slashdot.org, criado por Rod Malda (JOHNSON, 2003, p. 113), e 

finalmente a ascensão dos sites de rede social, que se consolidaram como centros de atração 

de usuários da Web, sendo o Facebook, atualmente, o segundo site mais visitado nos Estados 

Unidos (ALEXA, 2011b). Essa não foi apenas a ascensão de um modelo de site, mas de uma 

forma de fluxo de informação, em que o usuário pode optar por aquilo que quer ver, e com o 

que pode interagir. 

 

 

3.5 Dromocracia Cibercultural 

 

 

A velocidade do fluxo de informações na sociedade em rede, a relativização de 

fronteiras nacionais e o surgimento de fronteiras eletrônicas globais compuseram a análise de 

Eugênio Trivinho (2007) sobre um novo contexto social: a dromocracia
27

 cibercultural. Nesse 

contexto, a cibercultura aparece como categoria de época, substituta do conceito de sociedade, 

reino do interativo e do virtual. 

“A dromocracia cibercultural surge como o processo civilizatório fundado e articulado 

pelo usufruto da tecnologia digital em todos os setores da experiência humana” (TRIVINHO, 

2007, p. 23), e esse usufruto, resultado do “acoplamento corporal e simbólico-imaginário 

entre o ser humano e a máquina”(TRIVINHO, 2007, p. 248), quebra a barreira do local, pois 

em posse de seu computador, e ligado a sua rede, o usuário torna-se membro de um espaço 

único. Local é a conexão, e globais os vínculos da Internet, sendo que a civilização midiática 

atual é glocal
28

, ou glocalizada, participante de “um universo macrossocial de circulação em 

                                                 
26

 Whole Earth “Lectronic” Link, ou Ligação Eletrônica de Toda a Terra, detalhada na seção 5.1. 
27

 Dromocracia é um termo cunhado pelo arquiteto Paul Virilio, que representa a supremacia da velocidade na 

formação da estrutura social contemporânea e na comunicação. Do grego dromos (corrida) e kratía (força, poder) 

(VIRILIO, 1977, p. V; VIRILIO, 1996, p. 122). 
28

 De acordo com Roland Robertson (1995, p. 28), o conceito de glocalização refere-se à simultaneidade e 

interpenetração do local e global, ou do particular e universal. O autor descreve que o conceito de glocalização 

pode substituir, em algumas circunstâncias, o de globalização, com a vantagem de enfatizar a problemática do 

espaço, à medida que pessoas e nações do mundo interconectam-se. Para Eugênio Trivinho (2007), o glocal 

surgiu com a tecnologia de telefonia, que permitiu a troca simultânea de informações por pessoas espacialmente 

separadas. 
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excesso de sentidos fragmentários como paisagens tecnoculturalmente monopolistas, 

fragmentadas pelos e alicerçadas em mercados regionais, nacionais e internacionais, e nas 

quais se joga e se enreda, de maneira original e insólita, a vida social” (TRIVINHO, 2007, p. 

287). 

A cibercultura glocalizada, sem fronteiras, veloz e excessiva, é um efeito da Web para 

a sociedade, e pode ser intensificada com algumas ações sociais on-line, de que podem 

participar simultaneamente agentes espalhados pelo globo. Tais ações podem contribuir com 

mudanças locais ou globais. 

Um caso de ação social com participação global foi o SuperPower Nation29 , um 

projeto organizado pela BBC
30

, em que internautas puderam discutir problemas que afetavam 

seus países ou questões econômicas, sociais e políticas globais. Por um curto período, esses 

internautas formaram uma rede de discussão intensiva. A comunicação podia acontecer em 

vários idiomas, já que os usuários tinham as mensagens do chat traduzidas para a sua própria 

língua em tempo real. Os resultados do projeto ficaram registrados no site da BBC. 

  

                                                 
29

O site do projeto SuperPower está disponível em <http://www.bbc.co.uk/worldservice/ 

specialreports/superpower.shtml>. Acesso em: 10 set. 2010. 
30

 BBC (British Broadcasting Corporation) é a maior organização de broadcasting no mundo, financiada por 

uma taxa paga pelos cidadãos ingleses (BBC, 2011). 
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4 REDES SOCIAIS: RIZOMA, ESPAÇO E IDENTIDADE 

 

 

Neste capítulo, serão tratadas duas características das redes sociais on-line. A primeira 

é a forma, que se refere à maneira de associação dos nós da rede social, onde eles estão no 

espaço físico, como a rede se expande e como uma rede social pode ser comparada a um 

rizoma. Em seguida, trata-se da identidade dos usuários, os próprios nós da rede, o que eles 

são ou representam. 

Ressalta-se que uma rede deve ser entendida como uma lógica de conexões, e não de 

superfícies (KASTRUP, 2004), logo a forma de uma rede pode mudar sem que se altere a 

capacidade de seus nós de difundir informações. No entanto, no caso das redes sociais on-line, 

a distribuição global é significante, pois possibilita a existência de fluxos globais e novas 

formas de interação locais e interlocais. Assim, quanto maior a superfície atendida por uma 

rede social virtual, tende a ser maior a variedade cultural e o número de fluxos presentes nessa 

rede. 

Neste trabalho, o uso do conceito de rizoma associado às redes sociais tem duas 

finalidades. A primeira delas é ressaltar que essas redes, por seu caráter topológico, 

aproximam-se do rizoma (COSTA, 2010, p. 104), e podem penetrar as fissuras do discurso do 

capital e promover infiltrações desconstrutoras, assim como afirma Verônica Bernardi (2001) 

sobre a literatura, a arte e a psicanálise. 

A segunda finalidade é ressaltar a diferença entre o modelo de comunicação nas redes 

sociais on-line e o que caracteriza a televisão, o rádio e a mídia impressa. Esse último modelo 

é arbóreo, pois, a partir de um eixo principal (a emissora de TV, ou rádio, ou a redação do 

jornal), a informação ramifica-se até chegar aos espectadores ou leitores, que não são 

interconectados. 

Quando se analisam redes sociais virtuais, é significativo verificar a distribuição 

espacial dos nós. Distribuídos no espaço físico, mas unificados no meio digital, os usuários de 

redes sociais virtuais ganham novas capacidades. 

Uma dessas capacidades é a de alterar o espaço de vivência. Os usuários das redes 

sociais virtuais podem conviver com pessoas de outros países. Quando interagem com o seu 
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espaço físico, esses usuários podem gerar dados para pessoas de qualquer lugar do mundo que 

façam parte de seu círculo de amizade, como acontece com os usuários do Foursquare
31

. 

Assim, as redes sociais virtuais podem integrar, ou mesmo ser, o que Castells (2000a, 

p. 442) define como espaços de fluxos. O conceito de Castells, em associação com as redes 

sociais on-line, será descrito na seção 4.2 deste capítulo. 

 

 

4.1 Redes Sociais como Rizoma 

 

 

Os sites de rede social permitem que seus usuários troquem informações, definam os 

assuntos que serão discutidos e sobre os quais dados serão compartilhados. Como são os 

usuários que optam por dar sequência ao fluxo de divulgação de informações, por meio das 

funcionalidades de retweet, tags e like
32

, ou usando outras formas de divulgação nos sites de 

rede social, alguns assuntos ganham notoriedade e outros ficam restritos a pequenos grupos; 

entretanto, em redes densas, um único usuário geralmente não é suficiente para bloquear-se 

um fluxo de informação. 

Em uma rede social não se pode saber de antemão o que atingirá muitos ou poucos nós 

da rede, e as únicas maneiras de impedir que um fluxo iniciado em uma sub-rede atinja outras 

são (1) que elas não estejam conectadas, ou (2) que estejam conectadas por pontes (bridges) 

em que um dos nós decida interromper o fluxo. Nesse aspecto, a divulgação pelos sites de 

rede social é diferente do modelo de broadcast, em que divulgar significa atingir a maior parte 

dos espectadores, e não divulgar para todos é geralmente uma escolha feita por poucos. 

Deleuze e Guattari (2000, p. 15-22) analisam a árvore e o rizoma, que podem ser 

conceitualmente associados, respectivamente, ao modelo de comunicação broadcast e das 

redes sociais. Esses autores detalham a descrição do rizoma em cinco princípios: da conexão, 

                                                 
31

 Rede social em que usuários registram sua presença em lugares de uma cidade, como bares e restaurantes 

cadastrados, para divulgá-la a seus amigos e, assim, promoverem-se encontros (FOURSQUARE, 2011). 
32

 Retweet é a funcionalidade do site Twitter para enviar-se, ou redistribuir-se, a todos os contatos de um usuário 

algo que foi comentado por um de seus contatos; a inclusão de tags (em português etiquetas) é uma função do 

site YouTube para que usuários classifiquem vídeos, que se tornam mais facilmente encontráveis em buscas; a 

função Like do site Facebook é similar ao retweet, ou seja, equivale a mandar uma mensagem para todos os 

contatos de um usuário, com a diferença de que, no Facebook, isso pode ser feito para mensagens de outros e 

também para divulgar notícias, aplicativos (apps), imagens, vídeos, etc. Na versão em português do Facebook, a 

funcionalidade like chama-se curtir. 
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da heterogeneidade, da multiplicidade, da ruptura a-significante, da cartografia e 

decalcomania: 

 

Por princípio da conexão entende-se que qualquer ponto de um rizoma pode 

ser conectado a qualquer outra coisa, e deve ser, o que os diferencia da árvore ou 

raiz, que fixa uma ordem [...].  

Pelo princípio da heterogeneidade, um rizoma indefinidamente estabelece 

conexões entre cadeias semióticas, organizações de poder, e circunstâncias relativas 

às artes, ciências e lutas sociais [...]. 

Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente 

determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mudem de 

natureza. Multiplicidades são rizomáticas, e expõem pseudomultiplicidades 

arborescentes. Todas as multiplicidades são planas, uma vez que elas preenchem, 

ocupam todas as suas dimensões: falar-se-á, então, de um plano de consistência das 

multiplicidades, de dimensões crescentes segundo o número de conexões que se 

estabelece nele. As multiplicidades planas a n-dimensões são a-significantes e a-

subjetivas [...]. 

Pelo princípio da ruptura a-significante, um rizoma pode ser rompido, 

quebrado em um lugar qualquer, e ainda retomar o seu desenvolvimento segundo 

uma ou outra de suas linhas ou segundo outras linhas. Todo rizoma compreende 

linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, territorializado, 

organizado, significado, atribuído, etc., mas corresponde também a linhas de 

desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. Há ruptura no rizoma cada vez 

que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte 

do rizoma. Faz-se a ruptura, traça-se a linha de fuga, mas corre-se sempre o risco de 

reencontrar nela organizações que reestratificam o conjunto, formações que dão 

novamente o poder a um significante, atribuições que reconstituem um sujeito. Os 

grupos e os indivíduos contêm microfascismos sempre à espera de cristalização [...].  

 

Com relação ao princípio da ruptura a-significante, Carlos Zibel Costa (2010, p. 105) 

analisa, em associação com a interpretação de Virgínia Kastrup (2004), que o rizoma se 

diferencia da estrutura por ser composto de linhas que figuram o movimento, o tempo 

inventivo. Em contraste, as estruturas são definidas em um conjunto de pontos e posições. 

 

Pelo quinto e sexto princípios, da cartografia e decalcomania, um rizoma não 

pode ser justificado por nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a 

qualquer ideia de eixo genético ou de estrutura profunda. Um eixo genético é como 
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uma unidade pivotante objetiva sobre a qual se organizam estados sucessivos; uma 

estrutura profunda é, antes, como que uma sequência de base decomponível em 

constituintes imediatos, enquanto que a unidade do produto se apresenta numa outra 

dimensão, transformacional e subjetiva. Não se sai, assim, do modelo representativo 

da árvore ou da raiz pivotante ou fasciculada, já que o eixo genético ou a estrutura 

pivotante são como modelos de decalque [...]. 

O rizoma é como mapa, e não decalque. O mapa é aberto, e conectável em 

todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível a receber modificações 

constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer 

natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se 

desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como ação 

política ou como uma meditação. Uma das características mais importantes do 

rizoma talvez seja a de ter sempre múltiplas entradas. 

 

Como os rizomas, as redes sociais são heterogêneas em suas conexões, que podem ser 

interpessoais, de pessoas a objetos (vídeos, instituições), e nelas a conexão entre nós é 

determinante para que a rede se desenvolva. A rede é múltipla, não subjetiva, pois não 

representa um único tema, sujeito ou assunto; todo o seu desenvolvimento, que não segue um 

padrão de decalque, é resultado da complexidade das conexões voluntárias de cada usuário. 

Além disso, ainda que os nós sejam iguais como entidades da rede, e as 

funcionalidades da rede social sejam as mesmas para todos os nós, não há decalcomania, já 

que as finalidades que se pode dar à rede são imprevisíveis. Essa característica também faz 

com que nenhum nó possa controlar a rede sozinho.  

 

 

4.2 Espaço de Fluxos 

 

 

As redes sociais on-line permitem que usuários localizados em espaços separados 

interajam simultaneamente – comuniquem-se, vejam-se. Uma pessoa pode mudar para outro 

país e manter todas as suas amizades on-line. As redes sociais fazem parte do espaço de 

vivência desses usuários. Castells captura essa ideia no conceito de espaço de fluxos. 

Nesta seção, visa-se a estudar a disposição das redes sociais on-line no espaço físico, 

como integrantes e constituintes de espaços de fluxos. Esse estudo é complementar à análise 

das redes sociais online on-line como grafos, e não exclui seus princípios e constatações.  
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Pela definição de Castells (2000a, p. 442), espaço de fluxos é a organização material 

de práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam em fluxos. É uma nova forma de 

organização espacial, possibilitada pelas tecnologias da informação, em que processos 

síncronos podem se desenvolver em diversos espaços físicos, conectados eletronicamente. 

Partindo-se da definição de Castells, serão analisados a seguir os sites de rede social como 

parte dos espaços de fluxos. 

Na descrição do autor, espaço não é um reflexo da sociedade, é uma expressão dela. 

Formas e processos espaciais são criados pela dinâmica global de toda a sociedade. Isso inclui 

tendências contraditórias derivadas de conflitos e estratégias entre atores sociais 

demonstrando interesses e valores opostos. Além disso, processos sociais influenciam a 

construção de ambientes herdados de estruturas sócio-espaciais prévias. Para Castells (2000a, 

p. 442), espaço é tempo cristalizado. 

Com os sites de rede social, o espaço de vivência social e relacionamento pode se 

expandir a diversas regiões físicas do mundo. A escolha de amigos não depende 

necessariamente de eles estarem fisicamente próximos, mas sim da presença dessas pessoas 

na rede social virtual. 

Sobre a relação entre o espaço e a sociedade, é explicitado por Castells (2000a, p. 440, 

tradução nossa) que: 

 

[...] do ponto de vista da teoria social, espaço é o suporte material de práticas 

sociais de tempo compartilhado. Imediatamente adiciono que qualquer suporte 

material tem um significado simbólico. Por práticas sociais de tempo compartilhado, 

refiro-me ao fato de que o espaço une essas práticas que são simultâneas no tempo. 

É a articulação material dessa simultaneidade que dá sentido ao espaço vis à vis a 

sociedade 

 

É nesse aspecto que o espaço virtual também ganha sentido social. Nele, pessoas 

encontram-se, dialogam e manifestam-se, e suas ações se articulam, geralmente, em uma 

mesma página Web. Os sites de rede social compõem os espaços de fluxos de seus usuários e, 

como tal, pela definição de Castells, têm sentido social. 

Os fluxos são a expressão dos processos que dominam nossa vida econômica, política 

e simbólica (CASTELLS, 2000a, p. 442), que dependem de um suporte material. Tal suporte 

são as vias, os meios de transporte e comunicação, como a Internet, que tornam possível a 

articulação em tempo simultâneo dos processos sociais. 
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A Internet e a Web representam dois níveis de suporte aos fluxos descritos por Castell. 

A primeira dá o necessário suporte físico para transferência de dados ao redor do mundo. A 

segunda abre, em suas aplicações, espaço para interações que são, geralmente, partes de um 

fluxo, e. g. pessoas acionam em cadeia seus contatos em um site de rede social e organiza-se 

um flash-mob
33

 em um lugar físico determinado. 

Além disso, lugares da Web podem se tornar ambientes de vivência para membros de 

uma rede social, ou podem representar lugares físicos que compõem espaços de fluxos. Isso 

vem do pensamento de Castells, de que os espaços de fluxos podem ser habitat para os atores 

sociais que operam as redes (CASTELLS, 2000b). Lojas virtuais on-line, como a Amazon
34

 

tornaram-se espaços de consumo, em que os usuários compram e discutem sobre produtos. 

Redes sociais para dispositivos portáteis, e.g. Foursquare, transformam lugares de uma 

cidade, como bares e restaurantes, em nós de uma rede on-line (FOURSQUARE, 2011). 

A distribuição espacial das redes sociais virtuais tem importância, já que, com ela, 

aumenta a possibilidade de usuários diferentes participarem da rede. Essa diferença é, muitas 

vezes, de identidade, pois os usuários vivem em ambientes diferentes, são cercados por 

culturas diferentes e desenvolvem, assim, autopercepções particulares. Nas próximas seções 

será analisada a identidade dos usuários dessas redes, individual e coletivamente. 

 

 

4.3 Identidade 

 

 

Identidade é a fonte de significado e experiência das pessoas. Essa fonte pode ser 

imposta, ou então resultado de desejos de mudar estruturas pré-existentes ou de criar novas 

estruturas (CASTELLS, 2009, p. 6). Nos sites de rede social, em que a criação de uma 

identidade apenas depende de parâmetros que o usuário configura para o seu perfil, como uma 

foto, gostos e inclinação política, os usuários têm facilidade para montar sua identidade e, por 

isso, torna-se mais fácil construir identidades projetadas e de resistência, tipos que serão 

detalhados adiante. 

                                                 
33

 Flash mob é um grande número de pessoas que se reúnem em um local pré-determinado, realizam alguma 

manifestação breve, e rapidamente se dispersam. Essas manifestações são geralmente organizadas para diversão, 

e sem fins nocivos (KENDALL, 2007). Essa expressão deriva de Smart Mob, usada por Rheingold (2002) para 

designar movimentos, geralmente com fins políticos, organizados por manifestantes sincronizados por 

mensagens de celular. 
34

 Disponível em <http://www.amazon.com>. 
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A montagem de uma identidade não depende apenas das funções que um indivíduo 

exerce na sociedade, mas também do autoconhecimento de cada indivíduo, conforme 

descreve Castells (2009, p. 6, tradução nossa). 

 

Por identidade, em referência a atores sociais, compreende-se o processo de 

construção de significado com base no atributo cultural, ou relacionado a um 

conjunto de atributos culturais, que são priorizados em relação a outras fontes de 

significado. Para certo indivíduo, ou um ator coletivo, pode haver uma pluralidade 

de identidades. Assim, essa pluralidade é uma fonte de estresse, contradições tanto 

na representação pessoal quanto na ação social; isso porque a identidade deve ser 

distinguida do que, tradicionalmente, sociólogos chamaram papéis, ou role-sets. 

Papéis (por exemplo, ser um trabalhador, uma mãe, um vizinho, um militante 

socialista, um membro de união, um jogador de basquete, um frequentador de igreja, 

ou um fumante) são definidos por normas estruturadas por instituições e 

organizações da sociedade. Seu peso relativo para influenciar o comportamento de 

pessoas depende de negociações e arranjos entre indivíduos e essas instituições e 

organizações. No entanto, identidades são fontes de significado para os próprios 

atores, por si mesmos, construídas por um processo de individualização. 

 

Na sociedade em rede, para a maior parte dos atores sociais, o significado é 

organizado em função de uma identidade principal (isto é, uma identidade que emoldura as 

demais) que se autossustenta ao longo do espaço e tempo (CASTELLS, 2009, p. 7). Assim, 

mesmo que exerçam funções diferentes, ou até que participem de grupos com tendências 

ideológicas diferentes, os usuários podem construir sua identidade com base naquilo em que 

realmente acreditam, independentemente de padrões ou obrigações sociais. 

Castells (2009, p. 7-8) propõe uma diferenciação entre três tipos de identidade: 

 Identidade de Legitimação: introduzida pela instituição dominante da 

sociedade para estender e racionalizar sua dominação vis à vis os atores sociais. 

 Identidade de Resistência: gerada por aqueles atores que estão em posições 

desvalorizadas ou estigmatizadas pela lógica de dominação, construindo assim trincheiras de 

resistência e sobrevivência, com base em princípios diferentes, ou opostos, aos das 

instituições que permeiam a sociedade. 

 Identidade Projetada: quando os atores sociais, com base em qualquer material 

cultural disponível, constroem uma nova identidade, que redefine sua posição na sociedade, e, 

fazendo isso, procuram transformar toda a estrutura social. 
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Cada tipo de identidade leva a um tipo de resultado diferente na constituição da 

sociedade. A identidade de legitimação leva à sociedade civil. A identidade de resistência 

resulta na formação de comunas, ou comunidades. O terceiro processo de construção de 

identidades, que é a identidade projetada, produz sujeitos.  

Sujeitos não são indivíduos, mesmo que sejam criados por um indivíduo. Eles são 

atores sociais coletivos por meio dos quais os indivíduos alcançam significado holístico em 

sua experiência. As identidades projetadas, que produzem sujeitos, podem ser compreendidas, 

portanto, como uma manifestação individual direcionada à sociedade e que não têm sentido 

sem que façam parte de uma coletividade. 

Nesse caso, a construção da identidade é um projeto de uma vida diferente, 

possivelmente baseado em uma identidade oprimida, mas que se expande em direção à 

transformação da sociedade como prolongação dessa identidade (CASTELLS, 2009, p. 10). 

Um indivíduo pode recorrer àquilo que gostaria de ser, mas em função de limitações ou 

imposições sociais não é, para produzir uma identidade que lhe permita transformar a 

sociedade que o bloqueia. 

Há redes sociais que facilitam a criação de sujeitos, pois abrem aos usuários opções 

para construção de perfis como personagens sobre-humanos. O Second Life
35

, por exemplo, é 

um site de rede social, ou Metaverso
36

, em que usuários escolhem para seus perfis 

características que não são típicas dos humanos, como voar, e assim criam uma identidade 

projetada, possível apenas no espaço criado por esse site. 

Além da função de entretenimento, as identidades projetadas podem ser também uma 

forma de aprendizado. James Paul Gee (2003) afirma que estudantes podem aprender mais se 

tentarem vivenciar as experiências passadas pelo professor como se fossem suas. Ele afirma 

também que o computador é um importante instrumento para o aprendizado porque permite 

que as pessoas se recriem em novos mundos para atingir, nesse espaço virtual, entretenimento 

e aprendizado. 

No Second Life, a função de entretenimento das identidades projetadas é bem clara, e 

os usuários podem também aprender, interagindo com pessoas em função das características 

de seus personagens e criando estratégias de jogo. 

                                                 
35

 Second Life é um mundo on-line, lançado em junho de 2003, em que usuários interagem e criam em conjunto 

os objetos que compõem o mundo e interagem entre si por mensagens instantâneas e listas de amigos, formando 

uma rede social (ONDREJKA, 2004) 
36

 Metaverso (metaverse, em língua inglesa), conceito criado por Neal Stephenson em seu romance de ficção 

científica Snow Crash, de 1992, para representar um ambiente on-line em que usuários interagiam e 

socializavam-se (ONDREJKA, 2004, p. 81-82; STEPHENSON, 2003). 
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A formação e ação de sujeitos e de indivíduos em uma rede dependem de todas as 

identidades dessa rede. Conforme constatou Peter Burke (1997), forma-se um ciclo de 

interdependência entre as identidades e ações presentes em uma rede social, pois os objetivos 

que atores (nós de uma rede) tentam atingir dependem de sua própria identidade. Além disso, 

a estrutura de uma rede social depende daquilo que os seus atores tentam fazer; portanto, as 

ações dos atores estão relacionadas à estrutura da rede. 

Assim, para que haja difusão de ideias novas em sites de rede social, deve haver atores 

interessados em divulgá-las e também absorção pela rede, ou seja, pessoas que apoiem e 

redistribuam essas ideias. Por isso, é possível nesses sites a formação de identidades e ações 

de resistência, por exemplo, a um contexto político ou a uma vertente cultural dominadora, 

como se observa no caso das ações de oposição a figuras políticas e no Remix Culture, que 

serão tratados, respectivamente, nas seções 6.3 e 7.4.4 deste trabalho. 

Outra área de estudo relacionada, recorrente nos artigos pesquisados para este 

trabalho, é a dos problemas de privacidade relacionados à declaração da identidade nos sites 

de rede social. 

Sonia Livingstone (2008) conduz uma análise desse tipo, enfocada em adolescentes. 

Segundo ela, essas pessoas vivem um dilema entre as oportunidades e os riscos que a adoção 

de uma identidade pode trazer. Entre as oportunidades, estão as possibilidades de socialização 

e de aproximação a outras pessoas. Os riscos abrangem a violação de privacidade, a 

incompreensão e o uso criminoso de informações. 

Os adolescentes mais novos, segundo a pesquisadora, divulgam mais informações em 

seus perfis e recriam suas identidades constantemente, com o uso de páginas pessoais 

ornamentadas com imagens e cores. Quando passam dessa fase, os jovens começam a usar 

perfis mais simples e expressam sua identidade por meio das relações que têm. 

No entanto, a divulgação de informações particulares, que pode ser arriscada, não é 

feita apenas por adolescentes. Frederic Stutzman (2006) verificou que estudantes 

universitários também divulgam esse tipo de informação, e sugeriu que isso se deve aos dados 

que se expõem nos sites de rede social (foto, visão política, etc.) não serem as típicas 

informações de identidade a cuja divulgação se associam riscos (nome completo, documentos, 

etc.). 

Ainda quanto à preocupação com a privacidade, Alessandro Acquisti e Ralph Gross 

(2006) conduziram uma pesquisa com 506 estudantes de uma universidade americana e 

verificaram que uma parte deles (1,86%) fornecia informações falsas em seus perfis, e 11% 
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divulgavam efetivamente em seus perfis menos informações que disseram divulgar quando 

responderam à pesquisa. 

A preocupação com a privacidade, no entanto, pode não encontrar correspondência nas 

configurações de segurança dos sites de rede social. A pesquisa de Sonia Livingstone (2008) 

apontou que alguns sites de rede social têm configurações de privacidade confusas, que, às 

vezes, fazem seus usuários, especialmente os menos experientes, como os adolescentes, 

divulgarem mais informações do que realmente desejam. 

Como se observou nesta seção, as identidades podem ser fonte de transformação, 

continuidade e riscos em redes sociais virtuais. Quando combinadas, essas identidades podem 

ter, ainda, outros resultados e problemáticas, que serão analisados na próxima seção. 

 

 

4.4 Diluição de Bytes: Sociedade Líquida e a Rede 

 

 

Quando se mesclam os conceitos de identidade, sociedade em rede, e da computação 

mediada por computadores em sites de rede social, é difícil pensar em unicidades – as 

identidades alternam-se, assim como as redes e as conexões que se fazem nesses sites. Com a 

alternância, surgem conexões e identidades fracas; os indivíduos podem ser muitas coisas, 

mas não podem ser tudo com muita intensidade. Neste capítulo, analisa-se esse processo 

tendo em vista os estudos de Zygmunt Bauman sobre identidade, comunidade e o que ele 

chama de “vida líquida”. 

Quando se refere à vida líquida, Bauman explora a variação de pessoas, relações, 

tendências políticas e econômicas, que em sua visão não são estáveis e previsíveis, mas 

sujeitas a mudanças definidas por fatores numerosos e interdependentes. Nesse contexto, que 

ele nomeia era “líquido-moderna”, a identidade pessoal surge como “um monte de problemas, 

e não uma campanha de tema único” (BAUMAN, 2005, p. 18).  

O autor cita um exemplo para essa questão; sua amiga Agnes Heller reclama 

ironicamente por ter identidades demais, já que é mulher, húngara, norte-americana, judia e 

filósofa. Assim como ela, outras pessoas têm hoje conexões com ideologias, grupos ou outros 

indivíduos que, mesmo fracas e curtas, são capazes de lhes dar várias identidades. Em uma 

sociedade em rede, com a comunicação facilitada pelos instrumentos de tecnologia, adquirir 

novas identidades não é uma tarefa difícil.  
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Outro conceito analisado por Bauman (2003, p. 134) é o de comunidade. De acordo 

com ele “se vier a existir uma comunidade no mundo dos indivíduos, só poderá ser (e precisa 

sê-lo) uma comunidade tecida em conjunto a partir do compartilhamento e do cuidado 

mútuo”. Em uma sociedade em rede, uma comunidade pode ser entendida como uma sub-

rede, composição de indivíduos e relacionamentos (ou nós e conexões) movida pelo interesse 

comum. 

Segundo Bauman (2005, p. 17-8), as comunidades fundidas unicamente por ideias ou 

por uma variedade de princípios têm identidades, que são as entidades que as definem. Na 

Web, são comuns as comunidades virtuais das quais os usuários optam livremente por 

participar ou sair, sendo a motivação deles, geralmente, ideológica ou de cooperação 

(CHAIA, 2007, p. 137; RHEINGOLD, 2000, p. 109). 

Portanto, a adoção de identidades por usuários dos sites de rede social está relacionada 

com sua associação a comunidades sobre temas diferentes, o que faz com que um usuário, 

automaticamente, demonstre para aqueles a quem está conectado suas identidades, 

representadas, como bandeiras, por suas comunidades. 

Durante as eleições presidenciais de 2006 no Brasil, por exemplo, formaram-se 

comunidades favoráveis e contrárias aos candidatos, Lula da Silva e Geraldo Alckmin, de que 

participaram aproximadamente 1,5 milhão de usuários do Orkut (CHAIA, 2007). Participar da 

comunidade, independentemente da cidade em que se vivia ou dos contatos que se tinha fora 

da comunidade, era uma forma de essas pessoas demonstrarem quem queriam, ou não, como 

presidente. Além disso, era facultado, pelas regras do Orkut, permanecer nas comunidades; se 

mudasse de idéia sobre o candidato, o usuário poderia sair e até entrar na comunidade do 

adversário. Imprevisíveis como os resultados das urnas, as comunidades virtuais, reflexo da 

sociedade líquida, tiveram um número de usuários variável durante a campanha eleitoral 

(CHAIA, 2007, p. 134). 

A variedade de identidades nos sites de rede social, sejam elas sólidas ou líquidas, dão 

espaço a discussões e à formação de comunidades igualmente variadas. A facilidade de 

interação e formação de grupos pelos usuários, analisada por Shirky (2008, p. 55), contribui 

com essa multiplicidade. Assim, os modelos de interação na Web contribuem com a 

consolidação e criação de novas identidades. 

No capítulo a seguir serão analisados modelos de interação de usuários na Web, seu 

papel para manifestação de identidades e para a viabilização de ações sociais.  
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5 INTERAÇÃO EM REDES SOCIAIS ON-LINE: MODELOS 

 

 

Até aqui, já se fez referência a ambientes de interação em redes sociais on-line como 

um microespaço da sociedade em rede, um conector em espaços de fluxos, ou um meio em 

que se manifestam e interagem tipos diferentes de identidade. Também já se fez referência a 

alguns desses modelos, como as comunidades virtuais, os microblogs
37

 (como o Twitter), os 

sites de rede social (como o Facebook), e redes espalhadas no espaço físico para dispositivos 

móveis (como o Foursquare). 

Tomando-se essas referências como ponto de partida, analisaram-se textos acadêmicos 

e tutoriais técnicos sobre os modelos interação em redes sociais on-line. O objetivo dessa 

análise foi categorizar esses modelos de acordo as suas finalidades e seus aspectos técnicos. 

Como orientação para a localização e organização de textos relevantes, utilizou-se a 

classificação de pesquisas sobre comunidades virtuais publicada por Hongley Li (2004), 

esquematizada a seguir. 

  

                                                 
37

 Meio de comunicação em que usuários podem divulgar o seu status atual por meio de mensagens curtas, 

usando mensagens instantâneas, telefones celulares, e-mail ou a Web (JAVA, FININ, et al., 2007). Na seção 5.2 

deste trabalho analisa-se o modelo de interação nos microblogs. 
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Gráfico 1 – Esquema de classificação da pesquisa em Comunidades Virtuais
38

 

 

Hongley Li (2004) analisou 35 artigos e um livro sobre comunidades virtuais, e 

determinou, a partir deles, um esquema de classificação dos campos de estudo sobre esse 

assunto. Ela detectou que havia trabalhos que abordavam o conceito, impacto social e funções 

das comunidades virtuais (análise ampla), e outros que tratavam de uma comunidade ou 

problemática específica (análise específica). 

Entre as pesquisas que tratavam amplamente das comunidades virtuais, havia textos 

com enfoque tecnológico e outros com enfoque no modelo de influência ou capacidade de 

comunicação das comunidades. Aqueles que tinham enfoque tecnológico tratavam de 

aplicações, ou finalidades, de comunidades virtuais. Já os textos com enfoque no modelo de 

influência tratavam da perspectiva social, definição, histórico, antecedentes e consequências 

das comunidades virtuais, além de compararem comunidades virtuais e físicas, que Hongley 

Li chamou de reais. 

Já as pesquisas com análises específicas tratavam, com enfoque tecnológico, de 

questões sobre o desenvolvimento de comunidades virtuais e suas problemáticas, além de 

casos sobre a criação de comunidades. Com enfoque específico no modelo de influência, 

                                                 
38

 Fonte: Li (2004). 

Perspectiva de Negócios 

- Novo modelo de negócio; 

- Novo mercado; 

- Questões periféricas. 

Perspectiva Social 

- Definições de comunidade virtual; 

- Comunidade virtual versus real; 

- Antecedentes e consequências de atividades em 
comunidades virtuais. 

Questões do desenvolvimento de comunidades virtuais 

- Casos para desenvolvimento de comunidades virtuais; 

- Fatores considerados no desenvolvimento de 
comunidades virtuais; 

- Análises de alto nível. 

 

Aplicações 

- Educação; 

- Compartilhamento de recursos. 

Questões Metodológicas 

- Etnografia versus empirismo. 

Específica Ampla 

Enfoque 

no modelo 

de 

influência 

Enfoque 

na 

tecnologia 
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Hongley Li detectou textos sobre as perspectivas de negócios nas comunidades virtuais, que 

eram tratadas como espaço de divulgação e marketing. 

A pesquisadora detectou ainda um quinto campo de estudo, que intercepta todas as 

categorias de análise: as questões metodológicas. Observou discussões sobre o tratamento 

etnográfico ou empírico dos dados sobre comunidades virtuais, tanto quando se tratava de 

uma comunidade específica quanto do conjunto de comunidades. 

Na análise deste capítulo, consideraram-se quatorze artigos, um livro e dois sites que 

tratavam de redes sociais virtuais, classificou-se cada um deles nas categorias de pesquisa 

listadas por Hongley Li e, comparativamente, observaram-se diferenças entre os modelos de 

interação descritos em cada texto 

Os artigos, sites e o livro analisados foram agrupados nas categorias abaixo: 

 Questões do desenvolvimento de ambientes de interação (RHEINGOLD, 2000; 

OKOLLOH, 2009; MARQUART, 2010; LAMPE, ELLISON e STEINFIELD, 

2007; JAVA, FININ, et al., 2007; THELWALL, 2008; SINCLAIR e 

CARDEW-HALL, 2008; FOURSQUARE, 2011; FACEBOOK, 2011a). 

 Aplicações (RHEINGOLD, 2000; OKOLLOH, 2009; CRANSHAW, TOCH, et 

al., 2010; CHENG, DALE e LIU, 2008; ONDREJKA, 2004; MALDONADO 

GRANADO e SERRANO IGLESIAS, 2008). 

 Perspectiva social (RHEINGOLD, 2000; KWAK, LEE, et al., 2010; NARDI, 

SCHIANO e GUMBRECHT, 2004; BOYD e ELLISON, 2008; THELWALL, 

2008; CRANSHAW, TOCH, et al., 2010; BRABHAM, 2008; SINCLAIR e 

CARDEW-HALL, 2008). 

 Perspectiva de negócio (BRABHAM, 2008). 

 Questões metodológicas (LAMPE, ELLISON e STEINFIELD, 2007; 

CRANSHAW, TOCH, et al., 2010; THELWALL, 2008; CHENG, DALE e 

LIU, 2008). 

Além de orientar a segmentação dos textos analisados, o artigo de Hongley Li (2004) 

foi utilizado como descritivo das comunidades virtuais. Por tratar justamente do esquema de 

classificação mencionado neste capítulo, esse artigo enquadra-se nas cinco áreas de estudo 

acima mencionadas. 

Organizados os textos e, assim, as abordagens técnicas e conceituais sobre os modelos 

de interação, constatou-se que esses modelos se dividem em cinco categorias: (1) as 

comunidades, grupos e times virtuais, (2) os microblogs, (3) os sites de rede social, (4) as 
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redes sociais para dispositivos portáteis e (5) o crowdsourcing. Essas categorias e a 

abordagem dos artigos, sites e do livro listados acima serão detalhadas nas próximas seções. 

 

 

5.1 Antecessores: Comunidades, Grupos e Times Virtuais 

 

 

As comunidades virtuais são um tipo de espaço de CMC antecessor aos sites de rede 

social. Essas comunidades têm como principal função unir usuários que estabelecem relações 

espontâneas e podem decidir problemas ou questões de interesse mútuo (LI, 2004).  

Hongley Li (2004) diferencia as comunidades virtuais dos times e grupos virtuais. As 

comunidades têm enfoque nas relações, são criadas e mantidas voluntariamente pelos 

usuários, e têm duração indeterminada. Os grupos e times virtuais são geralmente criados por 

uma organização, com o fim de resolver um problema em conjunto, e encerram-se quando 

esse problema é solucionado. 

No entanto, sistemas computacionais de decisão em grupo são anteriores às 

comunidades, grupos e times virtuais. Rheingold (2000, p. 110) descreve as bases de um 

sistema desse tipo que se tentou implementar em 1948, durante a crise de Berlim, conectando-

se máquinas de telex de doze países; porém, essa tentativa falhou, pois todos os participantes 

tentaram se comunicar simultaneamente em idiomas diferentes. 

Como contraponto de sucesso, em 1970 a ARPANET, primeira rede de computadores, 

entrou em funcionamento, e tinha as ferramentas para execução assíncrona e geograficamente 

distribuída de decisão em grupo (RHEINGOLD, 2000, p. 110). No entanto, a ARPANET foi 

um projeto financiado pelo Departamento de Defesa norte americano, para que seus 

pesquisadores pudessem acessar seus computadores remotamente, e, portanto, não era um 

sistema popular e acessível de decisão em grupo. 

Na década de 1980, os sistemas de CMC evoluíram para as comunidades virtuais. Em 

1985, Rheingold começou a acessar a WELL (Whole Earth “Lectronic” Link, ou Ligação 

Eletrônica de Toda a Terra), um sistema de conferência pelo computador que permitia a 

pessoas de todo o mundo manter conversas públicas ou trocar mensagens eletrônicas 

particulares (RHEINGOLD, 2000, p. XV). 

Rheingold compara a WELL a um edifício, com várias portas em um corredor, cada 

uma delas identificada por um sinal com o tema geral de discussão na sala. O edifício é o 
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sistema de conferência, e cada sala é uma conferência, dentro da qual há varios quadros 

negros com textos. Cada um desses quadros é um dos subtópicos relacionados com o tema 

geral em discussão na sala (RHEINGOLD, 2000, p. 51-2). 

Em uma comunidade virtual, as salas ou quadros descritos por Rheingold são 

representados em um sistema computacional. Os usuários que acessam esse sistema, propõem 

tópicos e subtópicos, que correspondem às salas e quadros, e interagem por meio da 

publicação de comentários relevantes a cada um desses subtópicos. 

Nas descrições de Rheingold e Li, não se pôde observar a existência de 

funcionalidades para conexão entre usuários nas comunidades virtuais. A interação acontece 

nos tópicos de discussão, mas os usuários geralmente não declaram explicitamente quem são 

seus contatos, ou amigos, no ambiente virtual. 

Os sistemas de fórum atuais assemelham-se à comunidade virtual descrita por 

Rheingold. Eles têm tópicos e subtópicos criados pelos usuários, e o conteúdo é produzido à 

medida que se propõem novos temas para discussão. O sétimo capítulo deste trabalho é 

dedicado a casos de uso, e nele analisa-se um fórum desse tipo, o Fórum Ofchan
39

. 

Também no sétimo capítulo, analisam-se plataformas de publicação de comentários 

em jornais on-line. Nessas plaformas, os tópicos são as notícias publicadas pelos jornais, 

sobre as quais os usuários podem discutir. Os casos analisados foram os sites do Libération e 

Wall Street Journal
40

. 

 

 

5.2 Microblogs 

 

 

Microblogs são uma forma de comunicação em que usuários descrevem seu status 

com frases curtas, distribuídas por meio de mensagens instantâneas, telefones celulares, e-

mails ou na Web. O Twitter é uma ferramenta de microblog popular, que teve grande 

crescimento no seu número de usuários desde que foi criada, em outubro de 2006
41

. Outro 

exemplo de ferramenta de microblog é o Jaiku
42

 (JAVA, FININ, et al., 2007, p. 56). 
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 Vide seção 7.1.3. 
40

 Vide seções 7.1.1 e 7.1.2.  
41

 Oito meses após o seu lançamento, o Twitter tinha cerca de 94 mil usuários (JAVA, FININ, et al., 2007, p. 56). 

Em julho de 2009, o serviço tinha cerca de 41 milhões de usuários (KWAK, LEE, et al., 2010, p. 591). 
42

 Disponível em <http://www.jaiku.com>. 
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No Twitter, os usuários seguem (follow) outros usuários, ou seja, optam por receber as 

suas atualizações (ou tweets). Ao contrário de sites de rede social, como Facebook e 

MySpace
43

, no Twitter as conexões não precisam obrigatoriamente ser recíprocas – um 

usuário pode seguir outro sem ser necessariamente seguido por esse outro. 

A prática comum de responder a um tweet evoluiu para padrões bem definidos de 

marcação, em que RT significa retweet, @ seguido por um nome de usuário identifica o 

endereço do usuário no Twitter, e # seguido de uma palavra representa uma hashtag (KWAK, 

LEE, et al., 2010, p. 591). Esse vocabulário bem específico, combinado com o limite estrito 

de 140 caracteres por atualização, condiciona os usuários a serem diretos e breves. 

O mecanismo de retweets, equivalente a encaminhar uma mensagem de correio 

eletrônico para um grupo, e dá aos usuários a capacidade de distribuir informações 

selecionadas para mais usuários, fora do grupo para o qual a informação foi direcionada 

originalmente (KWAK, LEE, et al., 2010, p. 591). Esse mecanismo permite a troca de 

informações entre redes sociais, pois os seguidores do usuário que faz o retweet podem não 

pertencer à rede social daquele que originalmente publicou a mensagem. 

Além do Twitter, há outras plataformas de microblog cujo número de usuários cresceu 

recentemente. Destaca-se no trabalho de Emily Marquart (2010) o Tumblr
44

, uma plataforma 

em que usuários podem publicar informações em seus microblogs por meio de sistemas de 

mensagem instantânea ou enviando e-mails para um endereço específico. A pesquisadora 

ressalta que uma das razões para a popularização do Tumblr é a rapidez para configuração e 

uso da plataforma, que coincide com o caráter de imediatez das mensagens publicadas em 

microblogs. 

Os microblogs diferem dos blogs45 principalmente pela velocidade da comunicação. 

Como as mensagens publicadas em microblogs são mais curtas, exigem menos tempo e 

reflexão para o seu desenvolvimento. Além disso, a frequência de atualizações dos microblogs 

é maior; alguns usuários publicam várias mensagens em um mesmo dia, o que supera a média 

de atualizações de um blogueiro
46

 (JAVA, FININ, et al., 2007). 
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 Disponível em <http://www.myspace.com>. 
44

 Disponível em <http://www.tumblr.com>. 
45

 Blog é um meio de comunicação na Web, usado principalmente para compartilhamento de opiniões, 

experiências diárias e comentários, que combinam a imediaticidade das publicações (elas tornam-se disponíveis 

na Web imediatamente após a postagem), o posicionamento da última publicação em destaque e um forte senso 

da personalidade do autor, suas paixões e pontos de vista (NARDI, SCHIANO e GUMBRECHT, 2004). 
46

 Aquele que escreve blogs (AULETE e VALENTE, 2006). 



41 

 

 

Outra diferença é a possibilidade de seguir usuários em microblogs. No Twitter e no 

Tumblr, por exemplo, usuários podem optar por seguir outros, como se explicou 

anteriormente. Já as plataformas de blog, como o Blogger
47

 ou WordPress
48

, permitem que 

usuários recebam Web feeds
49

 (RSS) de informação, mas não têm funcionalidades para 

usuários se associarem. Nesse sentido, os microblogs são mais semelhantes a redes sociais on-

line que os blogs. 

Nardi, Schiano e Gumbrecht (2004) analisaram as motivações dos usuários ao publicar 

em blogs, e verificaram que as principais delas são compartilhar suas experiências diárias, 

opiniões, notícias e comentários. Essas intenções coincidem com as dos usuários de 

microblogs, que, além disso, usam a ferramenta para conversar com outros usuários (JAVA, 

FININ, et al., 2007), usando o sinal @ seguido por um nome de usuário para identificar a 

quem se destina a mensagem. 

O jornal New York Times disponibiliza em sua versão on-line uma plataforma que tem 

características de microblog: o TimesPeople. Nessa plataforma, um usuário pode seguir outros 

usuários para receber as notícias que eles recomendarem. Cada usuário pode ver uma lista dos 

usuários que segue e outra daqueles pelos quais é seguido. O TimesPeople é analisado no 

capítulo de casos de uso a seguir
50

. 

 

 

5.3 Sites de Rede Social 

 

 

Os sites de rede social, pela definição de Boyd e Ellison (2008, p. 211), são serviços 

na Web que permitem que indivíduos construam um perfil público ou semipúblico em um 

sistema fechado, articulem uma lista de usuários com quem podem compartilhar informações 

e vejam as listas de conexões que outros usuários têm no sistema. 
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 Disponível em <http://www.blogger.com>. 
48

 Disponível em <http://www.wordpress.com>. 
49

 Web feed é um formato de dados que permite o compartilhamento de conteúdo com usuários da Web por 

difusão de dados, que não precisam ser exibidos em um site específico. O mais conhecido desses formatos é o 

RSS (Really Simple Syndication), uma estrutura XML que pode ser lida por aplicativos de interpretação 

(LEVENE, 2010, p. 395). 
50

 Vide seção 7.2. 



42 

 

 

Os perfis dos usuários podem ser públicos ou semipúblicos de acordo com as opções 

de exibição selecionadas. São públicos os perfis que qualquer usuário da rede social pode ver, 

e semipúblicos aqueles que apenas os amigos ou pessoas autorizadas podem ver. 

A definição acima representa as características principais de sites de rede social como 

Facebook, Cyworld e Bebo
51

, em que usuários se conectam a outros usuários para 

compartilhar, de acordo com as opções do site, mensagens de texto, fotos ou vídeos, ou ainda 

para interagirem por meio de aplicativos. 

Há centenas de sites de rede social (BOYD e ELLISON, 2008, p. 210), com várias 

tecnologias, que servem a variados interesses e práticas; alguns desses sites apoiam a 

manutenção de redes sociais físicas pré-existentes, mas outros ajudam desconhecidos a se 

conectarem com base em seus interesses, visões políticas e atividades. Alguns sites atendem a 

diversas audiências, enquanto outros atraem pessoas com base em uma língua comum ou 

identidades similares. 

Quanto à comunicação nos sites de rede social, Lampe, Ellison e Steinfield (2007) 

consideram que a facilidade para se travarem comunicações nesses sites diminui o custo de 

transação (transaction cost), ou seja, os fatores que dificultam a interação entre pessoas, e, 

assim, os usuários tendem a se comunicar mais. Essa é uma explicação possível para sites 

como o Facebook terem acoplado novas formas de interação (como apps e serviço de 

mensagens instantâneas) à sua plataforma de rede social, e para o crescimento do número de 

usuários desse site. 

Nos sites de rede social, os usuários podem apresentar ou omitir informações pessoais, 

o que, de acordo com a pesquisa de Lampe, Ellison e Steinfield (2007), indica a possibilidade 

de cada usuário se relacionar com outros. Esses pesquisadores usaram como amostra os 

usuários do Facebook e notaram que tinham mais amigos aqueles com informações sobre a 

escola de ensino médio que frequentaram, música favorita, endereço em sistema de 

mensagens instantâneas, aniversário e com o campo “sobre mim” (about me) preenchido. 

Na seção 7.3 a seguir, analisa-se um projeto de rede social on-line: o Diaspora
52

. O 

objetivo desse projeto é desenvolver um sistema de rede social open source
53

, peer-to-peer
54

, 
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 Disponíveis em <http://www.facebook.com>, <http://www.cyworld.com> e <http://www.bebo.com>. 
52

 Vide seção 7.3. 
53

 Open source (ou fonte aberta) é um construto legal para cooperação e negociação de propriedade intelectual 

(LINDBERG, 2008, p. 155). Em um projeto open source típico, cada contribuinte mantém direitos autorais sobre 

o código que ele desenvolve para o projeto. Ao concordar em compartilhar sua parte, o programador recebe o 

benefício de poder usar o código desenvolvido por todos os demais participantes do projeto (LINDBERG, 2008, 

p. 157). 
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em que os usuários tenham total controle sobre as informações divulgadas e não percam a 

propriedade dessas informações (DIASPORA, 2010). 

 

 

5.3.1 Incorporação de Sites de Rede Social a outros Sites da Web 

 

 

A incorporação de sites de rede social a outros sites da Web pode ser compreendida 

como a inclusão de links diretos de qualquer site para uma rede social on-line (THELWALL, 

2008). Esses links podem ser referências simples, ou aplicativos, como os social plug-ins do 

Facebook, que permitem que usuários de sites da Web externos à rede social on-line vejam 

atividades de seus amigos e interajam com eles. 

Para Mike Thelwall (2008, p. 3), incorporar sites de rede social em outros sites da Web 

significa aumentar a rede, pois se alcança, assim, um espaço externo à rede social, o que pode 

contribuir com a entrada de novos usuários e, consequentemente, com o aumento da 

densidade da rede. 

No estudo de Thelwall (2008), comparou-se o número de incorporações de alguns 

sites de rede social
55

. Observou-se que, dentre eles, os mais antigos, mais populares e 

semelhantes a blogs tinham mais links externos. Nesse estudo, as redes sociais on-line com 

maior número de links externos foram myspace.com e livejournal.com
56

. Em 2008, quando 

foi publicado o artigo de Thelwall, o MySpace era o site de rede social mais visitado nos 

Estados Unidos. 

                                                 
54

 Peer-to-peer (P2P, ou par-a-par) é um termo que se refere à capacidade de dois membros iguais (peers) de uma 

rede, usando sistemas de informação e comunicação apropriados, poderem colaborar espontaneamente entre si, 

sem a necessidade de coordenação central. É uma alternativa ao modelo de rede cliente/servidor 

(SUBRAMANIAN e GOODMAN, 2005). No caso do projeto Diaspora, os participantes podem hospedar seus 

perfis e home pages em servidores próprios e, assim, conectar-se sem a intermediação de um servidor central. 
55

 Os sites analisados foram myspace.com, facebook.com, bebo.com, blackplanet.com, xanga.com, imeem.com, 

360.yahoo.com, classmates.com, hi5.com, tagged.com, livejournal.com, gaiaonline.com, friendster.com, 

orkut.com, spaces.live.com, hoverspot.com, buzznet.com, sconex.com, mygente.com e myyearbook.com. 
56

 Plataforma de hospedagem de blogs em que se formavam redes sociais virtuais entre os blogueiros. As redes 

sociais identificadas nessa plataforma baseavam-se em tópicos (e.g. política), interesses gerais (e.g. fã clubes), 

amizades on-line ou físicas. Os blogueiros conversavam nessas redes por meio de links aos blogs de seus amigos 

e comentários sobre esses blogs (HERRING, PAOLILLO, et al., 2007). 
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Thelwall (2008, p. 6) notou em sua pesquisa que o número de links externos variava 

de acordo com o grupo de sites analisado. Havia diferenças por país (e.g. Live Spaces
57

 era 

mais popular na Itália) e diferenças setoriais (e.g. Facebook, BlackPlanet, MiGente e Sconex
58

 

eram mais populares em universidades americanas). Ele observou também que blogs e sites 

com hospedagem gratuita representavam a maior parte dos links para sites de rede social. 

Thelwall observou ainda que a maioria dos links aos sites de rede social vinha de sites 

pessoais, e cerca de um terço eram comerciais. Cerca de 40% dos links a sites de rede social 

eram próprios, ou seja, as páginas de origem e destino estavam associadas ao mesmo autor ou 

organização, embora em um site diferente. Cerca de 20% dos links eram para perfis pessoais 

(páginas de amigos) e 13% conectavam a informações ou discussões. 

Com relação aos aplicativos para incorporação, o Facebook disponibiliza para 

desenvolvedores de sites os social plug-ins. Os tipos de social plug-ins atualmente 

disponíveis são: o Like Button, um botão que permite aos usuários de um site compartilhar, 

sem sair desse site, uma página de que gostaram em seu perfil do Facebook; o Activity Feed, 

que mostra as atividades dos amigos de um usuário do Facebook quando ele visita um site 

qualquer em que o plug-in esteja instalado; o Recommendations, que dá aos usuários 

sugestões personalizadas das páginas de um site de que eles podem gostar; o Login Button, 

que mostra as imagens do perfil dos amigos do usuário que já se inscreveram em um site e um 

botão de login; o Registration, que permite que os usuários se inscrevam para usar um site 

com as mesmas credenciais do Facebook; o Facepile, que mostra as imagens do perfil dos 

usuários que gostaram de um site ou que o acessaram; o Comments, que permite aos usuários 

postar comentários em seu perfil do Facebook a partir de um site externo; e o Live Stream, 

que possibilita aos usuários o compartilhamento de atividades e comentários em tempo real 

durante um evento (e.g. shows, comícios) (FACEBOOK, 2011a). 

O exemplo a seguir é da home page da ONG Greenpeace, que usa o Facepile, Activity 

Feed e Like Button. 

 

                                                 
57

 O serviço Windows Live Spaces da Microsoft foi encerrado após uma parceria entre a Microsoft e 

WordPress.com. Os blogs ou páginas pessoais existentes na plataforma Live Spaces foram migrados para o 

WordPress (MEHTA, 2010). 
58

 Disponíveis em <http://www.facebook.com>, <http://www.blackplanet.com>, <http://www.migente.com>, 

<http://www.sconex.com>. 



45 

 

 

 

Figura 3 – Social plug-in do Facebook no site do Greenpeace
59
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 Disponível em <http://www.greenpeace.org/international>. Acesso em: 29 abr. 2011. 
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5.4 Redes Sociais para Dispositivos Portáteis 

 

 

Com a crescente difusão de smartphones e outros dispositivos portáteis com 

instrumentos de localização geográfica, ganharam notoriedade redes sociais para dispositivos 

portáteis (mobile social networks
60

), como Foursquare e Gowalla
61

, que criaram novos meios 

para interação on-line, baseada na localização física dos seus usuários (CRANSHAW, TOCH, 

et al., 2010, p. 129). O Foursquare, por exemplo, descreve-se como uma plataforma para 

dispositivos portáteis em que usuários podem compartilhar sua localização com amigos 

usando um aplicativo para smartphone ou serviços de mensagens curtas para celular (short 

message service ou SMS) (FOURSQUARE, 2011). 

Sites de rede social como o Facebook também podem ser usados em dispositivos 

portáteis; há aplicativos como o Locaccino
62

, que tem funções de compartilhamento de 

localização. 

Para verificar a relação entre a localização dos usuários do Locaccino com os 

relacionamentos que eles têm entre si, Cranshaw et al. (2010) consideraram um grupo de 489 

usuários e compararam os seus vínculos de amizade, declarados no Facebook, e o que eles 

chamaram de “rede de co-localização”, ou seja, a rede estabelecida entre usuários que visitam 

os mesmos espaços simultaneamente. O estudo verificou que há uma relação direta entre a 

entropia
63

 dos locais que um usuário visita e o número de laços sociais que ele tem em sua 

rede. 

As redes sociais para dispositivos portáteis são um caso interessante de hibridização
64

 

do uso da cidade e formação do que Caio Vassão (2008) chama de uma nova urbanidade, 

porque as relações que os usuários têm na plataforma digital influenciam suas relações no 
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 Usa-se em inglês a palavra mobile para referir-se a dispositivos de comunicação portáteis. Ainda que, 

literalmente, essa palavra signifique “móvel”, as mobile social networks não são móveis, mas sim desenvolvidas 

para dispositivos portáteis. Daí a tradução da expressão como “redes sociais para dispositivos portáteis”. 
61

 Disponíveis em <http://www.foursquare.com> e <http://www.gowalla.com>. 
62

 Um aplicativo para a Web, desenvolvido no Mobile Commerce Lab da Universidade Carnegie Mellon que 

permite que seus usuários compartilhem sua localização com outros usuários no site de rede social Facebook, 

sujeito ao controle de privacidade dos usuários (CRANSHAW, TOCH, et al., 2010, p. 132). 
63

 Considera-se por entropia, nesse caso, a concentração de usuários diferentes que visitam certo local; quanto 

maior a entropia, maior a variedade de usuários que visitam o local (CRANSHAW, TOCH, et al., 2010, p. 133).  
64

 Hibridização refere-se às lógicas heterogêneas que estão simultaneamente em ação no mesmo espaço. Por 

exemplo, em um espaço, pode haver uma lógica top-down do ambiente, desenvolvida por um arquiteto; o mesmo 

espaço, no entanto, pode estar sujeito também à lógica da econômica informal de uma rua, que pode ser 

incompatível com as ideias operacionalizadas pelo arquiteto. A essas lógicas podem se somar as experiências 

mediadas do mediascape (paisagem midiática). A inclusão de novas tecnologias de mídia, como os telefones 

celulares, aumentou a densidade das lógicas em operação no espaço urbano (WAAL, 2010). 
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plano físico, e vice-versa; eles podem ir a certo lugar porque o aplicativo de rede social indica 

que seus amigos estão lá, ou podem se tornar amigos, na plataforma digital, pois se 

conheceram em um espaço físico. Nesse aspecto, o uso de dispositivos móveis pode ajudar a 

adensar as redes sociais virtuais. 

 

 

5.5 Crowdsourcing 

 

 

Crowdsourcing (fornecimento pela massa) é um modelo de operação que visa a chegar 

a soluções criativas por meio da abertura de um problema para uma rede distribuída de 

indivíduos resolver (BRABHAM, 2008). Esse modelo é diferente dos sites de rede social, 

porque não há interações diádicas diretas. Os usuários determinam uma solução, mas a 

comunicação é unidirecional, de todos os usuários para uma central, que coordena tudo o que 

é recebido. Crowdsourcing é, portanto, um modelo de solução bottom-up. 

Pode-se questionar a decisão de incluírem-se os sistemas de crowdsourcing entre as 

redes sociais virtuais, uma vez que eles não têm, necessariamente, características típicas 

dessas redes, como a conexão entre usuários ou a comunicação bidirecional. Ressalta-se, no 

entanto, que nesses sistemas os usuários interagem todos entre si, pois o que compartilham é 

disponibilizado para todos. Assim, a topologia dos sistemas de crowdsourcing pode ser 

pensada como uma rede social em que cada nó está conectado a todos os demais. 

Brabham (2008) menciona alguns exemplos de uso de crowdsourcing para negócios, 

como Threadless
65

, iStockphoto
66

 e InnoCentive
67

, mas esse modelo também pode ser usado 

para gerenciamento de crise e manifestações populares, como é o caso do Ushahidi
68

. 

Ushahidi, termo que em suaíle significa “testemunha”, é uma plataforma de software, 

criada sem fins lucrativos, para apresentação de dados por crowdsourcing em situações de 
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 Loja on-line de camisetas cujas estampas são escolhidas pelos usuários em um modelo de crowdsourcing. 

Usuários cadastrados podem votar favoravelmente ou contra as estampas (BRABHAM, 2008, p. 76). Disponível 

em <http://www.threadless.com>. 
66

 Site que vende fotos para apresentações e publicidade. As fotos são fornecidas por usuários que se cadastram 

no site e passam por um processo seletivo com a verificação de três de suas fotografias (BRABHAM, 2008, p. 

77). Disponível em <http://www.istockphoto.com>. 
67

 Sistema de resolução de problemas em grupo, financiado pela empresa farmacêutica Eli Lilly. Nele são 

propostos problemas que necessitam de soluções, geralmente atingidas em ambiente acadêmico, e os usuários 

que chegam a essas soluções recebem prêmios (BRABHAM, 2008, p. 78). Disponível em 

<http://www.innocentive.com>. 
68

 Disponível em <http://www.ushahidi.com>. 
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crise. Foi fundado em janeiro de 2008 por Ory Okolloh para suprir a falta de informações e 

notícias no Quênia, durante um período de ruptura governamental resultado de eleições 

conturbadas em dezembro de 2007. 

Houve, nas eleições quenianas de 2007, acusações de fraude e, como resultado, 

insurgência popular contra o governo do presidente da situação, Mwai Kibaki. As 

manifestações foram combatidas por forças do exército, e instaurou-se um regime de censura, 

em que a mídia tradicional não podia divulgar informações sobre os movimentos populares 

(OKOLLOH, 2009, p. 65). 

Ory Okolloh idealizou o sistema Ushahidi como uma alternativa para que os 

quenianos tivessem acesso a informações sobre as manifestações e para que se pudesse prestar 

ajuda às comunidades em que houvesse agressões e feridos. Ela convocou os especialistas 

locais em tecnologia para criar o sistema, que foi desenvolvido em alguns dias, apenas por 

voluntários. O sistema recebia informações pela Web e por SMS, o que facilitava a inserção 

de dados por usuários, mesmo que eles não tivessem acesso à Internet (OKOLLOH, 2009). 

O Ushahidi evoluiu para uma plataforma que pode ser usada gratuitamente por 

pessoas e organizações para coletar dados e visualizá-los. Esse desenvolvimento foi feito com 

fundos fornecidos pela Humanity United, uma organização dedicada a erradicar a escravidão 

e os genocídios. 

Ory Okolloh (2009) constatou que houve divulgação de informações falsas no 

Ushahidi durante a crise no Quênia. No entanto, elas eram corrigidas pelos próprios usuários; 

quando havia um número suficiente de divulgações, as informações falsas eram compensadas 

por um número maior de mensagens que refletiam a verdadeira condição local. 

Uma aplicação diferente para o crowdsourcing são os sistemas da chamada 

folksonomy
69

. Esses sistemas caracterizam-se por terem usuários classificando informações. 

Alguns exemplos são os sites Flickr
70

, Delicious
71

 e Technorati
72

 (SINCLAIR e CARDEW-

HALL, 2008). 

Em sites que usam folksonomy para a classificação do conteúdo, páginas ou artigos 

geralmente podem ser localizados por nuvens de tags (etiquetas), que são conjuntos de 

palavras cadastradas por usuários para classificar o conteúdo do site. Essas nuvens podem 

                                                 
69

 Neologismo na língua inglesa que combina a palavra folks (pessoas) e taxonomy (taxonomia). Identifica 

sistemas em que a classificação da informação é feita pelos usuários.  
70

 Site de compartilhamento de fotos em que usuários podem classificá-las com tags. Disponível em 

<http://www.flickr.com>. 
71

 Disponível em <http://www.delicious.com>. 
72

 Disponível em <http://www.technorati.com>. 



49 

 

 

ajudar os usuários a localizar um conteúdo, pois, com elas, não é necessário pensar nas 

palavras ideais que representam um contexto ou tema. Por outro lado, esse raciocínio é 

necessário quando se pesquisa algo em uma caixa de busca (SINCLAIR e CARDEW-HALL, 

2008). 

Como os usuários determinam as tags em sistemas de folksonomy, é possível que eles 

ponham temas em evidência e, assim, ajudem mais usuários a se informarem sobre esses 

temas. Isso é útil para o desenvolvimento de movimentos populares, pois, neles, ocorre um 

rápido aumento no número de informações publicadas sobre o movimento, como aconteceu 

no Quênia, em 2007. 

Na seção 7.4 são analisados seis exemplos de crowdsourcing
73

. São eles: links para 

sistemas de social bookmarking
74

 na versão on-line do jornal Clarín, os canais de televisão 

participativos Current TV e Free Speech TV, o movimento de produção coletiva de vídeo 

Remix Culture, o Ushahidi e a seção Conversations do site TED. 
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 Vide seção 7.4. 
74

 Plataformas de compartilhamento de notícias e informações, que se caracterizam por elencar em evidência 

aquelas que são mais votadas pelos usuários. Geralmente, o compartilhamento e bookmarking é feito entre 

amigos, mas no caso de duas plataformas populares, Digg <http://www.digg.com> e Delicious 

<http://www.delicious.com>, as informações mais votadas por todos os usuários são colocadas em destaque na 

home page. 
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6 USUÁRIOS 

 

 

Os usuários ou nós das redes sociais on-line podem ser analisados individualmente e 

em sua totalidade. Uma análise individual foi feita em seções anteriores deste trabalho, que 

abordaram as identidades possíveis desses usuários e os tipos de ação que cada um deles pode 

tomar em uma rede social virtual. Já este capítulo se dedica à análise da totalidade dos 

usuários. 

O objetivo dessa análise é verificar se os usuários de sites de rede social constituem 

uma amostra substancial da sociedade e quais as perspectivas de crescimento dessa amostra. 

Para tal análise, considerou-se o número de usuários da Internet no Brasil, sua evolução com o 

tempo e o percentual desses usuários que visitam sites de rede social. Esses dados foram 

extraídos principalmente de relatórios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Considerou-se também que a variação do número de usuários da Internet está 

diretamente ligada a fatores econômicos. Conforme se verá adiante, há negócios que visam ao 

lucro em diversos níveis da Internet e da Web, e a expansão desses negócios está direta ou 

indiretamente ligada ao crescimento do número de usuários da Internet. Provedores de acesso, 

agências de publicidade on-line e fábricas de computadores, por exemplo, são empresas cuja 

curva de ganhos geralmente segue a variação do número de usuários da Web. Assim, visa-se 

também neste capítulo a identificar a curva de crescimento das empresas de tecnologia com 

atividades relacionadas à Internet. 

Como exemplo da relação entre o sucesso econômico de um meio de comunicação e 

sua abrangência na sociedade, pode-se citar a televisão. Neil Postman (2009, p. 3), ressalta 

enfaticamente que o principal objetivo da televisão é produzir ganhos econômicos, e Marshall 

McLuhan (1994, p. 126-133) descreve que o sucesso financeiro da TV, principalmente com a 

expansão da publicidade a partir da Segunda Guerra Mundial, foi determinante para a 

massificação desse meio. Como ilustração, apenas 6,8% dos lares brasileiros não tinham uma 

TV em 2003 (IBGE, 2008) e, comparativamente, 72,3% dos domicílios brasileiros não tinham 

computador em 2009 (IBGE, 2009). 

Após a análise, na seção 6.2, dos aspectos econômicos relacionados ao crescimento da 

Internet, da Web e de suas aplicações, passa-se para a seção final deste capítulo, sobre a 
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participação política dos usuários de redes sociais on-line. Inicia-se essa seção com um estudo 

conceitual sobre participação política, e analisam-se em seguida maneiras que os usuários têm 

para se associarem e iniciarem ou expandirem movimentos com fins políticos. 

 

 

6.1  Internet – Crescimento e Usuários 

 

 

No Brasil, a população com acesso à Internet cresce em ritmo acelerado. Em 2004, 

13,7% dos domicílios tinham computadores com capacidade de acesso à Internet no país, e 

esse número teve um crescimento anual de 23% entre 1996 e 2004. Em 2005, 11,4 milhões de 

brasileiros acessavam a Internet com frequência, e 18,3 milhões tinham algum acesso 

(POSSEBON, 2007, p. 295), o que correspondia a aproximadamente 10% da população 

brasileira
75

. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2005/2008, que 

considera indivíduos com pelo menos dez anos de idade, esse percentual era mais alto: 20,9% 

em 2005 (IBGE, 2008). 

Esses números são inferiores aos de países desenvolvidos. Os Estados Unidos, por 

exemplo, têm mais de 20% de sua população usando a Internet desde 1996 (LEE, 

CORNFIELD e HORRIGAN, 2005), e a França já tinha, em 2002, 30% de seus cidadãos com 

acesso à Web (LE HIR, 2002). 

Os gráficos a seguir mostram a evolução do número de domicílios e de usuários com 

acesso à Internet no Brasil. 
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 Se considerada a população de 183.987.281, recenseada e estimada pelo IBGE em 2007 (IBGE, 2007). 



52 

 

 

 

Gráfico 2 – Percentual de domicílios com acesso à Internet no Brasil
76

 

 

 

 

Gráfico 3 – Usuários da Internet no Brasil em 2005 e 2008
77
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 Percentual de domicílios que têm microcomputador com acesso à Internet no Brasil, verificados pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre 2001 e 

2009, exclusive as pessoas da área rural dos seguintes Estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e 

Amapá (IBGE, 2009). Esse percentual era de 8,5% em 2001, 10,3% em 2002, 11,4% em 2003, 12,3% em 2004, 

13,8% em 2005, 17% em 2006, 20,3% em 2007, 24,10% em 2008 e 27,7% em 2009. 
77

 Percentual de pessoas que utilizaram a Internet na população com dez anos ou mais de idade, no período de 

referência de três meses antes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2005/2008 (IBGE, 2008). O 

percentual era de 20,9% em 2005 e 34,8% em 2008. 
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Em março de 2010, o número de usuários que acessavam a Internet de casa chegou a 

37,9 milhões no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Nielsen/Ibope On-line. Se 

considerados os usuários que se conectavam à Internet a partir de outros lugares, como 

escolas, bibliotecas, lan houses ou outros ambientes, esse número chegava a 67,452 milhões 

de pessoas (IDG NOW, 2010), ou seja, cerca de 35,4% da população
78

. 

Ainda que a penetração da Internet seja muito menor que a da televisão, a Web ganha 

espaço no país. Além do crescimento no número de usuários, o número de horas de uso da 

Internet também aumenta. De acordo com a pesquisa da Nielsen/Ibope On-line, o tempo 

médio, em 2010, era de 71 horas por mês, mais de duas horas ao dia (IDG NOW, 2010). Em 

contraste, uma pesquisa da Ibope/Netratings constatou que, em abril de 2006, os usuários 

navegaram na Internet por 19 horas e 24 minutos em média (FOLHA, 2006), ou seja, 26,2% 

do número de horas mensais em 2010. 

Outro dado significativo são os tipos de sites mais acessados no Brasil. De acordo com 

levantamento do Ibope/NetRatings de 2005, os líderes em acessos eram os sites de 

comunidades, com 20,5% das visitas, seguidos pelos serviços de e-mail, com 11,3% 

(POSSEBON, 2007, p. 295). O uso da Web para comunicação continuou crescendo nos anos 

consecutivos, como mostra o gráfico a seguir. 
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 Se considerada a população constatada pelo Censo 2010 do IBGE, que era de 190.732.694 (IBGE, 2010). 
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Gráfico 4 – Finalidade do acesso à Internet no Brasil
79

 

 

De acordo com o ranking dos sites mais visitados no Brasil, divulgado por Alexa.com 

em fevereiro de 2011 (ALEXA, 2011a), sete entre os vinte domínios mais visitados eram 

plataformas de comunicação entre usuários. Havia um site de compartilhamento de vídeo 

(youtube.com), três sites de rede social (orkut.com.br, facebook.com e orkut.com) e três 

plataformas de blogs ou microblogs (blogger.com, twitter.com, wordpress.com). A 

popularidade desses sites, que, de formas diversas, intermedeiam a comunicação entre 

pessoas, justifica o crescimento do uso da Web para comunicação. 

                                                 
79

 Percentual de pessoas que utilizaram a Internet com cada finalidade na população de 10 anos ou mais, 

considerando-se o período de referência dos últimos três meses antes da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2005/2008 (IBGE, 2008). 
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6.2 Perspectiva Econômica 

 

 

Uma das razões para a expansão do uso da Internet e das aplicações da Web foram os 

resultados econômicos que elas tiveram nas duas últimas décadas. Em 1999, o setor de 

produção da Internet, que inclui as companhias que produzem componentes de hardware, 

software, conteúdo, sistemas de computação, processamento de dados e serviços relacionados 

gerou, nos Estados Unidos, 300 bilhões de dólares em receita bruta, 4% do PIB americano 

(WELFENS, 2002, p. 74). Se consideradas todas as empresas do setor de produção das 

Tecnologias da Informação, a contribuição seria de um terço do Produto Interno Bruto norte-

americano entre 1995 e 1999 (WELFENS e AUDRESTSCH, 2002, p. 29).  

Essa contribuição para o PIB foi grande, mesmo em um momento de queda nos preços 

dos bens de tecnologia. O preço do capital conhecido como ICT (Information and 

Communication Technologies), que engloba computadores, software e equipamentos de 

comunicação, variou negativamente nos últimos 40 anos, especialmente a partir da década de 

1980, quando o computador deixou de ser um instrumento de acadêmicos e militares e tornou-

se objeto de uso pessoal. Entre 1999 e 2009, o preço relativo de computadores, software e 

comunicação caiu cerca de 34,8% nos Estados Unidos, de acordo com o Bureau of Economic 

Analysis (BEA, 2010). Segue abaixo uma tabela que mostra a variação do custo do capital 

ICT a cada década nos últimos 40 anos: 

 

Tabela 1 – Variação média dos preços de ICT nos Estados Unidos por período (%)
80

 

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2009 

-19,71 -32,29 -51,59 -32,65 

 

 

No Brasil, a tecnologia também é um setor importante da economia. Isso é 

demonstrado pelo valor das vendas dos equipamentos de informática, que em 2008 atingiu o 

patamar de R$ 9.328.215.000. Considerando-se as vendas por produto, as de desktops 
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 Fonte BEA (2010). 
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totalizaram R$ 4.683.670.000, e as de equipamentos portáteis somaram R$ 3.564.010.000 

(IBGE, 2008).  

Considerando-se o PIB do Brasil em 2008, que foi de US$ 1.635.521.000.000 (IMF, 

2010), pode-se dizer que, diferentemente da realidade americana, o Brasil é um país em que a 

tecnologia ainda representa um percentual pequeno do PIB (as vendas de equipamentos de 

informática representam cerca de 0,33%
81

). No entanto, esse quadro tende a mudar com o 

rápido crescimento de alguns setores; os serviços para acesso à Internet em banda larga, por 

exemplo, geraram uma receita operacional líquida acrescida de subvenções de R$ 545 

milhões em 2006 e R$ 775 milhões em 2007 (IBGE, 2007), um aumento de 42% em um ano. 

Há também programas governamentais para promoção da inclusão digital
82

 que 

tendem a viabilizar investimentos na área de tecnologia no Brasil. Um deles é o Computador 

para Todos, que começou em 2003, e tinha por objetivo facilitar o acesso do cidadão a 

computadores pessoais. Esse projeto foi executado por meio do desenvolvimento de uma 

arquitetura de computadores de baixo custo, montados total ou parcialmente no país, com 

capacidade de acesso à Internet, e cuja aquisição podia ser feita com financiamento 

específico, concedido por bancos federais. O financiamento também podia ser usado para 

pagamento de serviços de manutenção técnica e cursos de informática (GOVERNO 

FEDERAL, s.d.). 

Esse tipo de programa contribui com o ingresso na Web de pessoas que não teriam 

acesso a um computador sem incentivos. Uma vez que tenham esse acesso e saibam como 

usar o computador e como navegar pela Web, essas pessoas podem usar sites de rede social, já 

que a utilização deles é geralmente gratuita e simples.  

Os programas de inclusão digital podem, portanto, ajudar usuários a superar dois 

impedimentos possíveis para uma pessoa que queira acessar um site de rede social. O 

primeiro deles é a falta de acesso a um computador, ou serviço de conexão à Internet. O 

segundo é a falta de capacitação técnica para operar o computador, os sistemas de software 
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 Considerando-se a cotação média do dólar americano, R$ 1,725 em 2008 (BCB, 2011), o PIB brasileiro em 

2008 foi de R$ 2.821.273.725.000. O total de vendas de equipamentos de informática foi de R$ 9.328.215.000 

(IBGE, 2008), o que representou 0,33% do PIB. 
82

 Inclusão digital é uma expressão que, de acordo com a descrição da Comissão Europeia, representa as ICT 

(Tecnologias de Informação e Comunicação ou Information and Communication Technologies) inclusivas, e o 

uso de ICT para atingir objetivos de inclusão de pessoas à sociedade. A política de inclusão digital, também 

conhecida como e-inclusion (HOLZINGER e MIESENBERGER, 2009, p. V), visa a reduzir as dificuldades de 

acesso às ICT e promover o uso de ICT para superar a exclusão e melhorar o desempenho econômico, 

oportunidades de emprego, qualidade de vida, participação e coesão sociais (EUROPEAN COMISSION, s.d.). 
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necessários para acessar a Web e a própria interface do site visitado. Esse impedimento 

técnico também pode ser diminuído com a boa usabilidade
83

 dos sites. 

 

 

6.3 Participação Política 

 

 

Um dos propósitos da participação de usuários nos sites de redes social é a 

manifestação de atitudes e identidades políticas, ou a participação política efetiva visando a 

criar movimentos que atinjam autoridades capazes de alterar processos políticos (DIAS, 2007, 

p. 202). Neste capítulo, analisam-se trabalhos existentes sobre a participação política dos 

cidadãos, em associação com a possibilidade de expansão desse tipo de participação em redes 

sociais on-line. 

Nelson e Huntington (1984, p. 1-3, tradução nossa) descrevem a relação entre a 

participação política e o grau de desenvolvimento econômico das sociedades: 

 

Em sociedades tradicionais, o governo e a política estão geralmente nas mãos 

de uma pequena elite. Os camponeses, artistas e negociantes, que formam a maior 

parte da população, podem ou não reconhecer como as ações do governo afetam 

suas vidas. Porém, eles geralmente não se dão conta de que seria possível, ou 

desejável, tentar influenciar as ações governamentais. [...] Em contraste, o princípio 

da cidadania ativa é aceito e enfatizado em todos os Estados industriais modernos, 

ainda que as formas e a natureza da participação legítima variem amplamente. 

[...] Na maioria das nações desenvolvidas, um crescimento mais igualitário 

demanda uma reorientação de políticas e programas sociais e econômicos. Essa 

reorientação é, também, a principal tarefa das nações em desenvolvimento. É, em 

primeira instância, um problema político. [...] A dificuldade é que aqueles que se 

beneficiam do status quo, ou esperam fazer isso, irão geralmente resistir à reforma, e 

eles normalmente têm poder. 
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 Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia a facilidade de uso de interfaces para usuários. A palavra 

usabilidade também se refere aos métodos que podem ser adotados durante o projeto (design) de uma interface 

para facilitar o uso dela. Como atributo de qualidade, a usabilidade pode ser definida por cinco componentes: (1) 

Facilidade de aprendizado – quão fácil é para os usuários concluir tarefas básicas quando encontram a interface 

pela primeira vez? (2) Eficiência – depois que os usuários aprenderam a usar a interface, quão rapidamente eles 

podem realizar tarefas? (3) Memorability (ou memorização) – quando os usuários voltam à interface algum 

tempo depois de usá-la, quão facilmente eles restabelecem a proficiência? (4) Erros – quantos erros os usuários 

cometem, quão severos são esses erros e quão facilmente eles podem se recuperar desses erros? (5) Satisfação – 

quão agradável é o uso da interface? (NIELSEN, 2003). 
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[Nas nações em desenvolvimento] a reforma sofrerá oposição não apenas de 

uma pequena elite, mas também de uma variedade muito maior de pessoas da classe 

média e média-alta. Essas pessoas não são ricas nos padrões de nações 

industrializadas; elas geralmente sabem disso e não aceitariam ser descritas como 

uma elite privilegiada. Ainda assim, comparando-as com a maioria de seus 

compatriotas, elas são privilegiadas. Ainda que elas apoiem e, frequentemente, 

demandem algumas reformas, elas não estão preparadas para aceitar mudanças que 

sacrifiquem suas próprias aspirações e, ainda menos, o seu padrão de vida. Ainda 

que a classe média e média-alta representem uma parte menor do total da população 

nas nações em desenvolvimento que nas industrializadas, seu número de membros é 

geralmente substancial, e sua voz na política ainda mais. 

 

A participação política na Web pode ajudar a reduzir a resistência da classe média, por 

atingi-la gradativamente com ideias reformadoras. O crescimento de grupos que visem à 

reforma política e se expandam a partir de conexões fracas pode levar a classe média a 

compreender que as mudanças são benéficas para ela também. Essa é uma possível conclusão 

lógica, baseada na análise de redes sociais de Granovetter (1973, p. 1367), em que figuras 

marginais, com muitas ligações fracas, são capazes de difundir ideias por toda a rede, pois as 

compartilham, inicialmente, com um grupo pequeno que as propaga, gradativamente, a outros 

grupos pequenos. 

Assim, uma forma de difundir ideias reformadoras, desviantes de um padrão, é por 

meio da adesão de alguns antes de ter-se a participação de todos. Isso se reforça pela análise 

de Nelson e Huntington (1984, p. 2-3, tradução nossa), que descrevem estratégias que líderes 

políticos podem usar para diminuir a resistência a mudanças; uma delas é a mobilização 

política de grupos inicialmente passivos, ou ativos, mas ineficazes: 

 

Líderes políticos no poder, ou que aspirem ao poder, devem superar a 

resistência da elite e da classe média se quiserem reorientar políticas de 

desenvolvimento. Eles podem escolher ou combinar três estratégias básicas com 

essa finalidade. Com a primeira delas, alguns segmentos da classe média-alta podem 

ser persuadidos a abandonar ou diminuir sua oposição, o que pode ser feito por 

líderes (a maioria dos quais são da elite ou da classe média) que apelem a princípios 

ideológicos, ao fervor nacionalista, a interesses pessoais de longo prazo, ou podem 

barganhar pelo suporte, oferecendo compensações para indivíduos ou grupos por 

suas concessões. A segunda estratégia possível é a simples repressão. Isso requer 

forças militares e policiais leais e eficientes. A terceira estratégia é a mobilização 
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política de grupos que eram anteriormente passivos, ou ativos, mas ineficazes, com o 

fim de contrabalancear ou aniquilar a oposição.  

[...] Por participação política, entende-se a atividade de cidadãos concebida 

para influenciar a tomada de decisão do governo. A participação pode ser individual 

ou coletiva, organizada ou espontânea, contínua ou esporádica, pacífica ou violenta, 

legal ou ilegal, eficaz ou ineficaz. O suporte eficaz a uma mudança nas políticas 

econômicas ou sociais é mais provavelmente resultado da participação coletiva 

organizada, que pode assumir muitas formas. 

 

Como se observa na citação acima, Nelson e Huntington (1984, p. 4) consideram a 

participação política como atividades concebidas para afetar a tomada de decisão 

governamental. Essas atividades direcionam-se a autoridades públicas, cujo poder de decisão 

final é reconhecido pela sociedade. Limita-se assim a participação política a ações que têm o 

potencial de promover mudanças reais na estrutura econômica, administrativa e normativa da 

sociedade. 

A difusão de movimentos nas redes sociais pode acontecer pelo contato com grupos 

que têm ideias desviantes de um padrão, mas não abrangem toda a rede. Estabelecendo-se 

inicialmente uma sub-rede entre alguns grupos, tornam-se mais numerosas as conexões com o 

restante da rede e, consequentemente, aumentam as chances de atingirem-se mais nós e 

divulgar-se o movimento de forma eficaz para toda a sociedade. 

Nelson e Huntington (1984, p. 4) definem que a participação política inclui atividades, 

mas não atitudes. De acordo com os autores, ela não inclui a orientação política, ou apoio a 

certos governantes. A posição política do cidadão não é considerada participação, mas sim 

ação política. Em uma estrutura de rede, portanto, a participação política depende de fluxos, e 

não só de certos posicionamentos ou identidades dos nós da rede. 

Sem fluxos, não há como se atingir toda a rede, e assim não há como se falar na 

possível eficácia de uma participação política. Além disso, os fluxos precisam ser iniciados e 

propagados por cidadãos comuns. Nelson e Huntington (1984, p. 4) consideram como 

participantes em atividade política os cidadãos ou, mais precisamente, indivíduos em sua 

função de cidadãos, e não os observadores políticos ou profissionais da política. Assim, a 

discussão em redes sociais aproxima-se da participação política, ao contrário da comunicação 

por eixo centralizador da mídia tradicional, feita por profissionais. 

No entanto, as informações que entram nas redes sociais são afetadas pela mídia 

tradicional. Como observa Habermas (1998, p. 376), os movimentos sociais, os fóruns de 
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cidadãos e as diferentes formas de associativismo são sensíveis aos problemas políticos; 

todavia, os sinais e impulsos enviados à sociedade são demasiado fracos para redirecionarem 

os processos de decisão no sistema político, em grande parte, devido à mídia. 

Mesmo que não seja totalmente isenta das informações divulgadas por outros veículos, 

a self media
84

, em que se incluem as redes sociais virtuais, dificulta o monopólio da agenda 

pública pela mídia tradicional, pelo menos em situações de crise. Um exemplo disso foi a 

queda do presidente filipino Joseph Estrada, em 2001. Após manifestações de mais de um 

milhão de cidadãos, que se organizaram por mensagens de celular (RHEINGOLD, 2002, p. 

157-158; SHIRKY, 2011), o presidente foi deposto. 

A self media também pode influenciar a agenda de discussões por meio de seu impacto 

na mídia de massa. Uma parte significativa dos temas sociais da agenda pública (e.g. a 

sensibilização para questões ambientais, novos direitos sociais) dificilmente ganharia 

relevância sem um veículo de comunicação que competisse com o a influência econômica e 

política das grandes corporações (CORREIA, 2005, p. 65-67). 

Como crítica ao papel da Web e das redes sociais na participação política dos cidadãos, 

Matthew Hindman (2009, p. 131) ressalta que os sites não comerciais com conteúdo político 

representam uma parte muito pequena da Web, e que esses sites não conseguiram fazer frente 

à mídia tradicional. Ainda assim, Hindman salienta que os sites de rede social podem 

contribuir com a divulgação de novos sites políticos independentes. 

É possível que o consumo de conteúdo político, analisado por Hindman, exista em 

maior quantidade, mas não em sites padrão, e sim no interior das redes sociais. Hashtags que 

identificam fatos políticos estão frequentemente na lista das mais usadas no Twitter
85

; além 

disso, redes sociais on-line foram um instrumento de mobilização social no Irã, em 2009, e 

nas revoluções de 2010, na Tunísia, e 2011, no Egito (KINSMAN, 2011). 

 

  

                                                 
84

 Self Media, combinação das palavras self (auto) e media (mídia), é uma expressão cunhada pelo visionário 

Jean Cloutier (1975) para identificar um novo tipo de mídia que resultaria do EMEREC (émmeteur-récepteur), 

ou seja, o emissor e o receptor da informação como a mesma pessoa. Usuários do YouTube, que postam e 

consomem vídeos, ou participantes do movimento Remix Culture, que criam e consomem material audiovisual, 

interativa e iterativamente, são exemplos atuais de emissor e receptor unificados, e as plataformas que eles 

utilizam são, portanto self media. 
85

 O Twitter divulga as hashtags cujo uso é mais frequente (trending topics). A lista está disponível em 

<http://search.twitter.com/>. (KWAK, LEE, et al., 2010) analisaram perfis e trending topics no Twitter entre 

junho e agosto de 2009, e detectaram que quatro entre as vinte hashtags mais difundidas eram relacionadas ao 

Irã (IranRiggedElect, persiankiwi, StopAhmadi, iranbaan). Eles também observaram que dois entre os vinte 

perfis mais seguidos do Twitter eram de políticos (Barack Obama e Al Gore). 
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7 CASOS DE USO 

 

 

Neste capítulo serão analisados casos de uso de redes sociais virtuais, segmentados de 

acordo com os modelos de interação descritos no quinto capítulo: (1) comunidades virtuais; 

(2) microblog; (3) site de rede social; e (4) crowdsourcing. Não se incluiu aqui um caso de 

uso de rede social para dispositivos portáteis pois, para ilustração desse modelo de interação, 

já se tratou do Foursquare e do Locaccino na seção 5.4. 

Para essa análise, selecionaram-se inicialmente sites e plataformas em que se 

formassem redes de indivíduos por meio da discussão, colaboração ou conexão entre usuários. 

Essa seleção foi feita considerando-se as referências dos artigos e livros estudados neste 

trabalho, sites de grupos de mídia que permitiam a interação dos usuários, listagens de sites 

mais visitados da Web (ALEXA, 2011c), e sites indicados ao autor. Quando mais de um caso 

foi selecionado para uma categoria, escolheram-se plataformas que servissem a finalidades 

diversas ou que tivessem posições políticas diferentes. Em todos os casos, buscaram-se 

sistemas que inovassem por sua arquitetura ou por suas funcionalidades. 

Em seguida, os sites e plataformas levantados foram categorizados de acordo com os 

modelos de interação mencionados anteriormente. Nessa categorização, levou-se em conta a 

similaridade entre os aspectos técnicos do caso de uso verificado e os típicos de cada modelo 

de interação. 

Finalmente, analisaram-se a finalidade das plataformas e o possível impacto da 

participação dos seus usuários. Verificaram-se filtros que impedissem a comunicação direta, 

distorções nas informações divulgadas e os resultados atingidos pelo uso desses espaços. 

As comunidades virtuais analisadas foram os painéis de discussão em versões on-line 

de dois jornais tradicionais (Wall Street Journal e Libération) e um fórum on-line, criado 

espontaneamente por participantes de um concurso público: o fórum Ofchan. 

O microblog analisado foi a plataforma TimesPeople, do New York Times, em que os 

usuários podem seguir outros usuários para receber recomendações de notícias publicadas no 

jornal. 

A rede social on-line analisada foi o projeto Diaspora. Ele apresenta-se como uma rede 

social virtual que prioriza a privacidade dos usuários (DIASPORA, 2010). Além disso, ele se 
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diferencia de sites como o Facebook por sua arquitetura distribuída ou peer-to-peer 

(MUSIANI, 2010). 

Os casos de crowdsourcing analisados foram dois canais de TV que usam a Internet 

para promover a participação de espectadores ou que têm a função de motivar usuários a 

interagir em suas comunidades e agir em prol delas (Current TV e Free Speech TV), o 

movimento Remix Culture, o site Ushahidi e a área Conversations do site TED. 
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7.1 Comunidades Virtuais 

 

 

Inicia-se esta seção com a análise de versões on-line e interativas de jornais 

tradicionais. Nesses veículos, que foram historicamente de comunicação unidirecional, a 

possibilidade de interação pode ser considerada uma inovação significativa. 

 

 

7.1.1 Liberation.fr 

 

 

O Libération
86

, conhecido pelos franceses como Libé, é um jornal que começou a 

circular em 1973. Fundado por Jean-Paul Sartre, esse jornal, que teve um início posicionado à 

extrema-esquerda, adotou uma posição de esquerda social-democrata com a saída de Sartre, 

na década de 80 (GUISNEL, 2000, p. 5). 

A versão on-line do jornal, que teve 196.380.379 em 2010 (OJD, 2011), disponibiliza 

um espaço de fórum após cada notícia. O fórum do Libé tem uma função importante na 

composição da notícia; os usuários são convidados a reagir, e revelam, muitas vezes, 

impressões que contrastam com as do autor da matéria. 

Ao final de cada artigo do Libération, há um botão Réagir (reagir), que leva os 

usuários cadastrados a uma interface em que podem manifestar suas opiniões. Os 

comentários, no entanto, são moderados pelo jornal, e, por isso, não são publicados 

instantaneamente. Há, porém, um indicador do número de comentários que aguardam 

verificação (en attente de modération), atualizado automaticamente quando qualquer 

comentário é enviado. 

No Libération, as matérias publicadas são como tópicos de discussão de uma 

comunidade virtual. No entanto, os usuários não podem publicar matérias, ou seja, não têm 

autorização para criar tópicos, apenas comentá-los. Isso diferencia as reações no Libération do 

modelo de comunidade virtual descrito por Rheingold (2000, p. 51-52). 

Os usuários podem interagir entre si, manifestando sua opinião sobre comentários de 

outros usuários. A plataforma não facilita o contato direto entre usuários, mas opiniões sobre 
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 Disponível em <http://www.liberation.fr>. 
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comentários são permitidas pelas regras do site. Como essas opiniões são publicadas para 

todos os visitantes do jornal, elas podem ajudá-los a compreender temas complexos sob 

perspectivas diferentes. 

A imagem abaixo ilustra a interface de reações do liberation.fr. Os comentários são 

apresentados em um espaço adjacente à matéria jornalística. 

 

 

Figura 4 – Comentários de usuários ao final dos artigos do Libération
87
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 Disponível em <http://www.liberation.fr/monde/0101268198-berlusconi-vante-a-nouveau-le-bronzage-d-

obama>. Acesso em mar. de 2009. Atualmente, o acesso aos artigos e fóruns do Libération é concedido somente 

a assinantes. Apenas a home page do jornal é acessível por todos os visitantes. 
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7.1.2 WSJ.com (Wall Street Journal) 

 

 

O Wall Street Journal é uma publicação lida e formada pelo núcleo financeiro dos 

Estados Unidos. É produzido por um grande conglomerado corporativo, o Dow Jones 

(REESE, 1990).  

O jornal oferece em sua versão on-line
88

 uma seção de comentários, semelhante à do 

Libération, que se diferencia na apresentação. Os comentários são ocultados por padrão em 

uma guia (tab) exclusiva para eles. 

 

 

Figura 5 – Tab de comentários do Wall Street Jounal
89
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 Disponível em <http://online.wsj.com>. 
89

 Disponível em <http://online.wsj.com/article/SB122731000016149251.html>. Acesso em mar. 2009. 
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Figura 6 – Comentário no Wall Street Journal
90

 

 

Atualmente, usuários também podem recomendar comentários
91

, postar uma resposta 

para comentários específicos e compartilhar notícias e opiniões no Facebook. Não é mais 

possível compartilhar as notícias em outros sites de social bookmarking, como era em 2009 

(ano da captura de tela acima). 

Há, no Wall Street Journal on-line, regras para publicação de comentários, como a 

inclusão de nome e sobrenome reais dos usuários, e a proibição da publicação de conteúdo 
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 Disponível em <http://online.wsj.com/article/SB122731000016149251.html>. Acesso em mar. 2009. 
91

 A recomendação de comentários no Wall Street Journal é uma manifestação de aprovação à opinião dos 

leitores. Ela tem o mesmo funcionamento do botão like do Facebook, descrito na seção 5.3.1. 
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ofensivo. Embora não haja moderação, os comentários podem ser removidos quando violarem 

as regras do site (WSJ, 2011). 

Alguns comentários verificados no jornal, como o retratado na página anterior, 

apresentam ideias e questionamentos dos leitores sobre as notícias. Alguns leitores se 

manifestam mais enfaticamente que o jornalista, apoiando ou repudiando decisões ou ações 

descritas nas matérias. 

Assim como no Libération, as opiniões divulgadas podem ajudar os leitores a formar 

sua própria opinião sobre certo assunto. A proibição de comentários anônimos e a necessidade 

da publicação de nome e sobrenome do autor nos comentários podem ajudar no controle da 

publicação de conteúdo incompatível com as políticas do site, ou que viole normas jurídicas, 

já que os autores podem ser legalmente responsabilizados. No entanto, isso também pode 

reduzir a participação daqueles que temam retaliações. 

 

 

7.1.3 Fórum Ofchan 

 

 

Além de sistemas de discussão instalados em sites de jornais e grupos de mídia, 

formam-se na Internet comunidades virtuais que discutem assuntos específicos. Com essa 

finalidade, usam-se plataformas para blogs
92

 ou fóruns
93

. 

Nessas comunidades os membros geralmente não têm tarefas específicas, como postar 

certo número de atualizações por dia, e é comum fazerem isso espontaneamente. O que 

usualmente ajuda as comunidades a se consolidarem é a quantidade de atualizações 

espontâneas publicadas por seus membros, que acabam fornecendo, em conjunto, informações 

úteis aos participantes da comunidade. 

Assim, os fóruns virtuais são grupos que geralmente se sustentam pelo 

compartilhamento de informações e pela criação colaborativa de conteúdo, e não por um valor 
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 WordPress, Blogger e TypePad (disponível em <http://www.typepad.com>) são plataformas populares para 

blogs (WRIGHT-PORTO, 2011, p. 8). 
93

 Algumas plataformas (frameworks) para fóruns on-line são o bbPress (disponível em <http://bbpress.org>), 

FluxBB (disponível em <http://fluxbb.org>), FUDForum (disponível em <http://fudforum.org>), Invision 

(disponível em <http://www.invisionpower.com>), myBB (disponível em <http://www.mybboard.net>), Phorum 

(disponível em <http://www.phorum.org>), phpBB (disponível em <http://www.phpbb.com>), SMF (disponível 

em <http://www.simplemachine.org>), UseBB (disponível em <http://www.usebb.net>), Vanilla (disponível em 

<http://www.getvanilla.com>), vBulletin (disponível em <http://www.vbulletin.com>) e YaBB (disponível em 

<http://www.yabbforum.com>) (DAWSON, 2009, p. 451). 
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compartilhado ou hierarquias, como observa Clay Shirky (2008, p. 53). Dessa forma, são 

menos sujeitos a conflitos e rupturas entre seus membros. 

Nesta seção será analisado um fórum criado em 23 de março de 2009 para o 

compartilhamento de informações sobre um concurso público, para o cargo de Oficial de 

Chancelaria, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Essa análise foi feita com base 

em visitas ao fórum entre maio de 2009 e abril de 2011, e com informações providas por sua 

administradora, Claudia Machado, que também participou do concurso. 

O concurso foi organizado pela Fundação Carlos Chagas e teve 10.893 inscritos para 

150 vagas (FCC, 2009). Inicialmente, alguns candidatos criaram um tópico para discussão 

sobre o concurso no fórum do Correioweb
94

. Como essa plataforma apaga mensagens antigas, 

e o concurso ainda se estenderia por alguns meses, Cláudia instalou a plataforma phpBB em 

um servidor que administrava e abriu o fórum para interessados. Para isso, ela usou um 

domínio que tinha adquirido anteriormente; o fórum ficou disponível no endereço 

tadificil.com/ofchan. Ela também criou um nome, AASOF (Associação dos Aspirantes a 

Oficial de Chancelaria) para esse grupo. 

O fórum ficou ativo até abril de 2011 e acumulou, desde a sua criação, 571 membros, 

543 tópicos e 28.636 mensagens, uma média de 36 mensagens por dia. A maior parte das 

visitas aconteceu até setembro de 2009, quando os candidatos nomeados tomaram posse. 

Depois da posse, o fórum continuou recebendo visitas de excedentes, que dependiam de 

vacâncias ou autorizações especiais para tomarem posse, e pessoas interessadas em participar 

dos próximos concursos. 

Os assuntos comentados foram principalmente relacionados ao concurso, à carreira 

diplomática e de Oficial de Chancelaria, ao Ministério das Relações Exteriores e à cidade de 

Brasília. Muitos candidatos, que residiam em outros municípios, perguntavam aos brasilienses 

detalhes sobre moradia e infraestrutura. 

O fórum tornou-se um espaço centralizado de informações sobre o concurso, que 

provinham de fontes difusas, como os sites da Fundação Carlos Chagas e do Ministério do 

Planejamento, além de jornais, revistas, outros fóruns e de ligações telefônicas ou visitas que 

os membros do fórum Ofchan faziam aos órgãos envolvidos. 

Além de um espaço para troca de informações práticas, o fórum tornou-se um lugar 

para os candidatos compartilharem suas angústias e opiniões sobre o processo seletivo. Para 
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 Site ligado ao jornal Correio Brasiliense que tem uma seção de fóruns sobre concursos públicos. Disponível 

em <http://forum.concursos.correioweb.com.br>. Acesso em: 20 mai. 2011. 
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alguns, o relacionamento extrapolou o fórum; essas pessoas marcaram reuniões e visitas 

coletivas a ministérios para acompanharem o andamento do concurso pessoalmente. 

O Fórum Ofchan foi um exemplo de comunidade, considerando a definição de 

Bauman (2003, p. 153): tecido pelo compartilhamento, cuidado mútuo e uma identidade 

coletiva, nesse caso a de querer ser Oficial de Chancelaria. O tipo de interação que existiu 

entre os usuários lembrava a WELL
95

, com tópicos e subtópicos criados frequentemente. 

 

 

7.2 TimesPeople 

 

 

O TimesPeople funciona como um Twitter de notícias do New York Times. O usuário 

cria um perfil para identificar-se toda vez que navegar pelo jornal. Em seu perfil, ele também 

escolhe pessoas para seguir, e começa a receber notícias recomendadas por todas elas, por 

meio de RSS; essas pessoas ficam listadas no menu Following (Seguindo). Da mesma forma, 

um usuário pode ser seguido por outros, os quais são listados no menu Followers 

(Seguidores). 
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 Comunidade virtual pioneira descrita por Rheingold (2000, p. 50) e analisada na seção 5.1. 
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Figura 7 – TimesPeople, interação de microblog no jornal The New York Times

96
 

 

Após fazer o login, o usuário vê uma barra do TimesPeople no topo de cada página do 

jornal. Nessa barra há um botão Recommend (Recomende), que o usuário pode usar para 

recomendar qualquer notícia a seus seguidores. Ao fazer uma recomendação, a notícia fica 

disponível, por RSS, a todos os seguidores. 

Ainda que o conteúdo que se pode recomendar no TimesPeople se limite às notícias 

publicadas no New York Times, esse sistema muda a forma de evidenciação das matérias 

jornalísticas. Um grupo de usuários do TimesPeople pode, por exemplo, atentar mais às 

matérias compartilhadas por seus membros que às da home page, e assim eles deixam de 

simplesmente aceitar as notícias que o corpo editorial do jornal considera mais importantes. 
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 Disponível em <http://timespeople.nytimes.com>. Acesso em: 20 mar. 2010. 
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7.3 Diaspora 

 

 

Diaspora é uma rede social on-line que permite aos seus usuários decidir o que querem 

compartilhar, e com quem. Os usuários mantêm a propriedade de suas informações, incluindo 

listas de amigos, mensagens, fotos e detalhes de seus perfis (DIASPORA, 2010). 

O projeto Diaspora foi anunciado em abril de 2010. Começou com um pedido de 

fundos no site Kickstarter
97

, feito por quatro estudantes de computação da New York 

University
98

 (NYU) (SALZBERG, 2010). O valor pretendido, de US$ 10.000,00, foi atingido 

e superado. O total arrecadado pelos estudantes foi de US$ 200.641,00 (KICKSTARTER, 

2010). 

Atualmente, mais de um ano após o lançamento, o projeto Diaspora ainda é popular 

entre programadores. O site GitHub
99

, uma plataforma para compartilhamento de código, 

mostra esse projeto como um dos mais monitorados pela comunidade de desenvolvedores 

(GITHUB, 2011). 

No projeto Diaspora, a privacidade é mantida porque os usuários armazenam as suas 

informações pessoais em seus próprios servidores (MUSIANI, 2010). Cada computador que 

armazene informações na rede Diaspora, chamado seed (semente) ou pod (casulo) pelos 

desenvolvedores, conecta-se diretamente a outros computadores. 

Os desenvolvedores do Diaspora disponibilizaram, no GitHub
100

, instruções para 

configuração de servidores e um pacote de instalação do software necessários para se acessar 

a rede (SCHUBERT, 2011). O Diaspora é dependente de outros sistemas
101

, que precisam ser 

instalados previamente, e não está disponível para todos os sistemas operacionais
102

. Assim, o 

uso do Diaspora exige mais esforços que o de outras redes sociais, como o Facebook ou 
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 Disponível em <http://www.kickstarter.com>. O Kickstarter é uma plataforma para financiamento de projetos 

criativos. Os projetos inscritos no site passam por um processo de seleção e, se aceitos, são divulgados no 

kickstarter.com com links para doações. Os doadores podem escolher o valor com que querem contribuir, e 

apenas pagam se o valor pretendido pelo projeto (US$ 10.000,00 no caso do Diaspora) for atingido 

(KICKSTARTER, 2011). 
98

 Daniel Grippi, Maxwell Salzberg, Raphael Sofae e Ilya Zhitomirskiy (KICKSTARTER, 2010). 
99

 Disponível em <http://www.github.com>. Acesso em: 7 jun. 2011. Nesse dia, o Diaspora era o sexto projeto 

mais monitorado. 
100

 Disponível em <https://github.com/diaspora/diaspora/wiki/Installing-and-Running-Diaspora>. Acesso em: 7 

jun. 2011. 
101

 Ruby, RubyGems, Bundler, MySQL, OpenSSL, libcurl, ImageMagick, Git e Redis (SCHUBERT, 2011). 
102

 Atualmente disponível para Linux (Ubuntu, Debian e Fedora), OS X e Windows XP (SCHUBERT, 2011). 
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Orkut, que não requerem a instalação de software especial e são acessíveis por meio de um 

browser, como quaisquer outros sites da Web. 

O Diaspora ainda tem um número pequeno de visitas, se comparado ao de sites de 

rede social populares, como o Facebook ou Orkut. Entre primeiro de março e trinta de maio 

de 2011, o site teve 309.917 visualizações de página, uma média de 103.306 visualizações 

mensais (SALZBERG, 2011). Em contraste, considerando-se apenas o mês de agosto de 2010 

e visitantes brasileiros que acessaram a Internet de casa ou do trabalho, o Orkut teve cerca de 

29,4 milhões de visitantes únicos, e cada um deles visualizou, em média, 657 páginas do site. 

No mesmo período e nas mesmas condições, o Facebook teve cerca de 8,8 milhões de 

visitantes únicos, cada um dos quais visualizou, em média, 55 páginas. Considerando-se ainda 

os dez sites de rede social mais visitados no Brasil, em igual período e mesmas condições, 

houve cerca de 79.144 milhões (           de visualizações de página (COMSCORE, 

2010). 

A dificuldade técnica para uso do Diaspora, as características e o estado atual desse 

projeto contribuem com o pequeno número de visitas. O Diaspora ainda não foi aberto a 

qualquer interessado em participar; ao inscrever-se no site, o usuário entra em uma fila de 

espera para receber um convite de acesso. Além disso, a publicidade do projeto é feita, 

principalmente, por meio de algumas matérias jornalísticas
103

 e pelos próprios 

desenvolvedores, que mantêm um blog
104

 e um microblog
105

. 

Esses fatores, no entanto, não anulam o potencial do projeto. A priorização da 

privacidade e a arquitetura peer-to-peer podem atrair muitos usuários. O Facebook recebe 

críticas pela forma como lida com os dados de seus usuários (STUTZMAN, 2006; 

LIVINGSTONE, 2008; ELLISON, STEINFIELD e LAMPE, 2007), e o projeto Diaspora é 

uma alternativa para aqueles que não participem de uma rede social on-line para não 

perderem a propriedade de suas informações. Além disso, pode-se associar a arquitetura peer-

to-peer do Diaspora a sistemas de anonimização de IPs, como o Tarzan
106

, para facilitar a 

comunicação de usuários em países cujos governos controlam o tráfego na Internet e 

                                                 
103

 A home page do projeto Diaspora (disponível em <http://www.joindiaspora.com>) tem links para matérias 

publicadas no New York Times (DWYER, 2010), New York Magazine (NUSSBAUM, 2010), Mashable (PARR, 

2010) e TechCrunch (SIEGLER, 2010). Todas elas apresentam o Diaspora como um rival do Facebook. 
104

 Disponível em <http://blog.joindiaspora.com/>. Acesso em: 7 jun. 2011. 
105

 Disponível em <https://twitter.com/#!/joindiaspora>. Acesso em: 7 jun. 2011. 
106

 Sistema de anonimização de IPs que cria túneis para conexão com nós não conhecidos da Internet 

(FREEDMAN e MORRIS, 2002). 
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censuram dados e domínios que sejam considerados ofensivos. Esse é o caso da China 

(CLAYTON, MURDOCH e WATSON, 2006). 

Com relação às funcionalidades disponíveis, o Diaspora é semelhante ao Facebook. 

Usuários podem selecionar amigos, compartilhar fotos, e dividir seus contatos em grupos. 

Essas são as funcionalidades evidenciadas pela captura de tela abaixo, divulgada no blog do 

Diaspora. 

 

 

Figura 8 – Amostra de tela do Diaspora
107
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 Disponível em <http://blog.joindiaspora.com/2010/09/15/developer-release.html>. 
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7.4 Crowdsourcing 

 

 

Nesta seção serão apresentados seis casos de uso de crowdsourcing. O primeiro são 

links para sistemas de folksonomy no site do jornal argentino Clarín. O segundo e o terceiro 

são os canais de televisão, Current TV e Free Speech TV, que recebem e publicam feedback e 

conteúdo de seus usuários. O quarto caso é o movimento Remix Culture, que visa à produção 

coletiva de conteúdo. O quinto é a plataforma Ushahidi para gestão de crises humanitárias. E 

o último caso é a plataforma Conversations, do site TED, em que usuários discutem ideias e 

soluções para problemas. 
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7.4.1 Social Bookmarking no Clarin.com 

 

 

O jornal argentino Clarín
108

 tem uma 

versão on-line que se inspira no layout do jornal 

impresso. No entanto, ela tem uma 

funcionalidade diferente; ao final de cada 

matéria, o usuário pode escolher um sistema de 

social bookmarking, e-mail, rede social virtual ou 

microblog para divulgar a notícia. 

As plataformas de compartilhamento 

atualmente disponíveis no Clarín são Facebook, 

Twitter, Google Buzz, LinkedIn, Delicious, 

Microsoft Live, Gmail, MySpace e Digg
109

. 

Nota-se, em comparação com a imagem ao 

lado
110

, de 2009, que as duas únicas plataformas 

de compartilhamento mantidas foram o Digg e 

Delicious. Foram removidos os links para 

Menéame, Technorati, Yahoo e Fresqui
111

. 

Divulgando as notícias que mais lhes 

agradam, os usuários podem pôr em evidência, 

em sites de social bookmarking, as manchetes 

que, na opinião do público, são mais 

significativas. 

 

  

                                                 
108

 Disponível em <http://www.clarin.com>. 
109

Esses serviços estão disponíveis em <http://www.facebook.com>, <http://www.twitter.com>, 

<http://buzz.google.com>, <http://www.linkedin.com>, <http://www.delicious.com>, <http://www.live.com>, 

<http://www.gmail.com>, <http://www.myspace.com> e <http://www.digg.com>. 
110

 Disponível em <http://www.clarin.com/diario/2008/11/23/um/m-01808819.htm>. Acesso em: 20 mar. 2009. 
111

 A empresa Yahoo comprou o site Delicious em 2005, e direcionou para esse serviço seus esforços em social 

bookmarking (ROSMARIN, 2005). Em 6 de maio de 2011, o serviço Delicious foi transferido para a empresa 

Avos (AVOS, 2011). O Delicious está disponível em <http://www.delicious.com>. O Menéame e Fresqui são 

plataformas em língua espanhola. Disponíveis em <http://www.meneame.net> e <http://www.fresqui.com>. 

Technorati está disponível em <http://www.technorati.com>. 

Figura 9 – Social Bookmarking no Clarín 
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7.4.2 Current TV 

 

 

A Current TV foi fundada em 2005 por Al Gore, nos Estados Unidos, e depois levada 

para o Reino Unido, em 2007. Atualmente também está presente na Irlanda e Itália, e opera 

um site, o current.com. Parte da sua programação é criada pelos espectadores, como um 

boletim de notícias por crowdsourcing, exibido a cada hora, e um broadcast de atualizações 

do Twitter. A Current TV autodescreve-se como “uma combinação do melhor da TV e da 

mídia social para a criação de um canal de TV e uma rede on-line totalmente integradas” 

(CURRENT, 2011a). 

A solução para participação dos espectadores da Current TV é limitadamente 

alternativa, pois permite que eles interajam com os programas exibidos, mas não lhes 

transfere a capacidade de produzir a totalidade do conteúdo veiculado. De acordo com Joss 

Hands (2011, p. 68, tradução nossa): 

 

O potencial para a produção e transmissão digitais realmente transformarem 

autores em produtores, e assim alterarem a hegemonia da mídia, requer mais que 

uma solução simplesmente técnica. Embora oportunidades existam para plataformas 

de transmissão serem conduzidas para a dissidência, resistência e rebelião, uma 

mudança mais profunda no modo de produção e distribuição é necessária para 

quebrar as restrições de um tecnocapitalismo ainda dominante. 

 

Na Current TV há programas como o Bar Karma, um seriado cujo final é discutido 

pelo diretor com os internautas, por chat (CURRENT, 2011b), e também iniciativas como The 

Current Cause, que permite uma participação direta dos espectadores pelo upload de vídeos 

sobre temas específicos, como a crise climática (CURRENT, 2011c), alguns dos quais são 

selecionados pela audiência do site para serem veiculados no canal de TV. É nesse segundo 

caso que a Current TV se aproxima de um modelo de autor como produtor, já que apenas os 

temas dos vídeos são informados aos espectadores; eles podem produzi-los a sua maneira. 
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Figura 10 – Iniciativa The Current Cause da Current TV
112
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 Disponível em <http://current.com/participate/cause/the-climate-crisis/>. Acesso em: 2 abr. 2011. 
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7.4.3 Free Speech TV 

 

 

Lançada em 1995, a Free Speech TV (que, em uma tradução literal, significa TV do 

Discurso Livre), ou FSTV, é uma multiplataforma de mídia digital, que usa TV e Internet. É 

controlada pela Public Communicators Inc., uma organização sem fins lucrativos, financiada 

por contribuições e não tributada, fundada em 1974 e sediada na cidade de Denver, nos 

Estados Unidos (FSTV, 2011). 

Esse canal está disponível na rede de televisão por satélite Dish, nos Estados Unidos, e 

é mais próximo do modelo de acesso público que a Current TV. Ela aproxima-se do desejo de 

Douglas Kellner que, na década de 1980, idealizava um “canal de esquerda por satélite para 

competir com a variedade de canais com fins religiosos, comerciais e outros que tendem a 

apresentar as ideologias e agenda da direita” (KELLNER, 1985). 

Joss Hands (2011, p. 73, tradução nossa) analisa a Free Speech TV da seguinte forma: 

 

Esse modelo de participação não é tão óbvio como o da Current TV, mas a 

abordagem da FSTV é de incentivar cidadãos a aprender técnicas de broadcasting 

para relatar fatos de suas próprias comunidades de uma maneira bem pesquisada e 

crítica. A divulgação de conteúdos na Internet, que torna o material disponível e 

oferece espaço para feedback e discussão em fóruns, provê um forte elemento 

bidirecional à comunicação. 

[...] O modelo da FSTV é claramente aberto ao desenvolvimento e variações 

na prática, dependendo de condições políticas, sociais e econômicas, mas representa 

um caminho mais claro na direção da realização do autor como produtor que a 

Current TV. As condições de produção da FSTV afastam-se do paradigma da mídia 

de massa dominante, de atração de audiência para lucros com publicidade, e isso a 

difere do modelo neoliberal e participativo da Current TV. Podemos, então, 

descrever a FSTV como algo mais alinhado à discussão ou modelo de participação 

deliberativa. 

 

A figura a seguir é uma captura da home page da FSTV. Nela há pedidos de 

participação e suporte dos usuários contra a mídia corporativa (“take a stand against 

corporate media”), além de canais de comunicação pelo Facebook e Twitter. Há também, no 

site, publicações de personalidades da esfera acadêmica, como Noam Chomsky. 
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Figura 11 – Home page da Free Speech TV
113
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 Disponível em <http://www.freespeech.org>. Acesso em: 11 abr. 2011. 
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7.4.4 Remix Culture 

 

 

Um modelo de participação que visa a ir além do representacional é 

conhecido como Remix Culture [cultura da remixagem ou recombinação], que leva 

vantagem da natureza da Internet para circular e reconfigurar material audiovisual. 

Suas raízes estão na música rap dos anos setenta do século XX, que utilizava 

amostras de várias fontes ecléticas e recompunha-as em formas novas e interessantes 

(HANDS, 2011, p. 73, tradução nossa). 

 

O objetivo da Remix Culture é produzir conteúdo coletivamente, usando material já 

produzido. Os participantes recortam e colam imagens, vídeos e áudio para criar novos 

produtos, que são continuamente compartilhados com a audiência, que pode também usá-los 

em suas colagens. 

 

A Remix Culture pode ser considerada inovadora em vários sentidos do 

termo – na produção, distribuição e consumo. Ela apaga completamente as linhas 

entre consumo e produção, já que consumidores produzem a mesma mídia que 

consomem. Além disso, é distribuída independente e gratuitamente (HANDS, 2011, 

p. 74, tradução nossa). 

 

Essa inovação é ilustrada pelo filme “Rip! A Remix Manifesto”. Ele foi feito por meio 

da recombinação de entrevistas gravadas, vídeos originais e músicas enviados pelos 

participantes do projeto. O site de acompanhamento (opensourcecinema.org) foi 

originalmente desenvolvido por Brett Gaylor para auxiliar na preparação do filme (HANDS, 

2011, p. 74-75). 

Nesse filme, é apresentado um manifesto dos remixers
114

, com os seguintes itens: (1) a 

cultura sempre cria a partir do que foi feito no passado, (2) o passado sempre tenta controlar o 

futuro, (3) nosso futuro está se tornando menos livre, (4) para construírem-se sociedades 

livres é necessário reduzir o controle do passado (RIP! A Remix Manifesto, 2008). 

A imagem a seguir é uma captura da home page do site Open Source Cinema, em que 

os usuários podiam enviar conteúdo para a composição do filme RIP!. Eles também podiam 

fazer o download de uma ferramenta para edição de vídeos. 

                                                 
114

 Aqueles que remixam, ou seja, que fazem modificações em música (e nesse caso vídeo) já gravada, 

acrescentando trechos, suprimindo outros, alterando o volume de um canal, etc. (AULETE e VALENTE, 2006). 
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Figura 12 – Home page do Open Source Cinema
115

 

 

O objetivo de aumentar a liberdade de expressão e de construir conteúdos 

coletivamente pode dar à Remix Culture muitas finalidades sociais. Uma delas é a 

interpretação do conteúdo cultural disponível; os participantes do RIP!, por exemplo, 

compreendiam vídeos e músicas a sua maneira e contextualizavam essa compreensão no 

vídeo coletivo. Outra função é a possibilidade de indivíduos globalmente distribuídos 

participarem de uma cultura que extrapola a de seus países; nesse sentido, a produção coletiva 

de conteúdo fortifica o que José Eduardo Faria (2010, p. 5) chama de expansão das fronteiras 

eletrônicas e imaginários coletivos mundializados. 
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 Disponível em <http://www.opensourcecinema.org>. Acesso em: 19 fev. 2010. 
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7.4.5 Ushahidi 

 

 

O Ushahidi é uma plataforma para gestão de incidentes em situações de crise, como 

guerras civis ou catástrofes naturais, nas quais há dificuldade para obterem-se informações 

sobre pessoas desaparecidas, comunidades que necessitam de ajuda ou novos problemas que 

surgem. A história desse sistema já foi descrita na seção 5.5, então o foco agora serão as 

funcionalidades do Ushahidi. 

Nesse sistema, as pessoas podem divulgar situações emergenciais pelo envio de 

mensagens de texto por celular (SMS) para um número específico. Esse número é 

disponibilizado por meio do sistema FrontlineSMS
116

 (OKOLLOH, 2009). O uso de SMS 

dispensa a necessidade de conexão à Internet, que pode ser dificultada em situações de crise. 

As mensagens enviadas são mapeadas, classificadas (automática ou manualmente, de 

acordo com a configuração da plataforma) e apresentadas em relatórios ou mapas que 

permitem que o exército, ONGs e equipes de salvamento tomem as ações necessárias, 

priorizando as áreas de que provêm mais notificações graves. 

A plataforma foi usada inicialmente no Quênia, depois de uma crise que culminou em 

guerra civil após as eleições de 2007. Depois foi utilizada na República Democrática do 

Congo, em 2008 (OKOLLOH, 2009), e mais recentemente no Haiti, para cobertura da crise 

humanitária após o terremoto de 2010 (MEIER, 2010). 

Na imagem seguinte, em que está ilustrada a versão do Ushahidi implantada para o 

Quênia, é possível observar as seguintes categorias de mensagem: motins (riots), mortes 

(deaths), perdas de propriedade (property loss), estupros (sexual assault), desapropriações 

(internally displaced people), forças governamentais (government forces), civis (civilians), 

saques (looting), esforços de paz (peace efforts), assassinatos extrajudiciais (extra-judicial 

killings) e desaparecimentos relacionados a causas extrajudiciais (extra-judicial linked 

disappearances). Ao clicar em cada uma das categorias, são mostrados os números de 

ocorrências correspondentes, em suas respectivas localidades no mapa. 

                                                 
116

 Software de código aberto que permite que pessoas mandem mensagens para grupos usando um telefone 

celular, sem conexão com a Internet. Disponível em <http://www.frontlinesms.com/aboutthesoftware/about-the-

software/>. Acesso em: 3 mai. 2011. 
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Figura 13 – Ushahidi: controle de incidentes no Quênia após as eleições de 2007
117
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 Disponível em <http://www.kenya.ushahidi.com>. Acesso em: 3 mai. 2011. 
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7.4.6 TED Conversations 

 

 

TED (Technology, Entertainment and Design, ou Tecnologia, Entretenimento e 

Design) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a “ideias cuja divulgação vale a 

pena” (ideas that worth spreading) (TED, 2011). Para isso, ela organiza duas conferências 

anuais e mantém um site
118

. 

O site ted.com tem uma área de Conversations (conversas), em que usuários podem 

fazer perguntas, iniciar um debate ou postar ideias para votação de todos os demais. Essa 

seção do site é um bom exemplo de uso de crowdsourcing. Nela, os usuários podem resolver 

um problema em grupo, por meio da discussão, e, além disso, as discussões são marcadas com 

tags que permitem aos visitantes do site verificar os assuntos mais debatidos. Essas tags 

formam uma nuvem de tags
119

, que fica no menu de navegação de todas as páginas da área 

Conversations. 

Na figura seguinte, pode-se observar uma página de discussões no site ted.com. Como 

indica a seta superior, as questões ou ideias submetidas pelos usuários são identificadas por 

tags, que eles próprios selecionam. Essas tags passam a compor a nuvem de tags, identificada 

pela seta inferior. Os usuários podem participar divulgando ou comentando ideias, 

questionando ou respondendo a perguntas, iniciando um debate ou apresentando sua opinião 

em uma discussão. 

Na tela apresentada a seguir, o tema discutido são os meios pelos quais os usuários se 

informam sobre eventos globais. Eles discutem a credibilidade da imprensa e de outras formas 

de comunicação, como blogs, microblogs e sites de rede social. 

Com esse tipo de discussão, os usuários voltam a sua atenção para o significado dos 

meios de comunicação, e não apenas para os conteúdos divulgados. Essa é uma função que 

espaços como o Conversations podem ter – produzir conhecimento sobre assuntos que 

poderiam encontrar dificuldade para serem publicados em jornais ou na televisão e estimular 

o questionamento. 

                                                 
118

 Disponível em <http://www.ted.com>. 
119

 Nuvem de tags (ou tag cloud) são listas ponderadas, em que o tamanho de cada palavra representa a 

popularidade dela em um sistema de folksonomy (SINCLAIR e CARDEW-HALL, 2008). 
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Figura 14 – Seção Conversations do site TED
120
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 Disponível em <http://www.ted.com/conversations/2295/who_do_you_trust_more_to_help.html>. Acesso 

em: 3 mai. 2011. 
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8 COMUNICAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA REDE 

 

 

A Web é um espaço favorável para a divulgação de movimentos sociais. Nela, reduziu-

se a complexidade das técnicas necessárias para compartilharem-se mensagens (SHIRKY, 

2008, p. 25) e o controle da informação divulgada não está sob uma única jurisdição, já que os 

dados são armazenados em nuvens de servidores espalhados por todo o globo e, portanto, sua 

censura não depende apenas de regras ou imposições jurídicas de um único Estado. 

Com a popularização dos sites de comunicação mediada por computadores
121

, mudam 

alguns aspectos da vida cotidiana. O tempo de vivência no espaço virtual cresce 

anualmente
122

, consolidam-se as figuras do amigo virtual e dos seguidores de mensagens 

como novas formas de vínculo entre pessoas
123

, e compartilha-se um universo cultural 

comum, das coisas da Web, acessíveis pela maioria dos usuários e grupos da Internet, que 

vivem uma experiência cultural comum (FARIA, 2010, p. 6). 

Por sua acessibilidade e pela horizontalidade da comunicação
124

 que nela acontece, a 

Internet é um veículo com que podem se fortificar movimentos sociais. Partindo-se dessa 

possibilidade, analisa-se neste capítulo a comunicação na Web, suas vantagens e seus entraves 

para as ações sociais quando comparada àquela que se desenvolve em outros meios. 

As primeiras seções deste capítulo organizaram-se de acordo com eixos ou 

dispositivos de análise, levantados e utilizados por pesquisadores do campo de estudo das 

comunicações. Os primeiros desses dispositivos, descritos por Eduardo Vizer (2007, p. 45), 

são: (1) técnicas, conhecimentos e práticas instrumentais de ação; (2) ações de resistência e 

transformação; e (3) reconstrução dos vínculos. Utilizou-se também um eixo de análise da 

sociologia da comunicação, descrito por Correia (2007, p. 71): (4) propriedade e controle das 

tecnologias de produção e transmissão. 

                                                 
121

 Considerando-se a população brasileira, os usuários da Internet passaram de 20,9% do total nacional de 

habitantes, em 2005, a 34,8%, em 2008. Usaram a Internet para comunicação 68,6% dos usuários em 2005 e 

83,2% em 2008. Considerou-se a população com 10 anos ou mais de idade e acessos no período de referência de 

três meses antes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2005/2008 (IBGE, 2008). 
122

 O tempo médio de acesso à Internet no Brasil, em 2010, era de 71 horas por mês (IDG NOW, 2010). Em abril 

de 2006, os usuários navegaram na Internet por 19 horas e 24 minutos em média (FOLHA, 2006). Portanto, o 

tempo de navegação cresceu 3,8 vezes nesses quatro anos. 
123

 Em redes sociais como o Facebook e o Orkut, os contatos de um usuário são chamados de amigos (friends). 

Em microblogs, como o Twitter, esses contatos são seguidores (followers). 
124

 Dahlgren (2005) identifica como comunicação horizontal aquela que acontece na Internet devido à forma de 

organização desierarquizada dos usuários e à facilidade de acesso à informação nesse meio. 
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Essa análise também foi feita considerando-se particularidades das redes sociais on-

line que interferem na comunicação. Com relação ao desenvolvimento das tecnologias de 

CMC, utilizou-se, na seção 8.5, a ideia de racionalização subversiva frente ao 

tecnocapitalismo, explorada por Andrew Feenberg (1995a). Quanto à possibilidade de 

emissão de pontos de vista pelos manifestantes nas redes sociais virtuais, abordou-se o 

modelo de autor como produtor, de Walter Benjamin (1970), na seção 8.6. Face às discussões 

sobre a veracidade da informação nas redes sociais, presentes em vários dos artigos analisados 

(STUTZMAN, 2006; LIVINGSTONE, 2008; ELLISON, STEINFIELD e LAMPE, 2007), 

incluiu-se na seção 8.7, intitulada Novas Mídias: Abertura e Pessoalidade, uma análise sobre 

a influência que a opinião pessoal pode ter nas informações divulgadas nos sites de rede 

social. Fechou-se o capítulo com a análise de uma ameaça à confiabilidade das informações 

nas redes sociais on-line, os astroturfs. 

 

 

8.1 Técnicas, Conhecimentos e Práticas Instrumentais de Ação 

 

 

Conforme a análise de Gustavo Cardoso (2007, p. 96), o potencial de utilização da 

Internet como instrumento de divulgação e fortificação de mudanças sociais depende da 

abrangência do conhecimento na sociedade. O autor cita como exemplo as sociedades da 

Hungria e República Tcheca, em que a educação e o acesso à Internet estão restritos aos mais 

jovens, que atuam efetivamente como agentes de transformação na Web. Isso, no entanto, não 

acontece com os mais velhos. 

O acesso à técnica necessária para uso dos sites de rede social e da Internet não é, 

entretanto, mero resultado do nível de escolaridade de uma sociedade. Cardoso (2007, p. 46-

47) ressalta que as obras de ficção científica e suas visões de futuro, utópicas ou não, 

ajudaram a familiarizar as pessoas com a tecnologia. Esse foi o caso de filmes como Blade 

Runner, Star Trek e Matrix, que trataram da amalgamação entre homem e máquina. 

Após superada a barreira educacional e motivacional para um usuário aceder a meios 

de comunicação na Web, a familiarização com a técnica não deve ser um problema. A 

comunicação nesses meios geralmente é feita por mensagens curtas, de fácil produção, o que 

Colombo (1993) chama de comunicação sintética. Além disso, como observa Shirky (2008, p. 

25), as ferramentas sociais diminuem a dificuldade de tarefas como a formação de grupos. 
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Pelo tipo de interação que se tem na rede, que é veloz, não apenas verbal, mas também 

simbólica, com fotos, vídeos e áudio, os usuários tendem a comunicar-se com frases curtas, 

jargões especiais, e, em alguns casos, as mensagens de texto não podem exceder certo número 

de caracteres (e.g. 140 no Twitter). Esse tipo de interação e, às vezes, os próprios instrumentos 

de ação contribuem com a sintetização da linguagem na Web. 

Clay Shirky (2008, p. 25) observa que as ferramentas sociais, como o simples 

compartilhamento de informações entre pessoas, pode balizar a formação de grupos sem a 

necessidade de fortes vínculos entre seus membros. Esses grupos podem ter membros 

participativos que não necessariamente sejam adeptos a uma ideologia comum, mas que têm 

interesse na finalidade do grupo, de compartilhar certo tipo de informação. 

Shirky (2008, p. 53-55) ressalta que grupos que visem a ações coletivas precisam ter 

uma visão compartilhada forte o suficiente para mantê-los unidos, mesmo em caso de 

eventuais discordâncias internas. Assim conclui que o compartilhamento de informações e a 

criação colaborativa de conteúdo são mais fáceis de acontecer que ações coletivas. 

Considerando-se esse argumento de Shirky, pode-se dizer que, embora tenha os meios 

necessários para promover a interação de usuários e manifestações de grupos, as redes sociais 

virtuais tendem a ser, principalmente, ambientes colaborativos. A tomada de ações sociais por 

meio delas necessita, além das facilidades técnicas, de forças que mantenham os grupos 

unidos. Assim, as redes sociais virtuais diminuem os custos de transação
125

, mas isso pode 

não ser suficiente para manter grupos unidos. 

 

 

8.2 Ações de Resistência e Transformação  

 

 

A capacidade da Internet para alterar efetivamente a sociedade é analisada sob 

diferentes perspectivas. Cline (2005, p. 47) afirma que ela pode desafiar e romper 

perspectivas e estruturas de poder tradicionais. Dodge e Kitchin (2001, p. 211) afirmam, com 

moderação, que o ciberespaço rompe geometrias de poder no espaço geográfico, por meio de 

uma potencial subversão de estruturas políticas e legais locais, com a presença de novas 

mídias de comunicação, lobby e votação, o que também abre espaço para novos modelos de 
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 Custo de transação é uma expressão usada por Lampe, Ellison e Steinfield (2007) para definir a facilidade de 

interação entre pessoas, especialmente no caso da interação mediada por computadores pela Web. 
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observação da sociedade, que expandem a amplitude e profundidade dos meios pelos quais as 

pessoas podem ser monitoradas. 

Há grupos étnicos que usam a Internet para conquistar espaço geográfico; esse é o 

caso dos Zapatistas, integrantes do EZLN (Exército Zapatista de Libertação Nacional), do 

México. Kowal (2002, p. 115) ressalta que esse grupo usa sites da Internet e e-mails para 

enfatizar a solidariedade entre pessoas de todas as raças, etnias e classes, desenvolvendo 

conexões em países industrializados e em desenvolvimento. Eles usam a Internet para 

construir um corpo político descentralizado que encoraja a participação colaborativa global. 

Kowal (2002, p. 123) ressalta ainda que a comunicação na Internet oferece a vantagem da 

anonimidade, imprescindível para grupos como os Zapatistas, que tentam se proteger de 

perseguições pelo governo. 

Essa proteção do comunicador na Internet, que manifesta a sua mensagem, mas não é 

facilmente reconhecido nem capturado, também viabiliza a disseminação de mensagens de 

grupos terroristas
126

. Esses grupos divulgam material promocional traduzido em vários 

idiomas, e é pela Internet que os terroristas tentam criar núcleos locais de disseminação das 

suas ações de desestabilização e rompimento de poder (WEIMANN, 2004). 

Outro exemplo de resistência pela Web aconteceu entre doze de junho e cinco de 

agosto de 2009. Nesse período houve, no Irã, manifestações de oposição ao presidente 

reeleito, Mahmoud Ahmadinejad, que circularam pela Internet em vídeos, blogs e redes 

sociais, e ganharam notoriedade internacional. No entanto, Burns e Eltham (2009) ressaltaram 

que mensagens publicadas no Twitter ajudaram os paramilitares Basij (partidários do governo 

eleito) a identificar, localizar e, em alguns casos, matar protestantes. Isso reforça a posição de 

Dodge e Kitchin (2001, p. 211), mencionada anteriormente, de que surgiram com a Internet 

novos meios para monitorarem-se os cidadãos. 

Portanto, a questão do anonimato na Internet como elemento de proteção aos 

manifestantes é controversa. Enquanto Burns e Eltham (2009) relataram que usuários que 

protestaram em redes sociais on-line foram localizados e sofreram represálias, Kowal (2002) e 

Weimann (2004) destacam a proteção dos manifestantes pelo anonimato na Web. 

A razão dessa controvérsia pode ser o uso, ou desuso, de técnicas de ocultação de 

identidade. Endereços IP, por exemplo, permitem a localização geográfica dos usuários 
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 De acordo com Weimann (2004), têm atividades na Internet os seguintes grupos terroristas do Oriente Médio: 

Hamas (Movimento de Resistência Islâmico), o Hezbollah Libanês (Partido de Deus), Brigada de Mártires al 

Aqsa, Fatah Tanzim, Frente Popular de Liberação da Palestina (FPLP), Jihad Islâmica Palestina, Kahane (PKK), 

Partido Revolucionário de Libertação Popular (DHKP/C) e Frente Islâmica do Grande Oriente (IBDA/C). 
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(TANENBAUM, 2010, p. 442); tais endereços podem ser ocultados com o uso de software 

como o Tarzan, descrito por Freedman e Morris (2002), ou o Tor
127

. 

Apesar da vigilância das manifestações publicadas na Web, o Irã é um caso especial 

sob a ótica da Sociologia da Comunicação, notadamente pela importância que a mídia, e 

especialmente a Internet, teve nos últimos anos para transformar o que era um movimento 

político em um movimento social, como observa Khan (2009). O movimento de oposição ao 

Presidente Ahmadinejad, liderado por seu rival nas urnas, Mir-Hossein Mousavi, que era 

inicialmente político, transformou-se no Green Way of Hope (Caminho Verde da Esperança), 

que, de acordo com Mousavi, tinha como objetivo integrar todas as esferas da vida social, por 

meio de um movimento popular e de rede social, para fortalecer a democracia e as normas 

jurídicas (KHAN, 2009, p. 4). 

A mudança no curso do movimento iraniano, de acordo com Amina Khan, deveu-se à 

cobertura midiática. Por exemplo, a forma como a mídia descreveu a morte de Neda Agha 

Soltan, uma jovem ativista, durante as manifestações em junho de 2009, contribuiu com a 

mudança de rumo do movimento de oposição; ela tornou-se uma ferramenta de propaganda 

contra Ahmadinejad, ainda que as causas da morte fossem incertas (KHAN, 2009, p. 5).  

Além da divulgação do vídeo do assassinato de Neda Agha Soltan por cadeias de 

broadcast como BBC e CNN, o caso difundiu-se rapidamente pela Internet. Neda foi 

assassinada no sábado, 20 de junho de 2009; na segunda-feira seguinte, havia 6.860 resultados 

com o seu nome busca do Google em persa; no segundo trimestre de 2010, o número de 

resultados havia saltado para 1.680.000 (KRAIDY e MOURAD, 2010).  
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 Tor é um software que cria uma rede de túneis virtuais para transmissão de dados pela Internet, mantendo-se 

oculto o IP real dos usuários. Foi criado pelo Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos (U.S. Naval 

Research Laboratory) (TOR, 2011). 



91 

 

 

8.3 Reconstrução dos Vínculos 

 

 

Neste capítulo, será analisada a formação dos vínculos na Internet, motivada pela 

transferência de capital social. Para essa análise, partiu-se da hipótese de que os indivíduos se 

relacionam na Web em busca de capital social e da possibilidade de acesso a esse recurso, e 

assim se formam novos vínculos interpessoais. 

Consultaram-se três perspectivas sobre o capital social. Para Bourdieu (1984), ele é a 

experiência simbólica que um sujeito acumula e pode investir. Para Coleman (1988), ele 

refere-se aos recursos acumulados nas relações entre pessoas. Já Lin (1999) analisa o capital 

social como o investimento no reconhecimento mútuo. 

Na Internet e nos sites de rede social, o fluxo de aquisição de capital social e seu 

consumo são dinâmicos. Os usuários aprendem uns com os outros, em fóruns, redes sociais, 

grupos de discussão, etc., e passam a alimentar outros espaços com o capital social adquirido. 

À medida que esse fluxo se desenvolve, surgem novas relações sem presença física, ou 

potencialmente física
128

, entre pessoas que não necessariamente pertencem ao mesmo círculo 

familiar ou de amizade, mas que dão valor à experiência do outro. 

Quan-Haase e Wellman (2004, p. 125) observam que a Internet permite a comunicação 

de muitas para muitas pessoas, geograficamente dispersas. Nas comunidades virtuais, por 

exemplo, essas pessoas trocam ideias e proveem suporte a outras, ganhando e fornecendo 

capital social. Novos vínculos podem se formar na busca desse capital. 

Putnam (2000, p. 23) distingue entre o capital social inclusivo (inclusive ou bonding) e 

o capital social exclusivo (exclusive ou bridging). Inclusivo é o capital social contido em 

grupos que buscam a homogeneidade, como organizações de fraternidades étnicas. Exclusivo 

é o capital social que se forma entre grupos, de diversas classes sociais, que se associam em 

redes. 

Considerando-se a análise de Ellison, Steinfield e Lampe (2007), pode-se dizer que os 

dois tipos de capital social existem em sites de rede social. Visando a analisar os fluxos de 

capital social no Facebook, esses autores consideraram como amostra estudantes do ensino 

médio que acessavam esse site e formavam, inicialmente, grupos homogêneos, cujas 
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 Antes da Internet e da CMC, a maior parte dos estudos de comunicação humana envolviam presença física, ou 

potencial presença física; um exemplo dessa potencial presença física é o telefone, em que se sente mais 

diretamente a presença de um ser vivo por trás das palavras (RHEINGOLD, 2000, p. 185).  
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conexões perduraram à medida que eles mudaram para outras redes, ou seja, quando foram 

para universidades diferentes ou começaram a trabalhar em funções diversas. Como o perfil 

dos estudantes mudou, o grupo que eles formavam passou a ser heterogêneo. O capital social 

desses grupos, que se tornou exclusivo, ajudou-os a encontrar oportunidades de emprego e 

estudo. 

No entanto, a visão de que a Internet fortifica o capital social não é unânime. Nie 

(2001) argumenta que a ela diminui o tempo de interação face a face entre as pessoas, o que 

pode diminuir o capital social dos indivíduos. 

Ainda que se considere verdadeira a teoria de Nie, há evidências de que existem fluxos 

de capital social nos sites de rede social e comunidades virtuais. Além da análise de Ellison, 

Steinfield e Lampe (2007), Rheingold (2000) também evidencia isso, ao descrever sua 

participação na WELL; nessa comunidade, o autor recebeu dicas de como cuidar de sua 

primeira filha, que estava doente, e contribuiu com os usuários, em outros assuntos que ele 

compreendia melhor, para fortalecer a comunidade. Com esse tipo de troca também se 

formam novos vínculos entre pessoas, que, mesmo sendo fracos (weak ties), podem permitir a 

formação e difusão de capital social. 

As relações de consumo de capital social na Internet podem ser livres, quando há 

abertura para todos os usuários acessarem e produzirem informação, ou restrita. As restrições 

podem ser definidas manualmente, quando os administradores de um sistema criam perfis de 

acesso, ou automaticamente, quando o sistema define esses perfis. 

Antoun e Pecini (2007) analisaram sistemas de rede sociais, leilões e fóruns, e 

observaram que alguns deles usam as informações produzidas pelos participantes, durante a 

utilização do sistema, para determinar a que tipo de informação eles terão acesso e para 

definir como eles aparecerão aos outros usuários
129

. Assim, é possível dizer que há, na Web, 

casos de formação de vínculos que sofrem a interferência de software. 
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 Antoun e Pecini (2007) analisam o caso do eBay (disponível em <http://www.ebay.com>), um site de leilões 

em que os vendedores recebem avaliações dos usuários; aqueles que têm melhores avaliações tendem a vender 

seus produtos por preços mais altos. Os pesquisadores também analisaram o caso do Slashdot, que seleciona 

automaticamente moderadores para grupos de discussão, de acordo com a participação desses usuários. 
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8.4 Propriedade e Controle das Tecnologias de Produção e Transmissão. 

 

 

Postman (2009, p. 3) afirma enfaticamente que a televisão nos Estados Unidos tem 

como único propósito atrair a atenção dos espectadores para que programadores, 

apresentadores e outros participantes das produções possam ganhar dinheiro. Assim, o que se 

divulga na televisão não é o que há de mais significativo e relevante para a sociedade, mas 

sim o que pode gerar mais audiência e, consequentemente, ganhos. 

Ainda que os sites da Internet, inclusive os de rede social, promovam fluxos de 

informação mais flexíveis que a televisão, a atração de usuários também é, para esses sites, 

uma forma de capitalizar. 

Os ganhos começam com o uso dessa infraestrutura, já que todos os usuários são 

dependentes de provedores de acesso, os ISPs (Internet Service Providers); esses provedores, 

por sua vez, são interdependentes no uso da estrutura global de roteadores. A expectativa de 

ganhos estende-se aos sites, por meio da cobrança de assinaturas ou pela veiculação de 

publicidade. 

Para que se evite uma visão parcial, ignorando-se as questões comerciais que 

financiam Internet, abordam-se nesta seção as relações comercias das empresas responsáveis 

pela infraestrutura de cabos, roteadores e máquinas que sustentam os serviços e outros 

modelos de negócio usados na Web. A descrição a seguir, sobre a infraestrutura da Internet, 

baseia-se na análise feita por Tanenbaum (2010, p. 56-64). 

O crescimento da Internet nos anos 90 do século XX intensificou-se a partir do 

aumento no número de ISPs. Essas companhias oferecem a usuários domésticos a habilidade 

de conectarem-se às suas máquinas e, por meio delas, à Internet. As redes de ISPs podem ser 

regionais, nacionais, ou internacionais em seu escopo, e sua arquitetura é feita de linhas de 

transmissão de longa distância, que se interconectam a roteadores em POPs
130

 (Points of 

Presence) em diferentes cidades servidas pelo ISP. Essa linha é chamada backbone (“espinha 

dorsal”) do ISP, e um pacote que seja destinado a um recipiente diretamente servido pelo ISP 

será roteado pelo backbone e entregue ao destinatário. Caso contrário, ele será entregue a 

outro ISP.  
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 POP (Point of Presence ou Ponto de Presença) do ISP é a localização em que pacotes de dados dos clientes 

entram nos ISPs (TANENBAUM, 2010, p. 56). 
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ISPs conectam suas redes para compartilhar tráfego em IXPs (Internet eXchange 

Points ou Pontos de Troca da Internet). Diz-se que os ISPs conectados são pares (peers). Há 

muitos IXPs em cidades ao redor do mundo. Um IXP é uma sala com roteadores, sendo pelo 

menos um para cada ISP. Uma LAN (Local Area Network ou Rede Local) na sala conecta 

todos os roteadores, assim pacotes podem ser encaminhados de um backbone de ISP para 

qualquer outro. 

O pareamento que acontece nos IXPs depende das relações de negócios entre ISPs. Há 

muitas relações possíveis. Por exemplo, um pequeno ISP pode pagar a um ISP maior pela 

conectividade na Internet para alcançar destinatários mais distantes. Nesse caso, diz-se que o 

pequeno ISP paga por trânsito. Alternativamente, dois grandes ISPs podem decidir trocar 

tráfego, de forma que cada ISP possa entregar dados a clientes do outro sem ter que pagar por 

trânsito. Um paradoxo da Internet é que ISPs, que publicamente competem entre si por 

clientes, frequentemente compartilham sua infraestrutura. 

No topo da cadeia está uma pequena quantidade de companhias, como AT&T e Sprint, 

que operam grandes redes de backbones internacionais com milhares de roteadores 

conectados por links de fibra ótica e banda larga. Esses ISPs não pagam por trânsito. Eles são 

usualmente chamados ISPs de primeiro nível, e diz-se que eles formam o backbone da 

Internet, uma vez que todos os demais provedores se conectam a eles para poderem alcançar 

toda a rede. 

Nota-se, portanto, que o transporte físico dos fluxos de dados na Internet é um negócio 

de que participam diversos atores, e o aumento da quantidade de dados em circulação 

representa maiores ganhos para os ISPs. 

Há também outras empresas que ganham com o crescimento da Internet, como os 

serviços de publicidade on-line e o comércio eletrônico
131

. Existe, no entanto, uma diferença 

no nível de controle que os serviços da Web e a televisão têm, por exemplo, para atrair 

usuários e espectadores. Na Web, é possível que as mesmas indústrias da mídia que controlam 

a TV veiculem programas com o único propósito de atrair audiência para publicidade, mas 

esses programas enfrentam a concorrência de outros, muitos dos quais são divulgados por 

seus próprios autores, além de outras formas de interação, o que dificilmente aconteceria no 

sistema de broadcast tradicional. 
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 Como exemplo, a capitalização das empresas Google e Yahoo!, cuja principal fonte de ganhos são os 

anúncios on-line, excedia, em maio de 2006, 150 bilhões de dólares (EDELMAN, OSTROVSKY e SCHWARZ, 

2007), ou seja, mais que o PIB (considerado pelo poder de compra) de países como Nova Zelândia ou Kuwait 

(CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2011). 
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Além disso, por ter custos de transação
132

 menores para divulgação, a Internet 

possibilita que organizações sem fins lucrativos e autores interessados em mostrar sua 

opinião, e não necessariamente em lucrar com ela, dividam a atenção dos usuários com os 

grandes conglomerados de mídia. 

Como algumas empresas na Web não baseiam seus modelos de negócio na divulgação 

de informações para a venda de publicidade, há casos em que o conteúdo divulgado é 

independente do meio divulgador. Sites de rede social, por exemplo, fornecem um serviço, de 

hospedagem de perfis, mas as informações neles divulgadas, em sua maioria, são de autoria 

dos usuários. Por isso, ainda que haja o claro objetivo de se estabelecerem negócios com fins 

econômicos na Internet, não se pode dizer que a Web, seus serviços e informações existem 

com o único propósito de atrair audiência para a publicidade. Nesse aspecto, a Web diferencia-

se do broadcast. 

As novas formas de mídia e a expansão das fronteiras eletrônicas têm estimulado a 

redução da regulamentação dos Estados sobre os meios de comunicação. Um caso disso foi o 

da União Europeia, que viu nos últimos anos um deslocamento da regulamentação das 

comunicações pelos Estados de um modelo nacionalista para um sistema de mediação cultural 

supranacional, menos restritivo quanto a quem pode oferecer serviços de mídia, como 

descreve Francisco Sierra Caballero (2007). 

Esse autor ressalta que os países membros da União Europeia migraram de uma visão 

protecionista, segundo a qual defender a produção cultural e difusão midiática dos Estados 

significava defender a própria cultura desses Estados, para uma visão de abertura e 

transnacionalização das mídias no espaço comum. Isso foi motivado pelo mercado, mas 

também pelo acesso que os europeus, de todos os países, teriam à produção cultural 

estrangeira pela Internet, independentemente de onde ela fosse feita. 
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 Custo de transação (transaction cost) é uma expressão usada por Lampe, Ellison e Steinfield (2007) para 

indicar a dificuldade de interação entre usuários. Segundo esses pesquisadores, a Web ajuda a reduzir esse custo. 
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8.5 Tecnocapitalismo e Democracia 

 

 

Douglas Kellner (1989, p. 178) usa o termo tecnocapitalismo (techno-capitalism) para 

indicar uma configuração da sociedade capitalista em que a computação e a tecnologia 

avançada têm um nível de importância similar ao do trabalho humano no processo de 

produção de bens. Como resultados dessa configuração, surgem novas formas de cultura e de 

vida cotidiana. 

A teoria de Kellner afasta-se do determinismo tecnológico, mas desenvolve-se sob a 

perspectiva de submissão da tecnologia ao capital. O autor afirma que a tecnologia é usada, 

em sua maior parte, para atender aos auspícios do capital (KELLNER, 1989, p. 181). Ele 

ainda prevê que o crescimento do tecnocapitalismo tende a evoluir para divisões de classe, 

estratificação social e potenciais conflitos entre classes (KELLNER, 1989, p. 190). 

Para Feenberg (1995a, p. 35), no entanto, é possível a coexistência, sem prejuízos, da 

humanidade e da tecnologia. O desafio da sociedade não é destruir o sistema que a emoldura 

(a tecnologia), mas alterar a direção do desenvolvimento, por meio de um novo tipo de 

política. 

Feenberg (1995b, p. 18) conclui que se pode alcançar um novo tipo de sociedade 

tecnológica, amalgamada por mais valores, cujo principal representante seria a democracia. O 

autor conclui ainda que o único caminho para se alcançar esse modelo de sociedade seria que 

a iniciativa de combater a tecnologia hegemônica partisse dos próprios indivíduos. 

Uma política desse tipo deve passar pela equalização do acesso à tecnologia. De 

acordo com Joss Hands (2011, p. 41), somente por meio da democratização desse acesso pode 

haver alguma esperança para um desafio mais geral e duradouro ao tecnocapitalismo. E isso, 

face à ideia de Feenberg, deve-se à necessidade de consciência sobre a tecnologia para que os 

indivíduos possam combater sua hegemonia. 

A democratização da tecnologia, no contexto dos sites de rede social, tende a resultar 

na formação de redes mais densas de cidadãos conectados e, como se viu na análise de 

Granovetter (1973), figuras marginais de uma rede são capazes de levar inovação a toda a 

rede, desde que façam parte de grupos densos. 
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Iniciativas como o projeto Diaspora, descrito anteriormente
133

 e o compartilhamento 

de software open source são exemplos do tipo de iniciativa descrita por Feenberg. Eles são 

organizados por pessoas que, independentemente de leis e da atuação do Estado, criam novas 

formas de compartilhamento de propriedade intelectual e trabalham em conjunto para moldar 

a tecnologia. 

 

 

8.6 O Autor Digital como Produtor 

 

 

Herbert Marcuse (2002, p. 10) definiu a tecnologia de broadcast, incluindo televisão, 

rádio, cinema e jornais como totalmente integrada com a dominação capitalista. Em sua visão, 

esses tipos de mídia afastam os meios de produção dos cidadãos e são utilizados para divulgar 

o que é viável aos interesses do mercado. Noam Chomsky e Edward Herman (2002, p. 3) 

descreveram esse fato, em sua análise das indústrias da mídia, como um filtro. Para Joss 

Hands (2011, p. 48), o tamanho, o peso político e a orientação aos lucros da mídia de massa 

afastam aqueles que não têm capital dos meios de produção de conteúdo midiático. 

 

Esse arranjo não é inevitável, mas uma decisão política que emerge dos 

setores dominantes da sociedade. Isso também foi largamente reconhecido na 

história da teoria crítica como ponto de partida para qualquer exploração de um 

potencial emancipatório para a produção cultural (HANDS, 2011, p. 48, tradução 

nossa) 

 

Walter Benjamin (1970) idealizou uma contraposição a esse modelo dominador, e 

criou o conceito do autor como produtor, com o argumento de que a criação de obras radicais 

de arte, literatura, crítica, etc., não deveria apenas desafiar a dominância do capitalismo de um 

ponto de vista conceitual, mas deveria ativamente trabalhar para transformar suas próprias 

condições de produção. 

Hoje, com a tecnologia digital, a produção e a transmissão de conteúdo tiveram seus 

custos reduzidos, e existem diversas possibilidades de comunicação entre produtores e 
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 O projeto Diaspora é analisado na seção 7.3. 
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audiências. Para Hands (2011, p. 51), os meios de produção nunca foram tão vulneráveis a 

mudanças e desafios organizados pelas massas. 

Sites de compartilhamento de vídeo, como YouTube, MySpace, ClipShack, Metacafe, 

Break, Yahoo Video, Vimeo, eHow e Howcast134, são plataformas que facilitam a difusão das 

produções de seus usuários, tanto pela indexação (crawling) dos vídeos públicos, que se 

tornam acessíveis pela funcionalidade de busca dos sites, quanto pela difusão em 

comunidades ou grupos de usuários e em funcionalidades de rede social disponíveis em 

alguns desses sites, como o YouTube. 

Cheng, Dale e Liu (2008) analisaram o módulo de rede social do YouTube, em que 

vídeos, como nós (de uma rede), ficam conectados entre si por tags de classificação atribuídas 

pelos usuários, e notaram que os vídeos configuram uma rede de mundo-pequeno135 (small 

world network), ou seja, estão densamente conectados. 

Há dois fatores que fazem de sites como o YouTube meios de transmissão efetiva para 

vídeos cujo autor é o produtor. Primeiramente, a grande quantidade de vídeos e usuários 

desses sites; o YouTube, por exemplo, é responsável por cerca de 20% de todas as chamadas 

HTTP da Web (CHENG, DALE e LIU, 2008). Além disso, contribui com a divulgação dos 

vídeos o fato de eles estarem conectados e, como resultado, haver grande probabilidade de os 

usuários saberem de vídeos relacionados aos seus interesses. 

 

 

8.7 Novas Mídias: Abertura e Pessoalidade 

 

 

Walter Lippmann escreveu em sua obra Public Opinions, em 1922, que as notícias 

jamais poderiam mostrar um modelo independente e objetivo da realidade e, quando muito, 

conseguiriam dar um sinal de que algo estava para acontecer (LIPPMANN, 2007). Nos sites 

de rede social, ainda que não se possa constatar uma objetividade e impessoalidade que 

                                                 
134

 Disponíveis, respectivamente, em <http://www.youtube.com>, <http://www.myspace.com>, 

<http://www.clipshack.com>, <http://www.metacafe.com>, <http://www.break.com>, <http://video.yahoo.com>, 

<http://www.vimeo.com> e <http://www.howcast.com>. 
135

 Redes de mundo pequeno (ou small world networks) são redes esparsas, com alto coeficiente de agrupamento 

(clustering coefficient, ou o grau de conexão de vértices de uma rede com seus vizinhos), comprimento de rotas 

(path length, ou a distância entre vértices) relativamente curto e entropia (grau de desordem, ou variedade de 

caminhos possíveis entre dois nós) escalável (ou seja, cresce à medida que aumenta o número de nós). Podem ser 

classificadas em regulares e aleatórias (random) quando sua entropia for, respectivamente, baixa ou alta 

(LEWIS, 2009, p. 131). 
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contrariem a previsão de Lippmann, pode se observar uma profusão de sinais que, mesmo não 

sendo decisivos, contribuem para os usuários formarem, estatisticamente, sua opinião. 

Hoje, a notícia não está só nas capas de jornais, tampouco se limita a suas versões on-

line; ela também está nas redes sociais, em que flui dos observadores para seus amigos ou 

contatos. Assim, Clay Shirky (2008, p. 55) afirma que as ferramentas sociais removeram 

antigos obstáculos da expressão pública e, portanto, eliminaram a barreira que caracterizava a 

mídia de massa. O resultado é a intensificação do amadorismo nas funções anteriormente 

reservadas aos profissionais de mídia. 

O acesso do público à divulgação contribui com o aumento da variedade de 

informações com que os usuários da Web¸ mesmo involuntariamente, têm contato. Cass 

Sunstein (2007, p. 117) afirma que a virtude da exposição à informação não pesquisada, 

resultante da profusão de divulgações na Internet, é que os usuários comentam essas 

informações com outros, e acabam propagando-as para pessoas que possam se beneficiar 

realmente delas. 

Os sites de rede social, como o Twitter, não resolvem a questão observada por 

Lippmann, porque a informação que flui nesses espaços virtuais está geralmente carregada 

pela opinião de seus emissores. No entanto, esses meios viabilizam a eficiência na 

comunicação de modo que muitas pessoas possam divulgar a mesma realidade, sob suas 

diferentes óticas, e cabe ao leitor, que ganha um caráter de investigador da realidade, 

comparar as diversas fontes para extrair os vieses e interpretar, em sua perspectiva, o que é 

informação pura, opinião e, entre tudo o que é veiculado, o que é correto e incorreto. 

Pelo Twitter, por exemplo, circularam notícias sobre a situação no Irã durante os 

protestos eleitorais de janeiro de 2009 (BURNS e ELTHAM, 2009). As notícias divulgadas, 

nesse caso, não necessariamente representavam a realidade, mas a variedade de fontes e a 

rapidez dos meios permitiram ao leitor verificar imprecisões, exageros e falsas informações. 

Essa verificação estatística das informações divulgadas no Twitter foi analisada por 

Mendoza, Poblete e Castillo (2010). Esses pesquisadores observaram que, em uma situação de 

crise, no caso o terremoto que aconteceu no Chile em 2010, os rumores falsos divulgados no 

Twitter foram mais questionados que as verdades confirmadas. 

Além da profusão de fontes de informação, a Web caracteriza-se pela abertura a 

diferentes tipos de manifestação. Como analisa Jairo Ferreira (2007, p. 137), as mediações 

sociais são transformadas pela mídia, que é, por sua vez, transformada pela “via expressa” da 

interação. Essa “via expressa” ganhou força com a Web, em que o feedback do usuário é 
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instantâneo, a interação entre usuários é imediata e a opinião surge no meio virtual ao mesmo 

tempo que a notícia. 

Esse balanceamento entre a influência da mídia na sociedade e vice-versa, 

possibilitado pela Internet, contribuiu com a maior participação popular em movimentos 

sociais. Em campanhas eleitorais, por exemplo, os blogs e sites de rede social abriram espaço 

para os candidatos apresentarem suas ações e projetos de campanha, e para que os internautas 

opinassem sobre eles, como exemplifica Chaia (2007). Isso ajudou a flexibilizar a dinâmica 

anterior, em que a divulgação de informação eleitoral era unidirecional, dos jornais e da 

televisão para os leitores e espectadores, com feedback limitado às cartas do leitor, pesquisas 

eleitorais, ou plateias de programas de TV. 

Houve ainda movimentos sociais que surgiram na rede, como descreve Renata Dias 

(2007, p. 207) em sua análise dos Movimentos de Resistência Global. Esses movimentos são 

ações em que agentes sociais (organizações não governamentais, sindicatos, associações, etc.) 

buscam alternativas à globalização. Ela, na opinião desses manifestantes, acarreta a 

dependência transnacional, determinada por grandes economias detentoras de poder, que, em 

nome do desempenho financeiro, contribuem com a preterição de princípios democráticos. 

Os agentes dos Movimentos de Resistência Global encontram, na Web, diversas 

produções de diferentes setores que compartilham a mesma causa. Ainda muito menos 

regulamentada que o jornal ou a televisão, e com a expressão liberada àqueles que disponham 

dos seus requisitos técnicos, a Internet pode servir como mídia radical, ou seja, aquela que 

expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas 

(DOWNING, FORD, et al., 2001). 

 

 

8.8 Manipulação Invisível: Astroturfs 

 

 

Astroturf é o termo utilizado para identificação de pessoas, grupos ou companhias que 

montam campanhas artificiais em sites de rede social para, de acordo com seus interesses, 

criar movimentos populares disfarçados (MONBIOT, 2011). 

O termo astroturf vem de uma marca de grama sintética vendida nos Estados Unidos 

(AstroTurf), e foi usado porque forma um jogo de palavras com grassroots, vocábulo que 
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poderia ser traduzido literalmente como “raízes de grama”, mas também é usado, na língua 

inglesa, para identificar movimentos sociais e políticos que têm alguma base de apoio popular. 

Astroturf é um tipo de spam cujo objetivo é fazer com que certo tweet ou ideia pareça 

consensual. Os usuários dos sites de rede social que propagam esse tipo de mensagem são 

conhecidos como astroturfers, e a maior parte deles cria perfis falsos, mas convincentes 

(RATKIEWICZ, CONOVER, et al., 2011, p. 249). 

Há, inclusive, sistemas de software que automatizam a criação de perfis falsos para 

astroturf, que são programados para impedir que esses perfis sejam facilmente discerníveis 

dos reais. Algumas das técnicas desses sistemas são a atribuição de um endereço IP
136

 estático 

para cada usuário, porém diferente entre os usuários falsos, e o envelhecimento de contas, ou 

seja, ativação do perfil falso alguns meses antes de se iniciar o astroturf, para que não fique 

evidente que o único propósito daquele perfil é propagar uma manifestação falsa (MONBIOT, 

2011). 

O uso de astroturf, com a inclusão de novos nós, artificiais, nas redes sociais, 

conectados aos demais e, assim como eles, capazes de difundir mensagens, impede que se 

afirme que todos os nós de um site de rede social correspondem a um usuário, e que toda 

informação divulgada nesses sites equivale à verdadeira opinião de seus usuários. 

Entretanto, para que as manifestações iniciadas pelos astroturfers se propaguem por 

todos os nós de uma rede social on-line, é necessário que (1) os astroturfers estejam 

conectados a todos os nós da rede, o que é praticamente impossível, considerando que sites de 

rede social, como o Facebook, têm milhões de usuários
137

, ou (2) que os nós da rede que são 

de fato usuários, e não representantes de uma identidade artificial, ajudem a propagar os 

movimentos iniciados pelos astroturfers. Nesse caso, os usuários têm a opção de difundir a 

mensagem em seus círculos, por exemplo, usando retweets (no Twitter) ou Like (no 

Facebook), mas também podem interromper o fluxo da mensagem, se optarem por não 

redistribuí-la.  

  

                                                 
136

 Códigos de 32 bits que identificam unicamente cada uma das máquinas na Internet (TANENBAUM, 2010, p. 

436). 
137

 Facebook cerca de 500 milhões de usuários, e cada um deles tem, em média, 130 amigos (FACEBOOK, 

2011b). 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Após essa extensiva análise das redes sociais virtuais, daquilo que se desenvolve no 

interior delas e do que repercute em seu exterior, podem-se precisar os aspectos fundamentais 

da comunicação que nelas se desenvolve. 

Inicialmente, visam-se os agentes de comunicação: os usuários. Ressalta-se que eles 

são emissores e receptores de informação, não há hierarquização entre eles, e um usuário 

geralmente não é capaz, sozinho, de interromper um fluxo de informação. 

A participação de um usuário em um fluxo de informação é principalmente eletiva. Os 

usuários escolhem a quem querem se conectar, e as informações que recebem dependem 

dessas pessoas. Além disso, os usuários podem usar técnicas para propagar uma informação 

recebida, também eletivamente. 

Ainda quanto aos usuários, uma diferença apresentada quando comparados com os 

agentes de outros espaços de comunicação, como o espaço físico, é que eles são o que 

declaram, o que torna mais fácil assumir identidades projetadas e de resistência. O usuário 

pode se sentir protegido por estar isolado fisicamente de seus interlocutores, mas notou-se que 

essa pode ser apenas uma impressão ingênua, já que há tecnologias para identificar a posição 

física dos usuários. Resta a eles a possibilidade de usar tecnologias, que também existem, para 

mascararem sua localização. 

Como agentes de comunicação, os usuários das redes sociais on-line podem criar não 

apenas o conteúdo que distribuem, mas também os meios pelos quais distribuem. Eles criam 

canais, comunidades e salas virtuais, e abrem-nos a outros usuários, que podem usá-los como 

espaço de comunicação. Como há alteração do espaço virtual, e não apenas utilização do meio 

existente, pode-se dizer que a comunicação nas redes sociais não é apenas um uso 

determinista da tecnologia, nem integra um escopo puramente tecnocapitalista, mas pode ser 

uma alternativa democratizante. 

Quanto ao conteúdo da comunicação nas redes sociais, observou-se que ele varia de 

assuntos banais do cotidiano até questões políticas, temas de mobilização social, meio-

ambiente, cultura, legislação, questões humanitárias e problemas acadêmicos. Há redes 

sociais que concentram um desses tipos de conteúdo, e outras em que os temas aparecem 

juntos e ganham ou perdem popularidade dinamicamente. 
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Quanto à pessoalidade do conteúdo divulgado nas redes sociais virtuais, observou-se 

que ela existe e é, geralmente, explícita. Nos microblogs, por exemplo, é mais comum que os 

usuários divulguem sua opinião sobre notícias que informações imparciais. O que muda com 

as redes sociais é a possibilidade de os usuários compararem um grande número de opiniões e 

visões sobre os fatos, e, interpretativamente, chegarem às suas próprias conclusões. 

Observou-se que nem todo conteúdo divulgado nas redes sociais virtuais depende de 

um processo de produção e divulgação pelos usuários. A posição geográfica, por exemplo, 

pode ser comunicada, por meio de aplicativos especiais, à medida que os usuários interagem 

com o espaço físico, sem que eles precisem ativar manualmente comandos em seus 

dispositivos móveis. 

Quanto ao meio em que a comunicação acontece, que são os próprios sites ou 

plataformas de rede social executados na Web, há diferenças de funcionalidade, mas 

geralmente o mesmo princípio – os formulários de postagem de dados, que podem ser 

substituídos pelo envio de e-mails ou mensagens instantâneas, e quadros para leitura desses 

dados, que podem também ser exibidos em mapas. 

Dois fatores motivam a comunicação nas redes sociais on-line. O primeiro é produção 

e transferência de capital social; as pessoas contribuem com suas redes na expectativa de 

também aprenderem com elas. O outro é a facilidade para estabelecimento de comunicações, 

a ponto de reduzir-se o custo de transação, ou seja, a dificuldade para o estabelecimento de 

relações, de forma que mesmo pessoas fracamente conectadas podem se comunicar nas redes. 

Com relação ao efeito, fora dos espaços virtuais, da comunicação que se desenvolve 

nas redes sociais on-line, observou-se que ele existe e pode ser significativo a ponto de 

motivar mudanças na estrutura de uma sociedade. Pelas características da comunicação que 

nelas se estabelecem e por sua topologia, as redes sociais podem contribuir com a união de 

bases populares de peso para reivindicarem e produzirem mudanças. 

Um fator que contribui com a intensificação dos efeitos da comunicação que se 

desenvolve nas redes sociais virtuais é sua abrangência. Observou-se que o número de 

usuários que participam dessas redes representa um percentual significativo da população 

mundial. No Brasil, especificamente, esse percentual aumentou a passos largos na última 

década. 

A problemática da comunicação nas redes sociais virtuais é diferente da típica da 

mídia de massa. Apesar de haver inclinação ao lucro e controle dos meios físicos e de 

software das redes sociais pela iniciativa privada, a produção do conteúdo e a monetização 
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estão isolados nas redes sociais virtuais. Os problemas principais encontrados nessas redes são 

a manipulação de usuários e o descontrole da privacidade. 

A manipulação de usuários pode acontecer com a criação, manual ou 

automaticamente, de perfis falsos em redes sociais virtuais. Esses perfis podem iniciar fluxos 

nas redes e propagá-los como se fossem reais. Há corporações e até instituições estatais por 

trás desses perfis falsos. As redes sociais têm uma defesa natural a esse tipo de manipulação, 

que é a possibilidade de seus usuários reais bloquearem fluxos; no entanto, para isso, eles 

precisam expressamente optar por não propagar uma mensagem, o que pode ser difícil quando 

não conseguem identificar que ela vem de um autor falso. 

O descontrole da privacidade é outra questão que afasta usuários das redes sociais 

virtuais e pode causar problemas para aqueles que tenham seus dados capturados para uso 

ilícito. Em alguns sites de rede social, os usuários perdem a propriedade de qualquer material 

que divulguem na rede, o que já levou a iniciativas de redes sociais peer-to-peer que 

contornem o problema. Isso afasta usuários e põe em evidência o caráter comercial desses 

sites. Há também os casos de usuários que não conseguem controlar as informações pessoais 

que divulgam nas redes, por desconhecerem controles de configuração de seus perfis ou, em 

alguns casos, pela inexistência desses controles. 

Ainda que possam sofrer interferências artificiais e tenham deficiências funcionais, 

pôde-se observar que as redes sociais virtuais representam uma evolução dos meios de 

comunicação, que aconteceu paralelamente ao desenvolvimento da sociedade em rede, em 

que se rompeu a estrutura arbórea do broadcasting, deu-se aos fluxos importância 

fundamental e, assim, voz a todos os participantes da comunicação.  



105 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

ACQUISTI, A.; GROSS, R. Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and 

Privacy on the Facebook. Lecture Notes in Computer Science, v. 4258, p. 36-58, 2006. 

ALEXA. Top Sites in Brazil. Alexa, 2011a. Disponível em: 

<http://www.alexa.com/topsites/countries/BR>. Acesso em: 08 mar. 2011. 

ALEXA. Top Sites in US. Alexa, 2011b. Disponível em: 

<http://www.alexa.com/topsites/countries/US>. Acesso em: 2011 out. 04. 

ALEXA. Top Sites. Alexa, 2011c. Disponível em: <http://www.alexa.com/topsites>. Acesso 

em: 10 maio 2011. 

ANTOUN, H.; PECINI, A. C. A Web e a Parceria: Projetos Colaborativos e o Problema da 

Mediação na Internet. Intexto, Porto Alegre, v. 1, n. 16, p. 1-17, 2007. 

ARREGOCES, M.; PORTOLANI, M. Data Center Fundamentals. Indianapolis: Cisco 

Press, 2004. 

AULETE, F. J. C.; VALENTE, A. L. D. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da 

Língua Portuguesa Caldas Aulete. [S.l.]: Lexikon Editora Digital, 2006. 

AVOS. Delicious Terms and Privacy Update. Avos, 2011. Disponível em: 

<http://www.avos.com/terms-and-privacy-update/>. Acesso em: 09 jun. 2011. 

BARNES, J. A. Class and Comittees in a Norwegian Island Parish. Human Relations, 

Londres, v. 7, n. 1, p. 39-58, fev. 1954. 

BARNES, J. A. Graph Theory and Social Network: A Technical Comment on Connectedness 

and Connectivity. Sociology, Londres, v. 3, n. 2, p. 215-232, maio 1969. 

BAUMAN, Z. Comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

BAUMAN, Z. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

BBC. What is the BBC? BBC, 2011. Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/purpose/what.shtml>. Acesso em: 30 maio 2011. 



106 

 

 

BCB. Taxas de Câmbio. Banco Central do Brasil, 2011. Disponível em: 

<http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao>. Acesso em: 15 abr. 

2011. 

BEA. The National Income and Product Accounts: Table 5.5.4. Price Indexes for Private 

Fixed Investment in Equipment and Software by Type. Bureau of Economic Analysis, 2010. 

Disponível em: <http://www.bea.gov>. Acesso em: 01 out. 2010. 

BECKER, M. H. Sociometric Location and Innovativeness: Reformulation and Extension of 

the Diffusion Model. American Sociological Review, Washington, v. 35, n. 2, p. 267-282, 

abr. 1970. 

BENJAMIN, W. The Author as Producer. New Left Review, Londres, v. 62, n. 1, p. 150-162, 

jul. 1970. 

BERNARDI, V. C. A Função Rizomática da Literatura em Tempos de Globalização do 

Discurso. Rubedo - Revista de Psicologia Junguiana e Cultura, v. 10, jul. 2001. 

BOURDIEU, P. Espace Social et Genèse des "Classes". Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, Paris, v. 52, n. 1, p. 3-14, jun. 1984. 

BOYD, D. M.; ELLISON, N. B. Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. 

Journal of Computer Mediated Communication, Malden, v. 13, n. 1, p. 210-230, dez. 

2008. 

BRABHAM, D. C. Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. Convergence: The 

International Journal of Research into New Media Technologies, London, 14, n. 1, 2008. 

75-90. 

BURKE, P. J. An Identity Model for Network Exchange. American Sociological Review, v. 

62, n. 1, p. 134-150, 1997. 

BURNS, A.; ELTHAM, B. Twitter Free Iran: an Evaluation of Twitter's Role in Public 

Diplomacy and Information Operations in Iran's 2009 Election Crisis. In: Communications 

Policy & Research Forum, 2009, Sydney. Proceedings... Network Insight Institute. p. 298-

310. 

CABALLERO, F. S. Política e Tendências da Sociedade da Informação na União Europeia. 

In: RAMOS, M. C.; SANTOS, S. Políticas de Comunicação: Buscas Teóricas e Práticas. São 

Paulo: Ed. Paulus, 2007. p. 209-294. 

CARDOSO, G. A Mídia na Sociedade em Rede. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 



107 

 

 

CASTELLS, M. The Rise of the Network Society. 2. ed. Malden: Blackwell Publishing, 

2000a. 

CASTELLS, M. Grasrooting the Space of Flows. In: WHEELER, J.; AOYAMA, Y.; WARF, 

B. Cities in the Telecommunications Age: The Fracturing Geographies. New York: 

Routledge, 2000b. p. 18-30. 

CASTELLS, M. The Power of Identity. 2. ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. 

CENSUS. U.S. & World Population Clocks. U.S. Census Bureau, 2010. Disponível em: 

<http://www.census.gov/main/www/popclock.html>. Acesso em: 29 abr. 2011. 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Country Comparison: GDP (Purchasing Power 

Parity). The World Factbook, 2011. Disponível em: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html>. 

Acesso em: 2011 out. 02. 

CHAIA, V. Internet e Eleições: as Comunidades Políticas no Orkut nas Eleições de 2006. 

Logos: Comunicação e Universidade, Rio de Janeiro, v. 27, p. 127-140, jul. 2007. 

CHENG, X.; DALE, C.; LIU, J. Statistics and Social Network of YouTube Videos. In: 

International Workshop on Quality of Service, 16, 2008, Enschede. Proceedings... 

Washington: IEEE. p. 229-232. 

CHOMSKY, N.; HERMAN, E. S. Manufacturing Consent: The Political Economy of the 

Mass Media. Chicago: Pantheon, 2002. 

CLAYTON, R.; MURDOCH, S. J.; WATSON, R. N. M. Ignoring the Great Firewall of China. 

Lecture Notes in Computer Science, Berlin, v. 4258, p. 20-35, 2006. 

CLINE, M. S. Power, Madness, and Immortality. [S.l.]: University Village Press, 2005. 

CLOUTIER, J. L'Ere d'Emerec ou la Communication Audio-scripto-visuelle. Montréal: 

Présses de l'Université de Montréal, 1975. 

COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal 

of Sociology, Chicago, v. 94, p. 95-120, 1988. 

COLOMBO, F. La Comunicazione Sintetica. In: BETTETINI, G.; COLOMBO, F. Le Nuove 

Tecnologie della Comunicazione. Milão: Bompiani, 1993. 

 



108 

 

 

COMSCORE. Orkut Continues to Lead Brazil‟s Social Networking Market, Facebook 

Audience Grows Fivefold. ComScore, 2010. Disponível em: 

<http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/10/Orkut_Continues_to_Lead

_Brazil_s_Social_Networking_Market_Facebook_Audience_Grows_Fivefold>. Acesso em: 

07 jun. 2011. 

CORREIA, J. C. Sociedade e Comunicação: Estudos sobre Jornalismo e Identidade. 

Corvilhã: Universidade da Beira Interior, 2005. 

CORREIA, J. C. Movimentos Sociais e Transformações no Modelo. In: FERREIRA, J.; 

VIZER, E. Mídia e Movimentos Sociais. São Paulo: Ed. Paulus, 2007. p. 70-132. 

COSTA, C. R. Z. Além das formas: Introdução ao Pensamento Contemporâneo no Design, 

nas Artes e na Arquitetura. São Paulo: Annablume, 2010. 

CRANSHAW, J. et al. Bridging the Gap Between Physical Location and Online Social 

Networks. In: ACM International Conference on Ubiquotous Computing, 12, 2010, 

Copenhagen. Proceedings... New York: ACM. p. 129-138. 

CURRENT. About Current. Current.com, 2011a. Disponível em: 

<http://current.com/s/about.htm>. Acesso em: 20 fev. 2011. 

CURRENT. Bar Kharma. Current, 2011b. Disponível em: <http://current.com/shows/bar-

karma/about-the-show/>. Acesso em: 25 abr. 2011. 

CURRENT. The Current Cause: The Climate Crisis. Current, 2011c. Disponível em: 

<http://current.com/participate/cause/the-climate-crisis/>. Acesso em: 02 abr. 2011. 

DAHLGREN, P. The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and 

Deliberation. Political Communication, v. 22, p. 147-162, 2005. 

DAWSON, A. Getting Started Building Websites. New York: Springer Verlag, 2009. 

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia. 

Londres: The Athlone Press, 2000. 

DIAS, R. S. Tematização e Circulação de Enunciados em Mídias. In: FERREIRA, J.; VIZER, 

E. Mídia e Movimentos Sociais. São Paulo: Ed. Paulus, 2007. p. 202-210. 

DIASPORA. What is Diaspora? Diaspora, 2010. Disponível em: 

<http://blog.joindiaspora.com/what-is-diaspora.html>. Acesso em: 20 maio 2011. 

DODGE, M.; KITCHIN, R. Mapping Cyberspace. Londres: Routledge, 2001. 



109 

 

 

DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. The World of Goods: Towards an Anthropology of 

Consumption. Londres: Routledge, 1990. 

DOURISH, P.; CHALMERS, M. Running Out of Space: Models of Information Navigation. 

In: HCI, 1994, Glasgow. Proceedings... Cambridge: Cambridge University Press. 

DOWNING, J. et al. Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements. 

Londres: Sage, 2001. 

DUROZOI, G.; ROUSSEL, A. Dictionnaire de Philosophie. Paris: Nathan, 1997. 

DWYER, J. Four Nerds and a Cry to Arms Against Facebook. The New York Times, 2010. 

Disponível em: <http://www.nytimes.com/2010/05/12/nyregion/12about.html>. Acesso em: 

07 jun. 2011. 

EDELMAN, B.; OSTROVSKY, M.; SCHWARZ, M. Internet Advertising and the 

Generalized Second-Price Auction: Selling Billions of Dollars Worth of Keywords. The 

American Economic Review, Pittsburgh, v. 97, n. 1, p. 242-259, mar. 2007. 

ELLISON, N. B.; STEINFIELD, C.; LAMPE, C. The Benefits of Facebook „„Friends:‟‟ Social 

Capital and College Students‟ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-

Mediated Communication, v. 12, p. 1143-1168, 2007. 

EUROPEAN COMISSION. e-Inclusion. Europe's Information Society, s.d. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/>. Acesso em: 05 mar. 2011. 

FACEBOOK. Social Plugins. Facebook, 2011a. Disponível em: 

<http://developers.facebook.com/docs/plugins/>. Acesso em: 01 mar. 2011. 

FACEBOOK. Press Room. Facebook, 2011b. Disponível em: 

<http://www.facebook.com/press/info.php?statistics>. Acesso em: 2 mar. 2011. 

FARIA, J. E. Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2010. 

FCC. Ministério das Relações Exteriores: Oficial de Chancelaria. Fundação Carlos Chagas, 

2009. Disponível em: <http://www.concursosfcc.com.br/concursos/mirex108/index.html>. 

Acesso em: 20 maio 2011. 

FEENBERG, A. Alternative Modernity: the Technical Term in Philosophy and Social 

Theory. Berkeley: University of California Press, 1995a. 



110 

 

 

FEENBERG, A. Subversive Rationalization: Technology, Power, and Democracy. In: 

FEENBERG, A.; ALASTAIR, H. Technology and the Politics of Knowledge. Bloomington: 

Indiana University Press, 1995b. p. 3-22. 

FELLOW, A. R. American Media History. Boston: Wadsworth, 2010. 

FERREIRA, J. Notícias sobre as ONGs: Uma Conjuntura Aberta pelos Dispositivos 

Midiáticos na Web. In: FERREIRA, J.; VIZER, E. Mídia e Movimentos Sociais. São Paulo: 

Ed. Paulus, 2007. p. 134-201. 

FOLHA. Brasil lidera tempo de acesso à internet residencial. Folha Online, 2006. Disponível 

em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u20031.shtml>. Acesso em: 10 

mar. 2011. 

FOURSQUARE. What is Foursquare? Foursquare, 2011. Disponível em: 

<http://foursquare.com/about>. Acesso em: 24 fev. 2011. 

FREEDMAN, M. J.; MORRIS, R. Tarzan: A Peer-to-Peer Anonymizing Network Layer. In: 

ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 02), 2002, Washington. 

Proceedings... New York: ACM. p. 193-206. 

FSTV. History and Future. Free Speech TV, 2011. Disponível em: 

<http://www.freespeech.org/history-future>. Acesso em: 20 fev. 2011. 

GEE, J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Computers in 

Entertainment (CIE), New York, v. 1, n. 1, p. 20, 2003. 

GITHUB. Popular Watched Repositories. GitHub, 2011. Disponível em: 

<https://github.com/popular/watched>. Acesso em: 07 jun. 2011. 

GOVERNO FEDERAL. Apresentação. Computador para Todos, s.d. Disponível em: 

<http://www.computadorparatodos.gov.br/projeto/>. Acesso em: 15 out. 2010. 

GRANOVETTER, M. S. The Strength of Weak Ties: a Network Theory Revisited. American 

Journal of Sociology, v. 78, n. 6, p. 1360-1380, 1973. 

GREEN, L.; BRUNS, A..au. In: AKHTAR, S.; ARINTO, P. Digital Review of Asia Pacific 

2009-2010. Ottawa: IRDC, 2009. p. 136-143. 

GUISNEL, J. Libération, la Biographie. Paris: La Découverte, 2000. 

HABERMAS, J. Between Facts and Norms. Tradução de William Rehg. Cambridge: MIT 

Press, 1998. 



111 

 

 

HANDS, J. @ is for Activism: Dissent, Resistance and Rebelion in a Digital Culture. 

Londres: Pluto Press, 2011. 

HARARY, F.; NORMAN, R. Z.; CARTWRIGHT, D. Structural Models: an Introduction to 

the Theory of Directed Graphs. New York: Wiley, 1965. 

HERRING, S. C. et al. Language Networks on LiveJournal. In: Hawaii International 

Conference on System Sciences (HICSS-40), 40, 2007, Los Alamitos. Proceedings... IEEE 

Press. p. 79-90. 

HERZOG, T. Crime Stories: Criminalistic Fantasy and the Culture of Crisis in Weimar 

Germany. Oxford: Berghahn, 2009. 

HINDMAN, M. The Myth of the Digital Democracy. Princeton: Princeton University Press, 

2009. 

HOLZINGER, A.; MIESENBERGER, K. HCI and Usability for e-Inclusion. Berlin: 

Springer, 2009. 

IBGE. Contagem da População 2007. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007. 

Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_1

.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2010. 

IBGE. Pesquisa Anual de Serviços - Suplemento - Produtos e Serviços 2006-2007. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/pas2007_suple_pro

d_serv>. Acesso em: 11 dez. 2010. 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2008. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/graficos_dinamicos/pnad2008_tic/usuarios.php>. Acesso em: 20 jan. 

2011. 

IBGE. Tabela 1 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2008. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/produtos/produto2008/tabela

s_pdf/Tabela1.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2011. 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/graficosd

inamicos>. Acesso em: 15 jan. 2011. 



112 

 

 

IBGE. Censo 2010: População do Brasil é de 190.732.694 Pessoas. IBGE, 2010. Disponível 

em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766>. 

Acesso em: 20 jan. 2011. 

IDG NOW. Usuários ativos de internet chegam a 37,9 milhões. IDG NOW, 29 abr. 2010. 

Disponível em: <http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/04/29/usuarios-ativos-de-internet-

chegam-a-37-9-milhoes-nobrasil-em-marco/>. Acesso em: 15 out. 2010. 

IMF. World Economic Outlook Database. International Monetary Fund, 2010. Disponível 

em: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx>. Acesso em: 15 

dez. 2010. 

JAVA, A. et al. Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities. In: 

WebKDD, 9, 2007, San Jose. Proceedings... New York: ACM. p. 56-65. 

JOHNSON, S. Emergência: A Dinâmica de Rede em Formigas, Cérebros, Cidades e 

Softwares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

JOHNSONBAUGH, R. Discrete Mathematics. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 

2001. 

KASTRUP, V. A Rede: uma Figura Empírica da Ontologia do Presente. In: PARENTE, A. 

Tramas da Rede: Novas Dimensões Filosóficas, Estéticas e Políticas da Comunicação. Porto 

Alegre: Sulinas, 2004. p. 80-90. 

KELLNER, D. Public Access Television: Alternative Views. Radical Science Journal, v. 16, 

p. 79-92, 1985. 

KELLNER, D. Critical Theory of Marxism and Modernity. Cambridge: Polity, 1989. 

KENDALL, D. Sociology in Our Times. 7. ed. Belmont: Cengage Learning, 2007. 

KHAN, A. The Role of Western Media in the Opposition Movement in Iran. Reflections: 

Institute of Strategic Studies, Islamabad, v. 4, p. 1-7, 2009. 

KICKSTARTER. Daniel G. Maxwell S. Raphael S. Ilya Z. Kickstarter, 2010. Disponível 

em: <http://www.kickstarter.com/profile/196017994>. Acesso em: 08 jun. 2011. 

KICKSTARTER. Descentralize the Web with Diaspora. Kickstarter, 2010. Disponível em: 

<http://www.kickstarter.com/projects/196017994/diaspora-the-personally-controlled-do-it-all-

distr?ref=live>. Acesso em: 07 jun. 2011. 



113 

 

 

KICKSTARTER. Frequently Asked Questions. Kickstarter, 2011. Disponível em: 

<http://www.kickstarter.com/help/faq>. Acesso em: 07 jun. 2011. 

KINSMAN, J. Democracy Rising: Tunisia and Egypt, When Idealists got it Right. Policy 

Options, v. 32, n. 4, p. 37-43, abr. 2011. 

KOWAL, D. M. Digitizing and Globalizing Indigenous Voices: The Zapatista Movement. In: 

ELMER, G. Critical Perspectives on the Internet. Boston: Rowman and Littlefield, 2002. p. 

105-125. 

KRAIDY, M. M.; MOURAD, S. Hypermedia Space and Global Communication Studies: 

Lessons from the Middle East. Global Media Journal, Philadelphia, v. 9, n. 16, 2010. 

KWAK, H. et al. What is Twitter, a Social Network or a News Media? In: World Wide Web 

Conference (WWW2010), 19, 2010, Raleigh. Proceedings... New York: ACM. p. 591-600. 

LAMPE, C.; ELLISON, N.; STEINFIELD, C. A Familiar Face(book): Profile Elements as 

Signals in an Online Social Network. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 

12, n. 4, p. 1143-1168, jul. 2007. 

LANDTSHEER, C.; KRASNOBOKA, N.; NEUNER, C. La Facilidad de Utilización de los 

"Web Sites" de Partidos Políticos: Estudio de Algunos Países de Europa del Este y Occidental 

(1999). Cuadernos de Información y Comunicación, Madrid, v. 6, p. 107-140, 2001. 

LE HIR, P. Internet fait son entrée dans la campagne présidentielle. Le Monde, 19 abr. 2002. 

Disponível em: <http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3244--271853-,00.html>. Acesso em: 

15 out. 2010. 

LEE, R.; CORNFIELD, M.; HORRIGAN, J. The Internet and Campaign 2004. Pew Internet 

and American Life Project, Washington, 2005. Disponível em: 

<http://www.pewinternet.org/Reports/2005/The-Internet-and-Campaign-2004.aspx>. Acesso 

em: 2010 set. 01. 

LEVENE, M. An Introduction to Search Engines and Web Navigation. Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2010. 

LÉVY, P. Qu'est-ce que le virtuel. Paris: La Découverte, 1998. 

LEWIS, T. G. Network Science: Theory and Applications. Hoboken: John Wiley & Sons, 

2009. 



114 

 

 

LI, H. Virtual community studies: A literature review, synthesis and research agend. In: 

Americas Conference on Information Systems, 2004, New York. Proceedings... Atlanta: AIS. 

p. 2708-2715. 

LIN, N. Building a Network Theory of Social Capital. Connections, v. 22, n. 1, p. 28-51, 

1999. 

LINDBERG, V. Intellectual Property and Open Source. Sebastopol: O'Reilly, 2008. 

LIPPMANN, W. Public Opinion. Minneapolis: Filiquarian Publishing, 2007. 

LIVINGSTONE, S. Taking Risky Opportunities in Youthful Content Creation: Teenagers' Use 

of Social Networking Sites for Intimacy, Privacy and Self-Expression. New Media & 

Society, London, v. 10, n. 3, p. 393-411, 2008. 

M. Direção: Fritz LANG. Produção: Seymour NEBENZAL. Intérpretes: Peter LORRE; Ellen 

WIDMANN e Inge LANDGUT. [S.l.]: Continental. 1931. 

MALDONADO GRANADO, L. F.; SERRANO IGLESIAS, E. Construcción de una red de 

aprendizaje. Nómadas, v. 28, [online], p. 211-222, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

75502008000100019&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 29 abr. 2011. 

MARCUSE, H. One-dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial 

Society. 2. ed. Londres: Routledge, 2002. 

MARQUART, E. Microblog Sensation: The Growing Popularity of Tumblr. 3PM Journal of 

Digital Research and Publishing, v. 2, p. 70-75, 2010. 

MCLUHAN, M. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: MIT Press, 

1994. 

MEHTA, D. WordPress.com and Windows Live partnering together and providing an upgrade 

for 30 million Windows Live Spaces customers. Inside Windows Live, 2010. Disponível em: 

<http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive>. Acesso em: 15 jan. 2011. 

MEIER, P. Ushahidi & The Unprecedented Role of SMS in Disaster Response. Wired, 2010. 

Disponível em: <http://haitirewired.wired.com/profiles/blogs/ushahidi-amp-the-

unprecedented>. Acesso em: 03 maio 2011. 

MENDOZA, M.; POBLETE, B.; CASTILLO, C. Twitter under crisis: can we trust what we 

RT? In: First Workshop on Social Media Analytics, 1, 2010, Washington. Proceedings... New 

York: ACM. p. 71-79. 



115 

 

 

MISLOVE, A. et al. Measurement and Analysis of Online Social Networks. In: Internet 

Measurement Conference, 7, 2007, San Diego. Proceedings... New York: ACM. 

MONBIOT, G. The need to protect the internet from 'astroturfing' grows ever more urgent. 

The Guardian, 2011. Disponível em: 

<http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2011/feb/23/need-to-protect-

internet-from-astroturfing>. Acesso em: 30 mar. 2011. 

MUSIANI, F. When social links are network links: The dawn of peer-to-peer social networks 

and its implications for privacy. Observatorio (OBS*) Journal, v. 4, n. 3, p. 185-207, 2010. 

MUSSO, P. A Filosofia da Rede. In: PARENTE, A. Tramas da Rede: Novas Dimensões 

Filosóficas, Estéticas e Políticas da Comunicação. Porto Alegre: Sulinas, 2004. p. 17-38. 

NARDI, B. A.; SCHIANO, D. J.; GUMBRECHT, M. Why We Blog. Communications, New 

York, v. 47, p. 41-46, dez. 2004. ISSN 12. 

NELSON, J. M.; HUNTINGTON, S. P. No Easy Choice: Political Participation in 

Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press, 1984. 

NIE, N. H. Sociability, Interpersonal Relations, and the Internet: Reconciling Conflicting 

Findings. American Behavioral Scientist, London, v. 45, n. 3, p. 420-435, nov. 2001. 

NIELSEN, J. Usability 101: Introduction to Usability. Usable Information Technology, 

2003. Disponível em: <http://www.useit.com/alertbox/20030825.html>. Acesso em: 20 fev. 

2010. 

NUSSBAUM, E. Defacebook: Four young friends who are out to create a very different sort 

of social network. New York Magazine, 2010. Disponível em: 

<http://nymag.com/news/features/establishments/68512/>. Acesso em: 07 jun. 2011. 

OJD. 21e Observatoire de la Presse. Association pour le Contrôle de la Diffusion des 

Médias, 2011. Disponível em: <http://observatoire.ojd.com/report/visu/obs/21/do/WEB/>. 

Acesso em: 20 abr. 2011. 

OKOLLOH, O. Ushahidi, or "Testimony": Web 2.0 Tools for Crowdsourcing Crisis 

Information. Participatory Learning and Action, v. 59, p. 65-70, jun. 2009. 

ONDREJKA, C. Escaping the Gilded Cage: User Created Content and Building the 

Metaverse. New York Law School Law Review, New York, v. 49, n. 1, p. 81-102, 2004. 



116 

 

 

PARR, B. Facebook Alternative Diaspora Launches September 15. Mashable, 2010. 

Disponível em: <http://mashable.com/2010/08/26/facebook-alternative-diaspora-launches-

september-15/>. Acesso em: 06 jul. 2011. 

POSSEBON, S. O Mercado de Comunicações - um Retrato até 2006. In: RAMOS, M. C.; 

SANTOS, S. Políticas de Comunicação: Buscas Teóricas e Práticas. São Paulo: Ed. Paulus, 

2007. p. 277-303. 

POSTMAN, N.; POWERS, S. How to watch TV News. 2. ed. Nova York: Penguin, 2009. 

PUTNAM, R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New 

York: Simon & Shuster, 2000. 

QUAN-HAASE, A.; WELLMAN, B. How does the Internet Affect Social Capital. In: 

HUYSMAN, M.; WULF, V. Social Capital and Information Technology. Boston: MIT 

Press, 2004. Cap. 5, p. 113-131. 

RATKIEWICZ, J. et al. Truthy: Mapping the Spread of Astroturf in Microblog Streams. In: 

World Wide Web Conference (WWW2011), 20, 2011, Hyderabad. Proceedings... . p. 249-

252. 

REESE, S. D. The News Paradigm and the Ideology of Objectivity: a Socialist at The Wall 

Street Journal. Critical Studies in Mass Communication, v. 7, n. 4, p. 390-409, 1990. 

RHEINGOLD, H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. 

Cambridge: MIT Press, 2000. 

RHEINGOLD, H. Smart Mobs: The Next Social Revolution. Cambridge: Basic Books, 

2002. 

RIP! A Remix Manifesto. Direção: Brett Gaylor. Produção: Mila Aung-Thwin; Kat Baulu e 

Germaine Wong. Intérpretes: Girl Talk; Lawrence Lessig; Cory Doctorow e Gilberto Gil. 

[S.l.]: EyeSteelFilm. 2008. 

ROBERTSON, R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In: 

FEATHERSTONE, M.; LASH, S.; ROBERTSON, R. Global Modernities. London: Sage, 

1995. Cap. 2, p. 25-44. 

ROGERS, E. M. Diffusion of Innovations. New York: Free Press, 2003. 

ROSMARIN, R. Social-Bookmarking: A Delicious New Web Idea. Forbes, 2005. Disponível 

em: <http://www.forbes.com/2005/12/13/social-content-search-cx_rr_1214social.html>. 

Acesso em: 09 jun. 2011. 



117 

 

 

SALZBERG, M. Kickstarter Pitch. Diaspora, 2010. Disponível em: 

<http://blog.joindiaspora.com/2010/04/27/kickstarter-pitch.html>. Acesso em: 07 jun. 2011. 

SALZBERG, M. The Diaspora Project – First Year In Graphs. Diaspora, 2011. Disponível 

em: <http://blog.joindiaspora.com/2011/06/01/graphs-graphs-graphs.html>. Acesso em: 08 

jun. 2011. 

SCHUBERT, D. Installing and Running Diaspora. GitHub, 2011. Disponível em: 

<https://github.com/diaspora/diaspora/wiki/Installing-and-Running-Diaspora>. Acesso em: 07 

jun. 2011. 

SFU. About Andrew Feenberg. Simon Fraser University, 2011. Disponível em: 

<http://www.sfu.ca/~andrewf/>. Acesso em: 29 abr. 2011. 

SHIRKY, C. Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organization. New 

York: Penguin, 2008. 

SHIRKY, C. The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and 

Political Change. Foreign Affairs, v. 90, n. 1, jan. 2011. 

SIEGLER, M. G. Facebook Competitor Diaspora Revealed: Sparse, But Clean; Source Code 

Released. TechCrunch, 2010. Disponível em: <http://techcrunch.com/2010/09/15/diaspora-

revealed/>. Acesso em: 07 jun. 2011. 

SINCLAIR, J.; CARDEW-HALL, M. The Folksonomy Tag Cloud: When is it Useful. 

Journal of Information Science, v. 34, p. 15-29, 2008. 

STEFFEN, C. Espaços Digitais e Visibilidade Política: Algumas Considerações sobre a 

Internet na Campanha Presidencial Brasileira de 2002. 2004. Dissertação de Mestrado- 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Ciências da Comunicação, São Leopoldo, 2004. 

STEPHENSON, N. Snow Crash. New York: Bantan Dell, 2003. Originalmente publicado em 

1992 

STROBEL, J.; TILLBERG-WEBB, H. Aplying Critical and Humanizing Framework of 

Instructional Technologies to Educational Practice. In: MOLLER, L.; HUETT, J. B.; 

HARVEY, D. M. Learning and Instructional Technologies for the 21st Century: Visions 

of the Future. New York: Springer, 2009. p. 75-93. 

STUTZMAN, F. An Evaluation of Identity-Sharing Behavior in Social Network 

Communities. International Digital and Media Arts Journal, v. 3, n. 1, p. 11-18, 2006. 



118 

 

 

SUBRAMANIAN, R.; GOODMAN, B. D. Peer-to-Peer Computing: The Evolution of a 

Disruptive Technology. Hershey: Idea Group, 2005. 

SUNSTEIN, C. R. Republic.com 2.0. Princeton: Princeton University Press, 2007. 

TANENBAUM, A. S. Computer Networks. 5. ed. Seattle: Prentice Hall, 2010. 

TED. About TED. TED, 2011. Disponível em: <http://www.ted.com/pages/about>. Acesso 

em: 03 maio 2011. 

THELWALL, M. How are Social Network Sites Embedded in the Web? An Exploratory Link 

Analysis. International Journal of Scientometrics, Informetrics, and Bibliometrics, 

Madrid, v. 12, n. 1, p. 2-6, mar. 2008. 

TOR. Tor: Overview. Tor Project, 2011. Disponível em: 

<http://www.torproject.org/about/overview.html.en>. Acesso em: 15 jun. 2011. 

TRIVINHO, E. A Dromocracia Cibercultural. São Paulo: Ed. Paulus, 2007. 

TWITTER. What is Twitter? Twitter, 2011. Disponível em: 

<http://business.twitter.com/basics/what-is-twitter>. Acesso em: 20 maio 2011. 

VASSÃO, C. A. Arquitetura Livre: Complexidade, Metadesign e Ciência Nômade. 2008. 

Tese (Doutorado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

VEBLEN, T. The Theory of Business Enterprise. New York: Cosimo, 2005. (Trabalho 

originalmente publicado em 1904) 

VIRILIO, P. Vitesse et Politique. Paris: Galilée, 1977. 

VIRILIO, P. A Arte do Motor. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. 

VIZER, E. Movimentos Sociais: Novas Tecnologias para Novas Militâncias. In: FERREIRA, 

J.; VIZER, E. Mídia e Movimentos Sociais. São Paulo: Paulus, 2007. p. 25-67. 

WAAL, M. Sonic Acts 2010: On the Poetics of Hybrid Space. The Mobile City, 2010. 

Disponível em: <http://www.themobilecity.nl/2010/02/26/sonic-acts-2010-on-the-poetics-of-

hybrid-space/>. Acesso em: 10 dez. 2010. 

WASSERMAN, S.; FAUST, K. Social Network Analysis: Methods and Applications. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 



119 

 

 

WEBER, M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Mineola: Courier Dover 

Publications, 2003. 

WEIMANN, G. www.terror.net: How Modern Terrorism Uses the Internet. United States 

Institute of Peace Special Report, Washington, 2004. Disponível em: 

<http://www.usip.org/publications/wwwterrornet-how-modern-terrorism-uses-internet>. 

WEINBERG, T. The New Community Rules: Marketing on the Social Web. Sebastopol: 

O'Reilly, 2009. 

WELFENS, P. J. J. Internet-economics.net. Berlin: Springer, 2002. 

WELFENS, P. J. J.; AUDRESTSCH, D. B. The New Economy and Economic Growth in 

Europe and the US. Heidelberg: Springer, 2002. 

WRIGHT-PORTO, H. Creative Blogging: Your First Steps to a Successful Blog. New York: 

Springer, 2011. 

WSJ. Journal Community. Wall Street Journal, 2011. Disponível em: 

<http://online.wsj.com/community/faq#openId=3>. Acesso em: 20 abr. 2011. 

 


