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Resumo 

A partir de uma visão crítica do tema Sociedade Digital, baseada, sobretudo, 

nos autores Andrew Keen (2012), Sherry Turkle (2012) e Jaron Lanier (2010), o 

artigo propôs uma discussão a respeito de como as mídias digitais, em especial 

o Facebook, estão moldando comportamentos e transformando toda a maneira 

de ser e estar em sociedade. A problemática visou identificar mecanismos 

utilizados pelo Facebook, enquanto mídia social, para influenciar o 

comportamento dos seus usuários, e estratégias utilizadas para criar novas 

formas de sociabilidade na Internet. Através de um questionário online na 

própria rede de relacionamento da pesquisadora, pode-se observar o quanto o 

Facebook molda o comportamento de seus usuários, difundindo nas redes uma 

teoria utilitarista de quanto mais compartilhamento de informação, mais se 

colabora para uma sociedade justa e transparente. Porém, tal comportamento 

contribui, de fato, para uma sociedade digital sem direito à privacidade, em que 

os dados pessoais tornam-se a moeda nessa economia social. 

INTRODUÇÃO 

A Era Digital revolucionou as formas de sociabilização. Por meio da internet, 

ficou possível se interagir com diferentes culturas e épocas em um mesmo 

espaço. Tal evolução trouxe consigo pontos positivos e negativos, produzindo 

não apenas dicotomias, mas também paradoxos, onde interatividade e 

acessibilidade provocaram uma “desconexão social” e modificou a forma como 

usamos as redes. McLuhan (2005) afirma que ambientes digitais são capazes 

de coibir as pessoas de sua identidade privada, pois a forma como estas se 

relacionam entre si e com o mundo ao mesmo tempo, tornam-nas mais 

propícias à exposição de pensamentos particulares na rede.  

A sociedade atual vive a era do exibicionismo exacerbado (KEEN, 2012). O 

indivíduo expõe mais e mais suas ideias, seus pensamentos mais íntimos, suas 

ações, gostos, sua localização, compartilha sua vida em um espaço aberto e 

transparente à vista de todos, como se o ambiente digital fosse um 

“confessionário público de massa global” (KEEN, 2012).  

No início da segunda década do século XXI, a sociedade digital vive a fase da 

Web 3.0. O termo já se refere à terceira geração da World Wide Web, projeção 



da Web 2.0, que busca funcionar como um gerenciador mais inteligente e 

interativo do uso de aplicativos, de mecanismos de busca, além de facilitar 

ainda mais a colaboração do internauta. Segundo Andrew Keen (2012), a força 

motriz inovadora dessa fase da web será a integração de nossas informações 

pessoais no conteúdo on-line. 

Para Sherry Turkle (2012), esses dispositivos tecnológicos são tão atraentes 

tanto à mente, quanto ao coração, que oferece ao homem três fantasias 

gratificantes. A primeira: permite concentrar a atenção do individuo onde quer 

que ele deseje; segunda: possibilita que ele sempre seja ouvido; e terceira: 

nunca se estará sozinho. A autora, a partir de seus estudos no campo da 

psicologia, defende a ideia de que a internet, ao mesmo tempo em que 

aproxima as pessoas, paradoxalmente as tornam mais solitárias.  

Andrew Keen relata que as redes sociais ditam ainda mais um “comportamento 

de rebanho” e um “conformismo social”. A rede permitiu novas formas de ação 

coletiva, mas favoreceu novos tipos de “estupidez coletiva”, pois em vez de 

pensar por conta própria, grande parte dos usuários, simplesmente citam o que 

já foi dito (KEEN, 2012). 

Outro autor que adota a perspectiva crítica da sociedade digital é Jaron Lanier 

(2010), criador do conceito de realidade virtual1. Para ele, os mecanismos da 

internet que possibilitam reunir informações privadas, que ninguém vê, e enviá-

las aos anunciantes, os verdadeiros clientes, indicam uma acentuada tendência 

de transformar informações pessoais em dinheiro e poder, em favor de um 

grupo cada vez mais seleto de empresários.  

O FENÔMENO FACEBOOK 

Para Mark Zuckerberg, criador do Facebook, o ideal da empresa é: quanto 

mais conectado à rede social a pessoa estiver, mais envolto por conteúdo e 

amigos os usuários ficarão; assim, poderão compartilhar mais coisas, a fim de 

que o seu dia-a-dia e o do próximo, tornem-se rico de informações que lhes 

sejam relevantes. Dessa forma, cada minuto que se passa logado à rede torna-

se valioso, a ponto de que queiram voltar todos os dias. Expectativa que tem 

                                                           
1  Criação de uma realidade ilusória por meio de qualquer dispositivo tecnológico, que permita com que o 

individuo vivencie experiências que de fato não existem no real. 



dado certo, pois em uma conferência em setembro de 2011, Zuckerberg (BBC, 

Londres, 2012) relatou que em um dia meio bilhão de pessoas usaram o 

Facebook. Nos dias atuais, o site atrai 1 trilhão de visitas por mês, tem mais 

usuários ativos que a população da Europa e da Rússia (KEEN, 2012), e já 

chegou a marca de 1,6 bilhões de adeptos (THE NEXT WEB, 2013). 

A ideia inicial (2004) era criar uma página de relacionamento para que os 

universitários de Harvard compartilhassem suas interações sociais on-line. 

Posteriormente, foi disponibilizada para o ensino médio em 2005 e, somente 

em 2006, o mundo todo pode ter acesso à rede social (RECUERO, 2009). 

Um estudo feito pela Agência DM9, em fevereiro de 2011, denominado Perfis 

Digigráficos: um olhar sobre o comportamento digital, ao analisar as novas 

classificações do consumidor no ambiente digital, mostrou a divergência de 

aceitação e comportamento do indivíduo frente ao fenômeno das redes sociais. 

Tais mudanças estão relacionadas a três critérios: 1) Quanto e como as 

pessoas utilizam os recursos e equipamentos de tecnologia em sua vida. 2) 

Quais são as intenções que elas têm ao consumir os diversos produtos digitais. 

3) Quanto os recursos digitais servem para moldar sua própria identidade.  

A partir disso, o estudo criou cinco perfis de consumidores digitais: 1) Imersos – 

Tiveram parte da esfera do indivíduo modificada pela tecnologia, e suas 

identidades foram definidas pelo digital, a ponto de criarem novos personagens 

para se manter integrados ao meio. 2) Ferramentados – Utilizam-se das 

tecnologias para melhorarem suas relações de trabalho, mas não se deixam 

dominar e influenciar por elas; 3) Fascinados – Consideram tudo relacionado à 

era digital um símbolo da modernidade. Estão preocupados com a imagem 

pública, e são um exemplo de como a esfera dos outros foi modificada pela era 

digital; 4) Emparelhados – As máquinas são como extensão de seus corpos, 

julgando trabalhoso executar as principais atividades sem elas; 5) Evoluídos – 

São as crianças e adolescentes que já nasceram nessa era da tecnologia, e 

não imaginam o mundo sem as máquinas. 

Assim, este estudo propõe refletir sobre o impacto das novas sociabilidades da 

vida digital, com o objetivo principal de identificar formas de relacionamentos e 

usos no Facebook, a partir da rede de relacionamento da pesquisadora. Como 

objetivo secundário pretendeu-se caracterizar tais atitudes e os modos de se 



comunicar dos indivíduos que usam a ferramenta tecnológica, identificando e 

caracterizando os perfis de usuários, baseados nos pré-estabelecidos pela 

Agência DM9 como Perfis Digigráficos.  

MÉTODO 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, qualitativo (DALFOVO et al, 2008), 

com coleta de dados como instrumentos metodológicos. O objetivo foi 

compreender o comportamento de um determinado grupo a partir das 

interações entre usuários da Internet, e estendê-las a um percentual geral na 

sociedade; método este comprovado por estudos recentes (FRAGOSO et. al, 

2012).  

Esta parte da pesquisa buscou analisar uma amostra dos usuários do 

Facebook, selecionada a partir da rede de relacionamentos da pesquisadora, 

por meio de um questionário online, que foi divulgado e compartilhado no 

universo da pesquisa, que em abril 2012, era composta por cerca de 650 

usuários. O mecanismo utilizado para análise e coleta de dados foi o Survey 

Monkey, software e ferramenta de pesquisa online para questionários gratuitos, 

que fornece os resultados por meio de gráficos e porcentagens. Estes dados 

analisados foram utilizados para a discussão do presente trabalho.  

A escolha do corpus (10% do universo) baseou-se na seleção de 100 usuários 

que estabelecem maior contado e interatividade com a pesquisadora. As treze 

perguntas do questionário foram baseadas nos conceitos já identificados pela 

Agência DM9 (2011), que foram: a) as relações interpessoais; b) o 

compartilhamento de informações; c) a privacidade; d) a utilização de jogos e 

aplicativos na rede.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da totalidade dos usuários do Facebook que responderam ao questionário 

(n=100), a maioria era do gênero feminino (65%) e com idade entre 20 a 25 

anos (64%). Esses dados corroboram o estudo desenvolvido pelo centro de 

pesquisa e notícias do MediaBistro2, que, segundo pesquisa divulgada em 

                                                           
2
 Entidade fornecedora de empregos, notícias, educação, eventos e pesquisa para a indústria de mídia. 



março de 2013, a maioria de usuários com conta no Facebook é do gênero 

feminino (72%) com idade entre 18 a 29 anos (83%). 

Neste estudo, foi perguntado por qual dispositivo os usuários acessam suas 

informações no Facebook e 92% responderam que acessam via computador, 

47% por seus Smartphones e 14% utilizam o Tablet. 

Tal pergunta permitiu mais de uma resposta, pois, além de atualmente, o 

Facebook fornecer serviços móveis gratuitos e possibilitar o sincronismo de 

quaisquer informações em diferentes dispositivos e aplicativos (FACEBOOK, 

2013), o mercado mobile no Brasil está em amplo crescimento, com projeção 

de 54% para vendas de Smartphones e 5,4 milhões de vendas de Tablets em 

2013, de acordo com o site Mosphere.com (2013), página da web sobre 

jornalismo, comunicação digital e tecnologia. Esse franco crescimento 

contribuiu ainda mais para a “facilidade” de acesso às redes sociais. 

A respeito da frequência com que os usuários acessam sua conta, 15% 

responderam que entram uma vez ao dia na rede, 34% de duas a quatro vezes 

por dia, 26% de quatro vezes ao dia, e outros 25% disseram que permanecem 

conectados o dia todo em seus perfis. E quanto às horas dedicadas ao 

movimento de suas contas, 67% dos usuários ficam mais de uma hora por dia, 

sendo que destes, 17% permanecem logado mais de seis horas na rede. 

Pela tamanha assiduidade dos membros do Facebook, percebe-se o quanto a 

Rede Social tem se tornado um vício imperceptível, um mecanismo “ingênuo” 

de socialização ao alcance de todos a qualquer hora do dia.  

Fez-se um agrupamento com as respostas abertas relativas à quantidade de 

amigos no Facebook.  A maioria dos usuários continha entre 500 a 1000 

amigos (42%), 39% tinham menos de 500 amigos e apenas 1% possuía cerca 

de 2500 amigos. 

Essa nova forma de sociabilidade, em que para se ter amigos, basta apenas 

um botão de adicionar, afeta tanto a forma como os indivíduos relacionam entre 

si, quanto consigo mesmo, pois inibe a habilidade de autorreflexão do ser 

humano, além de o isolar uns dos outros, acostumando-o a estar a sós juntos. 

Mas, estar conectado uns com os outros simultaneamente, não é sinônimo de 

real socialização (KEEN, 2012, TURKLE 2012). 



Os usuários também foram questionados a respeito das intenções ao 

acessarem a rede. Esta pergunta permitia mais de uma resposta, devido às 

diversas estratégias utilizadas pelo Facebook, tal qual sua própria plataforma, 

que permite que aplicativos e softwares sejam criados por terceiros e 

incorporados ao sistema do site (KIRKPATRICK, 2011). A essa incorporação 

de aplicativos, o destaque maior vai para os jogos adicionados ao Facebook, 

como a Zynga, empresa de jogos sociais avaliada em US$ 10 bilhões em 

dezembro de 2011, que tem seus produtos usados por mais de 215 milhões de 

pessoas, o que corresponde a cerca de 10% de toda a população on-line do 

mundo (KEEN, 2012). 

Entretanto, neste levantamento, apenas 12% dos usuários relataram acessar 

os aplicativos de jogos da rede, sendo o principal motivo de participação no 

Facebook a interação com os amigos (97%), seguido de compartilhamento e 

troca de informação em suas páginas pessoais (68%) e nos grupos que 

participam (66%), e divulgação de vídeos, fotos e ações (55%). 

Efetivamente pode ser observado na pesquisa que essas novas formas de 

interagir e sociabilizar assolam a vida de ao menos 2,3 bilhões de pessoas, 

pois, segundo relatório da União Internacional de Telecomunicações (UIT), em 

outubro de 2012, mais de um terço da população mundial está conectada à 

internet. Para Rushkoff (apud MACHADO, 2009), deixar de acompanhar as 

mudanças tecnológicas surgidas com tamanha conectividade, não processar 

essas novas informações e, principalmente, refletir sobre elas, pode significar 

uma renuncia ao crescimento evolutivo e ao desenvolvimento da sociedade.  

Numa outra perspectiva, McLuhan contrapõe Rushkoff, afirmando que o 

avanço tecnológico colabora para o declínio das capacidades biológicas e 

culturais do homem (MCLUHAN, 2005; MACHADO, 2009). O homem não sabe 

tirar proveito das tecnologias sem se deixar influenciar por elas. Na medida em 

que as pessoas gastam tempo em lugares virtuais, mais forte fica o seu desejo 

de tornar o limite entre o real e o virtual facilmente transitável, passando a 

preferir as relações virtuais àquelas do resto da vida (TURKLE,1999). Mas até 

mesmo sendo entusiasta da era digital, Douglas Rushkoff, explica que em vez 

de as pessoas serem clientes do Facebook, torram-se um produto (apud 

KEEN, 2012). 



Quanto ao tipo de informação mais buscada pelo usuário ao estar conectado 

no Facebook, 45% responderam ser informações relativas à vida de seus 

amigos. E quando perguntado a eles a respeito das expectativas de quando 

publicam alguma informação em seus próprios perfis, a maioria respondeu que 

espera que seus amigos interajam com aquilo que foi divulgado (51%), seguido   

por disseminar uma ideia ao tornar algo conhecido (24%); 20% responderam 

não esperar nada, 5% contribuir com a sociedade, e ninguém respondeu que 

pretende ganhar dinheiro com publicidade.  

Esse necessidade de “imediatice” (TURKLE, 2011), pode ser explicado pelo 

próprio mecanismo da plataforma do Facebook de instigar tal conduta de 

excesso de compartilhamento de informação. Cada vez mais as pessoas 

expõem de si esperando em troca que o outro a “curta”, e também compartilhe 

de si mesmo, dando início a um ciclo vicioso, até então, sem fim; todos 

incentivados a produzir e exibir, gradativa e incessantemente, suas imagens 

(ANCHIETA, 2011).   

A respeito da frequência com que informações pessoais são publicadas pelos 

usuários, 38% responderam que as fazem eventualmente com divulgação em 

seus perfis de fotos, vídeos, pensamentos e localização, enquanto 18% 

responderam que compartilham informações apenas quando há algo relevante 

a ser divulgado. 

O pensamento que gere a crença central do Facebook é denominado de 

“economia da dádiva”, em que o usuário contribui com alguma coisa a alguém 

e em seguida, por obrigação, ou generosidade, aquela pessoa oferece algo em 

troca, e assim toda a cultura passa a funcionar de acordo com esse ponto de 

referência da dádiva recíproca. Toda essa transparência, trocas e doações, 

implicam em mudanças profundas na forma organizacional da sociedade, 

colaborando, segundo Zuckerberg, para um mundo mais justo e mais bem 

governado (KIRKPATRICK, 2011). Na prática, a cultura fomentada com essa 

nova economia de trocas e transparência, é a do exibicionismo exacerbado, 

onde não há mais privacidade e nem filtro quanto ao que se deve, ou não, 

compartilhar em público (KEEN, 2012).  

Uma importante questão abordada, foi a respeito da leitura prévia dos Termos 

e a Política de uso de dados da empresa para cadastramento do site, em que a 



grande maioria respondeu que não a fez (87%). Dado agravante, pois ressalta 

o quanto essa vigilância invisível passa despercebida à sociedade digital.  

Ao concordar com tais políticas e confirmar sua participação na rede social, o 

usuário permite que o Facebook colha todo e qualquer tipo de dado a seu 

respeito, tais quais: os dados do computador, do telefone celular ou outros 

dispositivos usados para acessar o Facebook, incluindo quando diversos 

usuários conectam-se através do mesmo dispositivo. Isso pode incluir o 

endereço IP e outras informações como o serviço de Internet, localização no 

GPS ou outras informações de localização a respeito do usuário, o tipo 

(incluindo identificadores) de navegador usado, ou as páginas visitadas. 

Permite também colher dados como data, hora e o endereço da Web ou URL 

ao se acessar aplicativos de jogos na plataforma da rede (FACEBOOK, 2013). 

O usuário também permite que o Facebook acesse, preserve e compartilhe 

suas informações quando tiverem a “crença de boa-fé” de que isso é 

necessário para: detectar, impedir e combater fraudes e outras atividades 

ilegais; na justificativa de proteção da empresa e dos usuários (FACEBOOK, 

2013). 

Questionou-se também a privacidade dos dados e informações divulgadas 

pelos usuários em seus perfis: 71% responderam que suas informações são 

divulgadas somente para amigos, 13% deixam suas informações públicas, 12% 

personalizam o modo de acesso às suas informações, 3% apenas às tem 

somente para si e 1% respondeu que não repara nessas questões. 

Com isso, percebe-se que grande parte se preocupa em não divulgar suas 

informações a todos. Porém, como constatado na pesquisa, 42% dos usuários 

compartilham, então, suas informações pessoais com 500 a 1000 amigos, 

informações estas que não seriam facilmente divulgadas com o mesmo número 

de pessoas na vida cotidiana.  

O conceito de privacidade nas redes sociais tornou-se algo muito frágil, 

principalmente no Facebook,  que direciona a configurações de privacidade a 

todo o momento, possibilitando cada vez mais uma maior exposição de 

informações.  



Essas atualizações no site vêm ocorrendo durante toda a história da empresa, 

de uma forma que impulsione, incentive e influencie os usuários a 

compartilharem e exporem sempre mais. Como tais configurações de 

privacidade tiveram-se a criação do Feed de Notícias em 2006; os termos de 

serviço no início de 2009; a função de privacidade “todos” no final de 2009; o 

botão de curtir em abril de 2010; o sistema de escaneamento automático de 

marcação de amigos nas fotos em junho de 2011; a Linha do Tempo em 

dezembro de 2011; e a última novidade da rede, o acréscimo da frase “o que 

você está fazendo e sentindo nesse momento?” ao perfil do usuário 

(KIRKPATRICK, 2011; KEEN, 2012; FACEBOOK, 2013).  

Outro fato relevante levantado neste estudo foi a falta de conhecimento dos 

usuários em relação ao uso de seus dados pessoais, pelo Facebook, para 

obtenção de lucro mercadológico. O resultado indica que a maioria (56%), 

relatou desconhecer tal ação da empresa. Para este questionamento, as 

respostas permitiam que os usuários deixassem, de forma anônima, um 

comentário a respeito do assunto. Algumas destas respostas são apresentadas 

abaixo : 

“Acredito que tudo que os organizadores puderem fazer para aumentar sua 

margem de lucro será feita, mas não entendo de que forma meus dados 

pessoais contribuiriam.” 04/07/2013 15:26  

“De maneira geral, penso que os dados podem favorecer um marketing focado, 

um marketing que conhece exatamente o alvo, mas não penso em nada que vá 

muito, além disso, nada muito conspiratório.” 04/07/2013 17:48  

“Isso acontece com o Facebook e muitas outras plataformas. Confesso até me 

assustar com algumas descobertas sobre venda de dados e monitoramento de 

perfil. Porém, é o preço que se paga por estar conectado.” 04/07/2013 21:15  

O problema está no fato, de que o mercado que tem sido feito da vida das 

pessoas é facilmente aceitável pela sociedade digital, com a justificativa de que 

“esse é o preço que se paga por estar conectado”, como dito em uma das 

respostas acima. O indivíduo é quem tem pagado a conta de tudo. A cultura 

on-line do grátis que se irradia, na verdade não é nada grátis. Não há como 

compartilhar, ter tudo disponível e ao alcance de todos, apenas por 

generosidade, sem capitalismo. Toda empresa de mídia social depende 

exclusivamente de publicidade para faturar. Assim, a economia digital se 



sustenta inteiramente no individuo e naquilo que ele tem de mais valioso, suas 

informações pessoais.  

CONCLUSÃO 

Neste estudo pode-se perceber que os padrões de uso e comportamento social 

online foram restabelecidos na sociedade, principalmente sob efeito da grande 

influencia das estratégias de interação disponibilizada pelo Facebook. 

No que tange os mecanismos utilizados pelo objeto de estudo, enquanto mídia 

social, para influenciar o comportamento dos seus usuários, questão que 

compreende a pergunta problema deste estudo, percebeu-se uma ideologia 

utilitarista por trás da forma como a própria plataforma induz o comportamento 

dos usuários na rede. Porém, de uma forma mais descontrolada e ingênua, 

cada vez mais as pessoas têm exposto algo particular em uma rede 

transparente, sem nem ao menos se importarem com a vigilância que lhes é 

imposta de forma invisível. O que tem-se visto é o fim da privacidade, ao ponto 

da sociedade colaborar para a afirmação dos empresários da comunicação 

digital de que a privacidade individual tem passado, mas nenhum futuro.  

Diante dessas transformações, as discussões aqui apresentadas buscam 

fomentar a relevância de se estudar mais a fundo o comportamento digital e os 

reflexos surtidos na sociedade, a fim de compreender os caminhos futuros que 

o comportamento da sociedade digital acarretará às estruturas da vida online e, 

principalmente, para que haja um repensar de atitudes das representações do 

usuário na vida digital.  
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