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Resumo do Projeto 

O contato das pessoas com as redes sociais repercutiu significativamente nas 

formas de relacionamento humano. Simultaneamente, tem sido observado um 

novo momento no processo da comunicação, imposto pela necessidade de 

compreensão dessa nova forma de aproximação. A importância de atualização, 

tanto das redes sociais como dos usuários deve ser acompanhada por um 

estudo da comunicação via internet. A proposta é um estudo dirigido ao 

conhecimento e possíveis métodos aplicativos, para que esse momento traga 

benefícios, tanto para os usuários das redes, como para o aprimoramento do 

sistema informativo. Inicialmente a pesquisa se dará na análise das ofertas 

aproximativas das redes sociais, na internet. Simultaneamente serão 

estudados os resultados dessa aproximação, quanto aos elementos que 

favorecem a continuidade desses relacionamentos e as possíveis contribuições 

que possam ser sugeridas. A pesquisa se reportará somente aos indicativos 

aparentes, sem a interferência do usuário. As sugestões para uma nova 

proposta de comunicação digital, através das redes sociais, terão como base 

estudos bibliográficos, referentes ao processo de comunicação e aproximação, 

no ambiente virtual. 

Introdução 

As Redes Sociais são sites que permitem a interação e troca de 

informações entre pessoas. A Internet, por intermédio das redes sociais, é uma 

tentativa de recuperar o contato humano que foi perdido com o crescimento 

das cidades. Sua repercussão envolveu os usuários de forma que, hoje, a 

internet tornou-se tão necessária quanto à água e a energia elétrica.  

O contato das pessoas através das redes sociais teve uma 

repercussão significativa e junto a isso, a importância da atualização tanto das 

redes como dos usuários. Com isso, é notável a rapidez com que os usuários 

migram para outra rede, se a utilizada não lhe oferece tantos recursos quanto a 

que a sucede.  

Logo, esta busca desenfreada pela conectividade vem acarretando o 

mau uso destas ferramentas, afinal, a internet não possui nenhuma regra 

prescrita, pois não há quem o faça. Na ausência de regras, se torna premente 

uma reeducação digital. Com o acesso maciço das classes A, B e 
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recentemente C, vê-se que a maior parte dos brasileiros, hoje, está conectada 

às redes sociais.  

Pela facilidade da comunicação, da interação e da conectividade, as 

pessoas ficam mais a vontade para expor opiniões, fazer reclamações, 

protestos, ou seja, se sentem seguras, pois utilizam o computador como 

escudo. Quando estão protegidas por uma tela e um teclado, as pessoas têm 

muito mais facilidade para se expressar, e estão muito mais abertas a falar, do 

que no mundo real.  

Objetivos 

Geral:  

Analisar a comunicação via redes sociais e o potencial de aproximação 

permitido neste modelo de comunicação virtual, e indicar possíveis formas de 

aproximação via redes sociais, estimuladas pelas ofertas percebidas no modelo 

de apresentação das mesmas. 

Específicos: analisar o design e recursos gráficos apresentados nas 

redes mais acessadas; analisar a freqüência e o grau de participação do 

usuário nos ícones disponíveis; formular uma cartilha básica para orientação 

quanto ao uso das redes sociais.        

  

           Metodologia para o desenvolvimento do projeto 

A realização da pesquisa proposta, em princípio leva ao estudo e 

entendimento das particularidades da comunicação digital, via redes sociais.  

A eficiência, as fragilidades e as facilidades proporcionadas por esta 

nova modalidade de aproximação e comunicação, resultam em novos 

processos comunicativos.  

O início da pesquisa se dará através da bibliografia disponível e dos 

dados divulgados via internet. A análise das páginas à disposição dos usuários 

será feita, tendo o apoio dos recursos do design gráfico e da comunicação 

digital.  

Será aplicado questionário avaliativo via internet, para diagnosticar o 

perfil dos usuários, assim como sua participação nas redes sociais.  

A pesquisa a ser realizada será baseada nas amostras retiradas do ambiente 

virtual e com o aval de publicações voltadas para os resultados desse meio de 

comunicação na área da recepção e atuação das mídias sociais. 
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Desenvolvimento  

A pesquisa a ser realizada será baseada nas amostras retiradas do 

ambiente virtual e com o aval de publicações voltadas para os resultados desse 

meio de comunicação na área da recepção e atuação das mídias sociais. 

Os usuários envolvidos não incorrerão no risco de serem envolvidos em 

quaisquer formas de constrangimentos ou situações de exposição indevida. Os 

possíveis benefícios estarão relacionados com a indicação de novos 

comportamentos educativos aos usuários. 

Ao pesquisador caberá o estudo da comunicação via redes sociais 

quanto a sua forma e atrativos apresentados. À instituição e patrocinador 

acompanhar a pesquisa a ser realizada. 

Os critérios para suspensão ou encerramento do projeto estão 

estabelecidos nas normas e regulamento do referido projeto de iniciação 

cientifica. 

A pesquisa em suas diversas etapas será realizada no ambiente da IES 

a qual o pesquisador e orientados estão vinculados. 
 
Resultados Esperados 

Os resultados do estudo proposto apresentarão uma análise indicativa 

das principais características das redes sociais, e propiciarão a elaboração de 

um manual sobre a utilização desse novo meio de comunicação de massa. 
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