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As relações sociais e a igualdade de acesso à informação no ciberespaço* 

Fernanda Roa Futada** 

RESUMO: A internet, apesar de propor novas linguagens, formatos e ampliar o 

direito à atuação no ciberespaço, ainda encara o desafio de suprir a demanda de 

conteúdos e abranger todas as classes sociais.  De fato, a web transformou o DNA 

da informação, é preciso agora modificar o DNA dos jornalistas, de modo que 

possam garantir o compartilhamento e a real absorção do conhecimento e das 

notícias. Nesse mesmo espaço, a tecnologia criou pseudo-sociedades, onde há uma 

nova hierarquização social, e o indivíduo também precisa se preocupar com a sua 

ascensão e maturidade.   

 

INTRODUÇÃO 

    Partindo do conceito de "info-ricos e info-pobres", proposto pelo comunicólogo 

argentino Aníbal Ford em 2003, a atuação do internauta nas diversas plataformas 

em rede exaltam um novo caráter social de divisão de classes. O "rico" pode ser 

aquele que detém mais poder de conectividade (dispõe de computador, notebook, 

celular, tablet, banda larga) ou, quem participa ativamente no conteúdo que encontra 

online. E o "pobre", por sua vez, é aquele que tem dificuldade para conectar-se, 

desde o custo dos aparelhos eletrônicos, até o valor da conectividade da banda 

larga - fatores que influenciam diretamente na forma como esse interlocutor dialoga 

com o ambiente online. Esse grupo também pode ser aquele que somente absorve o 

conteúdo que acessa, curte, compartilha, mas não transpõe esse conhecimento para 

a vida social, fora das telas digitais.  

 

OBJETIVOS 

 

    Além de aprofundar os estudos com relação à divisão da cibersociedade entre 

ricos e pobres, tenho por objetivo também, interpretar o comportamento online  dos 

receptores e dos emissores de notícias e conteúdos, e através de um questionário, 
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analisar se os próprios alunos de comunicação estão se preparando para entrar no 

mercado de trabalho com uma ideia amadurecida do ciberespaço.  

 

METODOLOGIA 

    Revisão bibliográfica e aplicação de um questionário na própria faculdade de 

ensino - FIAMFAAM.  

 

DESENVOLVIMENTO 

     A internet, além de criar um novo sítio e dar uma nova dimensão de tempo e 

espaço ao homem, tem criado também um novo comportamento social, que 

segundo Pierre Lévy (2010, p.14), emerge de três novas tendências: interconexão, 

criação de comunidade e inteligência coletiva. Esses elementos constituem o caráter 

da cibercultura, que devido às tecnologias do século, conectam cada vez mais 

pessoas a mundos distintos, cria novos espaços de debate e interação social, além 

de alterar a capacidade humana cognitiva, ou seja, sua memória, percepção e 

raciocino.  

    Segundo André Lemos (2004), a tecnologia transforma a sociedade em seus 

hábitos, cultura, formas de produção e consumo, informação e relações de trabalho. 

A cibercultura pode então, se apresentar de forma mais complexa que a sociedade 

real, uma vez que se configura em um espaço imaginário, entre indivíduos muitas 

vezes separados pela distância e onde o perfil de cada usuário pode ser alterado, e 

não condizer com a realidade propriamente dita.  

     A cultura no ciberespaço modifica também o trabalho jornalístico das mídias 

tradicionais, uma vez que altera seu caráter mor de distribuidor, para assumir uma 

posição compartilhada com seu interlocutor. A opinião pública passa a ser discutida 

mais abertamente e a circulação de informação, não é mais privilégio dos grandes 

veículos. 

    Superficialmente, o novo caráter social diminui as chances para a alienação e 

monopólio ideológico e político, por exemplo. Não só a discussão aberta ganha 

espaço, mas também a busca por informação e a exposição pessoal dos cidadãos e 

da própria história. 

    Porém, a cibercultura não é pilotada pela tecnologia. Ela é uma manifestação 

social, em resposta ao bombardeio técnico-científico que iniciou-se na década de 70, 

graças à convergência das telecomunicações com a informática, dando forma à 



cultura contemporânea que afeta a todos - mesmo que em escalas diferentes. Hoje 

é possível afirmar que a capacidade de comunicação seja a melhor definição de 

liberdade.  As transformações oriundas dessa nova fase evolutiva, impulsionaram as 

chamadas “funções pós-massivas” procedentes do período pós-industrial, onde as 

mídias tradicionais atingiram o ápice de influência. Nesse novo momento, o receptor 

ganha também espaço de atuação dentro da própria cibercultura, sendo assim, pode 

superar o tradicional relacionamento entre emissor e receptor, e interagir de forma 

ativa na construção de conteúdos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

     Através dos estudos concluídos até então, é possível compreender que não se 

trata da extinção das mídias convencionais, mas sim de sua evolução. A crise no 

setor, evidencia apenas o despreparo diante dos avanços e o progressivo 

amadurecimento do público. A segregação presente no ciberespaço acentua as 

encontradas na vida real, porque o ambiente online dá maior poder de escolha e 

liberdade ao usuário para construir um personalidade, bagagem de conhecimento e 

status social. 
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