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1. Resumo 

O presente projeto busca investigar aspectos da sociedade contemporânea, 

ligados ao campo da comunicação social e suas implicações nas relações sociais 

contemporâneas. Nesse campo, um recorte necessário leva ao estudo das novas 

tecnologias e mecanismos de comunicação, particularmente aquelas que envolvem 

o que ficou conhecido como “redes sociais”, que são, na realidade, redes virtuais.  

2. Introdução 

A sociedade contemporânea, marcada por alto desenvolvimento técnico, 

científico e informacional, tem experimentado novas formas de relacionamento 

mediadas pela internet, o que fez surgir a denominação “sociedade midiatizada”, 

elaborada por Muniz Sodré (2013) para descrever o relacionamento dos indivíduos 

dentro de uma “tecnocultura” e com um novo “ethos”, no qual as relações são 

mediadas pelos novos recursos tecnológicos. Isso acontece em meio ao 

desestabilizado senso de identidades e pertencimentos, estudados por Hall (2015) 

como consequências da globalização na modernidade tardia.  É nessa conjuntura 

que surgem as redes virtuais de relacionamento como o Facebook. Redes como 

esta permitem o contato com artefatos culturais distantes das realidades concretas 

de cada indivíduo, abarcando diversas idades, nacionalidades, gêneros, classes 

sociais, posições ideológicas e etnias.  

Pelas suas qualidades, as redes virtuais tem sido louvadas sobremaneira. 

Entretanto, estudiosos críticos apontam outros aspectos, ligados a parcialidade na 

transmissão de informações e apropriação de informações pessoais para a sugestão 

de produtos e serviços, ideia sustentada por Denis Moraes (2006).  

3. Objetivos  

O objetivo geral desta proposta de pesquisa é levantar elementos para a 

compreensão do “novo modo do sujeito estar no mundo” a partir de suas relações 

com as as redes virtuais de relacionamento, em particular o Facebook, construindo 

contribuições para o entendimento das influências que as práticas de 

relacionamento virtual exercem nas pessoas, dentro de um contexto de alta 

velocidade, no que tange a construção de suas identidades, aquisição de 

conhecimentos, e consequências nos processos de sociabilidade. Busca, ainda, 

verificar se há uma perda de concentração, essencial no processo de aprendizagem. 

4. Metodologia 



Esta pesquisa, de caráter teórico e qualitativo,  terá uma abordagem e uma 

leitura histórico-crítica dos fenômenos construídas a partir da utilização de conceitos 

como sociedade midiatizada, bios midiatico, hegemonia, identidades e 

espetacularização. Os procedimentos metodológicos se darão com a análise de 

postagens, imagens, discussões e outras práticas que ocorrem no âmbito das redes 

virtuais e que explicitam a relação dos usuários entre si, no que tange a construção 

de suas identidades e subjetividades, especialmente entre adolescentes e jovens. 

Reforçam esse arsenal teórico a concepção de sujeito e “constituiçao do eu“ 

trabalhados na obra de Sodré  (2013) e de Foucault (1999). 

5. Desenvolvimento 

O desenvolvimento dessa pesquisa se dará, nesta primeira etapa, através de 

análises de imagens e fenômenos virtuais que explicitaram a relação dos sujeitos 

com as novas tecnologias de comunicação, sob uma perspectiva histórico-crítica e 

com a utilização dos conceitos citados. Primeiramente, procurou-se explorar o 

conceito de midiatização e bios midiático de Muniz Sodré, e a noção de identidades 

de Stuart Hall, que dão consistência teórica para análise dos processos de 

sociabilidade e construção do “eu” , das identidades e subjetividades, e ainda a 

criação de vínculos de pertencimento. Essa será a tônica do desenvolvimento e da 

análise aqui propostos. 

6. Resultados Preliminares 

O conceito de sociedade midiatizada, de Muniz Sodré, refere-se à relação dos 

indivíduos com os novos aparatos tecnológicos dentro do sistema capitalista em seu 

estágio mais avançado, o qual preside toda mediação simbólica, constituindo o bios 

midiático, isto é, uma nova esfera da existência humana que engloba todos sentidos 

da existência - os prazeres, a sociabilidade política e a aquisição de conhecimentos. 

Este bios caracteriza a realidade atual, totalmente dependente da tecnologia, regida 

pelo capitalismo transnacional. Nessa esfera virtual, há evidência de perdas 

significativas do referente externo, substituído pela ilusão de  vivência na 

representação apresentativa. (Sodré, 2013)  

No Facebook, que concentra os mais diversos aplicativos utilitários, até 

mesmo conteúdos educacionais, teóricos alertam para os prejuízos cognitivos 

causados pelo excesso informacional, como Bauman que, em entrevista realizada 

no Brasil (YOUTUBE, 2015), mostra essa preocupação com os jovens, alertando 

para perda da concentração, capacidade de retenção de informações relevantes, 



perda de reflexão crítica, e ainda para o sentimento de incerteza diante das 

inúmeras possibilidades oferecidas pelos mecanismos virtuais, como o Google. 

No caos em que flutuam tantas informações e possibilidades, também os 

sensos de pertencimentos e identidades fortes que definiam os sujeitos no espaço 

social  se veem desestabilizados, na medida em que os sujeitos são interpelados por 

diversos sistemas de significação cultural, pelo desencaixe das relações sociais de 

seus contextos locais e pela destruição espaço-tempo, conforme aponta Hall (2015). 

O mesmo autor ainda mostra que a concepção do sujeito em Foucault também 

questiona a noção do “eu” unificado, quando ele enuncia que sujeito e identidade 

são produtos da história, não isentos de relações de poder, precisamente do “poder 

disciplinar” nas instituições políticas modernas.  

Moraes (2006) ressalta a parcialidade dos meios de tradicionais de 

comunicação e das novas tecnologias, introduzidas continuamente em todas as 

esferas cotidianas, do trabalho aos relacionamentos familiares. As pessoas, com as 

referências identitárias já abaladas, são enquadradas na categoria de consumidores 

e adquirem, literalmente, novos sentidos de pertencimento, lealdades e identidades, 

sob o signo do mercado.  
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