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1. Resumo 

Este estudo investiga as implicações da onipresença das redes virtuais de 

relacionamento, mais conhecidas por “redes sociais”, nas relações sociais 

contemporâneas. O fenômeno, aqui, não é entendido como uma “revolução”, 

mudança estrutural que pressuporia novos horizontes ético-políticos, mas sim como 

atualização tecnológica dirigida por interesses de governos e conglomerados 

empresariais, dentro do contexto capitalista globalizado. Foi analisada, a partir de 

uma perspectiva histórico-crítica e de conceitos como midiatização, hegemonia, 

identidade e espetacularização, a tecnificação das relações e práticas sociais, bem 

como as perdas identificáveis que a prática do relacionamento virtual acarreta, no 

que tange a sociabilidade, construção de subjetividades sob a ótica do capital, e as 

consequências na vida cotidiana e no aprendizado.     

2. Introdução 

A sociedade contemporânea, marcada por alto nível de desenvolvimento 

técnico, científico e informacional, tem experimentado novas formas de 

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

midiatizada”, elaborada por 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, estudado por Hall (2015) 

como consequência da globalização na pós-modernidade.  Dentro dessa conjuntura 

é 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. São espaços de vivências e convivências que 

oferecem infinitas possiblidades, onde as pessoas podem, inclusive, ter a impressão 

de pertencimento, o senso grupal inerente à condição humana, que data de tempos 

imemoriais e que, segundo Magalhães e Paiva (2009), tem sido cada vez mais 

absorvido pela cibercultura, aspecto da globalização que proporciona novas formas 

de socialização entre os indivíduos.  

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

Entretanto, estudiosos críticos apontam outros aspectos, como o da parcialidade na 

transmissão de informações e o da apropriação de informações pessoais por parte 

de grandes conglomerados empresariais para a sugestão de produtos e serviços. 
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Essas ideias são sustentadas por estudiosos e ativistas do ciberespaço, entre eles 

Denis Moraes (2006) e Silveira (2010). Por essas razões, impõe-se a necessidade 

de estudo e contextualização da prática do relacionamento virtual, associando-a 

sempre ao contexto histórico e político-ideológico que favoreceram seu 

desenvolvimento e sua popularização, bem como as consequências dessas práticas 

para as relações sociais, os costumes e também para a construção das identidades 

e subjetividades.  

 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 redes virtuais de relacionamento, em particular o Facebook, construindo 

contribuições para o entendimento das influências que as práticas do 

relacionamento virtual exercem nas pessoas, num contexto de alta velocidade e 

fluxo de informações. Serão estudadas as consequências nos processos de 

sociabilidade, na construção das identidades e no processo de aquisição de 

conhecimentos. Busca, também verificar se há uma perda de concentração, 

essencial no processo de aprendizagem.  

4. Metodologia 

Esta pesquisa tem um caráter teórico-qualitativo, e privilegiará uma análise 

histórico-crítica das formações e das relações sociais, bem como da própria história. 

O procedimento metodológico adotado é a análise de material bibliográfico, como 

livros, jornais, artigos de revistas especializadas, sites e publicações das “redes  

sociais” (postagens) que expressam a relação dos usuários entre si.   

Como parte da fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento da 

pesquisa estão conceitos como o de sociedade midiatizada e bios midiático, de 

Sodré (2013); hegemonia, de Gramsci, aqui utilizado a partir de Morais (2006); as 

reflexões sobre a construção das identidades e das relações sociais no contexto 

globalizado presentes nas obras de Hall (2015) e Giddens (2002); os estudos de 

Sibilia (2016) sobre a celebrização do “eu” e exposição da intimidade na era da 

internet;  e o conceito de espetacularização, de Debórd (1995). 

5. Desenvolvimento  

Na primeira etapa, procurou-se explorar o conceito de midiatização e bios 

midiático de Muniz Sodré,  as noções de identidades e reflexões sobre a 

globalização presentes nas obras Stuart Hall e Anthony Giddens, que dão 
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consistência teórica para análise dos processos de sociabilidade e construção do 

“eu” , das identidades e subjetividades, e da criação de vínculos de pertencimento.  

Na segunda etapa, a partir das contribuições teóricas de Paula Sibilia, e do 

conceito de “espetacularização” de Debórd, procurou-se analisar o fenômeno  da 

exposição da intimidade nas redes, da celebrização e espetacularização do “eu” e 

do cotidiano, bem como a diluição de fronteiras entre público e privado  no âmbito do 

Facebook.  

6. Resultados  

Para Sodré (2013), vivemos em uma “sociedade midiatizada”, conceito que 

descreve a relação dos indivíduos com os novos aparatos tecnológicos e as 

experiências vividas dentro das telas e das redes, no sistema capitalista em seu 

estágio mais avançado. Na sociedade midiatizada, a comunicação teve seu 

significado original (o da vinculação entre pessoas, o “ser em comum”) substituído 

por uma mera troca de dados e informações, dentro de uma realidade fabricada, 

tecnologicamente construída. Assim, segundo Sodré, os indivíduos não mais se 

comunicam, e sim “tecnointeragem”. Operando por meio de uma “ prótese 

tecnológica ”, isto é, o suporte físico e mental que permite/ auxilia a comunicação 

entre os seres humanos (similarmente a um órgão do corpo humano e seus 

impulsos nervosos), as pessoas tornam-se “médiuns”, incorporando e retransmitindo 

os valores da cultura capitalista. Entretanto, ressalta, exemplificando o uso do 

espelho e seu reflexo exato da realidade sensível, que o médium “simula o espelho, 

mas não é jamais puro reflexo, por ser também um condicionador ativo daquilo que 

diz refletir.” (SODRÉ, 2013, p. 21).  

Sodré defende a existência de um bios midiático (uma nova esfera da 

existência humana que engloba os prazeres, a sociabilidade e a aquisição de 

conhecimentos), o qual preside todas as relações sociais, já que a comunicação, 

agora, é totalmente dependente da tecnologia, alterando nossas percepções, 

sentimentos, capacidade de apreender conhecimentos e significar experiências. 

Outro aspecto importante, no que tange a formação de experiências e compreensão 

de significados, é que nas interfaces gráficas do ambiente virtual, vive-se a ilusão da 

“vivência apresentativa”, isto é, já que interação com o ciberespaço é possibilitada 

pela mobilidade dentro interface gráfica, o “passeio” em várias páginas mediante 

cliques (algo que não era possível nos meios de comunicação de massa, lineares e 

fechados), o indivíduo vive tão imerso em “experiências” virtuais, simuladas (em 
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detrimento do tempo, do  esforço e do raciocínio que o aprendizado na prática exige) 

que pode ir perdendo algumas capacidades essenciais para o aprendizado, como 

concentração e retenção de informações relevantes, capacidade crítica que o 

permitia diferenciar a representação de uma realidade, sentimento de constante 

solidão, incerteza e até depressão. Tal preocupação é explicitada pelo sociólogo 

Bauman, em entrevista realizada no Brasil (YOUTUBE, 2015). Ele aponta para as 

perdas cognitivas sofridas pelos usuários assíduos das novas tecnologias, 

principalmente a  população jovem estudantil, profundamente imersa no ambiente 

virtual. Para o sociólogo, os jovens, além de apresentarem alterações e perdas das 

capacidades citadas, podem desenvolver acentuado sentimento de incerteza diante 

das inúmeras possibilidades, respostas e informações oferecidas pelos mecanismos 

virtuais como o Google, com as quais pouco ou nada sabem fazer.  

Pesquisas em institutos e universidades constatam os problemas que o 

excesso informacional e visual, bem como disponibilidade ininterrupta do usuário às 

notificações de aplicativos, podem acarretar:  alteração nos estados de humor, bem-

estar e concentração.  Em um deles, realizado pelo Hapiness Institute Research, os 

resultados mostraram que os participantes que se desconectaram das redes sociais 

por uma semana sentiram-se mais felizes, menos tristes e menos solitários, 

aumentaram a atividade social presencial, apresentaram menor dificuldade de 

concentração e diminuíram a sensação de desperdício de tempo na rotina de 

estudos (NADAL, 2016).  

Sobre a construção das identidades no âmbito de “redes sociais” como o 

Facebook, pretende-se analisá-la como um desdobramento do contexto político-

econômico e social da pós-modernidade, cujo marco é a globalização (HALL, 2015), 

e não como um acontecimento revolucionário capaz de, por si só, inaugurar uma 

nova era.  

Stuart Hall defende que as mudanças que marcaram o final do século XX 

foram diferentes e estruturais, ocasionando a perda do “sentido de si”, provocando 

rupturas na centralidade do sujeito, produzindo contradições que são sentidas e 

percebidas tanto dentro dele, quanto fora. O autor lista, como algumas das 

consequências do processo globalizatório, as perdas e fragmentações geradas pelo 

desencaixe  das relações sociais de seus contextos locais, a destruição espaço-

tempo, e a multiplicidade “desconcertante” e “cambiante” de identidades possíveis, 

com as quais poderíamos nos identificar, temporariamente, com cada uma delas. 
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Isso é provocado pela interpelação constante dos indivíduos por diversos sistemas 

de significação cultural (HALL, 2015, p. 12).   

Segundo Giddens (2002), vivemos em uma sociedade pós-tradicional, 

caracterizada pelo descolamento das relações sociais de seus contextos locais, e 

pelo sentimento constante de incerteza, de dúvida, que permeia tanto a vida 

cotidiana quanto a consciência filosófica, transformando toda a forma de 

conhecimento em hipótese, passível de abandono e revisão.  Assim, também, é o 

processo de construção identitária, do “eu”:  há inúmeras e enigmáticas 

possibilidades, atreladas à “estilos de vida” e ao imperativo da experimentação.   

Ao tomar conhecimento de tantas verdades novas e efêmeras, ao conhecer 

diferentes ideias via redes virtuais, que tanto podem ser religiões, ideologias,  

imagens, vídeos, fóruns online de discussão, obras literárias e musicais, símbolos, 

estilos de vida, o indivíduo vê-se obrigado a questionar suas práticas vividas até 

então, tomando conhecimento, também, de movimentos sociais e ideais dos quais 

nunca tinham ouvido falar.  O “eu “, agora, deve ser constantemente revisado, bem 

como seu lugar no mundo social e cultural. Por outro lado, as redes virtuais de 

relacionamento resgatam o sentido de senso grupal, isto é, aquele sentimento de 

fazer parte de uma comunidade, pois nessa grande comunidade virtual não existem 

fronteiras: há lugar para todos e as diferenças são bem-vindas. Elas propiciam o 

afastamento  da solidão e conferem sentido à vida de um indivíduo isolado, 

inserindo-o em um grupo cujos membros são ligados por características e interesses 

comuns, sem que ele precise deixar de lado sua individualidade, sua singularidade.  

Essa construção de si em um perfil do Facebook se dá através da escrita e da 

imagem, em forma de pequenos relatos e selfies, “compartilhados”  diariamente e 

em tempo real para muitas pessoas, simultaneamente. Entretanto, o que parece ser 

um inocente costume não escapa ao controle exercidos nesses ambientes, pois, ao 

exporem suas vidas dessa maneira, inúmeras pessoas se esquecem ou 

simplesmente não cogitam a parcialidade das redes virtuais, ignorando que as 

mesmas não são ambientes apolíticos e nem isentos de interesses de empresas e 

governo (MORAES, 2006).  Instado a falar de si, pela própria estrutura do Facebook, 

o indivíduo se dá a conhecer, colaborando para o cumprimento dos desígnios de 

uma estratégia que permite e valoriza a liberdade para a redução das incertezas que 

permeiam o indivíduo e o coletivo, uma estratégia para a conformação da 
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“sociedade de controle” deleuziana, característica da era pós-industrial (SILVEIRA,  

2010).  

As novas tecnologias estão inseridas nos costumes de tal maneira que 

alteraram noções importantes de conduta que faziam parte da cultura ocidental, 

como a antiga noção de intimidade e de público-privado. Essas fronteiras estão se 

relativizando e isso fica muito perceptível com as novas práticas que acontecem 

dentro das redes virtuais. Esse aspecto é estudado por Sibilia (2016), que, embora 

defenda que a concepção de público-privado seja uma convenção histórica datada e 

hegemônica, proveniente da cultura burguesa e  que não existia em outras culturas,  

é bem crítica aos discursos de louvação sobre as “redes sociais”. A autora mostra 

sempre a estreita aproximação do fenômeno de autoconstrução nos perfis das 

“redes sociais” com a lógica da visibilidade, do “ser é aparecer”, que caracteriza a 

sociedade do espetáculo de Debórd (1995). Então, já que é necessário aparecer 

para ser, o indivíduo precisa expor sua singularidade. Singularidade longe de ser 

totalmente  livre ou autêntica, pois o grau de exposição está condicionado por alguns 

fatores, como o olhar do outro, a necessidade de aprovação, o imperativo da 

experimentação, e os modos de ser e se comportar mais valorizados pelo capital, 

tão naturalizados nas culturas urbano-ocidentais pós-modernas.  

Dentro desse contexto, é importante citar que o  “problema da audiência” 

(SENNETT apud CARVALHEIRO et.al., 2013, p. 102), isto é, essa preocupação com 

o olhar do outro que faz com que controlemos nossas ações de acordo com as 

impressões que queremos causar, é antiga, também histórica, que atravessou 

séculos, permanecendo nas atuais redes virtuais de relacionamento. O “problema da 

audiência” foi incorporado à nova hiperrealidade, ao novo modo de se comunicar.  

Preocupados com a coerência de suas imagens perante o outro, os usuários 

dispõem de uma infinidade de recursos estilísticos para lustrar suas selfies e uma 

enorme quantidade de informações disponíveis na rede para aprimorar a narrativa 

de si, conferindo coerência e singularidade ao “eu”, tais como trechos de poemas e 

frases, de poetas famosos, cantores ou mesmo de autoria desconhecida. Esse 

comportamento explicita a busca pela coerência do “eu “ no olhar alheio, buscando 

aprovação em forma de  “curtidas”. O mesmo vale para o compartilhamento de 

conteúdo, comentários redigidos em páginas de notícias públicas, de 

personalidades, de empresas, de causas humanitárias/ políticas, as quais o usuário 
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“segue”1 e “curte2”. Sendo assim, essas redes dão vazão à necessidade de 

aparecer, e oferecem ferramentas para estruturar uma narrativa coerente sobre o 

indivíduo, para ele próprio e também para os outros. 

A lógica que impera tanto no funcionamento das redes virtuais de 

relacionamento quanto na própria contrução de si nos perfis é a lógica da visibilidade 

profetizada por Debórd (1995) décadas atrás. A necessidade de aparecer para 

grandes públicos, historicamente presente no conjunto de práticas sociais do mundo 

Ocidental, incorporou-se ao mundo paralelo e simulado das redes virtuais de 

relacionamento de maneira generalizada. Aparecer não possui nenhuma finalidade 

além de aparecer (SIBILIA, 2016), e não é necessário realizar um empreendimento 

grandioso e inovador que mereça admiração ou aplausos: basta ser visível e ter o 

maior número de “curtidas” e “seguidores” . Isso explica a grande quantidade de 

conteúdo que mostra atos banais, cotidianos e íntimos que se multiplicam sem 

cessar na internet e no Facebook, que agora engendram mudanças significativas na 

produção e circulação de informação, serviços e entretenimento, integrando mídias 

digitais e analógicas, influenciando diretamente o conteúdo programático de 

emissoras de rádio, TV e até mesmo a produção editorial, mas servindo aos 

mesmos (e velhos) propósitos de acumulação financeira.  

7. Considerações finais   

A emergência das redes virtuais de relacionamento não está dissociada do 

plano político-econômico capitalista neoliberal e, portanto, não supera abismos 

sociais existentes construídos por esse mesmo sistema, por longos anos e séculos.  

Mesmo que a internet e as redes virtuais de relacionamento possuam atributos 

positivos, não se pode esquecer que são ambientes políticos e, como afirmou Sodré 

(2013), trata-se de uma maturação tecnológica, e não uma revolução, pois uma 

revolução acena, necessariamente, para um novo horizonte ético-político. Dizer que 

as redes superam contradições sociais  e democratizam a informação é uma falácia, 

pois não promoveram mudanças significativas nos modos de produção e nas 

relações de poder  que compõem o cerne do sistema capitalista e que controlam a 

produção  e distribuição das riquezas, do conhecimento e da própria tecnologia.  

                                                           
1
 “Seguir” é uma ferramenta do Facebook,  sinalizada por um botão com a palavra escrita por 

extenso, localizado em páginas de perfis pessoais, de causas, figuras públicas, marcas, empresas ou 
políticos. Ao “seguir” alguma página, o usuário passa a receber notificações sobre as atualizações da 
mesma.  
2
 “Curtir” é uma ação, dentro do Facebook, que equivale a “gostar” ou “aprovar” alguma publicação 

feita por alguém.  É representada pelo sinal gráfico de um dedo polegar levantado.  
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No que tange a formação de experiências, construção de significados e 

aprendizados, pôde-se  concluir que a comunicação via novas tecnologias alterou 

nossas percepções, sentidos e a capacidade de significar e apreender 

conhecimentos. Tudo o que era vivido no plano real e exigia tempo, esforço, 

raciocínio e rendia alegrias e também algumas frustrações, partes do processo do 

aprendizado, perde espaço para experiências simuladas, “vivências apresentativas”, 

isto é, imersão na experiência  virtual em detrimento da  experiência prática, 

concreta. Isso acarreta perdas principalmente para os jovens, usuários assíduos das 

novas tecnologias e das “redes sociais”, e que, devido aos mecanismos de alertas 

de notificações constantes, além do excesso informacional e visual, vão perdendo a 

capacidade de concentração e passam a apresentar dificuldade na retenção de 

informações relevantes, fato apontado por Bauman.   

Procurou-se sublinhar uma característica importante das redes virtuais de 

relacionamento, que encontra-se abafada pelos discursos de louvação: as novas 

tecnologias são uma “tecnologia societal”, isto é, uma estratégia para manutenção 

de um sistema político-econômico (SODRÉ, 2013). As “redes sociais” pregam  e 

incitam a liberdade de escolha como valor fundamental de uma nova era, assim 

como uma falsa noção de igualdade e democracia.  Nesse momento histórico, como 

apontou Silveira (2010), a liberdade é necessária para a conformação da sociedade 

de controle e descaracterizada como elemento fundamental da transformação 

política e construção de outros modos de organizar, estruturar e experimentar a 

existência em sociedade.  

Sobre o processo de construção das identidades, pode-se dizer que é 

marcado pela incerteza e pela fragmentação. Mas isso deve ser enxergado como 

parte de um processo que se desenrola desde a modernidade e acelerou-se na pós-

modernidade, cujo marco é 1960, período coincidente com a globalização, que 

trouxe em seu bojo mudanças sociais, políticas e econômicas que afetaram de 

maneira irreversível as relações entre povos, países, culturas e relacionamentos 

interpessoais. Isso provocou uma grande instabilidade nas referências que definiam 

o sujeito e seu lugar no mundo social e cultural, no qual se enxergava e com o qual 

se identificava, e nos sentidos que conferia à sua vida, conforme apontou Hall 

(2015).  Nesse contexto, já com os referenciais identitários abalados, é que a 

internet e as redes virtuais de relacionamento surgiram. Fica mais fácil introduzir  

novos sentidos de pertencimento associados ao consumo e à necessidade de 
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autoafirmação, algo que é facilitado, inclusive, pela enorme quantidade de 

informações pessoais que as pessoas colocam nas “redes sociais”, as quais são 

captadas pelos grandes conglomerados empresarias para o desenvolvimento de 

produtos e serviços que diminuam suas incertezas.   

Ainda, as redes virtuais de relacionamento alteraram costumes e maneiras, 

como as fronteiras entre ficção e realidade, noções de presença e ausência, de 

público e privado, intimidade e privacidade, como apontou Sibilia (2016). É como se 

retornássemos ao tempo remoto onde a noção de intimidade e privacidade 

(concepções da cultura burguesa que se tornaram hegemônicas em todo o 

Ocidente, organizando a vida e a cultura) era bem diferente ou praticamente não 

existia.  

Cada um deve exibir sua intimidade e sua singularidade para os outros, para 

sua audiência, a fim de obter o maior número de “curtidas” . Isto se configura como 

um novo modo de socialização dos indivíduos, uma alternativa para reduzir o 

isolamento, a solidão, e conferir um novo sentido para o “eu” , tanto em sua vida 

particular, quanto dentro de um grupo – ainda que virtual, composta por pessoas que 

ele nunca conheceu pessoalmente.  A construção da autoidentidade, exemplificadas 

aqui pelas selfies e perfis do Facebook é orientada ao mesmo tempo pelo olhar do 

outro, pela necessidade de obter aprovação e de ser singular e diferente dos 

demais.  

Por fim, é preciso dizer que em nenhum momento pretendeu-se “demonizar” 

as novas tecnologias, como numa espécie de “tecnofobia”, e sim mostrar que a 

técnica, desde a mais rudimentar até a mais avançada, como as novas tecnologias, 

não está dissociada das relações humanas, sociais, que são políticas, e não neutras 

ou imparciais.  

Longe de esgotar o tema, construiu-se com esse trabalho, uma reflexão 

crítica a respeito das influências da prática do relacionamento virtual nas “redes 

sociais”, prática tão naturalizada e fascinante que tem deixado de despertar 

suspeitas e amansado os sensos críticos.  
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