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RESUMO 
 
 

Desde o início do século XXI as tecnologias vêm evoluindo de forma acelerada e 

estão cada vez mais presentes levando a conectividade aos mais diversos espaços 

de nosso cotidiano. Essa evolução vem alterando de forma significativa o 

comportamento do ser humano, sua forma de se relacionar com os outros e com o 

mundo ao seu redor, seja no ambiente pessoal, familiar, profissional, etc. Neste 

contexto o problema desta pesquisa foi investigar: como as novas tecnologias e 

modos de comunicação estão sendo percebidos e utilizados pelos docentes da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF? Partiu-se da 

hipótese de que: os avanços tecnológicos e os novos modos de comunicação 

trouxeram diversas mudanças na relação aquisição da informação, conhecimento e 

aprendizagem e estão exigindo uma constante atualização por parte dos docentes. 

Destacamos como objetivos desta pesquisa: identificar o recorte histórico da 

evolução dos meios de comunicação, refletir sobre o surgimento do ciberespaço e 

sua utilização pelos imigrantes digitais docentes da UENF e discutir a influência da 

sociedade em rede digital como forma de atualização da informação e do 

conhecimento por parte dos docentes da UENF e seus reflexos na prática docente. 

A metodologia adotada foi a da pesquisa exploratória acerca das principais obras 

que tratam desta temática. Também se desenvolveu uma pesquisa descritiva para 

identificar a percepção dos docentes quanto ao contexto das tecnologias da 

informação e da comunicação no seu cotidiano como professor. Os resultados 

propostos partiram da análise de dados de um formulário eletrônico preenchido 

pelos docentes que permitiu avaliar como eles percebem e se avaliam perante a 

dinâmica dos novos acontecimentos e como está sendo a aplicação prática desses 

novos conceitos. A pesquisa apontou que, apesar de certa dificuldade e até mesmo 

resistência com relação à adoção dessas novas práticas, os professores estão 

cientes da necessidade de se adaptarem aos novos tempos e dos benefícios e 

vantagens dos novos modos de informação e comunicação. 

 
Palavras-chave: internet, novas tecnologias, imigrantes e nativos digitais, redes 
sociais, ciberespaço. 



 

 

ABSTRACT 
 
Since the beginning of the twenty-first century technologies are evolving at a rapid 

pace and are increasingly present leading connectivity to the different areas of our 

daily lives. This evolution has altered significantly the behavior of the human being, 

his way of dealing with others and with the world around them, the personal 

environment, family, professional, etc. In this context the problem of this research 

was: how new technologies and modes of communication are being perceived and 

used by teachers of the State University of North Fluminense Darcy Ribeiro - UENF? 

We started from the hypothesis that: technological advances and new modes of 

communication brought about several changes in the acquisition of information, 

knowledge and learning and are demanding a constant update on the part of 

teachers. We highlight the objectives of this research: to identify the historical 

overview of the evolution of media, reflecting on the emergence of cyberspace and 

their use by the teachers digital immigrants from UENF and discuss the influence of 

the digital network society as a way to update the information and knowledge by 

teachers of UENF and its effects on teaching practice. The methodology adopted 

was of exploratory research on the major works dealing with this theme. Also 

developed a descriptive research to identify the perception of teachers as to the 

context of information technology and communication in their daily life as a teacher. 

The proposed results started of the data analysis from an electronic form filled out by 

the teachers, which allowed us to assess how they perceive and evaluate 

themselves face of the dynamic of new developments and how is the practical 

application of these new concepts. The survey showed that despite some difficulties 

and even resistance regarding the adoption of these new practices, teachers are 

aware of the need to adapt to new times and the benefits and advantages of new 

modes of communication and information. 

 

Key Words: internet, new technologies, immigrants and digital natives, social 

networks, cyberspace. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O advento da internet se tornou um divisor de águas e não só abriu um novo 

capítulo na história da evolução dos meios de comunicação como também gerou 

dois grupos distintos de usuários, os nativos e os imigrantes digitais. Esses dois 

grupos possuem comportamentos e características que os diferenciam entre si. 

A era analógica definitivamente ficou para trás e o meio digital invadiu a área 

do saber permitindo que a sala de aula esteja presente em lugares nunca antes 

possíveis ou imagináveis. A lousa migrou não só para a tela do nosso computador 

como para a tela de qualquer outro aparato tecnológico do nosso cotidiano que 

possua uma conexão de rede. O conhecimento, a informação está ao nosso alcance 

aonde quer que nos encontremos. 

Esse conjunto de fatores associados às áreas de formação que misturam a 

comunicação e a tecnologia fizeram levantar questões que acabaram culminando no 

tema dessa pesquisa. 

Vivenciamos uma nova realidade que apresenta o ser humano como um ser 

cada vez mais independente no que diz respeito à busca do conhecimento por 

intermédio da internet e seus variados recursos, uma fonte praticamente inesgotável 

de informação. Infelizmente essa informação passou a ser etérea, passageira, para 

quem a consome. De certa forma não existe mais a preocupação nem a 

necessidade de reter essa informação, pois, sempre que for preciso ela vai estar lá, 

disponível para quem quiser, o que também pode se tornar um problema caso não 

se tome o cuidado em conferir a veracidade dos fatos e a fonte daquilo que foi 

escrito. 

Outro fato que se observa ao longo desses tempos é a velocidade cada vez 

maior com que as ferramentas tecnológicas aparecem e desaparecem dando lugar 

a outras cada vez mais modernas. Isso exige que o indivíduo esteja em constante 

adaptação para não ficar ultrapassado. 

Preocupa também a situação de que, em parte, a tecnologia acabou virando 

moda, ou seja, se não for o último modelo não serve, está ultrapassado. A indústria 

se aproveita disso lançando modelo atrás de modelo, sempre prometendo 

novidades, rapidez, maior capacidade e desempenho. Na verdade não se utiliza 

nem 10% dos recursos que os aparelhos oferecem, mas, mesmo assim estão 
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pensando em comprar o modelo mais novo, mais para ostentar do que realmente 

por necessidade. 

Essa dinâmica já faz parte do cotidiano da nova geração que, apesar da 

pouca maturidade, não vê dificuldades, pois pertence a esse meio (nativos digitais), 

o que, normalmente, não acontece com as gerações que tiveram que se adaptar 

(imigrantes digitais). Esse estudo está direcionado a essas pessoas, em como elas 

estão se preparando e o que têm feito para acompanhar esses novos tempos. 

Como está sendo esse processo de reaprender a aprender? Como ocorre essa 

quebra de paradigma, essa mudança de prisma em relação às novas formas de 

comunicação e aprendizado? Como estão vivenciando essa inserção em um 

universo digital colaborativo, onde não só consomem como também produzem 

conhecimento? 

Este estudo foi aplicado no âmbito docente da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF por ser um ambiente no qual estou inserido 

e ter profissionais bem heterogêneos tanto em formação quanto em faixa etária, o 

que acaba permitindo que se trace um perfil bem rico dentro do objeto de estudo. 

 
 

1.1 Problema 

 

A problemática apresentada para a discussão neste estudo fundamenta-se 

na questão: como as novas tecnologias e modos de comunicação estão sendo 

percebidos e utilizados pelos docentes da UENF? 

 
  

1.2 Hipótese 

 

Os avanços tecnológicos e os novos modos de comunicação trouxeram 

diversas mudanças na relação aquisição da informação, conhecimento e 

aprendizagem e  estão exigindo uma constante atualização por parte dos docentes. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

 

 Avaliar como as novas tecnologias e modos de comunicação estão sendo 

aplicadas na aquisição da informação e produção de conhecimento pelos imigrantes 

digitais docentes da UENF. 

 

1.3.2 Específicos 

 

a) Identificar o recorte histórico da evolução dos meios de comunicação; 

b) Refletir sobre o surgimento do Ciberespaço e sua utilização pelos imigrantes 

digitais docentes da UENF; e 

c)  Discutir a influência da sociedade em rede digital como forma da atualização da 

informação e do conhecimento por parte dos docentes da UENF e seus reflexos na 

prática docente. 

 

1.4 Partes da dissertação 

 

 Esta dissertação encontra-se estruturada em oito partes.  

 A primeira parte tem caráter teórico e visa orientar o leitor sobre a estrutura 

da dissertação. 

A segunda parte expõe o resultado de um levantamento bibliográfico sobre a 

evolução dos meios de comunicação 

A terceira parte aborda os conceitos de informação e conhecimento, faz um 

paralelo entre os dois e como tem sido a evolução do ser humano na busca pelo 

conhecimento. 

 Na quarta parte do trabalho, buscou-se apresentar  teorias sobre um novo 

ambiente de estudo e aprendizado chamado ciberespaço e seus desdobramentos 

como a cibercultura e conceitos de identidade e identificação. 

A quinta parte tratou de alguns conceitos sobre a sociedade em rede e a 

influência das redes sociais digitais no cotidiano. 

 Na sexta parte, definiu-se a metodologia utilizada neste estudo e seus 

principais métodos, bem como os procedimentos de coleta de dados e a análise dos 
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resultados, ressaltando a utilização de questionário por meio do formulário 

eletrônico no Googledocs da Google. 

 A sétima parte traz as respostas encontradas para os problemas levantados 

juntamente com a apresentação dos resultados da pesquisa. 

 A oitava e última parte apresenta a conclusão através da análise dos dados e 

a comprovação da hipótese ou, pelo menos, a elucidação de algumas das questões 

que permeiam essa pesquisa. 
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2 A GENESE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

  

Os meios de comunicação vêm sendo tratados por diversos autores como 

fenômenos na formação da linguagem e do conhecimento humano. Dois fatos são 

marcantes nesta evolução histórica onde se destaca a invenção da escrita e a 

prensa de Gutemberg. A partir de 1993 surgiu um novo fenômeno denominado de 

Internet (WWW - World Wide Web), que é visto por muitos como um terceiro fato 

marcante desta evolução. 

 

2.1 Os Meios  e Sujeitos da Comunicação  

 

Segundo Penteado (1976), a palavra comunicar vem do latim “communicare” 

e etimologicamente significa tornar comum, trocar opiniões. É um processo de 

participação e experiências, e só há comunicação quando as pessoas envolvidas 

participam dela, quando as pessoas se entendem. 

De acordo com Freixo (2006) a comunicação pode ser definida como a “[...] 

capacidade que um indivíduo ou um grupo possuem em transmitirem as suas ideias 

ou sentimentos a outros indivíduos e a outros grupos e, em sentido inverso, de 

receber as ideias e os sentimentos dos outros indivíduos e grupos”. 

Penteado (1993) afirma também que, os elementos básicos da Comunicação 

Humana são, portanto: o emissor, o receptor, a mensagem e o meio. A dinâmica 

desses elementos, a sua movimentação coerente permitem o intercâmbio de ideias 

e constituem o circuito da Comunicação Humana. 

Segundo Chiavenato (2009), as pessoas não conseguem viver isoladas e por 

se manter em sociedade a comunicação é essencial na vida das pessoas seja a 

comunicação, escrita, falada ou gesticulada. Ela ocorre sempre que uma 

mensagem, ou seja, é uma transmissão de dados entre pessoas.  

John Kotter (1997) definiu comunicação como um processo que consiste em 

um emissor transmitindo uma mensagem, através de um meio, para um receptor 

que reage. 
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Quando nos comunicamos devemos levar em consideração: 

 Com quem falamos; 

 O que vamos dizer; 

 Como a informação está sendo transmitida; e 

 Se o receptor recebeu a mensagem. 

Em linhas gerais, os pré-requisitos para que a comunicação exista são a 

presença do emissor, do meio, da mensagem e do receptor. Sem qualquer um 

desses fatores o ciclo não se completa, portanto, a comunicação não acontece. 

A Figura 1 descreve o que acontece na prática: 

 

 

Figura 1 – Comunicação  
Fonte:<http://cley-admempresarial.blogspot.com.br/2010/04/elementos-da-
comunicacao.html>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
 

 O emissor envia uma mensagem, que possui algum tipo de codificação, 

através do meio (canal) de comunicação escolhido Essa mensagem é recebida pelo 

receptor que conhece o código escolhido e sabe como fazer a decodificação para 

compreender o conteúdo da mensagem. 

Chiavenatto (2004) afirma que “Comunicação é a troca de informações entre 

indivíduos. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos 

processos fundamentais da experiência humana e da organização social” (p. 142). 

http://cley-admempresarial.blogspot.com.br/2010/04/elementos-da-comunicacao.html
http://cley-admempresarial.blogspot.com.br/2010/04/elementos-da-comunicacao.html
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Ainda segundo Chiavenato (2004), “[...] a comunicação é o ponto que liga os 

indivíduos para que compartilhem sentimentos, ideias, práticas e conhecimentos” (p. 

304). 

 Para Penteado (1997), a comunicação humana “[...] através da compreensão, 

põe ideias ‘em comum’. Seu grande objetivo é o entendimento dos homens” (p. 1). 

De acordo com o pensamento dos autores, o emissor pode ser um indivíduo 

ou um grupo de pessoas com a necessidade de enviar algum tipo de informação, de 

compartilhar o conhecimento. A mensagem é qualquer informação transmitida e o 

seu conteúdo pode ser de qualquer tipo, dependendo do meio por onde será 

enviada. Ela pode conter letras, números, figuras, áudio, vídeo ou ser de qualquer 

outro gênero, desde que o meio permita. A mensagem é transmitida em algum tipo 

de código, uma combinação de signos e símbolos, que são conhecidos tanto pelo 

emissor quanto pelo receptor, o que permite que a comunicação seja eficaz. Um dos 

códigos mais conhecidos é a própria linguagem, mas, podemos exemplificar vários 

outros como sinais de fumaça, código Morse e, mais recentemente, um protocolo de 

comunicação que permite que os computadores se comuniquem em rede enviando 

informações através de sinais elétricos: o TCP/IP.  

Para Penteado (1997), o grande objetivo da comunicação é o entendimento 

entre os seres humanos. Para que exista entendimento é necessário que os 

indivíduos envolvidos em um relacionamento se compreendam mutuamente. 

Ainda segundo Penteado (1993), portanto, "[...] comunicação é o intercâmbio 

compreensivo de significações através de símbolos". 

 O meio de comunicação é o instrumento que nos auxilia a receber ou 

transmitir informações. É o que dá o suporte para que a mensagem percorra o 

caminho entre o emissor e o receptor. 

 Dentre os diversos meios de comunicação existentes podemos citar o 

telefone, a televisão, o rádio e o jornal. Mais recentemente, um dos mais 

revolucionários meios de comunicação, a Internet, veio nos proporcionar várias 

ferramentas para auxiliar e incrementar a interação entre os seres humanos, como o 

chat (ferramenta para conversa interativa); o blog (sites baseados em postagem de 

textos); o vlog (sites baseados em postagem de vídeos); o fotolog (sites baseados 

em postagem de fotos); e as redes sociais digitais como o Facebook. Um fato muito 

interessante relacionado à internet é que, com a sua evolução, ela passou a reunir e 
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oferecer recursos que antes dependiam de equipamentos e meios específicos para 

serem acessados, como a TV, o telefone, o rádio e o jornal, já citados anteriormente. 

Até o surgimento da internet, cada meio possuía a sua forma característica 

de veicular a informação. 

É graças ao avanço da tecnologia que cada vez mais os meios de 

comunicação permitem que nos comuniquemos com pessoas em maiores 

distâncias no menor espaço de tempo.  

 O receptor é o alvo, o elo final, na verdade é a peça mais importante do 

processo, pois, se a mensagem não chegar até ele significa que todo o resto foi em 

vão e não houve a comunicação. 

 Jean Cloutier (1975, p. 17) sugere quatro momentos da história da 

comunicação: 

 

 Interpessoal / Família: o tempo da oralidade 
 Era da comunicação gestual e falada. 
 Limitada ao campo visual e auditivo do indivíduo. 

 Elite / Escola: o tempo da escrita 
 Surgimento de outras formas de comunicação que 

culminam com a escrita. 
 Surgimento da escola como entidade de organização do 

aprendizado. 
 Nasce a época de armazenamento do conhecimento. 

 Massa / Escola Paralela: o tempo da tipografia 
 Invenção da Imprensa. 
 Produção de livros em larga escala. 
 A transmissão do conhecimento passar a ser feita 

também por outros meios como livros, jornais, rádio e 
televisão. 

 Individual / Auto-formação: o tempo dos self-media 
 O homem passar a ter acesso ao conhecimento em 

massa e dispõe de um conjunto de recursos tecnológicos 
para também poder se expressar. 

 O homem possui um papel mais ativo tanto como 
consumidor quanto como produtor de conhecimento 
através de uma aprendizagem autônoma. 

 

Esses momentos foram resultados da inquietude do homem na incessante 

busca pelo aperfeiçoamento da sua forma de se expressar e da necessidade de 

registrar e perpetuar a sua história. 

Segundo Jean Cloutier (1975 apud FREIXO, 2006), a Comunicação é um 

processo Evolutivo e Cumulativo onde cada novo meio se junta aos outros e os 

emergentes complementam os já existentes. 
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Moran (1994, p. 21) faz a seguinte análise didático-pedagógica dos meios de 

comunicação: 

 

Os meios podem ser utilizados também como instrução, informação, 
formas de passar conteúdos organizados, claros e sequenciados. 
Principalmente o vídeo instrucional, educativo, é útil para o 
professor, porque lhe dá chance de completar as informações, 
reforçar os dados passados pelo vídeo. Eles não eliminam o papel 
do professor. Antes ajudam-no a desenvolver sua tarefa principal que 
é a de educar para uma visão mais crítica da sociedade.  

  

 Moran (1991, p. 25) ainda complementa: 

 

A escola pode e precisa estabelecer pontes com os Meios de 
Comunicação. Pode utilizá-los como motivação do conteúdo de 
ensino, como ponto de partida mais dinâmico e interessante diante 
de um novo assunto a ser estudado. Podem os meios apresentar o 
próprio conteúdo de ensino [...] bem como ser, eles próprios, objeto 
de análise, de conhecimento. 

 

Portanto, os meios de comunicação e as Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação – NTIC´s podem e devem ser vistos como ferramentas de apoio e 

suporte na prática do ensino facilitando a assimilação do conteúdo aplicado em sala 

de aula. 

 

2.2 1ª Fase: das pinturas rupestres a escrita 

 

Desde o início dos tempos o homem procura se comunicar, a princípio por 

gestos, linguagem corporal ou verbal, mas percebe a necessidade de transmitir 

suas mensagens e perpetuar seu conhecimento para outras gerações. Começa 

então a busca por desenvolver formas de representação e maneiras de se 

expressar, contar suas histórias, como por exemplo, as pinturas rupestres 

(desenhos nas paredes – Figura 2) e a escrita cuneiforme (feitas com o auxílio de 

uma cunha – Figura 3). 

Conforme Camacho (1996, p. 19), 

 

Ao longo dos séculos, sempre que o Homem procurou novas e 
melhores formas de Comunicação, novos e mais eficazes meios de 
transmitir aos outros as suas ideias, deixou para posteridade um 
legado que os tornaria imortais. Da escrita à pintura e a arquitectura, 
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do teatro à música, da fotografia ao cinema, sempre o Homem foi 
motivado por essa busca constante de saber e de comunicar, 
lutando contra ideias vigentes e dogmas, ilusões de conhecimento e 
poderes instituídos.  
 

Essa eterna procura é que faz com que o homem encontre novos caminhos e 

formas de se comunicar e aperfeiçoar cada vez mais aquilo que ele mesmo 

descobriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Pintura rupestre 
Fonte: <ttp://nucleotavola.com.br/2013/02/depto-de-educacao-e-cultura-oferece-curso-de-
introducao-a-historia-da-arte/>. Acesso em: 10 ago. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Escrita Cuneiforme 
Fonte: <icommercepage.wordpress.com>. Acesso em: 10 ago. 2012. 

 

Segundo Sampson (1996), a invenção da escrita aparece tardiamente com 

relação ao aparecimento da linguagem; ela apareceu depois da chamada "revolução 

neolítica", e sua história pode ser dividida em três fases: pictórica, ideográfica e 

alfabética. No entanto, não se pode seguir uma linha cronológica nesta divisão. 

Na escrita pictórica temos uma figura representando um objeto, de forma bem 

simples e direta, já na ideográfica temos uma figura ou imagem que representa uma 

ideia. 
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As letras do nosso alfabeto, ou, escrita alfabética, são originárias dessa 

escrita, que se caracteriza pelo uso das letras que perderam o seu valor ideográfico 

e agora possuem uma representação puramente fonográfica. 

Com o desenvolvimento da escrita alfabética apareceram os livros, que eram 

feitos dos mais diversos materiais: barro, madeira, bambu, osso, tecido, papiro, 

couro e outros. 

De acordo com Giovannini (1987, p. 28), 

 

[...] a passagem da tradição oral para a tradição escrita comporta 
uma mudança radical no tipo de mensagem transmitida: esta já não 
mais dependente de quem a envia e da discrição de quem a recebe, 
porém fica à disposição de qualquer pessoa que a deseje. Pode ser 
relida, meditada, analisada; adquire, portanto, durabilidade, 
profundidade e clareza. 

 

Giovannini (1987, p. 25) ainda explica o sentido da arte pré-histórica e a sua 

importância na evolução da comunicação humana: 

 

[...] a função dessas pinturas não era exatamente comunicar, mas 
sim expressar, e é por isso que se fala em arte pré-histórica. 
Contudo, esses testemunhos esclarecem-nos a respeito das 
habilidades do homem pré-histórico e constituem a base 
documentada sobre o qual se constrói a história, ainda que 
hipotética, do meio de comunicação primário: a linguagem.  

 

Dava-se início ao processo de perpetuação e registro da informação. O 

homem começava a demonstrar a sua necessidade e habilidade para transmitir 

aquilo que sabia, mesmo que de forma bem rústica. 

 

2.3. 2ª Fase: da prensa de Gutemberg a Internet 

 

Com o passar dos tempos se torna comum a prática de copiar os livros, o que 

acaba tomando muito tempo (essas cópias eram feitas manualmente pelos 

chamados copistas) e espaço. Apesar de ter sido um salto enorme para a 

comunicação a escrita alfabética também trazia os seus problemas, pois, os 

manuscritos eram grandes, pesados e difíceis de transportar. Esses pressupostos 

contribuíram para a criação da imprensa em 1450, na Alemanha, por Gutemberg. A 

partir dessa invenção foi aberto o caminho para a popularização do livro, na 
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verdade, a disseminação do conhecimento em larga escala, para o desenvolvimento 

do jornal impresso e para a democratização da educação.  

Giovannini (1987) afirma que o surgimento da escrita marca o início da 

história, na Europa, da composição por tipos móveis e dá técnica de imprimir 

ilustrações com chapas de metal gravadas. O autor ainda complementa que a 

divulgação do conhecimento se torna acessível a um número cada vez maior de 

indivíduos. Durante muito tempo, a impressão foi a principal tecnologia intelectual; 

com o passar do ano, surgem novos meios de comunicação “escrita”, com o objetivo 

de democratizar as informações, como o jornal e o telégrafo. 

Neste contexto, novas formas de transmissão de informações são 

desenvolvidas, e um dos fatores novos é que, a partir de então, a história pôde ser 

registada em detalhes. As informações podiam então “viajar” mais facilmente, sem 

necessitar da presença física de um contador. 

Com a busca por um meio de superar as distâncias e levar a comunicação 

interpessoal a pontos remotos, a descoberta da eletricidade possibilitou a criação do 

telégrafo em 1837, um dispositivo capaz de levar mensagens codificadas através de 

sinais elétricos. Conforme afirma Souza (2004, p. 17), “O telégrafo facilitou um 

avanço no mundo das comunicações, permitindo assim, a comercialização de 

notícias para os jornais e leitores”. O principal código utilizado no telégrafo é o 

código morse, que faz referência ao seu criador Samuel Morse. De acordo com 

Giovannini (1987), o telégrafo permitiu a veiculação de mensagens de forma mais 

instantânea, diferente da imprensa, sendo resultado do desenvolvimento científico 

na evolução de sistema de comunicação. 

O tempo para que uma mensagem saia de sua origem e chegue ao seu 

destino começa a ser diminuído. O telefone foi uma evolução do telégrafo e veio a 

permitir a transmissão de sons por sinais elétricos. Os conceitos de redes e nós se 

originaram com a telefonia, onde cada interlocutor pode ser considerado um nó 

(ponto) da rede. 

O telefone se tornou e permaneceu por muito tempo o principal e mais eficaz 

meio de comunicação interativa, onde os interlocutores trocam informações 

simultaneamente e em tempo real. Em pleno século XXI, após mais de 150 anos da 

sua criação, o telefone se mantém atual e em constante evolução. Tornou-se sem 
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fio, móvel e até mesmo permitindo a comunicação através de satélites como é o 

caso dos telefones celulares.  

Em uma etapa seguinte nessa evolução aparece o rádio, que consiste em um 

veículo de comunicação baseado na difusão de informações sonoras, por meio de 

ondas eletromagnéticas em diversas frequências. Ele pode ser caracterizado como 

um meio essencialmente auditivo, formado basicamente pela combinação de voz 

(locução) e música.  

Segundo Ahrens (1999 apud SOUZA, 2004, p. 19): 

 

[...] era possível afirmar que as ondas curtas representavam a menor 
distância entre duas culturas... Transportava a audiência para 
lugares difíceis de pronunciar, apresentava-lhes costumes que eles 
sequer imaginariam existirem, colocava-a em contato com canções 
exóticas, feiras de exposição, “míticos” clubes de futebol, museus, 
poetas, filósofos e, conforme a emissora, alguma propaganda 
ideológica.  

 

O rádio, entre os meios de comunicação de massa, pode ser considerado o 

mais popular e o de maior alcance do público, não só no Brasil, mas, no mundo. 

Isso pela capacidade que o homem tem em ouvir a mensagem sonora e falada 

simultaneamente e não ter de interromper as suas atividades para acompanhar o 

que está sendo transmitido. 

As primeiras transmissões experimentais daquilo que se tornaria a televisão 

ocorreram no meado da década de 1920 e no início a imagem não passava de 

alguns chuviscos difíceis de identificar. No início a TV era considerada um artigo de 

luxo pelo seu alto custo, porém, com o tempo, assim como outros meios de 

comunicação, ela se popularizou, a tecnologia evoluiu e o preço diminuiu, 

conquistando assim a preferência do público dentre os meios de comunicação de 

massa. 

O gato Félix foi o primeiro personagem a ter sua imagem veiculada na TV em 

1928. 
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Figura 4 – Gato Félix 

Fonte: <http://www.felixthecat.com/history.html>. Acesso em: 23 maio 2012. 
 

De acordo com Mcluhan (1964, p. 335), “Um dos muitos efeitos da televisão 

sobre o rádio foi o de transformá-lo de um meio de entretenimento numa espécie de 

sistema nervoso de informação”. 

Segundo Corner (2003, p. 275), é possível identificar, pelo menos, cinco 

aspectos diferentes da televisão, cada um dos quais candidatos a merecer atenção 

especial do historiador do meio: 

 

1) A televisão como instituição, uma indústria e suas 
organizações, moldada pela política governamental e pela 
administração corporativa; 
2) A televisão como realização, com foco na cultura e na prática 
profissional, cujo contexto histórico tende a ser delineado 
especialmente nos relatos autobiográficos; 
3) A televisão como representação e forma, um enquadramento 
estético que toma emprestado o vocabulário da crítica literária, 
teatral e cinematográfica; 
4) A televisão como fenômeno sociocultural, profundamente 
interconectado com a política, a esfera pública e a sociedade civil, 
com a cultura popular (e de massa), com o caráter mutável do lar e 
dos valores domésticos; 
5) A televisão como tecnologia, um experimento científico que se 
tornou tanto um item doméstico como uma fonte crescentemente 
poderosa para uma mutação na estética social. 

 

Com o advento da televisão chegamos então a um ponto da história onde 

temos a comunicação oral, escrita, ouvida e visualizada. 

Os meios de comunicação mais modernos, como o rádio, o telefone e a 

televisão entram num ciclo de constante de aperfeiçoamento para se manterem 

sempre atuais trazendo cada vez mais novidades para o público. 

A humanidade assistiu ao longo do século XX várias evoluções tecnológicas 

que permitiram a conquista do espaço. Os satélites de telecomunicações são, 
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talvez, os maiores frutos dessa conquista. Além de permitirem a retransmissão de 

programas da televisão educativa e comercial, eles abriram novas perspectivas para 

a comunicação telefônica, a transmissão de dados, fax, internet e muitos outros 

serviços especializados. 

 

A comunicação tornou-se cada vez mais eficaz, à medida que 
passamos do telefone ao rádio, da televisão a informática, e, hoje 
em dia, aos denominados multimédia. De forma abrupta, a dimensão 
técnica da comunicação sobrepôs-se às dimensões humana e 
social, a ponto de muitos verem  na sociedade de amanhã uma 
“sociedade da comunicação” (WOLTON, 2000, p. 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – UNIVAC 
Fonte:  <http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/mauchly/jwm8b.html>. Acesso em: 15 
ago. 2012. 

 

A ideia dos computadores começou a se desenhar no início da década de 

quarenta com a criação do ENIAC e do UNIVAC, que nada mais eram do que 

enormes máquinas de cálculo extremamente pesadas e espaçosas, além de terem 

um alto custo de manutenção e consumo de energia, porém, os estudos para o 

desenvolvimento de máquinas cada vez mais autônomas são bem mais antigos. 

 

Novas profissões surgiram, outras simplesmente se tornaram 
obsoletas. Todas essas transformações são decorrentes de uma 
evolução que acompanha o homem, desde a descoberta do fogo em 
tempos remotos até a criação da máquina de calcular pelo francês 
Blaise Pascal em 1644. Em meados de 1830 o matemático inglês 
Charles Babbage criou a primeira calculadora automática controlada 
por um programa – a máquina diferencial, considerada por muitos 
como o primeiro computador (ZAMBALDE; ALVES, 2002, p. 30). 

 

http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/mauchly/jwm8b.html
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Desde então o computador vive uma constante evolução. Nesse meio tempo, 

a diminuição do tamanho, ou seja, a miniaturização dos componentes junto com a 

criação de acessórios como o mouse e o teclado foram fatores determinantes para a 

popularização dessas máquinas. 

Os primeiros computadores pessoais só vieram a surgir no início da década 

de 1980 fabricados pela International Business Machines – IBM. 

Desde a década de 1950 até os nossos dias o computador evoluiu de uma 

maneira assustadora, vindo a possuir um papel essencial na sociedade como um 

todo, interagindo e auxiliando nas mais variadas áreas do saber.  

 

Esta classe de sistemas continuou a evoluir, até os dias de hoje, 
incorporando avanços tecnológicos, principalmente da área de 
Inteligência Artificial (IA), que possibilitaram uma sofisticação grande 
nos sistemas computacionais derivados, atualmente chamados 
Tutores Inteligentes (TI) (BARANAUSKAS et al., 1999, p. 49). 

 

Nosso comportamento vem sendo redefinido periodicamente pela evolução 

da ciência tecnológica, conforme afirma Lévy (1993, p. 259). 

 

Não penso que os criadores de grandes sistemas de informática 
busquem o “poder”. Eles exercem sua atividade criadora, quase 
lúdica, de concepção de sistemas inéditos, com paixão. E somos 
todos, de certa maneira, “prisioneiros” destes sistemas de 
comunicação concebidos por uma ciência que ninguém poderia 
prever que redefiniria de modo tão radical nossa relação com o 
mundo.  

 

A arquitetura dos computadores no século XXI se baseia principalmente na 

miniaturização, velocidade e design. Estudos demonstram que a sexta geração terá 

como pano de fundo a inteligência artificial. 

Giovannini (1987, p. 228) faz uma análise da importância dos computadores 

para a sociedade: 

 

O computador, apesar de ser um dos últimos rebentos da família dos 
produtos eletrônicos, transformou-se numa realidade característica 
das sociedades industriais evoluídas, a ponto de hoje ser possível 
medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade em termos do 
número de computadores utilizados.  
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Aquilo que começou com a busca pela comunicação entre as pessoas fecha 

um ciclo para começar outro: entramos na era digital aonde a velocidade da 

informação vem acompanhada da necessidade do compartilhamento da mesma 

através da troca de dados entre máquinas em rede. 

Muitos pensam que a internet é algo recente, mas, antes mesmo do 

computador se popularizar, a comunicação entre máquinas em rede já existia, 

porém, de uma forma ainda muito primária.  

Na década de 1960, com o objetivo de impulsionar a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico com fins estratégicos e militares os EUA criam a ARPA 

(Advanced Research Projects Agency), responsável pela criação da ARPANET que 

foi a precursora da internet. A ideia de uma rede mundial foi desenvolvida pela 

primeira vez no artigo “Simbiose Homem-Computador” de Joseph Carl Robnett 

Licklider. 

Licklider havia introduzido a ideia de uma rede de computadores 

intergaláctica. A sua visão era a de que todos deveriam estar conectados entre si, 

acessando programas e dados de qualquer site e de qualquer lugar. É válido 

ressaltar que grande parte das suas ideias forma o que hoje conhecemos como 

Internet (MOHAMED, 2009). 

A Figura 5 mostra como era a estrutura da ARPANET em 1973. 
 

 
 
Figura 5 – ARPANET 
Fonte: <http://www.computerhistory.org>. Acesso em: 16 jan. 2013. 

http://www.computerhistory.org/


31 

 

Algumas etapas da evolução da internet: 
 
 

 1969: a ARPANET começa a funcionar efetivamente; 

 1970: Vinton Cerf utilizou a palavra internet pela primeira vez; 

 1971: criação do correio eletrônico; 

 1979: é criada a USENET, uma rede de grupos de usuários para 
discutir determinados temas específicos; 

 1983: o TCP/IP é definido como o protocolo padrão para que as 
redes de computadores se conectem a internet; 

  1988: é criado o IRC (Internet Relay Chat) que permite conversas 
“ao vivo” pela internet; 

 1990: surgem os primeiros sistemas de busca; 

 1991: é criado o hipertexto, que permite saltar entre textos ou 
páginas; 

 1993: surge o primeiro navegador gráfico (Mosaic); 

 1995: Surge o primeiro grande sistema de busca (Yahoo); 

 1995: até então estritamente acadêmica, é liberado o acesso a 
rede de forma comercial para qualquer pessoa que queira se 
conectar. Surgem os provedores de internet; 

 1995: começam os leilões pela rede com a criação do Ebay; 

 1996: É lançado o primeiro serviço de e-mail baseado em web, o 
Hotmail; 

 1998: lançamento do Google; 

 2004: lançamento do Facebook; e 

 2005: lançamento do Youtube. 

 

 

A figura 6 mostra uma parte dessa história. 
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Figura 6 – História da internet 
Fonte: <http://www.tecmundo com.br>. Acesso em: 10 jun. 2012. 

 

 

 

 

http://www.tecmundo/
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Como mostra a Figura 7, podemos comparar as atividades de troca de 

informações e conhecimentos da internet com a atividade de um cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Internet e o cérebro 
Fonte: <http://en.wikinoticia.com/Technology/general-technology/84484-technological-
history-the-internet-and-human-computer-symbiosis>. Acesso em: 18 dez. 2012.  

 

 O objetivo principal, assim como o próprio nome diz é o de “internetworking”, 

ou seja, interação, interconexão. As ferramentas mais comuns na grande rede tem 

como foco o compartilhamento de informações entre os usuários, sejam através do 

correio eletrônico, fóruns, blogs ou redes sociais. 

Para Marteleto (2001, p. 72), rede pressupõe um "[...] sistema de nodos e 

elos; uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não geográfica; um sistema de 

apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore”. 

Em uma entrevista na década de 1950, Albert Einstein reconheceu a 

explosão de três bombas: a bomba Demográfica, a bomba Atômica, e a bomba das 

Telecomunicações. 

A internet vem não só ampliar as formas de comunicação como também 

aumenta as fronteiras do conhecimento. Ela já é considerada a maior fonte de 

informação existente e a de mais rápido acesso. A título de exemplo, a Wikipedia 

possui dez vezes o conteúdo da maior enciclopédia disponível no mercado. As 

informações existentes são, na maioria dos casos, de caráter cooperativa, 

colaborativa, portanto, a maior dificuldade e identificar a veracidade dos fatos. 
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Bernardo Kucinski (2005, p. 73) diz que a Internet é a mais importante 

derivação das novas tecnologias que fazem parte do campo de atuação da 

comunicação. O pesquisador identifica quatro principais funções exercidas pela rede 

mundial (world wide web): 

 

[...] a de transmissão de dados, ampliando o leque de instrumentos 
de meios e transmissão que compreende também o telefone, o 
telégrafo e o fax; a de mídia, a mais nova depois da invenção da TV 
nos anos 1950; a de ferramenta de trabalho, que permite acessar 
bancos de dados, fazer entrevistas, ler jornais e publicações de todo 
o mundo e trabalhar com base nesse material; a de memória de toda 
produção intelectual, artística e científica, na forma de arquivos 
digitalizados, acessíveis de qualquer parte do mundo. 

 

Quanto à utilização do produto informacional da rede para a divulgação de 

fatos e notícias, Kucinski (2005, p. 73) dá a sua contribuição: 

 

A www como meio de transmissão é também um novo tipo de 
agência de notícias. Como tal, rompe a verticalidade e a 
concentração das agências tradicionais e alimenta não apenas 
jornais a partir de escritórios centrais, mas liga também ONGs, 
produtores intelectuais independentes e movimentos políticos e 
socais. 

 

O pesquisador ressalta ainda que na Internet é possível pesquisar 

 

[...] por cronologia, por tema, por nome, por área de conhecimento 
com uma facilidade nunca antes obtida por nenhum outro sistema de 
pesquisa. Esse modo de pesquisar textos, publicações, relatórios e 
bancos de dados tende a se tornar dominante, já que todos os 
documentos e publicações, de alguns anos para cá, são 
automaticamente colocados na www [...] Está se formando no 
mundo uma gigantesca biblioteca virtual (KUCINSKI, 2005, p. 74). 

 

 Lopes e Trivinho (2000, p. 103) nos ajudam a concluir o pensamento sobre a 

importância das tecnologias no processo de comunicação: 

 

Pode-se atribuir à presença intensa e diversificada de tecnologias de 
suporte ao processo social da comunicação como sendo uma das 
razões mais próximas e visíveis para se dizer que vivemos hoje uma 
sociedade midiática. De fato, essas tecnologias estão por toda parte 
como que condicionando e diferenciando a experiência social de 
vivermos juntos. 
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Os Gráficos 1 e 2 trazem alguns dados referentes aos usuários de internet 

em 2012: 

 
Gráfico 1 – Usuários de Internet no Mundo (junho de 2012) 

 

Fonte: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 20 nov. 2012. 

 

 

Gráfico 2 – Usuários de Internet nas Américas (junho/2012) 

 

Fonte: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 20 nov. 2012. 

 

Ainda de acordo com o site de estatísticas Internet World Stats 

(http://www.internetworldstats.com/), o Brasil possui: 

 População: 193.946.886 (2012) 

 Usuários de internet: 88.494.756 - 45,6% da população (junho 2012) 

 Usuários do Facebook: 58.565.700 (setembro 2012)  

 

2.4 Nativos e Imigrantes Digitais 

 

Como proposto por Mark Prensky (2001), existe hoje dois públicos distintos, 

que presenciam e convivem com a evolução das telecomunicações, são eles os 

nativos e os imigrantes. Os nativos são aqueles usuários nascidos da década de 

1990 até os dias de hoje e que já vieram ao mundo em tempos de cibercultura. Os 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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imigrantes são a outra parcela, nascidas antes do advento das NTIC´s e da internet 

e que tiveram que se adaptar e se inserir nesse contexto para fazerem parte do 

grupo como um todo e não perderem espaço ou ficarem ultrapassados. 

Seguindo o pensamento de Prensky, o nativo digital se caracteriza por fazer 

parte de uma geração que já nasce imerso em um mundo tecnologicamente 

avançado, onde a conectividade é a característica maior tanto do ser humano, 

quanto das coisas que o cercam. 

Essa inserção é mais do que necessária até mesmo para que se consiga 

dialogar com um filho (nativo) de forma coesa. Os imigrantes não estão 

acostumados a conviver com essas transformações, mas, estão sendo obrigados a 

isso mesmo que não queiram. 

Uma característica que pode diferenciar bastante a vivência desses dois 

grupos é o fato de os imigrantes terem passado pela necessidade de reter o 

conhecimento, pois, o mesmo poderia ser perdido se não fosse perpetuado pela 

espécie na forma hierárquica ou vertical de ensino ou até mesmo registrado, mas, 

com uma abrangência e acesso apenas a um grupo restrito. Já os nativos 

pertencem a uma época onde muito do conhecimento depende apenas de um bom 

mecanismo de busca. A informação, grosso modo, passa a ser etérea. Não existe 

mais a preocupação em dominá-la no sentido de acumular o conhecimento, pois, 

ela vai estar sempre disponível na grande rede e ao alcance de todos. 

De acordo com Lévy (1999, p. 49),  

 

[...] não chega a ser uma novidade absoluta, uma vez que o telefone 
já nos habituou a uma comunicação interativa. [...] apenas as 
particularidades técnicas do ciberespaço permitem que os membros 
de um grupo humano (que podem ser tantos quantos se quiser) se 
coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória 
comum, e isto quase em tempo real, apesar da distribuição 
geográfica e da diferença de horários. 

 

 O engraçado é que, assuntos até bem pouco tempo tidos como atuais 

acabaram ficando ultrapassados. Um deles é a globalização. Discutir esse tópico 

acaba se tornando redundante e desnecessário quando temos uma geração que já 

nasce em um mundo onde as fronteiras do conhecimento não mais existem. 

  

A Tabela 1 apresenta algumas diferenças entre os dois grupos: 
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Tabela 1 – Imigrantes e Nativos digitais 

Imigrantes Digitais Nativos Digitais 
Se estiver impresso em papel, merece 
credibilidade.  

Internet: tudo o que estiver online merece 
credibilidade.  

O mundo do conhecimento é particular.  O mundo do conhecimento é público.  

Compram pra ler ou ouvir. Sem saber se 
vão gostar.  

Lêem e ouvem. Se gostam compram.  

São socialmente conservadores: 
conhecem pessoalmente para depois 
compartilhar acessos (são eternamente 
bairristas).  

São socialmente liberais: acessam-se 
mutuamente para depois se conhecer 
pessoalmente (o mundo é sua vizinhança).  

Respeitam e se submetem às hierarquias 
formais.  

Confiam primeiro em seus pares. 
Subvertem hierarquias.  

Elegem cada aparelho para uma única 
finalidade. Tem resistência a novidades e 
aplicativos complementares.  

Adoram a ideia de pout-pourri de 
funcionalidades num mesmo aparelho. 
Experimentam aplicativos e abraçam 
novidades.  

Reservam o lúdico para o lazer e a 
recreação.  

Apreciam o lúdico pra aprender e se 
sociabilizar.  

Twitter, Blog, Links: o que é isso?  Têm facilidade em blogar, twittar e linkar.  

São lineares e sequenciais: fazem uma 
coisa de cada vez.  

São multitarefas: fazem várias coisas ao 
mesmo tempo.  

Fonte: Faustini (2009 apud Monteiro, 2009a), p. 13. 

 

Na tabela acima identificamos claramente o apego aos conceitos tradicionais 

de comportamento e convivência apresentados pelos imigrantes digitais, enquanto 

os nativos pertencem a uma geração mais liberal e disposta a novas experiências. 

Essas resistências apresentadas pelos imigrantes digitais podem ser 

encaradas como limitadoras, restritivas, mas, por outro lado a permissividade e 

liberdade encontradas nos nativos também podem se tornar um problema. 

O ideal é que aconteça um equilíbrio entre as duas partes, ou seja, a quebra 

de certos paradigmas por parte dos imigrantes e um pouco mais de critério e 

seleção da parte dos nativos. 

 

As Figuras 8 e 9 demonstram bem as reações de indivíduos pertencentes aos 

dois grupos perante recursos estranhos aos seus respectivos cotidianos. 
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Figura 8 – Imigrante digital 
Fonte:<http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprendamais/artigos/ver.asp?artigo
_id=48>. Acesso em: 08 nov. 2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Nativo digital 
Fonte:<http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprendamais/artigos/ver.asp?artigo
_id=48>. Acesso em: 10 nov. 2012. 
  

http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprendamais/artigos/ver.asp?artigo_id=48
http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprendamais/artigos/ver.asp?artigo_id=48
http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprendamais/artigos/ver.asp?artigo_id=48
http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprendamais/artigos/ver.asp?artigo_id=48
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3. A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

Sociedade da Informação – também chamada de Sociedade do 

Conhecimento ou Nova Economia – é um termo que surgiu no fim do Século XX, 

com origem no termo Globalização. Este tipo de sociedade encontra-se em 

processo de formação e expansão. 

Conhecimento não se reduz à informação que, na verdade, é o seu primeiro 

estágio. É necessário um tratamento adequado para que a informação se 

transforme em conhecimento, como, classificar, analisar, contextualizar, relacionar, 

significar, etc. 

A possibilidade de acesso à informação e ao conhecimento pode acentuar as 

desigualdades sociais, pode aprofundar o distanciamento cognitivo entre os 

indivíduos, ampliando as diferenças entre as classes. 

Pedro Demo (1994, p. 10) confirma essa ideia dizendo que “(..) o manejo e a 

produção do conhecimento constituem a mais decisiva oportunidade de 

desenvolvimento”. 

A revolução tecnológica destinou à informação um lugar estratégico e os 

agrupamentos sociais que não souberem manipular, reunir, processar, analisar as  

informações ficarão distantes da produção do conhecimento, estagnados, ou vendo 

agravar-se sua condição de excluídos. 

Segundo Santos (1998, p. 10), 

 

Se conhecer é um processo pelo qual o homem compreende o 
mundo o conhecimento é um conjunto de enunciados, formalizados, 
que o homem produz e do qual necessita, não só para comunicar-se 
como para sobreviver, sendo uma ação que se vincula ao individual 
e ao coletivo.  

 

O conhecimento é uma forma de compreender a realidade que nos cerca, 

sendo produto de um enfrentamento do mundo realizado pelo ser humano que 

somente faz sentido na medida em que o produzimos e o retemos como forma de 

entender a realidade, que nos facilite e melhore o modo de viver. 
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3.1 A evolução do conhecimento humano 

 

 
Figura 10 – Evolução humana 
Fonte: <http://www.aglobal.com/lazer>. Acesso em: 20 nov. 2012. 

 

Assim como demonstra a figura 10, o homem evolui e seus conceitos, 

práticas, ferramentas e o ambiente que o cercam também acompanham essa 

evolução. Ele é causa e consequência dessa evolução. 

De modo geral, a ideia de conhecimento está ligada a de significado. Como 

assinala Dewey (1979, p. 139),  

 

Compreender é aprender a significação [...] Aprender a significação 
de uma coisa, de um acontecimento ou situação é ver a coisa em 
suas relações com as outras [...] Contrariamente, aquilo a que 
chamamos coisa bruta, a coisa sem sentido para nós, é algo cujas 
relações não foram apreendidas. 

 

Portanto, nesse contexto, de posse da informação e utilizando nossa 

capacidade de interpretação, análise e seleção, acabamos por fazê-la matéria prima 

para a construção do nosso conhecimento. 

O compartilhamento da informação vem sendo potencializado pelos inúmeros 

canais de comunicação disponíveis e, mais recentemente, pela mobilidade e 

conectividade permitidas pelas novas tecnologias que estão permitindo uma maior 

interação da sociedade. Isso contribui para a disseminação da informação e a 

construção do conhecimento em uma escala cada vez maior. 

Conforme afirmam Maturana e Varela (2001, p. 12),  “[...] se a vida é um 

processo de conhecimento, os seres vivos constroem esse conhecimento não a 

partir de uma atitude passiva e sim pela a interação”. 

 

http://www.aglobal.com/lazer
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3.2 A relação entre Informação X Conhecimento 

 

A definição de informação e conhecimento sempre seguiram caminhos 

diferentes. A informação sempre foi trabalhada pelas ciências exatas, sendo tratada 

como um conceito matemático para definir a comunicação, já o conhecimento 

sempre foi trabalhado filosoficamente pela filosofia, sociologia e ciências humanas 

em geral. 

Maturana e Varela (2001) definem o fenômeno do conhecimento como: “[...] 

uma ação efetiva, ou seja, uma efetividade operacional no domínio da existência do 

ser vivo. [...] ação que permita um ser vivo em um determinado meio ao fazer surgir 

o seu mundo.” 

Scotti (1999, apud SIRIHAL, LOURENÇO, 2002, p. 1) afirma que “[...] a 

informação, neste final de século tem se constituído num instrumento imprescindível 

ao desenvolvimento social, político e econômico dos países. [...] a informação e o 

conhecimento passam a constituir recursos econômicos fundamentais”. Isto, aliado 

ao advento das tecnologias da informação, levou estes dois conceitos a se tornarem 

objeto de uma mesma área: a Ciência da Informação. 

Luckesi e Bastos (1996, p. 18) afirmam que: 

 

[...] o conhecimento é a explicação/ elucidação da realidade e 
decorre de um esforço de investigação para descobrir aquilo que 
está oculto, que não está compreendido ainda. Só depois de 
compreendido em seu modo de ser é que um objeto pode ser 
considerado conhecido. Adquirir conhecimentos não é compreender 
a realidade retendo informações, mas utilizando-se destas para 
desvendar o novo e avançar, porque, quanto mais competente for o 
entendimento do mundo, mais satisfatório será a ação do sujeito que 
a detém. 

 

Lévy (2005, p. 58) também dá sua contribuição a respeito dessa relação: 

 

Quando utilizo a informação, ou seja, quando a interpreto, ligo-a a 
outras informações para fazer sentido ou, quando me sirvo dela para 
tomar uma decisão, atualizo-a. Efetuo, portanto, um ato criativo, 
produtivo, O conhecimento, por sua vez, é o fruto de uma 
aprendizagem, ou seja, o resultado de uma virtualização da 
experiência imediata. Em sentido inverso, este conhecimento pode 
ser aplicado, ou melhor, ser atualizado em situações diferentes 
daquelas da aprendizagem inicial. Toda aplicação efetiva de um 
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saber é uma resolução inventiva de um problema, uma pequena 
criação [...] 
 

Podemos entender a informação como a declaração de fatos e ações, já o 

conhecimento é a interpretação, o aprendizado das informações obtidas. 

Machado (2000) constrói o que chama de “pirâmide informacional”, onde a 

informação e o conhecimento são partes imprescindíveis para a construção do 

saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 11 – Pirâmide informacional 
Fonte: Machado, 2000, p. 65. 

 

Nessa pirâmide temos as seguintes partes: 

 Dados: representam os elementos, símbolos, ícones; 

 Informação: representam o agrupamento dos dados; 

 Conhecimento: análise, validação, sintetização da informação; e 

 Inteligência: processo de avaliação do conhecimento. 

Podemos concluir que o conhecimento é a aplicação, a materialização da 

informação. O conhecimento é uma forma de compreender a realidade que nos 

cerca, sendo produto de um enfrentamento do mundo realizado pelo ser humano 

que somente faz sentido na medida em que o produzimos e o retemos como forma 

de entender a realidade, que nos facilite e melhore o modo de viver. 

A todo instante o ser humano procura obter ideias claras a respeito de tudo 

que o cerca, utilizando seu mecanismo perceptivo e sua inteligência para ampliar os 

conhecimentos que já possui. 
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4. O CIBERESPAÇO CONSTITUÍDO  

 

O fenômeno da internet deu origem a um novo espaço, dinâmico e 

compartilhado, uma fonte quase inesgotável de informação, onde a velocidade da 

produção de conhecimento é superior a todos os outros veículos de comunicação 

juntos. Esse espaço se encontra em constante evolução e trouxe para o nosso 

cotidiano situações antes só vistas em filmes de ficção, se tornando o suporte para 

nossas relações e para onde  estamos convergindo, o ciberespaço. 

 

4.1 O conceito de Ciberespaço 

 

O termo ciberespaço se tornou uma constante nas discussões sobre novas 

tecnologias. Foi citado pela primeira vez por William Gibson em seu romance 

Neuromancer e se tornou algo indissociável do nosso cotidiano.  

Segundo Gibson (1984, p. 52), 

 

Ciberespaço. Uma alucinação consensual diariamente 
experimentada por bilhões de operadores legítimos, em cada país, 
por crianças a quem são ensinados conceitos matemáticos... Uma 
representação gráfica de dados extraídos de bancos de cada 
computador do sistema humano. Complexidade impensável. Linhas 
de luz alinhadas no não-espaço da mente, clusters e constelações 
de dados. Como luzes da cidade, afastando-se [...]. 

 

Muito do que foi esboçado por Gibson em sua obra já abandonou a ficção 

científica para frequentar as páginas de revistas especializadas em informática e 

novas tecnologias. 

Sob a perspectiva do surgimento de um novo espaço de conhecimento, Lévy 

(1999, p. 17) define: 
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O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. 
O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
informação que ela abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo 
“cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço.  
 

Castells (1999, p. 108) ainda afirma que: 

 

A primeira característica do novo paradigma é que a informação é 
sua matéria-prima: são tecnologias para agir sobre a informação, 
não apenas informação para agir sobre a tecnologia, como foi o caso 
das revoluções tecnológicas anteriores. O segundo aspecto refere-
se à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias. Como a 
informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os 
processos de nossa existência individual e coletiva são diretamente 
moldados (embora, com certeza, não determinados) pelo novo meio 
tecnológico.  

 

Neste contexto, temos  a nossa disposição um ambiente mundial de 

informação simultânea e instantânea. Passamos a frequentar um universo de 

realidades paralelas e não mais apenas físicas. Um universo denominado virtual 

pela falta de massa, algo presente e tangível, porém, com experiências reais. 

Pertencemos agora a um mundo sem fronteiras onde o acesso ao conhecimento 

está sendo democraticamente distribuído. Os limites impostos pela geografia 

passam a ficar restritos apenas aos livros. 

O ciberespaço representa um poderoso veículo para transmissão do 

conhecimento. As informações digitalizadas são transmitidas com grande facilidade, 

disponibilizadas a quem tiver interesse e percorrem todo o globo em uma pequena 

fração de tempo, nesta perspectiva, ser virtual é característica essencial ao 

ciberespaço, portanto é possível definir o ciberespaço como uma virtualização do 

real. 

Lévy (1999, p. 47) afirma que: 
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A palavra “virtual” pode ser entendida em ao menos três sentidos: o 
primeiro, técnico, ligado à informática, um segundo corrente e um 
terceiro filosófico. O fascínio suscitado pela “realidade virtual” 
decorre em boa parte da confusão entre esses três sentidos. Na 
acepção filosófica, é virtual aquilo que existe apenas em potência e 
não em ato, o campo de forças e de problemas que tende a resolver-
se em uma atualização. O virtual encontra-se antes da concretização 
efetiva ou formal (a árvore está virtualmente presente no grão). No 
sentido filosófico, o virtual é obviamente uma dimensão muito 
importante da realidade. Mas no uso corrente, a palavra virtual é 
muitas vezes empregada para significar a irrealidade enquanto a 
“realidade” pressupõe uma efetivação material, uma presença 
tangível.  
 

Sobre a nova forma de comunicação com intermédio de equipamentos 

eletrônicos Castells (2000, p. 395) afirma:  

 

[...] um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência 
simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente 
imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz-
de-conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela 
comunicadora da experiência, mas se transformam na experiência. 

 

Esta citação vem mostrar que as interfaces dos novos aparelhos transformam 

nossas vivências, portanto a comunicação se vale destas inovações e também 

ajuda na transformação da sociedade. 

Portanto, podemos concluir que, esse novo modo de comportamento traz 

uma realidade intermediada por ferramentas que alteram a nossa forma de 

experimentar, viver novas situações. Dentre as várias consequências dessa nova 

realidade nos deparamos com mudanças nas formas de se comunicar, trocar 

conhecimentos e se relacionar com o outro. Passamos a pertencer a um novo grupo 

e dispor de ferramentas que ampliam o leque de esferas sociais as quais fazemos 

parte. 

Se pensarmos que pessoas de diferentes lugares, culturas, linguagens, 

idades e profissões estão ou podem estar conectados nos deparamos com uma 

tribo mundial compartilhando o conhecimento. O ciberespaço potencializa a 

socialização do saber. 

Um fator diferencial do ciberespaço, associado aos novos aparatos 

tecnológicos, é o acesso aos acontecimentos em tempo real em qualquer lugar e a 

qualquer hora. 
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A relação tempo e espaço acaba perdendo seu contexto literal, pois, 

“virtualmente” passamos a ter a possibilidade de estar em vários lugares fazendo 

várias coisas ao mesmo tempo. 

Nesse contexto, Souza (2008, p. 57) afirma: 

 

Os textos trocados na Internet são as atualizações de uma 
linguagem virtual em comum partilhada pelas pessoas presentes 
neste mesmo espaço. As pessoas fazem-se entender mesmo não 
estando “próximas” e são interpretadas a partir das atualizações de 
seus textos.  

 

Concluímos então que a sociedade está inserida em um mundo onde os 

relacionamentos reais se complementam nas conexões virtuais e vice versa. 

 

4.2 Cultura X Cibercultura 

 

Num processo dito “padrão” aprendemos que, a cultura, o aprendizado de 

uma forma geral se baseava na experiência real vivida ou no mínimo passada por 

aqueles que  têm o conhecimento dessa experiência para perpetuar aquilo que foi 

aprendido. Cultura é algo que sempre foi transmitido, e até mesmo, herdado, 

através de gerações de um mesmo povo por meio de suas tradições. Isso nos 

remete a raiz latina da palavra, colere, que significa cultivar. 

O comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de um 

processo chamado endoculturação ou socialização. Pessoas de raças ou sexos 

diferentes têm comportamentos diferentes não em função de transmissão genética 

ou do ambiente em que vivem, mas por terem recebido uma educação diferenciada. 

Assim, podemos concluir que é a cultura que determina a diferença de 

comportamento entre os homens. O homem age de acordo com os seus padrões 

culturais, ele é resultado do meio em que foi socializado. 

O que nos leva ao seguinte conceito de cultura: 

 

É um processo contínuo de criação coletiva, um fenômeno plural e 
multiforme que não se manifesta apenas como produção intelectual 
e artística e mesmo científica; ela está presente nas ações 
cotidianas, na forma de comer, de vestir, de relacionar-se com o 
vizinho, de produzir e utilizar as tecnologias. As realizações 
humanas constituem manifestações culturais e são consideradas, 
portanto, produções tecnológicas (SENAC, 2001, p. 56). 
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Cultura, segundo o antropólogo inglês Edward Tylor (1871, p. 1), é  

“Um todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e 

quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade”. O termo cultura quando citado pela primeira vez foi originado do termo 

alemão “kultur”. 

Tylor foi o primeiro a formular o conceito de cultura do ponto de vista 

antropológico da forma como é utilizado atualmente. Na verdade, ele formalizou 

uma ideia que vinha crescendo desde o iluminismo. John Locke, em 1690, afirmou 

que a mente humana era uma caixa vazia no nascimento, dotada de capacidade 

ilimitada de obter conhecimento, através do que hoje chamamos de endoculturação, 

Podemos afirmar que, a cibercultura abrange os fenômenos relacionados ao 

ciberespaço, ou seja, os fenômenos associados às formas de comunicação 

mediadas por computadores. A cibercultura é a cultura contemporânea facilitada e 

intermediada por ferramentas tecnológicas modernas. 

Lévy (1999, p. 12) afirma que: 

 

Estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e 
cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste 
espaço no plano econômico, político, cultural e humano. Que 
tentemos compreendê-lo, pois a verdadeira questão não é ser contra 
ou a favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na 
ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta da extensão das 
novas redes de comunicação para vida social e cultural.  

 

Segundo Lemos (2002, p. 90),  

 

A cibercultura é a relação entre as tecnologias de comunicação, 
informação e a cultura, emergentes a partir da convergência 
informatização/telecomunicação na década de 1970. Trata-se de 
uma nova relação entre tecnologias e a sociabilidade, configurando 
a cultura contemporânea. 

 

Lemos (2003, p. 1) afirma ainda: 

 
A cibercultura nada mais é do que a cultura contemporânea em sua 
interface com as novas tecnologias de  comunicação e informação, 
ela está ligada às diversas influencias que estas tecnologias 
exercem sobre as formas de sociabilidade contemporâneas, 
influenciando o trabalho, a educação, o lazer, o comércio, etc. Todas 
as áreas da cultura contemporânea estão sendo reconfiguradas com 
a emergência da cibercultura. 
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Esse novo formato aliado às novas tecnologias alteram os processos de 

comunicação, produção, criação e circulação de conteúdo entre os indivíduos. 

O ciberespaço como um novo espaço social gera novas formas de 

relacionamento com uma estrutura própria e característica. Essas estruturas estão 

em constante evolução e mudança, exigindo uma atualização permanente daqueles 

que frequentam esse espaço. 

Para as novas gerações, ou seja, os nativos digitais, essa atualização 

acontece de forma natural, sem dificuldades e a cibercultura é a forma mais comum 

de pesquisa e aprendizado, pois foi apresentada como parte de um conjunto de 

conceitos pertencentes à sua época.  

As relações de troca entre os indivíduos estão sendo intermediadas por 

aparatos tecnológicos, que, a primeira vista, trazem certa frieza para essas relações, 

porém, esses mesmos aparatos se tornaram facilitadores, ferramentas de produção 

e compartilhamento em massa do conhecimento. 

O saber flutua ao alcance de todos e vem sendo construído através de uma 

inteligência coletiva e colaborativa. Passamos a ser, mesmo sem perceber, 

consumidores e produtores de conteúdo, portanto, temos que ser capazes de 

selecionar e assimilar nesse dilúvio de informações aquilo que realmente vai nos ser 

útil, assim como o que pode ser útil para os outros. 

O avanço tecnológico e as possibilidades propiciadas pelo ciberespaço vêm 

alterando as formas de comunicação além de potencializarem também as formas de 

produção do saber e aquisição de conhecimento. 

 

Ocorre que, hoje, tanto os meios de comunicação e tecnologias 
passaram a funcionar como medidores dos processos educativos 
quer formais quer informais – e não nos referimos apenas aos 
recursos a distância – como a universidade de ser exclusiva agência 
de promoção educacional (CITELLI, 2000, p. 22). 

 

As NTIC´s se tornaram ferramentas facilitadoras no processo de produção e 

aquisição de conhecimento. 
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4.3  Identidade e Identificação dos Sujeitos no Ciberespaço 

 

Inicialmente, é importante destacar que o conceito de identidade não é fácil. 

Conforme relata Bauman (2005, p. 12), 

 

Numa sociedade que tornou incertas e transitórias as identidades 
sociais, culturais e sexuais, qualquer tentativa de “solidificar” o que 
se tornou líquido por meio de uma política de identidade levaria 
inevitavelmente o pensamento crítico a um beco sem saída. 

 

Nós, como corpos físicos, possuímos características e particularidades que 

permitem a identificação de uma forma única, de maneira a não deixarmos dúvidas 

quanto a nossa verdadeira aparência. Um indivíduo pode ser identificado não só 

pelos seus dados anatômicos, mas também pelo modo de apresentar-se, pelo modo 

de andar, pela voz, pela mímica, pela escrita, porém, conforme comenta Felinto 

(2002), o mundo virtual nos oferece ambientes nos quais podemos criar 

representações de nós mesmos com total liberdade de elaboração. “O sujeito passa 

a ser criador de si mesmo; demiurgo que produz não apenas novos mundos e 

seres, mas que também pode recriar-se indefinitivamente" (p. 22). 

Normalmente procuramos pertencer a grupos de interesse comum, mas, 

podemos também nos adequar quando for conveniente. De acordo com Hall (2001), 

o sujeito pode assumir diferentes identidades em diferentes momentos. 

 

[...] internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de 
nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os 
lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A 
identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica 
“sutura”) o sujeito à estrutura “...” Argumenta-se, entretanto, que são 
essas coisas que agora estão “mudando”. O sujeito, previamente 
vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas, de várias 
identidades.  

 

Para Maffesoli (1995, p. 75): “A identidade  única, identidade sexual, 

profissional, ideológica, deu lugar a uma série de identificações sucessivas”. 

A tentação do suposto anonimato faz com que as pessoas criem coragem 

para revelar o seu verdadeiro eu através da grande rede, o que tem o seu lado bom 

e o seu lado ruim. 
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Segundo Lévy (1999), o virtual é uma nova modalidade de ser, cuja 

compreensão é facilitada se considerarmos o processo que leva à ele: 

a virtualização. 

Vivemos um processo de virtualização do “ser”, onde, não é incomum 

encontrarmos pessoas com várias identidades e avatares (personagens) diferentes 

em cada ambiente virtual que elas frequentam, seja o Facebook, o Second Life, 

salas de bate papo, chats e etc. Muitas dessas identidades são conhecidas como 

“fakes” (falsas) construídas propositalmente com o princípio de esconder e não 

expor a verdadeira identidade do dono daquele personagem. Os motivos para isso 

podem ser vários, desde timidez até algum motivo realmente escuso ou torpe, com 

a intenção de prejudicar ou lesar alguém sem ser identificado. 

Castells (2002) afirma que um mesmo indivíduo pode possuir múltiplas 

identidades, representações de si, executando papéis diversificados com 

significados e ações que dependem da sua finalidade. 

Quando queremos saber particularidades de alguma pessoa no ciberespaço, 

conhecê-la melhor, acabamos construindo a sua imagem a partir das referências 

contidas no seu cadastro ou perfil, como por exemplo, que time torce, a cor 

preferida, o tipo de prato que mais gosta, religião, preferência musical, etc, mas, 

nem sempre isso pode corresponder a verdade. 

Segundo Hall (2001, p. 13),  

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 
sendo continuamente deslocadas. 

 

A Figura 12 ilustra uma situação comum nesse contexto: 
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Figura 12 – Identidade no ciberespaço 
Fonte: <http://www.flogao.com.br/brandaomanero/48975259>. Acesso em: 20 out. 2012. 

 

Por outro lado, muitas vezes, até mesmo de forma inocente, sem maldade, 

divulgamos mais do que deveríamos da nossa intimidade, o que permite que os mal 

intencionados se utilizem dessas informações para se aproximar ou obter algum tipo 

de vantagem ou acesso indesejado e inesperado sobre as pessoas. 

http://www.flogao.com.br/brandaomanero/48975259
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5 A SOCIEDADE EM REDE PÓS-MODERNA 

 

O termo rede nos faz pensar em vários pontos interligados criando múltiplas 

conexões.  Esse conceito pode parecer novo, mas, é muito mais antigo do que o 

recentemente aplicado na área tecnológica, mais especificamente quando falamos 

de internet e computadores. 

Recuero (2005, p. 2) afirma que: 

 

Os primeiros passos da teoria das redes encontram-se 
principalmente nos trabalhos do matemático Ëuler que criou o 
primeiro teorema da teoria dos grafos. Um grafo é uma 
representação de um conjunto de nós conectados por arestas que, 
em conjunto, formam uma rede.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Grafos 
Fonte: <http://miltonborba.org/Algf/Grafos.htm>. Acesso em: 10 jan. 2013. 

 

Os grafos (figura 13) foram utilizados como referencia para exemplificar uma 

rede e suas conexões, onde, cada interseção é um nó, uma conexão a outro ponto 

da rede. 

 

5.1 Redes Sociais 

 

As redes sociais vêm contribuindo, ao longo dos tempos, através de uma 

mobilização construtiva, colaborativa, para a construção do saber. O 

reconhecimento do papel do outro na nossa formação é fundamental para o 

crescimento de cada um como indivíduo e, em contrapartida, pela contribuição que 

http://miltonborba.org/Algf/Grafos.htm
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damos, também temos nosso papel de importância como participante de um todo. 

Dentro de um grupo a troca é recíproca e constante. 

De acordo com Lévy (1999, p. 30), 

 

Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua 
inteligência é recusar-lhe sua verdadeira identidade social, é 
alimentar seu ressentimento e sua hostilidade, sua humilhação, a 
frustração de onde surge a violência. Em contrapartida, quando 
valorizamos o outro de acordo com o leque variado de seus saberes, 
permitimos que se identifique de um modo novo e positivo, 
contribuímos para mobilizá-lo, para desenvolver nele sentimentos de 
reconhecimento que facilitarão, consequentemente, a implicação 
subjetiva de outras pessoas em projetos coletivos. 

 

O conceito de rede social é bem mais antigo do que se possa imaginar e a 

sua prática data do início da civilização. Nasceu da necessidade da interação entre 

as pessoas e veio evoluindo ao longo dos tempos. Na prática o ser humano sempre 

viveu em redes e elas são parte da nossa convivência em grupo. 

Segundo Marteleto (2001, p. 72), as redes sociais representam “[...] um 

conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores 

e interesses compartilhados”. 

Seguindo esse conceito, a partir do momento que participamos de grupos 

com interesses e gostos afins, com o propósito de discutir e compartilhar ideias 

sobre um determinado assunto, automaticamente estamos participando de uma 

rede social. As redes sociais são compostas por indivíduos que possuem 

identidades semelhantes. 

Ainda segundo Marteleto (2001, p. 72), para que uma rede social cumpra sua 

função, o conhecimento tem que ser compartilhado: “[...] contempla a ideia de 

compartilhamento de valores e interesses que, para promover o fortalecimento da 

rede, dependem do compartilhamento da informação e do conhecimento”. A autora 

afirma ainda que “Como característica das sociedades complexas, cada associação 

de seres humanos funciona de maneira muito específica, o que cria uma 

dependência funcional entre os indivíduos” (p. 72). 

Castells (1999, p. 566) define redes como “[...] um conjunto de nós 

interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o 

que um nó é depende do tipo de redes concretas de que falamos”. Estas podem ter 

qualquer natureza ou finalidade. 



54 

 

Apesar de semelhantes estes indivíduos também podem ser divergentes, o 

que torna a convivência em comunidades sadia e enriquecedora, conforme afirma 

Corrêa (2004, p. 3): 

 

Para que o sentimento de comunhão se propague, é necessário que 
haja compartilhamento de saberes, de conhecimento, de opiniões 
que podem até mesmo ser divergente, uma vez que no interior da 
comunidade, os participantes podem e devem ter opiniões 
contraditórias e conflitantes, que é uma forma saudável de verificar o 
grau de tolerância entre seus membros. Além disso, a existência de 
ideias conflitantes pode resultar na elaboração de novos saberes, 
construídos a partir de debates e discussões.  

 

Podemos frequentar redes sociais dos mais variados tipos sejam elas ligadas 

à música, religião, esporte, viagem, automóvel, ou qualquer outro assunto que 

possua um interesse comum entre um grupo de pessoas. 

Conforme Costa et alli. (2003, p. 69), uma característica básica da rede social 

tradicional é que sua visibilidade é limitada sendo alcançada apenas por quem tem 

acesso direto a ela.  

 

Redes, durante quase todo o tempo, são estruturas invisíveis, 
informais, tácitas. Elas perpassam os momentos da vida social, mas 
praticamente não se dão a ver – são o conjunto de ‘conexões 
ocultas’, como diria Capra; ou a ‘estrutura submersa’, nas palavras 
de Alberto Melucci. A noção de horizonte refere-se a essa 
incapacidade de se saber a extensão da rede para além de um certo 
ponto. Na prática social, cada uma das pessoas possui muitos 
círculos de relacionamento, mas não sabe quantos eles são ou 
como identificá-los. Na verdade, as pessoas, de modo geral, só 
vêem a rede quando precisam dela. 

 

Essa limitação acaba funcionando como um filtro natural, pois, torna o grupo 

mais seleto e focado. 

 

5.2 As Redes Sociais Digitais (RSD) 

 

As Redes Sociais Digitais são a migração das relações sociais presenciais 

para o mundo virtual e tem sido um dos recursos mais presentes e crescentes entre 

os usuários da internet. É a adaptação de uma prática antiga a uma nova realidade. 

Conforme afirma Recuero (2009), as redes sociais digitais não alienam, esfriam ou 
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distanciam as relações. Elas expandem os horizontes do convívio se utilizando de 

ferramentas tecnológicas para possibilitar esse contato. 

 

Assim, as ferramentas de comunicação mediada pelo computador 
não criam redes sociais desconectadas, distantes do mundo 
concreto de um determinado indivíduo. Ao contrário, expressam e 
complexificam as relações sociais já existentes, a partir do momento 
em que parte dos espaços sociais vai desaparecendo do mundo 
contemporâneo. 

 

Castells (1999, p. 385) refere-se à comunidade virtual como “[...] uma rede 

eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de um 

interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria 

comunicação se transforme no objetivo”. 

O poder de interconexão dessas relações sociais, nas últimas décadas, vem 

sendo potencializado pelo surgimento das novas tecnologias de informação e 

comunicação, que permitem o acesso à internet. 

Recuero (2009) cita cinco pontos sobre a importância das redes sociais para 

a sociedade. São eles: 

 

 Redes Sociais na Internet são sobre pessoas e não são 
desconectadas das redes off-line;  

 Redes sociais na Internet são construídas pela apropriação; 

 Redes sociais na Internet são circuladoras de informação; 

 Redes sociais na Internet são espaços de conversação; e 

 “Redes sociais na Internet são potenciais espaços de 
mobilização. 

 

Os pontos citados por Raquel Recuero (2009) descrevem claramente as 

redes sociais como espaços facilitadores da comunicação e interação entre as 

pessoas. 

Além de servirem para a sua finalidade básica de reunir pessoas, as RSD´s 

se transformaram em excelentes ferramentas de aprendizado por propiciarem um 

ponto de encontro também entre professores e alunos, o que acaba dinamizando e 

modernizando as relações que agora se estendem para fora do ambiente formal da 

escola. 
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O maior valor das redes sociais é justamente aquele para a qual 
foram criadas: o de manter contato entre as pessoas que no caso da 
educação é o de manter contato entre professores e alunos, 
professores entre si e alunos entre si (HARO, 2008b - tradução 
nossa). 

 

Portanto, sabendo utilizar os recursos disponíveis, mesmo para os mais 

resistentes a essas inovações, é possível transformar e direcionar a utilização das 

RSD´s não só para o lazer, mas, também para a produção e o aprendizado mesmo 

que de forma informal.  

 

As redes sociais tem uma utilidade inegável para a educação formal, 
embora sua maior realização consista em estabelecer um vínculo de 
união com a informal. Esta união produz uma retroalimentação que 
favorece o processo educativo (HARO, 2010, p. 10 - tradução 
nossa). 

 

A utilização em massa das redes sociais digitais se justifica pela enorme 

liberdade de utilização e customização dos seus recursos. Recuero (2009) relata 

que foram citados principalmente:  

a) Criar um espaço pessoal;  

b) Gerar interação social;  

c) Compartilhar conhecimento;  

d) Gerar autoridade; e  

e) Gerar popularidade. 

Além dos fatores citados acima, um dos diferenciais das redes de 

relacionamentos é ter acesso aos contatos dos amigos. Conforme Recuero (2009), 

a maioria dos sites de redes sociais existentes “[...] possuem mecanismos de 

individualização (personalização, construção do eu, etc.); mostram as redes sociais 

de cada ator de forma pública e possibilitam que os mesmos construam interações 

nesses sistemas” (p. 178). 

É um fato que, na sociedade interconectada que vivemos, se torna cada vez 

mais difícil nos desligarmos dos aparatos tecnológicos que nos cercam, até mesmo 

nos períodos de descanso, férias, pois já fazem parte da nossa rotina e a sua 

mobilidade característica nos acompanha. As redes sociais figuram entre os sites 

mais acessados da internet. 
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Se pesquisarmos encontraremos centenas de redes sociais espalhadas pela 

internet, porém algumas têm se sobressaído tendo maior aceitação entre os 

internautas e ganhando cada vez mais adeptos. Essas RSD´s vêm sendo bastante 

discutidas e comentadas por diversos autores. Dentre elas estão:  

 Facebook 

Criado despretensiosamente em 2004 por um grupo de 

estudantes com o intuito de compartilhar informações, trocar 

mensagens e participar de grupos para discutir interesses 

comuns. Cresceu e hoje é a rede social mais acessada em 

todo o mundo. 

 Youtube 

Criado em 2005. É uma rede essencialmente para 

compartilhamento de vídeos. Permite que os usuários 

interajam entre si através de discussões, comentários e 

opiniões sobre os vídeos. 

 Twittter 

Surgiu em 2006 e suas características básicas são: permitir 

que um usuário tenha seguidores e cada mensagem postada 

está limitada a 140 caracteres. 

 Flickr 

Criado em 2004, permite o armazenamento e divulgação de 

fotos e imagens. 

 Linkedin 

Rede de negócios lançada em 2003 com fins de divulgação de 

serviços profissionais muito utilizada por usuários em busca de 

emprego e empresas em busca de mão de obra especializada. 

 Google+ 

Rede social da Google inaugurada em 2011 e reconhecida 

como a sucessora do Orkut. 

 

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, divulgou, em outubro de 2012, 

que a rede social alcançou a marca de 1 Bilhão de usuários (Disponível em: 

<https://www.facebook.com/zuck/posts/10100518568346671>). 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10100518568346671
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Uma RSD, o facebook, é um dos sites que mais vêm apresentando aumento 

de acessos e crescimento no número de usuários no Brasil e no mundo, como 

podemos verificar nos gráficos e tabela abaixo. 

O Gráfico 3, elaborado pela Comscore (empresa de pesquisa de mercado 

que fornece dados de marketing e serviços para muitas das maiores empresas da 

Internet), demonstra o crescimento da penetração do Facebook na audiência total 

da internet entre 2007 e 2011. 

 

 

 

Gráfico 3 – Penetração do Facebook por região entre 2007 e 2011 

 

 

Fonte:<http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2012/06/global_facebook_audience_gro
wt.php>. Acesso em: 10/06/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2012/06/global_facebook_audience_growt.php
http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2012/06/global_facebook_audience_growt.php
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 A Tabela 2 lista os países que mais acessaram o Facebook em 2012. 

 

Tabela 2 – Países e suas quantidades de usuários no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/>.  Acesso em: 12 jan. 2013. 

  

Ainda em 2012 o Brasil ocupou o lugar do país que mais cresceu em volume 

de usuários no Facebook, como podemos verificar no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Crescimento de usuários no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.socialbakers.com/blog/1290-10-fastest-growing-countries-on-facebook-
in-2012>. Acesso em: 08 jan. 2013. 

 
 
 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
http://www.socialbakers.com/blog/1290-10-fastest-growing-countries-on-facebook-in-2012
http://www.socialbakers.com/blog/1290-10-fastest-growing-countries-on-facebook-in-2012
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5.3 As novas formas de comunicação mediadas pelas RSD´s 

 

As redes sociais digitais contribuem bastante para o enriquecimento 

autônomo do conhecimento, pois, a dinâmica da troca de informações é constante, 

das mais variadas fontes e numa velocidade bastante acelerada. A quantidade de 

pessoas que trocam informações de forma simultânea é algo impossível de se 

imaginar fora do ambiente virtual. 

Relacionado ao conhecimento está o fenômeno das redes sociais, que atuam 

como agentes de geração e disseminação do conhecimento, por meio de múltiplas 

relações entre indivíduos, grupos e/ou organizações (TOMAÉL, 2007). 

As profundas transformações que estão ocorrendo no mundo moderno estão 

de algum modo ligadas ao conceito das Redes Sociais (UGARTE, 2009). 

E, uma vez que o conhecimento cresce quando é compartilhado (SVEIBY, 

1998), pode-se perceber a potencialidade do alcance das relações sociais através 

da internet, que conectam milhares de indivíduos todos os dias. 

A variedade de fóruns e grupos de discussão disponíveis permite também 

uma otimização do tempo de estudo e pesquisa em torno do assunto desejado. 

  É importante ressaltar que as redes sociais digitais são ferramentas de 

suporte e os atores continuam sendo os personagens principais dessa 

comunicação. 

Recuero (2010, p. 103) salienta que, 

 

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as 
interações que constituirão as redes sociais, eles não são, por si, 
redes sociais. Eles podem apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas 
é importante salientar que são, em si, apenas sistemas. São os 
atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem essas 
redes.  
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 Para produzir esta pesquisa, foi realizada uma investigação por meio de uma 

abordagem qualitativa e quantitativa, pois, conforme apontam Martins e Bicudo 

(1989 apud KAUARK; MANHÃES; SOUZA, 2010), a pesquisa quantitativa analisa 

fatos (tudo aquilo que pode se tornar objetivo através da observação sistemática; 

evento bem especificado, delimitado e mensurável) e a qualitativa investiga 

fenômenos (aquilo que se mostra, que se manifesta), evento cujo sentido existe 

apenas num âmbito particular e subjetivo (KAUARK; MANHÃES; SOUZA, 2010).  

Se trata também de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, 

envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas, descrevendo características e 

estabelecendo relações entre variáveis. Segundo aponta Gil (2006), esse tipo de 

pesquisa visa proporcionar maior familiaridade com o problema e envolve 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o fato pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão 

(KAUARK; MANHÃES; SOUZA, 2010).  

Vale ressaltar que foi utilizado ainda o método da observação participante, 

pois o autor também realiza interações no ciberespaço, nas redes digitais sociais e 

faz parte do grupo denominado imigrante digital, que foram alguns dos requisitos 

que, por sua vez, serviram de base no perfil do público alvo da pesquisa podendo, 

portanto, analisar os resultados e abordar o assunto com maior propriedade. Como 

aponta Flick (2004) e também Gil (2006) entende-se ser esta observação 

necessária para se analisar as possíveis influências do material informacional 

produzido no espaço e sua dinâmica, servindo de aporte na investigação dessas 

influências patológicas nos usuários.  

Os dados quantitativos, resultados da pesquisa, foram traduzidos em 

números através de informações coletadas que em seguida foram analisadas e 

interpretadas. Richardson (1989, p. 31) afirma que:  

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativapodem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos. 
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A pesquisa pode ser compreendida como exploratória, de caráter qualitativo, 

na qual o pesquisador participa do processo, busca particularidades, e se utiliza da 

interação, comunicação e observação, considerando também que a investigação 

sobre a relação entre os docentes da universidade pública e as novas tecnologias 

possui pouco material bibliográfico, esta por sua vez baseada na teoria de Humberto 

Maturana (1997, p. 124), que relata “[...] enquanto cientistas, nós fazemos 

afirmações científicas. Essas afirmações são válidas pelo procedimento que usamos 

para gerá-las: o método científico”.  

Maturana (1997, p. 128) relata ainda que a ciência é um domínio cognitivo 

desenhado pelo observador (pesquisador) e descreve como 

 

Um ser humano, uma pessoa, um ser vivo que pode fazer distinções 
e especificar aquilo que ele ou ela distingue como uma unidade, 
como uma entidade diferente de si mesmo, que pode ser utilizada 
em interações com outros observadores. Um observador pode fazer 
distinções em ações ou pensamentos [...] tudo é dito por um 
observador a outro observador, que pode ser ele ou ela mesma.  

 

 Considerando a abordagem de cunho tecnológico desta pesquisa, o 

procedimento metodológico que se mostrou mais adaptativo para a coleta de dados 

foi o questionário eletrônico, Silva et al. (1997) relata que é aquele que utiliza meio 

digital para sua aplicação. A aplicação, utilizando-se a internet para coleta de dados, 

foi elaborada de duas formas: 

1. Envio do link por email, para acesso ao questionário, diretamente ao 

participante da pesquisa, o qual respondendo, automaticamente alimenta a 

base de dados; 

2. Aplicação de entrevista utilizando-se do roteiro de entrevista 

semiestruturada e posterior inserção dos dados no questionário on line. 

 Dentre as principais vantagens do questionário eletrônico, em relação às 

modalidades de entrevista pessoal e telefone, destacam-se, segundo Hipólito et al. 

(1996) e Evans e Mathur (2005): 

 Agilidade na aplicação, no controle e follow-up das respostas; 

 Agilidade na tabulação dos resultados; 

 Facilidade de utilizar maiores amostras; 

 Flexibilidade e diversidade na elaboração de questões; 
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 Baixo custo de implementação; e 

 Exigência de resposta completa. 

A elaboração do questionário eletrônico para esta pesquisa buscou atender 

os seguintes critérios: 

 Linguagem simples e direta para que o respondente compreendesse com 

clareza o que está sendo perguntado; 

 O questionário enviado passou por uma etapa de pré-teste, num universo 

reduzido, para que pudessem ser corrigidos eventuais erros de formulação; e 

 A presença de um texto explicativo contendo a proposta da pesquisa e um 

termo de consentimento para a publicação das informações coletadas. 

 
 
6.1 Instrumento de coleta de dados 

 

 O instrumento de coleta de dados utilizado foi o de questionário, utilizando-se 

como ferramenta de colaboração o Googledocs1, da empresa Google, que permite a 

criação de formulários e seu devido armazenamento, possibilitando a criação de um 

mecanismo ágil para a coleta de dados, armazenamento e criação de gráficos.  

 

6.2 População e amostra 

 

 Tendo em vista que a investigação do problema desta pesquisa foi voltada 

aos docentes imigrantes digitais da UENF, buscaram-se contatos via e-mail e visitas 

às salas dos professores para que pudessem preencher os questionários em tempo 

real. Isso possibilitou a coleta de uma maior quantidade de amostra. 

Obedecendo todos os critérios citados no parágrafo acima, a coleta dos 

dados contou com 84 respostas válidas. A população total de docentes da UENF no 

período da pesquisa era de 303 professores. 

 

                                                 
1
 Disponível em: <http://docs.google.com>. Acesso em: 16 jan. 2013. 
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7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise e interpretação dos dados coletados nesta pesquisa têm por 

finalidade buscar respostas à questão do problema: como as novas tecnologias e 

modos de comunicação estão sendo percebidas e utilizadas pelos docentes da 

UENF? 

Em parte, a resposta para esse problema primeiramente se encontra 

extensamente desenvolvida nas teorias e informações descobertas durante a 

pesquisa através de levantamento bibliográfico.  

Para resposta ao problema em relação à abordagem sobre a utilização das 

novas tecnologias e aquisição de conhecimento na sociedade em rede buscou-se 

obter respostas por meio da aplicação do questionário, roteiro de entrevista 

semiestruturada e do método da observação. 

 

Alguns dos resultados se encontram, de certa forma, implícitos no perfil da 

população pesquisada. 

1. Todos tem pelo menos o doutorado (é a titulação mínima exigida para se 

tornar docente na instituição pesquisada). 

2. Todos são imigrantes digitais (nasceram antes da década de 1990). 

3. Todos são usuários regulares da internet. 

 

Em seguida, a leitura e a análise dos dados foram tabuladas a fim de orientar 

a interpretação dos resultados. 

 

 

O Gráfico 5 demonstra o perfil dos sujeitos entrevistados com uma maior 

predominância do sexo masculino. 
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Gráfico 5 – Sexo dos Informantes 

 

 

 A análise do Gráfico 6, que demonstra a faixa etária do público entrevistado, 

revela que a maioria se encontra entre 45 e 54 anos. Conforme citado 

anteriormente, podemos confirmar através desse gráfico que todos são imigrantes 

digitais com o nascimento antes da década de 1990, conforme aponta Prensky 

(2001). Não houve nenhuma incidência de docente com menos de 30 anos e 12% 

estão acima dos 60 anos. Pela análise dos dados coletados pode-se notar nessa 

última faixa a maior dificuldade e resistência com relação às novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Gráfico 6 – Faixa etária 
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 O Gráfico 7 demonstra as diversas áreas de ensino contempladas com uma 

maior predominância em ciências exatas e da terra. Tentou-se abranger todas as 

áreas oferecidas pela universidade pesquisada. Destaca-se que a área das ciências 

agrárias é a que contempla o maior numero de docentes na Universidade 

pesquisada, porém, não foi a de maior presença nos dados coletados. 

 

 

Gráfico 7 – Área de ensino 

 

 

 

O Gráfico 8 demonstra o período no qual os entrevistados tiveram seu 

primeiro contato com a internet. Durante a coleta dos dados, muitos relataram que 

tiveram seu primeiro acesso a grande rede durante seus estudos no exterior em 

cidades dos mais variados países, principalmente da Europa e das Américas. 

Alguns, inclusive, por terem estudado em universidades no país berço da internet, 

os Estados Unidos, tiveram seu primeiro acesso bem antes da internet ser 

disseminada mundialmente. 

Essa é uma outra característica, conforme a teoria proposta por Mark 

Prensky (2001), dos imigrantes digitais, terem participado do início e virem 

acompanhando ativamente toda a evolução da internet e dos meios de 

comunicação, recursos que hoje, juntos, vêm transformando a vida em sociedade 

ao longo dos tempos. Se juntarmos os dois grupos predominantes no gráfico, os 
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anos de 1990 a 1999 coresponderão a 97% dos docentes que já possuem mais de 

13 anos de uso da internet.  

 

Gráfico 8 – Primeiro contato com a internet 

 

 

 

 

No Gráfico 9 a grande parte dos entrevistados, 87%, relatou que acessa a 

internet com maior frequência do local de trabalho. Durante a aplicação do 

questionário vários deles disseram que tentam evitar o acesso da residência pelo 

fato de já passarem grande parte do dia conectados. Muitos também relataram que 

no mundo virtual o pessoal e o profissional acabam se misturando por estarem 

atrelados a uma mesma ferramenta e utilzarem praticamente os mesmos recursos 

para ter acesso às suas respectivas informações. 
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Gráfico 9 – Local de maior acesso a internet 

 

 

O Gráfico 10 demonstra o e-mail como o veículo de comunicação mais 

utilizado pelos entrevistados. Podemos verificar o telefone/celular em segundo lugar. 

Isso nos leva a observar que as novas tecnologias estão sempre acompanhando as 

tendências do mercado. Já se tornou comum a utilização de aparatos tecnológicos 

que reúnem diversos recursos para atender as necessidades tanto daqueles que 

dependem da comunicação pela voz quanto pelo correio eletrônico. Destaca-se aqui 

que os recursos secundários podem estar associados a estes novos recursos de 

comunicação que foram introduzidos nos aparelhos de celulares e smartphones.    

 

Gráfico 10 – Meio de comunicação mais utilizado 
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Em face dos vários recursos tecnológicos disponíveis para acesso a internet, 

o Gráfico 11 demonstra que os imigrantes digitais ainda têm preferência pelos meios 

mais tradicionais, como o desktop e o notebook/netbook. Os novos recursos como o 

tablet e o smartphone já possuem adeptos, porém, como os próprios usuários 

declararam, ainda estão passando por um período de adaptação. 

 

 

Gráfico 11 – Recursos mais utilizados para acessar a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 12 demonstra qual é o assunto de maior interesse no acesso a 

internet onde os entrevistados puderam escolher mais de uma opção. Esse gráfico 

vem a complementar o Gráfico 9, o que evidencia que a utilização da internet está 

direcionada, na maior parte do tempo, a produção científica e desenvolvimento 

profissional. Muitos dos entrevistados não conseguem enxergar o acesso a internet 

como fonte de lazer, considerando uma grande perda tempo nesse quesito. 
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Gráfico 12 – Finalidade de acesso a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 13 demonstra a quantidade de horas diárias que os entrevistados 

utilizam no acesso a internet. Podemos verificar que a minoria utiliza menos de uma 

hora por dia, o que atesta que a internet ocupa grande parte da rotina diária de 

atividades dos docentes. 

 

Gráfico 13 – Período diário de acesso à internet 
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Em relação aos tipos de sites mais acessados o gráfico 14 demonstra que os 

sites de pesquisa e de e-mail são os que constam entre as primeiras opções. Esse 

gráfico corrobora o resultado do gráfico 10 que mostra o e-mail como a principal 

ferramenta de comunicação utilizada. As NTIC´s nos apresentam ferramentas 

tecnológicas que permitem, inclusive, a integração com as contas de e-mail 

facilitando ainda mais o acesso a esse recurso. 

 

Gráfico 14 – Tipos de sites mais acessados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 15 demonstra que, na opinião dos docentes entrevistados, a 

internet já se tornou a maior fonte de pesquisa para a preparação de aulas e artigos 

e para atualização profissional, porém, grande parte ainda prefere manter o costume 

e, apesar de utilizarem a internet como complemento às suas atividades, não abrem 

mão das consultas aos livros, que identificam como a base de todo o resto. A 

utilização de artigos, revistas e periódicos também foi citada por alguns dos 

entrevistados. Alguns justificam o apego aos métodos antigos por ainda duvidarem 

da credibilidade e veracidade das informações disponibilizadas pelos sites, o que já 

vem sendo contornado, pois, revistas e jornais  científicos de renome que fazem 

parte das fontes de pesquisa tradicionais já estão disponibilizando seus acervos 

também em meio digital. Essas também são algumas características marcantes dos 

imigrantes digitais conforme aponta Faustini (2009). Ainda analisando os dados 

coletados podemos constatar que os docentes que elegeram o livro como sua maior 
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fonte de pesquisa foram aqueles de mais idade que declararam inclusive ter alguma 

dificuldade na utilização e aceitação das novas tecnologias e novas formas de 

acesso e disseminação da informação. 

 

 

Gráfico 15 – Maior fonte de pesquisa para a prática docente 

 

 

 

 

 

O Gráfico 16 demonstra que a maioria já faz parte de alguma rede social 

digital. Daqueles que afirmaram não utilizar, alguns declararam não ter nenhuma 

afinidade com rede social e acham que as mesmas não trazem nenhum tipo de 

benefício, além de ficarem bastante preocupados com o excesso de exposição e 

com o tempo despediçado nesses sites. 
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Gráfico 16 – Utilização de redes sociais digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Facebook é a primeira escolha entre os docentes que possuem perfil em 

redes sociais digitais como demonstra o Gráfico 17. Vale a pena ressaltar que 

alguns possuem perfil em mais de uma rede social, ficando o Google+ em segundo 

lugar. O Google+ é uma das redes sociais digitais mais novas dentre as outras 

citadas na pesquisa e em número de usuários já ultrapassou o Orkut que, a cada 

dia que passa, vem perdendo adeptos e, até bem pouco tempo atrás, era o 

concorrente direto do Facebook. 

Alguns dos docentes, durante a entrevista, citaram que procuram não aceitar 

convites para fazer parte das redes sociais de alunos, pois, as utilizam paras fins 

estritamente pessoais e, para que não haja nenhum tipo de aproximação 

equivocada ou mais próxima, preferem evitar que os grupos se misturem. 

Os dados demonstraram também que, assim como no gráfico 15, o grupo 

que disse não acessar as redes sociais são os docentes de mais idade portanto, 

aqueles que se mostraram mais resistentes às inovações tecnológicas. 
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Gráfico 17 – Redes sociais digitais mais utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de já existirem a bastante tempo, a maior parte dos usuários 

entrevistados, utiliza rede social digital a apenas 2 anos aproximadamente, 

conforme vemos no Gráfico 18. Isso vem acontecendo pela necessidade de 

adaptação aos novos modos de comunicação que vem se tornando uma tendência 

comum aos internautas de uma maneira geral. 

 

Gráfico 18 – Há quanto tempo utiliza redes sociais digitais 
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Apesar de passarem mais de quatro horas por dia conectados, conforme 

vimos no Gráfico 13, o gráfico seguinte demonstra que os entrevistados reservam a 

menor parte do tempo para acesso as redes sociais, e, de acordo com o Gráfico 12, 

que mostra os temas de maior interesse, podemos concluir que o restante do tempo 

é dedicado para assuntos ligados a suas áreas de atuação profissional, informação 

e pesquisa. 

 

Gráfico 19 – Frequência de acesso diário às redes sociais digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Gráfico 20, o maior interesse na utilização das redes sociais 

pelos docentes é poder utilizá-las para contatos pessoais e rede de relacionamento. 

Isso se justifica porque muitos deles são provenientes de outros estados e até 

mesmo de outros países, portanto, as redes sociais facilitam a comunicação 

principalmente com os familiares e amigos distantes. 

Outra característica das redes sociais digitais muito citada pelos 

entrevistados foi o fato de poderem reencontrar antigas amizades separadas pelo 

tempo. 
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Gráfico 20 – Interesse nas redes sociais digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os fatores positivos mais citados na utilização das redes sociais 

digitais, o Gráfico 21 demonstra o que já foi demonstrado anteriormente e que na 

verdade são os motivos pelos quais os entrevistados acessam as mesmas: usar 

como meio de comunicação e compartilhar informações. 

Alguns autores comentam que conhecer novas pessoas pode ser uma 

característica das redes de relacionamento, mas, vários dos entrevistados 

observaram que só adicionam pessoas que já conhecem ou conheceram um dia, 

expandindo assim as possibilidades de comunicação com as mesmas. 

 

Gráfico 21 – Fatores positivos das redes sociais 
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Em se tratando dos fatores negativos as opiniões dos usuários foram bem 

distribuídas nas opções do questionário, sendo que o ítem perda de privacidade se 

sobressaiu um pouco mais, como podemos verificar no Gráfico 22. Um dos grandes 

problemas das redes sociais mais conhecidas e utilizadas é permitirem que na troca 

de informações se possa ter acesso a comentários, fotos, imagens, vídeos de outros 

usuários, mesmo que algum deles não queira. 

Muitos dos usuários entrevistados demonstraram grande preocupação na 

falta de bom senso na utilização das redes sociais digitais, o que acaba gerando um 

excesso de exposição desnecessária e até mesmo perigosa. Cabe ressaltar que 

muitas vezes os próprios usuários divulgam mais do que deveriam nas redes sociais 

digitais. 

 

Gráfico 22 – Fatores negativos das redes sociais 

 

 

Na análise dos Gráficos 23, 24 e 25 concluímos que a grande maioria dos 

docentes entrevistados que utilizam redes sociais digitais possuem perfil de 

identificação, tanto de nome, quando de dados pessoais, igual ao real e não vêem 

motivos para ter mais de um perfil em uma mesma rede de relacionamentos. Os 

docentes entrevistados relataram ter uma finalidade específica e objetiva para a 

utilização das redes socias, ou seja, para se comunicar e compartilhar informações, 

seja com alunos, amigos ou familiares o que não sugere nenhum tipo de omissão ou 

alteração de informação pessoal. 
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Gráfico 23 – Nome no perfil de uma rede social digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Dados pessoais no perfil de uma rede social digital 
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Gráfico 25 – Vários perfis em uma mesma rede social digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 26 verificamos que a maioria dos usuários, dentre esses, vários 

que utilizam as redes sociais digitais, não incentivam os alunos a utilizarem. Muitos 

alegaram que a perda excessiva de tempo ocasionada pela má utilização do 

recurso, que em muitos gera até mesmo um vício, pode prejudicar o 

desenvolvimento escolar e profissional dos usuários. Outros alegaram não enxergar 

nenhum benefício para a prática escolar do aluno. 

 

Gráfico 26 – Incentiva os alunos a utilizarem rede social digital 
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Os docentes entrevistados já vêm utilizando alguns recursos tecnológicos 

para o exercício da profissão conforme verificamos no Gráfico 27. Recursos mais 

recentes como o tablet e o smartphone ainda possuem poucos usuários, mas, já 

vêm conquistando seus espaços, assim como o retroprojetor, recurso que até bem 

pouco tempo era o mais utilizado para a exibição de transparências em aulas e 

paletras, ainda é citado como opção por alguns, mas, aos poucos, vai ficando 

obsoleto. 

 

Gráfico 27 – Recursos utilizados como suporte em sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de se enquadrarem num grupo denominado imigrantes digitais e 

terem se deparado, num curto espaço de tempo evolutivo, com um mundo estranho, 

de certa forma, obrigados a acompanhar às mudanças onde a conectividade, a 

mobilidade da informação e a velocidade dos meios de comunicação imperam e 

exigem uma adaptação aos novos conceitos, às novas formas de comportamento e 

quebras de paradigmas, o Gráfico 28 demonstra não existir dificuldades em 

acompanhar esses acontecimentos pela maior parte do público entrevistado.  
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Gráfico 28 – Dificuldade em se adaptar às novas tecnologias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a pesquisa e aplicação dos questionários, percebeu-se que vários 

dos entrevistados, ao responder as perguntas, passavam a se dar conta, por mais 

que tenham presenciado e vivenciado na prática as situações contempladas na 

pesquisa, e refletir sobre como houve uma transformação daquilo que aprenderam 

para as praticas atuais. 

Muitos deram vários testemunhos como: 

 O quão arcaico e lento era o acesso à internet e como evoluiu nesse 

período; 

 Os recursos tecnológicos antigos que se renovaram como o aparelho 

de televisão e o telefone; 

 Relacionamentos que começaram e terminaram com a ajuda das 

novas tecnologias; 

 A velocidade nas comunicações; 

 O aparecimento de novas profissões; 

 O encurtamento das distâncias proporcionado pelos novos modos de 

comunicação; e 

 A necessidade de adoção de novas práticas em suas vidas 

profissionais. 
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8 CONCLUSÃO 

 
 A presente pesquisa buscou apresentar como as novas tecnologias e modos 

de comunicação estão sendo percebidas e utilizadas pelos docentes de uma 

universidade pública. 

 Buscou se entender os fenômenos e consequências das novas formas de 

comunicação e como as pessoas estão lidando com a dinâmica da disseminação do 

conhecimento, onde o mesmo agora se encontra disponível para quem quiser ter 

acesso e onde passamos não apenas a consumir, mas, também a produzir 

informação. 

 A capacidade de adaptação do ser humano nunca foi tão testada quanto nos 

últimos tempos. As mudanças acontecem em velocidades cada vez maiores, a 

tecnologia evolui a passos cada vez mais largos e os meios de comunicação vêm 

aproximando cada vez mais as pessoas independente da distância que as separam. 

 A internet se tornou um divisor de águas no processo evolutivo da sociedade. 

Vem influenciando e alterando o comportamento dos mais diversos setores da 

sociedade. Foi o ponto de partida para a criação de novas formas de se relacionar, 

de ensinar e aprender, novas profissões e novas áreas de pesquisa. 

 A dinâmica dos acontecimentos vem exigindo não mais apenas uma 

atualização periódica do conhecimento e sim um acompanhamento constante, uma 

reciclagem permanente do saber e das formas de alcançá-lo. 

 Para a melhor compreensão do momento em que vive a sociedade foi 

necessário um detalhamento mais aprofundado dos eventos e momentos nos quais 

estamos inseridos e uma análise das transformações ocorridas nesses períodos. 

Essas transformações acabam por alterar a convivência em uma escala global e 

nos faz dependentes dos aparatos tecnológicos que nos cercam. Esses aparatos 

passaram a fazer parte integrante da nossa rotina e se encontram presentes nas 

tarefas mais simples e corriqueiras do dia a dia. 

Podemos constatar que as vantagens e os benefícios da utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação se mostram presentes em vários 

momentos da vida pessoal e profissional dos sujeitos dessa pesquisa. 
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 O levantamento bibliográfico mostrou que o fenômeno da evolução dos meios 

de comunicação traz implicações não apenas no âmbito social, mas, também no 

âmbito profissional. 

 O advento da internet e a sua profunda penetração social nos mais diversos  

segmentos juntamente com o avanço das NTIC´s culminaram no surgimento de dois 

grupos distintos de usuários, os imigrantes e os nativos digitais. 

 Esses fenômenos trouxeram consequências maiores para o grupo das duas 

primeira faixas etárias pesquisadas, denominados aqui de  imigrantes digitais, que 

foram induzidos a buscar uma atualização mais difícil. 

 Conforme já relatado, a população desse estudo foram docentes 

concursados da UENF, que atuam nas diversas áreas do conhecimento e que 

apresentam uma titulação em nível de doutorado.  

  O objetivo geral trabalhado durante o levantamento bibliográfico foi 

contemplado. Destacamos aqui os objetivos específicos: 

 Foi feito um levantamento sobre a evolução dos meios de comunicação e 

seus desdobramentos: após discutir e trabalhar as variadas etapas dessa 

evolução, com o devido suporte teórico, pode-se traçar um recorte histórico 

para o entendimento e acompanhamento de todo o processo. O objetivo foi 

contemplado; 

 Foi feita uma reflexão sobre o ciberespaço e em como ele vem influenciando 

no comportamento do grupo estudado: foram levantados e referenciados os 

novos conceitos, práticas e consequências que surgiram com o advento do 

ciberespaço e ocasionaram uma mudança de comportamento na sociedade. 

O objetivo foi contemplado; e 

 Por último foi discutido em como a convivência em rede digital está 

interferindo na forma de atualização do conhecimento dos docentes e em 

como isso está sendo aplicado na prática em seu ambiente de trabalho: 

pode-se constatar que a vivência da sociedade em rede digital se tornou um 

fator determinante para uma mudança de prisma na vivência dos docentes 

em relação aos conceitos adquiridos anteriormente e na adoção de novas 

formas de pensar e atuar no campo do ensino. O objetivo foi contemplado. 

Podemos concluir que a evolução acelerada dos meios de comunicação 

aliada aos recursos de conectividade e mobilidade proporcionados pela internet e o 
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ciberespaço estão influenciando e alterando as formas de aquisição e atualização 

de conhecimento dos docentes além de estarem permitindo que os mesmos não só 

consumam, mas, também produzam e compartilhem informações em uma escala 

nunca antes imaginada. Estas transformações estão exigindo uma constante 

atualização desses usuários. 

Portanto, a hipótese desta pesquisa se encontra comprovada. Apesar de 

pertencerem a uma geração que, de certa forma, se vê obrigada a passar por uma 

revisão de conceitos decorrente dessas recentes mudanças, por fugirem 

consideravelmente dos parâmetros tradicionais que lhes foram passados, os 

docentes imigrantes digitais da UENF vêm acompanhando a evolução das novas 

tecnologias de forma satisfatória e as utilizando a seu favor fazendo com que se 

tornem ferramentas para o desenvolvimento das suas funções em sala de aula. 

A presença de instituições conceituadas, periódicos e revistas científicas com 

a digitalização e disponibilização do seu acervo vem dando, cada vez mais, 

credibilidade a internet facilitando sua aceitação no meio acadêmico como fonte de 

pesquisa. 

Foi detectada certa dificuldade e até mesmo resistência com relação à 

adoção dessas novas práticas em alguns dos entrevistados, mas, que, por outro 

lado demonstram estarem cientes da necessidade de se adaptarem aos novos 

tempos até mesmo por uma questão de sobrevivência profissional. 

A adaptação a essa nova realidade tecnológica já não é mais vista como uma 

opção, pois se encontra definida e instituída como parâmetro comportamental, até 

que as próximas evoluções e mudanças aconteçam. 
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APÊNDICE 

 
 
1 – Questionário Eletrônico 
 
TECNOLOGIAS E NOVOS MODOS DE COMUNICAÇÃO: A (RE) INVENÇÃO DO 
CONHECIMENTO NA SOCIEDADE EM REDE NA PERCEPÇÃO DOS DOCENTES 
UNIVERSITÁRIOS IMIGRANTES DIGITAIS 
 
Pesquisa de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Cognição e Linguagem - 
CCH/UENF 
Orientador: Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza, D. Sc. 
Orientando: Carlos Antonio Dias Alves 
 
OBJETIVO: 
Esse questionário tem por objetivo levantar dados apenas com a finalidade de 
corroborar para a pesquisa sobre a utilização da internet através de levantamento 
do perfil dos docentes imigrantes digitais na UENF e suas características no 
processo de adaptação às novas tecnologias. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Autorizo a utilização deste questionário para fins desta pesquisa desde que 
resguardado o sigilo e o anonimato das informações prestadas. 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
1 - Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
2 - Faixa etária: 
(   ) 25 - 29 
(   ) 30 - 34 
(   ) 35 - 39 
(   ) 40 - 44 
(   ) 45 - 49 
(   ) 50 - 54 
(   ) 55 - 59 
(   ) Acima de 60 anos 
 
3 - Área de ensino: 
(   ) Ciências Agrárias 
(   ) Ciências Biológicas 
(   ) Ciências da Saúde 
(   ) Ciências Exatas e da Terra 
(   ) Ciências Humanas 
(   ) Ciências Sociais Aplicadas 
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4 - Acessa a internet regularmente? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5 - Em qual período teve o primeiro contato com a internet? 
(   ) 1990 - 1994 
(   ) 1995 - 1999 
(   ) 2000 - 2004 
(   ) Após 2005 
 
6 - Local de onde mais acessa a internet: 
(   ) Residência 
(   ) Trabalho 
(   ) Outro: _____________ 
 
7 - Qual o seu principal meio de comunicação? 
(   ) Carta manuscrita 
(   ) Telefone/Celular 
(   ) E-mail 
(   ) Chat (Bate-papo, skype, etc) 
(   ) Outro: _____________ 
 
8 - Recursos tecnológicos mais utilizados para acessar a internet: 
(   ) Computador de mesa (Desktop) 
(   ) Notebook/Netbook 
(   ) Tablet 
(   ) Smartphone/Celular 
(   ) Outro: _____________ 
 
9 - Finalidade de acesso a internet: 
(   ) Trabalho 
(   ) Contatos pessoais 
(   ) Rede de relacionamento 
(   ) Informação e pesquisa 
(   ) Assistir vídeos 
(   ) Ouvir música 
(   ) Jogos 
(   ) Outro: _____________ 
 
10 - Frequência diária de acesso à internet: 
(   ) Menos de 1 hora 
(   ) 1 hora 
(   ) 2 horas 
(   ) 3 horas 
(   ) 4 horas 
(   ) Mais de 4 horas 
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11 - Tipos de sites mais acessados: 
(   ) Compras 
(   ) E-mail 
(   ) Jornais 
(   ) Pesquisas 
(   ) Redes Sociais 
(   ) Outro: ______________ 
 
12 - Qual a sua maior fonte de pesquisa para a prática docente? 
(   ) Internet 
(   ) Livros 
(   ) Outro:  ____________ 
 
13 - Utiliza redes sociais digitais? 
Se a resposta for "não" passe para a pergunta 24. 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
14 - Quais redes sociais digitais utiliza? 
(   ) Facebook 
(   ) Flickr 
(   ) LinkedIn 
(   ) Myspace 
(   ) Orkut 
(   ) Twitter 
(   ) Google+ 
(   ) Outro: ____________ 
 
15 - Há quanto tempo utiliza as redes sociais digitais? 
(   ) Menos de 1 ano 
(   ) De 1 a 2 anos 
(   ) De 3 a 4 anos 
(   ) De 5 a 6 anos 
(   ) De 7 a 8 anos 
(   ) Mais de 8 anos 
 
16 - Com que frequência utiliza as redes sociais digitais diariamente? 
(   ) Menos de 1 hora 
(   ) 1 hora 
(   ) 2 horas 
(   ) 3 horas 
(   ) 4 horas 
(   ) Mais de 4 horas 
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17 - Qual o seu interesse nas redes sociais digitais? 
(   ) Trabalho 
(   ) Contatos pessoais 
(   ) Rede de relacionamento 
(   ) Informação e pesquisa 
(   ) Assistir vídeos 
(   ) Ouvir música 
(   ) Jogos 
(   ) Outro: ____________ 
 
18 - Quais fatores você considera positivo nas redes sociais digitais? 
(   ) Conhecer novas pessoas 
(   ) Compartilhar informações 
(   ) Liberdade para se expressar 
(   ) Usar como meio de comunicação 
(   ) Outro: ___________ 
 
19 - Quais fatores você considera negativo nas redes sociais digitais? 
(   ) Perda de tempo 
(   ) Falta de segurança das informações 
(   ) Perda de privacidade 
(   ) Excesso de informação 
(   ) Outro: ____________ 
 
20 - O seu nome no perfil de uma rede social digital é: 
(   )  Igual ao real 
(   ) Diferente do real 
(   ) Depende 
 
21 - Os dados pessoais informados no perfil de uma rede social digital são: 
(   ) Iguais ao real 
(   ) Diferentes do real 
(   ) Depende 
 
22 - Possui mais de um perfil em uma mesma rede social digital? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
23 - Incentiva seus alunos a utilizarem as redes sociais digitais? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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24 - Quais recursos tecnológicos utiliza como suporte em sala de aula? 
(   ) TV 
(   ) Retroprojetor 
(   ) Projetor 
(   ) Computador de Mesa (Desktop) 
(   ) Notebook/Netbook 
(   ) Tablet 
(   ) Smartphone/Celular 
(   ) Outro: _____________ 
 
25 - Sente dificuldade em se adaptar ou acompanhar as novas tecnologias? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
26 - E-mail: 
Apenas para evitar duplicidade de informação na coleta dos dados. 
 _______________________________ 


