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RESUMO 

 
Esta pesquisa, de natureza quali-quantitativa, objetivou identificar a origem e a 
representação dos termos “Nativos” e “Imigrantes Digitais” que se tornaram 
comuns em pesquisas nas áreas das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs). O problema de investigação, motivador deste estudo, 
surge da afirmação de Marc Prensky que caracteriza os usuários internautas, 
dividindo-os em duas categorias: Nativos ou Imigrantes Digitais. Uma vez que 
com o avanço das tecnologias da informação e o aumento do uso das Redes 
Sociais Digitais (RSDs) em diversos âmbitos, o número de usuários internautas 
tem se elevado a cada dia. A partir desta consideração, surgiu o seguinte 
questionamento: "Como se apresenta, na prática, o conceito de Nativo e 
Imigrante Digital desenvolvido por Marc Prensky, quando se relaciona aos 
usuários que frequentam as RSDs?” Acredita-se que os Imigrantes Digitais 
podem assumir características como a “Vivência e Convivência em Redes”, 
“Experiência/ maturidade” e “navegabilidade/conectividade”, não havendo 
dificuldade nas vivências e experiências que assumem no ciberespaço. 
Levanta-se a hipótese de que a diferença entre Nativos e Imigrantes Digitais 
não estaria relacionada à faixa etária e ao ano de nascimento, e sim ao contato 
e ao uso que ambos fazem das TICs. Este estudo analisa conceitualmente as 
Redes Sociais e as RSDs, promovendo a discussão de algumas questões 
levantadas pela pesquisa bibliográfica. Uma delas, se refere ao número de 
pesquisas científicas que consideraram o conceito de Marc Prensky e o 
reduziram a uma questão de faixa etária dos indivíduos, ou seja, consideraram 
os Nativos Digitais somente usuários de computador e internet nascidos após 
1994. Além desta etapa da pesquisa, foi elaborado e aplicado um questionário 
com quinze perguntas embasadas nos apontamentos dos autores citados 
nesta pesquisa, que detectaram diferentes perfis e conhecimentos tecnológicos 
entre os duzentos e nove respondentes. Verificou-se que o conceito de Marc 
Prensky de Imigrantes e Nativos Digitais pode ter sofrido uma banalização no 
meio acadêmico, uma vez que pesquisadores também levam em consideração 
o conceito atrelado às questões de faixa etárias. Pode-se observar através 
deste estudo que os usuários apresentam vivência e comportamento 
divergentes da época em que os conceitos foram elaborados. Além disso, 
acredita-se que os termos Nativos Digitais e Imigrantes Digitais podem ser 
adaptados a uma nova realidade que exclua a caracterização de faixa etária e 
valorize a vivência dos indivíduos que fazem parte das RSD. 

 
Palavras-chave: Redes Sociais Digitais. Nativos Digitais. Imigrantes Digitais. 
Identidade. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This qualitative and quantitative research aimed to identify the origin and 
presentation of the terms "Natives" and "Digital Immigrants" that are common in 
research in the areas of Information and Communication Technologies (ICTs). 
The problem of research, motivating this study, arises from the affirmation of 
Markings that guide users inwards, dividing them into two categories: Natives or 
Digital Immigrants. Since the advance of information technologies and the 
increase of the use of Digital Social Networks (RSDs) had a great number of 
users internationalized in each day. From this, the following question has 
arisen: "How is the concept of Native and Digital Immigrant developed by Marc 
Prensky when it is related to the users of RSDs?" It is believed that Digital 
Immigrants can assume Characteristics such as "Experience and Networking", 
"Experience / maturity" and "navigability / connectivity", without the hypothesis 
that experiences and experiences are not achieved. You should have an age 
group at birth, but the contact and use of both types of ICTs. This study was 
based on Social Networks and RSDs, promoting a discussion about the issue of 
bibliographic information. References to the number of scientific studies that 
considered the concept of Marc Prensky and the individuals, that is, considered 
the Digital Natives only computer and internet users born after 1994. In addition, 
the research was elaborated and applied to a questionnaire with fifteen 
questions based on notes from cited authors, in which different profiles and 
technological knowledge were found among the two hundred and nine 
respondents. The evaluation of the Immigrants and Natives the method is the 
date of the progressive lectures at the stage of ages. This is not seen in this 
study at the divergent content design and living. In addition, it is believed that 
the terms Digital and Digital Immigrants can be adapted to a new reality that 
excludes the characterization of the age group and values the experience of the 
individuals that are part of the RSD. 
 
Keywords: Digital Social Networks. Digital Natives.Digital Immigrants. Identity. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A expansão das tecnologias de informação e comunicação e o 

crescimento do uso das Redes Sociais Digitais (RSDs) em diversos âmbitos 

como educação, organizações com ou sem fins lucrativos, governamentais ou 

entretenimento, faz aumentar, proporcionalmente, o número de usuários da 

internet, sejam eles Imigrantes ou Nativos Digitais. Estes termos, cunhados por 

Marc Prensky, foram utilizados para descrever duas gerações de indivíduos. A 

primeira geração, constituída por indivíduos que nasceram antes da 

potencialização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e da 

Internet, cresceram em uma época na qual a pesquisa era feita em bibliotecas, 

enciclopédias, e não em sites de busca como o Google; vivam sob o efeito da 

era analógica, do telefone discado, do quadro negro e quando computadores 

eram apetrechos de filmes de ficção científica. Estes indivíduos foram 

denominados por Marc Prensky como Imigrantes Digitais. A segunda, que Marc 

Prensky denominou de Nativos Digitais, é formada pelos que não conseguem 

imaginar o mundo sem as tecnologias, uma vez que, quando vieram ao mundo, 

o computador, o celular e a internet já faziam parte da realidade global. 

Marc Prensky é reconhecido internacionalmente por sua atuação como 

escritor, consultor, palestrante, futurista e inventor em áreas importantes como 

educação e aprendizagem. O foco profissional de Prensky tem sido a 

reinvenção do processo de aprendizagem para oferecer mais envolvimento, 

combinando à motivação proporcionada por videogames e por outras 

atividades com conteúdo da educação e dos negócios.  

Prensky começou sua carreira como professor no Harlem em Nova York, 

e tem ensinado em todos os níveis, do básico ao universitário. Além disso, 

desempenhou papel no lado corporativo como um estrategista e diretor de 

desenvolvimento de produto com o Boston Consulting Group, bem como 

executivo de tecnologia em Wall Street. 

Prensky oferece uma perspectiva diferente sobre o processo de 

aprendizagem, com base na premissa de que as crianças de hoje estão 

experimentando a vida e a educação de forma muito diferente do que as 

gerações passadas. Ele afirma que pretende motivar as crianças por meio da 
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sua paixão pela tecnologia utilizando jogos, internet e telefones celulares. Ele 

acredita ainda que, através da tecnologia, podemos chegar às crianças e 

ajudá-los a gostar de aprender. É autor de diversos livros como: Digital Game-

Based Learning (McGraw-Hill 2001), Don't Bother Me Mom - I'm Learning 

(Paragon House 2006), Teaching Digital Natives (Corwin Press 2010), From 

Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful Essays for 21st Century Learning 

(2012), BRAIN GAIN: Technology and the Quest for Digital Wisdom (2012). 

 

 Problema 

Partindo dessas considerações, questiona-se a seguinte pergunta: 

"Como se apresenta o real conceito de Nativo e Imigrante Digital dos usuários 

que frequentam as RSDs?”.  

Dea acordo com o autor Lacan o termo “real”, se caracteriza como 

sendo aquilo que tem existência verdadeira, e não imaginária, ou seja, a vida 

real. Para o autor, o termo real é uma garantia da verdade. Já esta palavra 

sendo classificada morfologicamente como um substantivo, possui o significado 

de algo que existe efetivamente, que não é fictício, sendo sinônima de 

realidade. Na busca pela compreensão do conceito de Nativos e Imigrantes 

Digitais perceptíveis na realidade, pretende-se enfatizar se essa classificação 

etária defendida por Marc Prensky se confirma a partir do comportamento de 

internautas que utilizam as RSDs. Isso porque, de acordo com o referido autor, 

apenas os Nativos Digitais têm facilidade de utilizar as tecnologias. Marc 

Prensky elaborou o conceito de Nativos e Imigrantes Digitais baseando-se no 

surgimento da Web 2.0. Esta versão da internet é muito mais acessível, 

dinâmica e interativa que a Web 1.0, surgida no início da década de 90 do 

século passado. 

Nesta fase de transição entre as versões Web, alguns Nativos Digitais 

estavam nascendo ou já entravam no período da adolescência, ou seja, eles 

vieram ao mundo e foram se adaptando a realidade numa época em que a 

sociedade se deparava com mudanças extremas em suas estruturas e que a 

tecnologia começava a evoluir de modo vertiginoso. Dessa forma, estes 

indivíduos nascidos entre as décadas de 80 e 90 conceberam a realidade de 

maneira diferente dos que nasceram anteriormente a esta fase. Os Imigrantes 
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acompanharam essa mudança e tiveram que se adaptar a essa nova fase 

digital, virtual. 

Porém, a realidade pode ir de encontro às considerações de Prensky. 

Isso porque a vivência dentro das RSDs dá ao Imigrante Digital características 

que Prensky atribuiu ao Nativo, ao passo que um indivíduo nascido em 1990 

pode não ter tido um contato suficiente com essas tecnologias para ter a 

experiência e o dinamismo característico dos Nativos, como aponta Prensky.  

 

 Hipótese 

Considera-se como hipótese para essa pesquisa que o conceito de 

Nativo e Imigrante Digital, idealizado por Marc Prensky em sua obra “Nativos 

Digitais, Imigrantes Digitais” publicada no ano de 2001, foi banalizado e 

reduzido a uma questão de faixa etária. O que se percebe é que idealizaram os 

Nativos como indivíduos nascidos após 1980 e Imigrantes Digitais como 

nascidos anteriormente a esta data. Porém, acredita-se que os Imigrantes 

Digitais podem assumir características como a “Vivência e Convivência em 

Redes”, “Experiência/maturidade” e “navegabilidade/conectividade”, não 

havendo dificuldade nas vivências e experiências que assumem no 

ciberespaço. Levanta-se a hipótese de que a diferença entre Nativos e 

Imigrantes Digitais não estaria relacionada à faixa etária e ao ano de 

nascimento, e sim ao contato e ao uso que ambos fazem das TICs. 

 

 Justificativa 

Observa-se a importância de tal tema e justifica-se sua escolha, pois a 

partir da pesquisa proposta, será observado como o conceito de Marc Prensky 

de Imigrantes e Nativos Digitais pode ter sofrido uma banalização no meio 

acadêmico. Principalmente porque, a cada ano surgem novos documentos 

científicos e que alguns termos tecnológicos, utilizados em bibliografias ou na 

própria Internet, caem em desuso com mais frequência que termos empregado 

em outras áreas acadêmicas, uma vez que a tecnologia evolui mais rápido que 

a sociedade. 

 Além disso, Prensky desenvolveu tais conceitos levando em 

consideração a realidade nas escolas norte americanas. A Educação, apesar 

das enormes mudanças na sociedade, não vem acompanhando essas 
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mudanças no mesmo ritmo que as tecnologias evoluem. O que ainda faz 

permanecer uma grande lacuna entre suas propostas e a metodologia utilizada 

em sala de aula. Ao propor tal nomenclatura, o autor abordou o comportamento 

dos Nativos Digitais, no caso os alunos, e como eles se adaptam (ou não) às 

metodologias tradicionais que ainda são utilizadas em muitas escolas.  

Quando compara os Nativos aos Imigrantes, Prensky tenta destacar que 

os professores – Imigrantes Digitais – possuem “sotaques” de uma formação 

tradicional e que não privilegiam os conhecimentos dos alunos, muito menos 

adiciona às práticas pedagógicas os conhecimentos acerca das TICs. É aí que 

se encontra o grande entrave da Educação atual: os professores são 

considerados em sua maioria Imigrantes Digitais, não devido ao fato da 

classificação etária, mas pelo fato de muitos não terem tido prática e vivência 

na utilização das tecnologias, ao contrário dos alunos, que já nasceram 

manipulando celulares, controles remotos, e-mails, jogos dos mais diversos. 

Dessa forma, é necessária uma constante atualização dos professores para 

modificarem a práxis pedagógica frente às necessidades dos alunos. 

 

 Objetivos 

Identificar se a conceituação de Marc Prensky sobre “Nativos” e 

“Imigrantes Digitais” se confirma após doze anos de sua divulgação; Conhecer 

os conceitos de Nativos e Imigrantes Digitais na percepção dos internautas da 

RDS Facebook; Verificar como os conceitos de Prensky podem ter se 

banalizado em pesquisas nas áreas das TICs. 

 

 Metodologia 

De acordo com GIL (1991), a classificação da pesquisa: Do ponto de 

vista da pesquisa: Básica; Do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema: Quali-quantitativa; Do ponto de vista dos objetivos: Descritiva; Do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos: Bibliográfica. 

Antes de se chegar à análise das questões a serem levantadas nesta 

pesquisa, foi necessário proceder à análise conceitual sobre Redes Sociais e 

RSDs.  

O universo da pesquisa foi concentrado em dois ambientes: no site de 

busca Google Acadêmico e no Banco de Teses da CAPES, que se 
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desenvolveram no período de março de 2013 e que agrupam pesquisas 

científicas relacionadas ao termo “Nativo” e “Imigrante Digital”, desenvolvidas 

em Língua Portuguesa. Foram considerados artigos publicados em revistas e 

anais de eventos científicos publicados entre os anos de 2007 a 2012, 

disponibilizados em meio eletrônico, além dos resumos de teses do banco de 

dados da Capes, desenvolvidas entre os anos de 2009 a 2012. Utilizaram-se 

as seguintes palavras-chave: Nativos Digitais; Imigrantes Digitais.   

Inicialmente, a partir de pesquisa bibliográfica, apresentamos os 

conceitos dos termos cunhados por Marc Prensky, evidenciando a banalização 

dos mesmos. Além desta etapa da pesquisa, foi elaborado um questionário, 

embasado nos autores pesquisados e aplicado utilizando o ambiente do 

Google Drive, composto por quinze perguntas. Foi obtido um quantitativo de 

duzentos e nove respondentes com diferentes perfis e conhecimentos 

tecnológicos. Tal questionário teve como objetivo conhecer o perfil dos 

usuários que acessam/utilizam as RSDs e, posteriormente, confirmar se os 

conceitos elaborados por Marc Prensky, há mais de dez anos, ainda são 

irrefutáveis. 
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1. CULTURA E INFORMAÇÃO 

Cultura e informação são termos que podem ser confundidos quando 

conceituados já que se configuram como produtos dos processos que ocorrem 

no interior de uma sociedade. Assim, inicialmente, as discussões deste capítulo 

introdutório abordarão a conceituação de “Cultura” e “Informação” e suas 

relações com a sociedade, dando suporte para a compreensão dos demais 

capítulos desta pesquisa. 

1.1. TRAÇOS DA CULTURA 

A noção de cultura, segundo Chauí (2000) possui dois significados. O 

primeiro se relaciona ao aperfeiçoamento da natureza humana pela educação, 

formando crianças não só pela alfabetização e sim pela iniciação à vida 

coletiva através de aprendizados diversificados como música, dança, poesia, 

história, retórica, filosofia dentre outros. Para à autora, uma pessoa culta possui 

como característica a virtuosidade, politicamente consciente e participante, 

intelectualidade desenvolvida pelo conhecimento das ciências, das artes e da 

filosofia. O segundo sentido da cultura, está baseada na oposição entre 

Natureza e Cultura, que surgiu a partir do século XVIII, considerada pelos 

pensadores uma diferença existencial entre o homem e a natureza. 

Conforme Lévy (2001), a cultura é definida como a junção entre 

diferentes mundos em processo constante de transformação, decorrente de 

uma contínua evolução do homem nas áreas dos saberes, formas de 

comunicação, inovação tecnológica, poder de criação, sensibilidade e 

consciência coletiva. Santos (2006) relaciona cultura a todos os aspectos da 

vida social, sendo um produto coletivo da vida humana. Além disso, o autor 

conceitua cultura como um território atual das lutas sociais por um destino 

melhor. 

Santaella (2003) associa quatro princípios de governança da vida 

confinante à cultura, que são: Expansão, Adaptação, Desenvolvimento e 

Crescimento. Quando a cultura se depara em condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento, tende-se ao seu alastramento de forma ostensiva. A autora 

ainda admite que a cultura permeia um processo de aprendizagem, permitindo 
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a adaptação do homem ao ambiente natural: “(...) ela é grandemente variável e 

que se manifesta em instituições, padrões de pensamento e objetos materiais” 

(p.30). 

De acordo com Rüdiger (2008) a cultura está relacionada à maneira 

humana particular de ser, não sendo alienada ou retificada. Segundo o autor, a 

cultura se caracteriza pela relação propriamente humana com seu poder 

criador e fantasiador vinculado ao processo de relações sociais. Este mesmo 

autor ainda ressalta que a cultura está relacionada à libertação da imaginação 

do homem, onde seu subconsciente se distancia de forma parcial de seus 

aspectos cognitivos e comportamentais estabelecidos por uma sociedade 

dominante. A cultura é ainda um espaço de espontaneidades corporais, 

permeada por novos caminhos de inovações e experimentações com meios de 

vida e formas de pensar.  

Para Santaella (2003) a descrição mais simples de cultura está 

relacionada ao contexto em que a vida humana é levada no ambiente social. 

Caracteriza-se pela experiência passada de ciclos de relacionamentos e 

aprendizagens em que o indivíduo obteve determinados conhecimentos, 

podendo ser relacionado a várias espécies, sociais, instrucionais, crenças ou 

modos padronizados de conduta. Ademais, a cultura “(...) pode ser contrastada 

com os materiais brutos, interiores ou exteriores, dos quais ela deriva. 

Recursos apresentados pelo mundo natural são formatados para vir ao 

encontro de necessidades existentes” (p. 31). 

Alguns dos sinônimos de cultura são tradição e civilização, palavras 

essas que sofreram diferenciação ao longo do tempo. Alguns antropólogos, 

como Tylor (1871), Linton (1936), Boas (1938) e Malinowski (1944) descrevem 

a cultura numa soma das ideias, reações emocionais que se tornam 

condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus membros 

adquiriram por meio da instrução ou imitação das crenças, da arte, da moral, 

da lei, dos costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridas. 

Assim, a cultura, como afirma Santaella (2003), deriva da palavra latina 

cultura que significa o ato de cultivar o solo. Utilizada como metáfora para a 

cultura social, observa-se seu grande poder de se proliferar e crescer, se 

desdobrando. Assim, a cultura em sua descrição popular, diz respeito às 

habilidades de manipulação em que determinado indivíduo possa sobressair 
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frente à determinada civilização. Já a palavra cultura em seus aspectos 

históricos, foi utilizada na Europa somente após a segunda metade dos anos 

de 1700, onde a diversidade expressa por essa palavra, fez com que o filósofo 

alemão J. G. Von Herderc afirmasse que nada poderia ser mais indeterminado 

que a palavra cultura. Alguns séculos depois, a escritora Lawrence Lowell 

também compactua com J. G. Von Herderc, afirmando que nada no mundo é 

mais incerto que o termo cultura. Realizando analogia na tentativa de abranger 

o significado de cultura em palavras, seria “(...) como tentar agarrar o ar com as 

mãos, quando descobrimos que ele está em tudo exceto no que se pode 

agarrar” (SANTAELLA, 2003, p. 31).  

Procurando realizar uma conceituação para o sentido da palavra, os 

antropólogos Alfred Kroeber e Clyde Kluckhohn realizaram uma discussão com 

164 definições de cultura distribuídas nas categorias: a) descritiva, com ênfase 

nos caracteres gerais que definem a cultura; b) histórica, com ênfase na 

tradição; c) normativa, enfatizando as regras e valores; d) psicológica, 

enfatizando, por exemplo, o aprendizado e o hábito; e) estrutural, com ênfase 

nos padrões e f) genética. (SANTAELLLA, 2003). 

Em um processo evolutivo que busca a compreensão contemporânea 

dos homens em via de unificação e de transformações aceleradas, Lévy (2001) 

diferencia cultura identitária e de linhagem, aspectos esses da tradição. A 

cultura identitária, visa o princípio de que “(...) a reprodução, de maneira 

idêntica, de certas formas de vidas, com suas dimensões estéticas, linguística, 

técnica, econômica, demográfica e outras” (p. 126) relaciona-se com o papel 

fundamental da identificação das pessoas e suas atribuições que lhe foram 

associados pela tradição, permeando um processo de criação de identificação 

com a própria tradição. 

Temos necessidade de ser produzidos e reproduzidos como seres 
humanos no interior de uma cultura. Devemos ser introduzidos em 
uma sociedade, uma língua, em maneiras de viver, em valores. 
Mas depois de termos fincado nossas primeiras raízes num 
terreno particular, devemos evoluir num planeta em que nossos 
semelhantes foram introduzidos na continuidade da espécie e 
produzidos como humanos com outras línguas, outros valores, 
outros modos de vida (LÉVY, 2001, p. 127).  

Dessa forma, tanto Lévy (2001) como Santos (2006) enfatiza que é 

necessário que se vivencie o momento para uma participação diferenciada, 
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emergente e evolutiva no processo relacional entre indivíduos e sociedade, 

caracterizando assim, uma nova fase do dever humano. “Devemos, pouco ou 

muito, fazer-nos artistas de nossas próprias vidas”, como aponta Lévy (2001, p. 

127) que também acrescenta que as raízes culturais e experiências passadas 

devem se transformar em um rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995) que 

crescem em todas as direções. Encontrar novas “tribos” (MAFFESOLI, 2010) e 

linhagens onde caberá ao indivíduo escolher participar ou não de determinado 

estilo de vida, mobilidade social, integração a uma comunidade profissional ou 

religiosa etc.  

Evidenciado outro tipo de cultura, Lévy (2001) aborda a cultura de 

linhagem, que possui como característica a potencialidade universal, 

caracterizada por uma inteligência coletiva que se estende ao longo do tempo. 

O surgimento da linhagem deriva do cruzamento da cultura identitária ou entre 

miscelâneas de várias outras culturas. Assim, a linhagem está imersa em um 

processo de atravessamento entre várias culturas, se reproduzindo e se 

reinventando ao longo do tempo. A linhagem dissemina uma “(…) coleção de 

sementes, selecionadas e melhoradas ao longo dos séculos (...) (p. 130)”. 

Essas sementes permitem um avanço a um futuro ainda desconhecidos que se 

encontrará com outras sementes lançadas por outras linhagens. O autor 

exemplifica um tipo de cultura quando aborda o cristianismo. A cultura cristã 

surgiu no meio judeu da Palestina romana, mas se estendeu por muitas outras 

épocas e outras culturas, evoluindo constantemente em seus dogmas, sua 

organização e seu espírito, se desdobrando em uma multiplicidade de 

tendências e de seitas. Assim, percebe-se que os dois aspectos da tradição se 

diferenciam no sentido que a identidade necessita da parte morta da cultura e a 

linhagem são as inteligências coletivas decorrentes de um período temporal. 

De acordo com Santaella (2003), para se entender o que acontece com 

a cultura das sociedades pós-industriais, pós-modernas e na sociedade 

globalizada desde o início do século, é necessário compreender que na cultura, 

tudo se considera uma mistura. Para a autora, realizando uma associação 

simbólica, a mistura é o espírito e a cultura a morada desse espírito. Em seu 

livro, “Cultura e artes e pós modernidade”, Santaella apresenta a conceituação 

de cultura em diferentes âmbitos, como a concepção humanista e 
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antropológica. Ainda segundo a autora, os conceitos de cultura e civilização 

são sinônimos e possuem quatro características em comum (p. 33):  

a) um estado geral ou hábito da mente tendo relações próximas 
com a ideia de perfeição humana; b) um estado geral de 
desenvolvimento intelectual numa sociedade como um todo; c) o 
corpo geral das artes e do trabalho intelectual; d) um modo geral 
de vida, material, intelectual e espiritual. (SANTAELLA, 2003, p. 
33). 

As três primeiras características são associadas às concepções 

humanistas da cultura, que perpassam pelo processo seletivo, diferenciando 

segmentos das atividades humanas e classificando-as como culturais. Já a 

quarta característica associasse às concepções antropológicas, que não são 

seletivas, já que “(…) aplicam o termo cultura à trama total da vida humana 

numa dada sociedade, à herança social inteira e a qualquer coisa que possa 

ser adicionada a ela” (p. 33). Os valores de julgamento entre antropólogos e 

humanistas, relacionados à cultura, ainda são diferenciados e caracterizados 

de acordo com as partes de vita de Frederick Barnard, Jonathan Spencer que 

destacam: 

Enquanto os antropólogos evitam julgamentos de valor pelo temor 
de incorrer em etnocentrismos, os humanistas defendem a 
possibilidade, e mesmo a necessidade, de se avaliar as diversas 
formas das atividades e objetivos humanos à luz de valores 
universais que, eles insistem, são passíveis de uma determinação 
objetiva (…). Enquanto na concepção antropológica na cultura é, 
por natureza, plural e relativista, quer dizer, o mundo está dividido 
em diferentes culturas, cada uma delas valiosa em si mesma, para 
os humanistas, algumas pessoas têm mais cultura do que as 
outras e alguns produtos humanos, tais como artes visuais, 
música, literatura, são mais culturais do que outros (…). Embora 
haja uma concordância quanto à necessidade de se distinguir o 
cultural do biológico na vida humana e social, o fulcro das opiniões 
sobre o que é o crucial e problemático difere muito nessas duas 
concepções (BARNARD; SPENCER; 1973, p. 615). 

Honderich (1995) afirma que a cultura é imprescindível para o 

crescimento e direcionamento da raça humana e pode ser associada a um 

agente que altera o processo evolutivo por meio de processos exclusivamente 

humanos. Assim, quando se fala em cultura, permite-se uma associação ao 

termo civilização, que foram abundantemente trabalhados ao longo da história. 

Corroborando com o pensamento de Honderich, Williams (1967) acrescenta 

que a civilização foi proveniente de uma condição social real. 
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Assim, Santaella (2003) enfatiza que a cultura, dessa forma, representa 

as condições morais do indivíduo, enquanto a civilização significa as 

convenções da sociedade. Mas, na concepção antropóloga, Tylor (1871) e 

Laraia (2005), cultura é um todo em complexidades que inclui diversos 

conhecimentos como crenças, lei, arte, costume e quaisquer outras habilidades 

ou capacidades que sejam adquiridas pelo homem ao longo de sua vida em 

qualquer sociedade.  

De acordo com Santaella (2003) a história antropológica da cultura 

inicia-se somente quando o uso da palavra cultura aparece no plural “culturas”, 

uma vez que este termo se relaciona ao sentido moderno da cultura 

antropológica conceituada por Johann Gottfried Herder. Ainda segundo a 

autora, Herder foi o primeiro a trabalhar a ideologia da pluralidade e a 

relatividade histórica das culturas humanas, dando ênfase também aos 

sentidos antropológico e humanista de cultura.  

Segundo Barnard; Spencer (1996), o elo entre a visão pluralista de 

Herder e a antropologia moderna está em Franz Boas, que foi educado na 

tradição alemã e que acomodou seu próprio trabalho às emergentes exigências 

empíricas da antropologia anglo-americana. Boas (1938) teve a função de 

problematizar o conceito de cultura que anteriormente era visto como uma 

alternativa pluralista e relativista contra o racismo científico e evolucionismo 

etnocêntrico.   

Diferente da antropologia americana referente à cultura, a antropologia 

europeia focava o fator social da cultural. Santaella (2003), assim, cita que a 

cultura não passava de uma abstração vaga. A antropologia europeia focou-se 

seus estudos destacando mais o meio social do que cultural (antropologia 

americana). Um dos autores na história da antropologia britânica, Radcliffe-

Brown, cita que a cultura não pode ser uma abstração vaga. O termo 

culturalista, refere-se ao estudo das estruturas sociais utilizado na escola 

inglesa. De acordo com Barnard; Spencer (1996) a desconfiança dos ingleses 

relacionada ao termo cultura pode estar associada a uma divergência britânica 

relacionado ao sentido humanista da cultura. Outro autor influente na 

antropologia britânica, conforme aponta Santaella (2003), Malinowski, propôs 

uma teoria funcionalista da cultura, aceitando a existência da ciência e cultura, 

considerando-a como aparato instrumental dirigido para um fim.  
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Radcliffe-Brown e Malinowski, mesmo defendendo ideias divergentes, 

coadunaram ao torno função a mesma importância que os americanos 

estabeleceram aos processos culturais. Porém suas influências sobre 

antropologia duraram somente duas décadas, entre os anos 1930 e 1950 

(SANTAELLA, 2003). Na França, o termo que prevaleceu sobre a cultura foi a 

de civilização, exceto na obra de Lévi-Strauss que foi intensamente 

influenciada por Boas. A autora supracitada ainda aponta que Lévi-Strauss 

trabalhou a cultura baseada em princípios universais destacando os detalhes 

que diferenciam uma cultura da outra, concedendo o pensamento humanista 

de organização aos termos de oposição, como masculino x feminino ou 

natureza x cultura apresentadosno campo da antropologia. Lévi-Strauss define 

cultura como “(…) um sistema simbólico que resulta da criação cumulativa da 

mente humana” (p. 42), onde seu trabalho focou-se no descobrimento das 

estruturas dos domínios culturais, tais como mito, arte, parentesco e 

linguagem. 

Santaella (2003) enfatiza que a antropologia cultural é um campo vasto 

com muitos caminhos a serem apresentados, e dessa forma, destacam-se as 

áreas mais tradicionais e correntes: 

Os traços da 
cultura 

Refletem quando a antropologia estiver relacionada à cultura com ações, 
ideias e artefatos em que os indivíduos envolvidos possam aprender, 
compartilhar e avaliar. Os traços podem ser básicos para costumes ou 
comportamentos. 

A cultura como 
fenômeno 
histórico 

Estudada sob a perspectivahistórica tais como costumes, crenças, 
ferramentas técnicas que se difundem de uma região para outra, de um 
povo para outro. Tais elementos culturais possuem uma história 
cronológica como origem, crescimento e diferenciações culturais por meio 
da história. 

A cultura como 
fenômeno 
regional 

Apresentam uma representação geográfica ou distribuição por localidade 
que define determinados costumes, artes, religiões etc. Dessa forma, 
determinados hábitos sociais podem ser absorvidos em outras regiões. 

Os padrões 
culturais 

Envolve repetição de comportamentos aprovados por um determinado 
grupo, tendendo ser padronizado e que possua uma forma reconhecível 
de identificação. Os indivíduos adéquam-se a comportamentos de acordo 
com o tempo e com o padrão aprovado, mas a cultura permanece estável. 

As funções 
dos elementos 

culturais 

Os elementos culturais são responsáveis por sua significânciaaos 
indivíduos que dela participam. Além disso, possuem como função o 
conceito de convergência com muitas teorias antropológicas.  

As 
configurações 

da cultura 

A cultura tende a ser integrada quando relacionada ao todo. Dessa forma, 
apresenta configurações de valores e objetivos em uma consistência 
regular das unidades. Esse estudo é uma preocupação maior na 
antropologia social contemporânea. 
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Estabilidade e 
mudança na 

cultura 

O ritmo das mudanças comportamentais dos indivíduosvariam de acordo 
com que as inovações acontecem. Além disso, as configurações básicas 
da cultura também podem sofrer alterações dependendo de seu 
crescimento e desenvolvimento. Porém, para todo processo de mudanças 
existe a resistência da estabilidade que permeia um período de adaptação. 

Os sistemas 
culturais 

Em um termo geral, refere-sea qualquer corpo de significânciaorganizado 
por um comportamento cultural tratado como um todo. O todo cultural 
permiteincluir diversossistemas linguísticos de cidadania e de crenças. 
Existem sistemas culturais estruturados e de comportamentos aprendidos. 

A aculturação 
O termo relaciona-se a quando dois grupos culturais são postos em 
contato uns com os outros, absorvendo culturas e difundindo-se assim 
novos conhecimentos.   

A continuidade 
da cultura 

Os elementos culturais, uma vez idealizados, transitam entre os indivíduos 
buscando o aprendizado que é compartilhado entre gerações. Havendo 
rompimento nos laços de aprendizagem, levaria ao desaparecimento. 

A 
simbolicidade 

da cultura 

A simbolicidade da cultura relaciona-se aos artefatos ou objetos 
desenvolvidos pelo homem, onde a motivação e ações possuem 
significado. Tais elementos culturais possuem significado porque são 
signos, sendo chamados de sistemas simbólicos. 

Quadro 01: Áreas tradicionais e correntes da antropologia cultural. 
Fonte: Adaptação de Santaella (2003). 

 

Santaella (2003) enfatiza que a partir dos anos 80, com a imersão dos 

Estados Unidos nos estudos culturais, aconteceu um processo linear crescente 

que perpetua até hoje. Esses estudos culturais foram de imensa contribuição 

para os da Europa, assim como para o Canadá e para a Austrália. Suas 

pesquisas desenvolveram-se por meio do ensino teórico, crítico e 

interdisciplinar de forma organizada, envolvendo teorias culturais da sociologia 

e da própria cultura.  

1.2. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Segundo Souza (2003) e Lemos; Lévy (2010) o processo de evolução 

das primeiras sociedades passou por densas transformações humanas, até o 

momento em que surgiram as cidades pós-industriais. Algumas dessas 

invenções, como o fogo, cultivo da terra, domesticação de animais, construção 

de edificações, domínio da energia, implementação de indústrias e a conquista 

do espaço cósmico, foram sendo caracterizadas, denominadas, controladas e 

racionalizadas por meio de atividades científicas tecnológicas. Segundo 

Castells (2007) vários acontecimentos foram fundamentais para uma 

transformação no cenário social da vida humana a partir do final do segundo 
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milênio. Essas transformações, por meio das tecnologias da informação, 

iniciaram uma nova modelagem da sociedade em ritmo acelerado.  

Partindo para dados históricos, Souza (2003) enfatiza que o ser humano, 

desde os primórdios, buscou o desenvolvimento de utensílios que lhe 

facilitassem suas tarefas diárias. Durante essa evolução, diversos 

acontecimentos marcaram de forma intensa o agir e o enfrentar os desafios, o 

que estimulou um novo curso para essa jornada. A descoberta do fogo, do 

ferro, da escrita e tantos outros inventos bem como das tecnologias, emergiu 

diante das dificuldades que surgiam. Debruçado sobre seus projetos, este 

homem avança destemidamente e transforma o presente e o futuro. Esse 

processo se repete e não significa que um invento venha a substituir o outro, 

mas a aperfeiçoar o já existente. Dessa forma, o autor acrescenta que “(…) em 

um movimento gerado, não forçosamente, no qual não há substituição drástica 

do antigo pelo novo” (p. 51) as mudanças e alterações humanas passam a 

coexistir, e apesar de serem assombrosas e intensas, não podem ser 

ignoradas e atingem a todos com a mesma intensidade e frequência. Porém, 

com relação à informática, essa mudança é ainda mais impetuosa e veloz, 

intensidade essa que ainda não foi observada em outras tecnologias já 

existentes anteriormente. 

Não há como ignorar tais mudanças, pois estão tornando-se cada vez 

mais presentes no dia-a-dia, veinculado por meio da televisão, do rádio, da 

telefonia e principalmente da informática. Entretanto, não se pode afirmar que 

atinge a todos os sujeitos com a mesma intensidade e frequência. (SOUZA, 

2003) 

Lévy (2001) por sua vez afirma que o ser humano possui a necessidade 

de se produzir e reproduzir como sujeito no interior de uma cultura. Além disso, 

deve-se participar diretamente das metamorfoses das maneiras de ser e de 

fazer sociedade, ao invés de ser apenas passivos frente a essas mudanças, já 

que são essas diferenciações que caracterizam a nova fase do devir humano.  

Castells (2007) enfatiza que em um mundo de fluxos globais de riqueza, 

poder e imagens, a busca da identidade, coletiva ou individual, atribuída ou 

construída, torna-se a fonte básica de significado social. De acordo com o 

autor, a identidade religiosa, por exemplo, está se tornando a principal e, às 

vezes, única fonte de significado deste período, caracterizado pela ampla 
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desestruturação das organizações, deslegitimação das instituições, 

enfraquecimento de importantes movimentos sociais e expressões culturais 

temporárias, como se observa na fala de Castells: 

Cada vez mais, pessoas organizam seu significado não em torno 
do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que 
são. Enquanto isso, as redes globais de intercâmbios 
instrumentais conectam e desconectam indivíduos, grupos, 
regiões e até países, de acordo com sua pertinência na realização 
dos objetivos processados na rede, em um fluxo contínuo de 
decisões estratégicas (CASTELLS, 2007, p. 42). 

Guattari (1993, p. 95) evidencia que “(…) as subjetividades pré-

capitalistas e arcaicas eram geradas por diversos equipamentos coletivos de 

modelização das formas de existência”. Portanto, os dispositivos de 

subjetivação sempre existiram. Para o autor, toda a sociedade é responsável 

por produzir equipamentos ou máquinas de modelização da subjetividade, ou 

seja, máquinas de fabricação em massa, que têm o poder de dar forma exata a 

quase tudo o que consegue manipular. Essas máquinas embutidas nas 

instituições (religiosas, educacionais, militares, corporativas, financeiras), nas 

tecnologias (língua, escrita, livro, computador) e nos dispositivos (câmera 

escura, pan-óptico, televisão, realidade virtual etc.) conseguem ter poder de 

atingir um grande número de pessoas e de manipular suas visões acerca do 

mundo.   

Santaella; Lemos (2010) abordam os estudos de Castells, que formula 

uma teoria sistemática da sociedade da informação por meio da discussão dos 

efeitos fundamentais da tecnologia informacional na sociedade contemporânea. 

A economia global contemporânea é hoje constituída pela troca e fluxo 

instantâneo da informação, capital e comunicação cultural. A sociedade 

permanece capitalista, mas sua base são os meios tecnológicos com os quais 

ela age para a informação. Nessa sociedade, as redes não são apenas uma 

nova forma de organização social, mas se tornaram um traço-chave da 

morfologia social que, no mundo dos negócios, passou das burocracias 

verticais às corporações horizontais. As autoras diferenciam os termos 

"informação" e "informacional". Informação sempre houve, seja em uma 

sociedade capitalista, seja em uma não capitalista. A diferença é que agora, 

graças à revolução tecnológica que a aciona, na sociedade da economia em 

rede, a informação é fator central para a produtividade econômica. O que existe 
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de mais novo nesse circuito é a virada informacional, a manipulação da 

informação, ou seja, "(…) a ação do conhecimento sobre o conhecimento" 

(SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 17).  

A metáfora dessa sociedade é a dos "espaços de fluxos", comparação 

esta que caracteriza uma lógica organizacional independente da localização. 

Assim, as características dessa sociedade em rede são: 

 Globalização de atividades estrategicamente decisivas da 
economia; 
 Forma da organização em rede; 
 Instabilidade do trabalho e individualização do emprego; 
 Cultura de virtualidade real, construída por um sistema 
pervasivo, interconectado e diversificado de sistemas de mídia; 
 Transformações das condições materiais da vida, do espaço de 
tempo, da diversidade aos espaços de fluxos e do tempo sem 
tempo (SANTAELLA; LEMOS,2010, p. 16). 
 

Recuero (2009) dialoga com Castells (2007) e Santaella; Lemos (2010) 

quando afirma que a falta de tempo, o medo e mesmo o declínio dos terceiros 

lugares (locais de lazer e descanso – teoria de Oldenburg) podem estar 

relacionados ao isolamento das pessoas e à efemeridade das relações sociais. 

Em contrapartida, o aumento do uso de ferramentas de comunicação mediada 

por computador representa um esforço no sentido contrário, em direção ao 

social. A autora ainda abre um parêntese quando se refere a este contexto de 

falta de tempo, de medo e de declínio dos terceiros lugares como a causa do 

surgimento das comunidades virtuais, pois por conta da violência e do ritmo de 

vida, os sujeitos não conseguem encontrar espaços de interação social, e o 

computador passa a servir como mediador neste processo.  

A teoria de Oldenburg, citada po Recuero (2009), que aborda os 

terceiros lugares, dá ênfase às condições em que a comunicação mediada por 

computador poderia ter vindo a encontrar um campo fértil. Esta teoria defende 

a existência de três tipos de lugares que são importantes na vida de um 

indivíduo: o lar, que consiste em um primeiro lugar, onde está a família. O 

trabalho, que se constitui no segundo lugar, e os parques, pubs e espaços de 

lazer, consistem nos terceiros lugares, que são aqueles aonde os indivíduos 

vão para construir laços sociais. Daí sua importância para as sociedades. 

Souza (2003) corrobora com Recuero (2009) e Castells (2007) quando 

destaca que nesta sociedade globalizada, o tempo e espaço não são mais 

vivenciados de maneira linear e que as tecnologias evoluem de forma 
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inimaginável sendo quase impossível acompanhar as novidades tecnológicas.  

E são as tecnologias – principalmente as do campo das comunicações – que 

provocam mudanças intensas na vida e no cotidiano das pessoas, já que a 

partir dessas de suas inovações, ações que antes eram mais complicadas de 

serem resolvidas, são solucionadas até mesmo à distância.  O autor afirma que 

“(…) o avanço da tecnologia promove um redemoinho cultural nas inter-

relações de todos os sistemas do planeta, provocando uma reorganização, um 

redimensionamento nas relações dos indivíduos na sociedade” (p. 53). 

A obra “Sociedade em Rede” de Manuel Castells (2007) aborda sobre o 

novo sistema de comunicação que é capaz de unir a população de maneira 

global e que ocorre no universo digital, principalmente, por sua capacidade de 

unir palavras, sons e imagens de todas as culturas e se adequar ao desejo de 

qualquer indivíduo. E é essa interatividade que proporciona a criação de novas 

formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo 

remodelando por ela. Assim, o autor destaca que as mudanças sociais acabam 

sendo tão rápidas e intensas quanto os processos de transformação 

tecnológica e econômica.  

Na sociedade da informação, como apontam Scherer-Warren (2007) e a 

difusão das informações teria a capacidade de ocorrer de forma mais ampla e 

rápida, conectando as iniciativas locais às globais e vice-versa, 

desempenhando um papel estratégico, organizativo, articulador, informativo e 

de empoderamento de coletivos e de movimentos sociais no seio da sociedade 

civil e na sua relação com os outros poderes instituídos.  

Castells (2003) em sua obra intitulada “Galáxia da Internet” afirma que o 

ciberespaço tornou-se uma “ágora eletrônica global” – um local público para a 

discussão de diversos temas - em que a diversidade humana se encontra 

numa grande mistura de elementos de identificação. Assim, o autor destaca 

que os movimentos sociais do século XXI manifestam-se no e pelo 

ciberespaço. O mesmo pode ser dito do movimento ambiental, do movimento 

de identidade étnica, dos movimentos religiosos, dos movimentos nacionalistas 

e dos defensores/proponentes de uma lista infindável de projetos culturais e 

causas políticas.  

Souza (2008) apresenta a reflexão sobre o impacto das novas 

tecnologias e a discussão da transnacionalização dos sistemas de 
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comunicação. O autor ressalta que esses impactos se ampliam a partir da 

perspectiva do estudo da sociedade midiática pós-industriais na qual as 

práticas sociais, modalidades de funcionamento institucional e mecanismos de 

tomada de decisões se transformam porque existem meios que aproximam os 

indivíduos, e assim as intermediações das mídias acabam se tornando 

“públicas”, como se observa em sua fala:  

No processo da revolução tecnológica que estamos vivendo, é 
comum a afirmação de que estamos entrando na era da 
informação, onde o “conhecimento” será um bem mais importante 
que os meios de produção (SOUZA, 1999, p. 98). 

Lemos; Lévy (2010) em “O futuro da internet – em direção a uma 

Ciberdemocracia Planetária” constroem o pensamento de que novas 

possibilidades de ampliação da comunicação e da gestão racional e científica 

do planeta são criadas a partir da busca do sentido (ou sentidos) da tecnologia 

para compreender o destino do homem no mundo. E é a partir da 

problematização do papel do homemno mundo que se pode iniciar um 

prognóstico do destino da sociedade informacional, já que segundo os autores, 

é um modelo que não será substituído rapidamente. E é neste atual contexto 

de sociedade midiática, na qual as experiências sociais estão condicionadas ao 

uso das tecnologias (SOUZA, 2003), que se busca compreensão do cenário 

que compõe a sociedade da informação.  

Algumas categorias de análise, de acordo com Scherer-Warren (2007) 

auxiliam no processo de compreensão deste cenário da sociedade da 

informação. O que se observa é que ocorrem divisões em redes sociais e no 

processo dialógico entre o tradicional, o moderno e o pós-moderno, 

categorizou-se três dimensões para compreensão das redes como descrito 

abaixo: 

a) - Temporalidade - comunicação em rede em tempo real, mas 
que permite a conexão de tempos sociais distintos; 
b) - Espacialidade - criação de territorialidades de novo tipo, 
virtuais e presenciais, e a conexão entre ambas; 
c) - Sociabilidade - novas formas de relações sociais, em 
intensidade, abrangência, intencionalidade e, em especial, seu 
significado e alcance num novo tipo de esfera pública (SCHERER-
WARREN, 2007, p. 37). 
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Assim, as noções de temporalidade, espacialidade e sociabilidade são 

itens norteadores para compreender o processo de formação das redes 

sociais, principalmente das redes sociais digitais.  

1.3. REDES SOCIAIS 

Scherer-Warren (2007), afirma que o conceito de redes é abordado e 

discutido desde a Antiguidade Clássica, sendo que atualmente se encontra 

atrelado ao conceito de Ciberespaço.  

A expressão “rede” foi utilizada pela primeira vez como foco de pesquisa 

de uma abordagem científica pelo matemático Leonard Euler considerado em 

1736 um dos grandes gênios de sua época. Este matemático publicou um 

artigo sobre o enigma das Pontes de Königsberg, cidade prussiana, localizada, 

em meio a ilhas no centro do rio Pregolya. A cidade continha ao todo sete 

pontes, e de forma não científica, a população local tentava resolver o 

problema de atravessar a cidade através das sete pontes, cruzando cada uma 

apenas uma vez. Euler, dessa forma, demonstrou que cruzar as sete pontes 

sem jamais repetir um caminho era impossível e demonstrou sua teoria, 

quando uniu as quatro partes terrestres (nós ou pontos) com as sete pontes 

(arestas ou conexões), demonstrando a inexistência da referida rota e criando 

o primeiro teorema da teoria dos grafos (RECUERO, 2009). 

 

Figura 1: Representação gráfica da cidade de Königsberg. 
Fonte: RECUERO, 2009, p. 18. 

De acordo com Recuero (2009) o teorema continha-se no princípio de 

que, para entrar em uma determinada parte da cidade e sair sem passar pela 
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mesma ponte, seria necessário que essa parte possuísse, ao menos, duas 

pontes. Na figura 1, cada círculo apresenta uma parte da cidade, e as 

conexões entre elas representam as pontes. O início e o fim do caminho, de 

acordo com Euler, poderiam ter apenas uma ponte, uma vez que não seria 

necessário “sair” ou “entrar” nessas duas partes, a menos que ficassem na 

mesma porção de terra, portanto, seriam necessárias duas pontes. Como cada 

nó no gráfico de Königsberg tem um número ímpar de arestas (quatro nós 

possuíam três arestas e um nó, cinco arestas), a travessia, nas condições 

propostas, se tornava impossível.  

Um grafo é, portanto, a representação de uma rede, formado por nós e 

por suas conexões. Essa representação de rede pode ser utilizada como 

metáfora para diversos sistemas (RECUERO, 2009).  

Porém, a expressão “Redes Sociais” foi usada inicialmente por Barnes e 

apresentada pela primeira vez em uma comunicação oral datada do ano de 

1953 e publicada em 1954. Esta expressão foi utilizada para descrever a noção 

de igualdade de classes e a forma como os indivíduos usavam laços pessoais 

de parentesco e amizade numa localidade da Noruega. O autor se inspirou nas 

teorias de Radcliffe-Brown que já abordava tal tema e se referia a ele como 

sendo uma “rede de relações” (BARNES, 1987). 

Conforme aponta Recuero (2009), uma rede social é definida como um 

conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da 

rede) e suas conexões (interações ou laços sociais). Uma rede, portanto, é 

uma comparação com as conexões de um grupo social, a partir das 

amarrações que existem entre os diversos atores. A abordagem de rede 

possui, destarte, seu núcleo na estrutura social, sendo que é impossível isolar 

os atores sociais de suas conexões, como se observa na citação de Santaella; 

Lemos, que evidenciam a relação entre atores e rede no início da década de 80 

do século passado: 

De fato, eram poucos que falavam em redes, quando, no início 
dos anos 1980, na École National e Supérieuredes Mines de Paris, 
Michel Callon, John Law, Bruno Lotour e outros criaram a metáfora 
ator-rede, que os autores melhores explicitam como actante-rede. 
Pouco mais de dez anos depois, o termo "redes" aflorou na 
superfície da cultura com força total, uma força que parece estar 
encontrando seu clímax desde que as redes de relacionamento da 
Web 2.0 passam a ser absorvidas pelo gosto coletivo com o 
apetite voraz (SANTAELLA; LEMOS,2010, p. 27). 
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Maffesoli (2010) se refere ao termo “redes”, como uma agregação social 

dos indivíduos; expressão metafórica de tribos; união de pessoas, e ainda à 

forma sociável como as pessoas se comportam em um grupo. O autor ainda 

ressalta que uma característica evidente nesse processo se deve ao fato que 

dentro de um grupo particular, vários de seus membros participam de diversas 

“tribos” que se constroem de maneira entrelaçada sendo esta a característica 

de uma agregação social.  

Para Recuero (2009) e Castells (2007) as redes sociais são definidas 

como o conjunto de nós interconectados, capazes de se expandir de forma 

ilimitada, integrando novos nós. Mas, o que caracteriza essas novas redes é o 

fato delas compartilharem os mesmos códigos de comunicação.  

As ciências sociais, de acordo com Scherer-Warren (2007) estão em um 

processo de diálogo com outras ciências para que juntas possam construir um 

conceito de redes sociais que abarque os campos da matemática, biologia, 

antropologia, geografia sociologia, estudos organizacionais, estudos sobre a 

comunicação e a informatização e outros tantos. O autor afirma que o 

interessante seriaresgatar elementos desta linha de raciocínio percorrida por 

tais ciências, para que se crie um campo específico que estude as redes 

sociais, sintetizando-as em algumas dimensões analíticas relevantes que 

abordem a preponderância dos aspectos sociais, espaciais e temporais dessas 

redes na sociedade da informação.  

Santaella; Lemos (2010), na obra intitulada “Redes Sociais Digitais – A 

Cognição Conectiva do Twitter” destacam o posicionamento de Latour que 

extraiu o termo "rede" de Diderot e o utilizou para descrever matéria e corpos 

(atitude esta que evitou a divisão cartesiana entre matérias e espírito). Latour 

afirmou que a noção que possuía de ator-rede, é um empréstimo que pode ser 

atribuído mais aos conceitos de Leibniz e Diderot do que da internet.  Mas, os 

autoresafirmam que Latour se conteve no conceito de rizoma. A teoria do 

Rizoma, de Deleuze; Guattari (1995), afirmam que a principal característica do 

rizoma é o conectar pontos: um rizoma, assim, é constituído por platôs que se 

comunicam uns com os outros por meio de microfendas, comparadas a um 

cérebro e suas conexões neurais (Figura 2). Santaella; Lemos (2010) destacam 

que o rizoma não é forma e não possui limites definidos, mas é o meio pelo 

qual as formas emergem e cria condições de existências das formas; meio em 
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que se mistura o que aparentemente era indissolúvel. “É a condição 

indeterminada de elementos simultâneos, de eventos sucessivos previsíveis 

que se modificam continuamente” (p. 29).  

 

Figura 2: Modelo de mapa rizomático. 
Fonte: Blog Matemática Complexa (2012). 

O modelo rizomático, segundo Deleuze; Guatarri (1995) é dividido em 

seis etapas que explicam seu funcionamento. Estas seis etapas são divididas 

em princípios, denominados: da conexão, da heterogeneidade, da 

multiplicidade; da ruptura a-significante; da cartografia, e do decalque.  

O primeiro é o princípio da conexão, que de acordo com Santaella; 

Lemos (2010); qualquer ponto do rizoma está conectado a qualquer outro, 

conectando-se por contágio mútuo ou aliança e cresce por todos os lados, em 

todas as direções. "Um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas; 

organizações de poder; ocorrências que remetem às artes; às ciências; às lutas 

sociais". (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.15-16). Dessa forma, um rizoma não 

se apresenta conforme um modelo no estilo árvore, mas num modelo múltiplo, 

onde não se encontra nem princípio e nem fim, e que já se configura na 

explicação do 2º princípio, o da multiplicidade. Este princípio, como aponta 

Santaella; Lemos (2010) destaca que um rizoma não é sujeito nem objeto, 

porém determinações, magnitudes e dimensões que não crescem em números, 

mas em sua estrutura e magnitude. Portanto, as leis de combinação crescem 
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em número à medida que a multiplicidade cresce, conforme aponta Deleuze; 

Guattari (1995).   

O princípio da heterogeneidade, segundo assinala Deleuze; Guattari 

(1995) abarca o conceito de que nem todos os traços do rizoma estão ligados a 

um traço linguístico, uma vez que as cadeias semióticas de todas as naturezas 

podem se conectar a diversos modos de interpretação (materiais, biológicos, 

políticos, econômicos etc), fazendo emergir apenas diferentes regimes de 

signos, mas também estudo de coisas distintos.  

O quarto princípio, o da ruptura a-significante, consiste na ruptura do 

rizoma, que mesmo sendo destruído recomeçará novamente em suas linhas 

anteriores ou em novas linhas. Conforme Santaella; Lemos (2010) apontam, 

este é o movimento de criação e, ao mesmo tempo, de fuga e rompimento com 

formas pré-estabelecidas. “O rizoma é feito só de linhas que figuram o 

movimento. Quando uma linha se fecha, surge a forma, mas há sempre uma 

linha de fuga que o recoloca no devir” (SANTAELLA; LEMOS,2010, p. 29). 

O princípio da Cartografia, conforme evidenciam Santaella; Lemos 

(2010), que se refere ao rizoma como um mapa é aberto, conectável em todas 

as suas dimensões, desmontável, reversível e modificável e interpretado de 

diversas maneiras. 

O sexto e último princípio, o do decalque, sustenta com o princípio da 

cartografia uma relação complexa, segundo Santaella; Lemos (2010).    

Ao passo que o mapa capta as linhas, movimentos e tendências, o 
decalque detecta impasses, bloqueios, os germes de pivô, ou os 
pontos de estruturação, estes entendimentos como estabilizações 
temporárias do funcionamento criador do rizoma. (SANTAELLA; 
LEMOS,2010, p. 30).   

Santaella; Lemos (2010) ainda enfatizam a teoria das redes de De 

Landa, que partiu da menor unidade analítica que a ciência social pode estudar 

– que não se configura na pessoa, mas em suas ações. Portanto, a partir de 

um modelo ontológico botton up (de baixo para cima), De Landa se vale da 

ação de pessoas como um agenciamento social de menor escala a ser 

considerado e se vale ainda de um modelo de sujeito que existe na medida em 

que relações de exterioridade são estabelecidas entre os conteúdos que possui 

advindo de sua própria experiência.    
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Torna-se interessante destacar as considerações de Santaella; Lemos 

(2010) sobre a heterogeneidade de uma rede. As autoras afirmam que: 

Quanto maior a rede se torna, mais heterogênea ela será à 
medida que desenvolve elementos adicionais - no caso das RSIs, 
por exemplo, desenvolvem-se novos aplicativos para atender a 
demandas que brotam do caráter auto-organizativo e adaptativo 
das redes. Adaptações que têm finalidade de criar acréscimos ou 
variação de usos capazes de fazer atores presentes permanecer 
na rede e promover a inserção de outros atores. Isso é chamado 
de diferenciação. A rede começa a desenvolver a sua própria 
trajetória, suportada por elementos que, neles mesmo, dependem 
da rede como seu ambiente (SANTAELLA; LEMOS, 2010 p.51). 

À permanência na rede citada por Santaella; Lemos (2010) pode ser 

considerada interações e são elas que Recuero (2012) destaca serem 

constituídas a partir de conversações mediadas (e, em muitos grupos, não 

mediadas também). São essas interações que se diferenciam das que ocorrem 

em um espaço off-line, nos quais essas conversações apresentam formatos 

diferentes de redes, que, com suas conversações influenciam o ambiente do 

ciberespaço.  

E a partir do estudo da estrutura teórico-metodológica de rede, lança-se 

luz sobre as interações sociais. Soares (2009) destaca que as populações 

humanas estão conectadas por meio de amplas e complexas redes socais, que 

se manifestam em várias instâncias. As redes funcionam como círculos de 

tráfego no ambiente social, como trajetórias prováveis que ligam certos 

atores/nós e fornecem, há um tempo, oportunidades e constrangimentos. As 

conexões, dessa forma, são os elementos mais complexos dessas redes, 

afinal, são elas que unem os atores em grupos sociais (RECUERO, 2012). Nas 

redes sociais, essas conexões são formadas basicamente de relações sociais 

que surgiram por meio de eventos de fala e de troca de informações entre 

atores que acabam por construírem laços sociais: 

Um laço social representa uma conexão que é estabelecida entre 
dois indivíduos e da qual decorrem determinados valores e 
deveres sociais. É resultado de uma construção relacional e uma 
sedimentação de valores, como intimidade e confiança social. Por 
conta disso, há diferentes gradações de laço social. (…) e os laços 
seriam essencialmente fortes e fracos. Os fortes são aqueles que 
compreendem mais intimidade, relacionados a uma maior 
quantidade de valores construídos entre os integrantes. Enquanto 
isso, os fracos são aqueles que estabelecem menos intimidade e 
pelos quais também circulam valores, embora em menor grau 
(RECUERO, 2012, p. 129). 
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Dessa forma, os laços, o contato mantido por esses atores, são 

importantes vias de circulação de informações no ciberespaço, principalmente 

nas redes sociais digitais, conforme salienta Soares (2009). Esse tipo de 

análise considera as relações constituídas por atores sociais como blocos de 

construção da estrutura social e compreendem que o ambiente social se 

expressa através de padrões ou regularidades existentes nas diversas 

relações.  

Santaella; Lemos (2010) sustentam que os fatores que conectam as 

ações humanas se baseiam no modo como as pessoas agem, e as redes se 

dão a partir dessas ações e de tudo o que influencia a agir de determinada 

maneira. “O ator é radicalmente indeterminado” (p. 52), como destacam os 

autores, e tudo o que o cerca e o que o compõe não pode ser predeterminado. 

Elas ainda enfatizam que não são apenas as ações que se constituem como os 

nós dessas redes, mas as ações circundantes, que são motivadas a ocorrer 

pelas ações de um ator: “As redes consistem não apenas em pessoas e grupos 

socais, mas também em artefatos, dispositivos e entidades” (p. 52). 

A noção de redes sociais tem suas raízes conceituais construtivas nas 

ciências sociais a partir de perspectivas variadas e que, basicamente, se 

referiam às situações empíricas particulares. Adentrando os vários conceitos 

existentes, Scherer-Warren (2007) destaca duas vertentes principais: a 

primeira, que busca a compreensão da noção de rede e da explicação para a 

estrutura social, a qual era caracterizada como sendo uma rede de relações 

realmente existentes, vertente esta seguida por Radcliffe-Brown e seus 

seguidores, a partir da década de 1940; e outra que se deparava com a noção 

de uma forma para descrever as relações sociais primárias do cotidiano, 

tipificando essas relações em fechadas ou abertas, elos fortes ou fracos e 

assim por diante. 

Considerando as sociedades modernas, Scherer-Warren (2007) 

distingue as redes de relações sociais do “conjunto de ação” das redes, que 

emerge num contexto específico para desempenhar uma tarefa determinada. 

Surge, então, mais um elemento diferenciador para se examinar a constituição 

das redes sociais: a definição da unidade de análise, tomando em 

consideração os atores sociais envolvidos; ora essa é investigada como redes 

de relações interindividuais, ora como redes formadoras de ações coletivas, 
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podendo, nesse último caso, a questão da intencionalidade política colocar-se 

como um elemento relevante para análise.  

Santaella; Lemos (2010) atentam para o fato da vivacidade das redes 

serem dependentes da copresença dos atores “em uma variedade de 

filamentos que vão de um pequeno grupo a uma gigantesca malha de 

conexões”. Isso pode ser observado em redes sociais digitais, como o caso do 

Orkut, que perdeu grande número de atores para outra rede, o Facebook. A 

vivacidade do Orkut foi se reduzindo até o momento em que se considerou esta 

rede social “extinta” ou “ultrapassada”. Santaella; Lemos ainda destacam a 

necessidade de diferenciação entre redes de atores no desenvolvimento de 

ações científicas ou de outros tipos de Redes Sociais da Internet (RSIs) que, 

não por acaso, são redes de relacionamento. No momento em que as redes 

científicas ou empresariais se concentram em objetivos de solução de 

problemas, as redes sociais da internet promovem e exacerbam... 

(…) a comunicação, a troca de informações, o compartilhamento 
de vozes e discursos, o que vem comprovar que, se a meta dos 
organizadores vivos é se preservar ("o organismo quer perdurar") 
e se o desejo do humano é ser desejado por outro ser humano, 
aquilo que o ser humano quer é, sobretudo, se comunicar, não 
importa quando, como, para quais fins. As RSIs estão 
demonstrando que o humano quer comunicar com a finalidade 
pura e simples de se comunicar, estar junto (SANTAELLA; 
LEMOS, 2010, p. 50). 

As redes sociais informatizadas, portanto, não somente conseguem uma 

comunicação em tempo real, o que já vem sendo tratado há muito tempo e tem 

sido bastante destacado, como também aproximam e permitem a reflexão 

sobre temporalidades históricas distintas: a tradição, a modernidade e/ou a 

pós-modernidade como também um laboratório para a construção de relações 

interculturais de reconhecimento, respeito, solidariedade existentes entre o 

tradicional e o moderno. E esta dinâmica de aproximação de diferentes tempos 

culturais, por meio das possibilidades abertas pelo ciberespaço, observa-se 

também um movimento intenso das redes de movimentos sociais, que são o 

resultado de uma sinergia entre as redes presenciais e redes virtuais.  

(SCHERER-WARREN, 2007). 

Quando se referem ao território e às redes, Scherer-Warren (2007) 

caracteriza as pequenas redes sociais como presenciais, em espaços 

próximos, criando territórios no sentido tradicional do termo, isto é, 
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geograficamente delimitados; em contrapartida, as redes sociais criadas no 

ciberespaço, são intencionais, transcendem as fronteiras espaciais das redes 

presenciais, e criam, portanto, territórios virtuais cujas configurações se 

definem através das adesões por uma causa ou por afinidades políticas, 

culturais ou ideológicas. Contudo, elas poderão vir a ter impacto sobre as redes 

presenciais e vice-versa, numa constante dialética entre o local e o mais global, 

entre o presencial e o virtual, entre o ativismo do cotidiano e o ciberativismo. A 

autora acrescenta ainda que nos territórios em processo de globalização e de 

informatização, a relação que se dá entre o coletivo em redes, compreende as 

experiências presenciais até as mais virtuais, com a possibilidade de formação 

de redes de movimentos sociais propriamente ditos, torna-se um ponto 

relevante para análise sociológica. Dessa forma, é essencial que ocorra uma 

busca pela compreensão das infinitas formas possíveis de se fazer o social nas 

redes e da definição do que venha a ser local e global no ambiente virtual.  

Com relação à sociabilidade nas redes sociais, Scherer-Warren (2007) 

destaca o caráter de reciprocidade, solidariedade, estratégia e cognição, sendo 

que a partir dessa categorização que se pode nortear estudos dirigidos às 

relações sociais do cotidiano local. Deste modo, percebe-se que dentro do 

ambiente virtual as redes possuem objetivos distintos, e que essas redes 

encontradas no ciberespaço têm o poder de se retroalimentarem e de 

influenciarem as redes existentes fora deste ambiente virtual. Como foco de 

análise, portanto, será destacado no próximo capítulo o surgimento do 

ciberespaço, com a criação da Rede Mundial de Computadores – a Internet – 

que vêm se modificando desde seu surgimento e abarcando mais e mais 

pessoas em todas as regiões do globo.  
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2. A INTERNET E O CIBERESPAÇO 

A sociedade contemporânea está tão habituada às tecnologias que não 

se pode imaginar a ausência de apetrechos tecnológicos e, principalmente, a 

vida sem a Internet. Este espaço virtual, que é composto de uma rede 

incomensurável de computadores, conecta não apenas pessoas, como 

também as diversas culturas, formando a atual cultura global devido às 

conexões que se criam no ciberespaço. Para compreender melhor essa teia de 

computadores e a interface que vem assumindo, este capítulo dará enfoque ao 

histórico da Internet e à sua nova conformação: o Ciberespaço. 

2.1  DA ARPANET AO WWW 

A internet se configura como um grupo de redes interconectadas que se 

desenvolveu independentemente de controle governamental, político ou social. 

Segundo Koepsell (2004), ela atualmente é responsável por conectar 

computadores em universidades, laboratórios de pesquisa, empresas, 

escritórios governamentais e casas e é por meio dela que uma imensa 

quantidade de informação se torna acessível a um grupo gigante de usuários, 

de modo instantâneo. A Net, como vem sendo denominada, hospeda uma 

variedade de serviços que oferecem problemas teóricos e práticos de 

categorização, incluindo e-mail, Wide Area Information Servers (WAIS), 

hipertextos, Usenet threads, entre muitos outros. Barabási (2009) afirma que a 

expressão Internet é utilizada como termo que abrange tudo o que se relaciona 

ao universo on-line, incluindo computadores, roteadores, cabos ópticos e até a 

Web. A Internet, portanto, é uma rede de roteadores que comunicam entre si.  

Castells (2007) e Barabási (2009) destacam que o surgimento e o 

desenvolvimento da Internet nas três últimas décadas do século XX foram 

decorrentes da união de uma estratégia militar, da grande cooperação 

científica, e da iniciativa tecnológica e inovação contra cultural que originou no 

trabalho de uma das mais inovadoras instituições de pesquisa do mundo: a 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de 

Defesa dos EUA. Inicialmente ARPA foi criada em resposta ao lançamento 

soviético do primeiro satélite, Sputnik. Essa nova rede de comunicação possuía 
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controle sobre as pesquisas militares mais avançadas e projetos de 

desenvolvimento, em particular os programas antimísseis e satélites. A ARPA 

desenvolveu inúmeras ações ousadas, a partir do ano de 1950, algumas das 

quais modificaram a história da tecnologia e divulgaram a chegada da Era da 

Informação em escalas globais. Uma dessas ações, que desenvolvia um 

conceito criado por Paul Baran na Rand Corporation em 1960, foi a criação de 

um sistema de comunicação caracterizada por sua indestrutibilidade até 

mesmo a ataques nucleares. Com base na tecnologia da informação da troca 

de pacotes, o sistema tornava a rede independente de centros de comando e 

controle, para que a mensagem buscasse suas próprias rotas ao longo da 

rede, sendo redefinida para voltar a ter sentido coerente em qualquer um de 

seus pontos.  

A primeira rede de computadores, denominada ARPANET - em 

homenagem a seu poderoso patrocinador – teve estreia em 1º de setembro de 

1969, com seus quatro primeiros “nós” na Universidade da Califórnia em Los 

Angeles, no Stanford Reseach Institute, na Universidade de Califórnia em 

Santa Bárbara e na Universidade de Utah. Os centros de pesquisa que 

colaboravam com o Departamento de Defesa dos EUA possuíam livre acesso a 

tal rede, porém os cientistas deram início a seu uso para suas próprias 

comunicações, chegando a criar uma rede de mensagens entre entusiastas de 

ficção científica (CASTELLS, 2007). 

A ideia de conectar computadores, de acordo com Barabási (2009), 

ainda ocorreu a Donald Davies, que possuía o cargo de gerência na área de 

ciência da computação do Britain National Physical Laboratory, em Tennington, 

cidade Inglesa. Ao trabalhar para colocar seu plano em prática, Davies 

reinventou pacotes e comutação de pacote. Seu grupo apresentou tais 

conceitos em um simpósio realizado em 1967, no Texas, ao grupo de pesquisa 

patrocinado pela ARPA. Após a apresentação, acabou assumindo a patente da 

comutação de pacotes em linhas mais rápidas, momento este que é 

considerado o nascimento da rede que hoje se chama Internet. 

Castells (2007) evidenciou que na década de 1970, a ARPANET usava 

links de 56.000 bits por segundo. Em 1987, as linhas da rede transmitiam 1,5 

milhão de bits por segundo. Por volta de 1992, a NSFNET, espinha dorsal da 

Internet, operava com a velocidade de transmissão de 45 milhões de bits por 
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segundo, capacidade suficiente para enviar 5.000 mensagens por segundo. Em 

1995, a tecnologia de transmissão em gigabits estava no estágio prototípico, 

com capacidade equivalente à transmissão da Biblioteca do Congresso dos 

EUA em um minuto. Contudo, esta grandiosa capacidade ainda não era 

suficiente para instituir uma teia mundial de comunicação, uma vez que era 

necessária a comunicação entre os computadores. O primeiro passo nessa 

direção foi à criação de um protocolo de comunicação disponibilizados a todas 

as redes – tarefa esta impossível de ser realizada no início da década de 1970. 

Foi no ano de 1973, a partir das pesquisas dos cientistas da computação 

Vinton Cerf e Robert Kahn, que trabalhavam para a ARPA, que se criou a 

arquitetura fundamental para a criação da Internet. A partir de um trabalho que 

visava à criação de um protocolo de comunicação realizado por Kahn e 

denominado BBN, onde Robert Metcalfe estava trabalhando na tecnologia da 

comunicação de pacotes que levaria à criação das redes de área local (LAN), 

deu-se início a Internet.  

Hoje a Web é um exemplo popular do hipertexto, de acordo com Lemos 

(2013). É na atual Internet multimídia que o usuário navega por informações, 

de site em site, em tempo real, através de interfaces, conhecidas como 

browsers (Netscape, Explore ou o pioneiro Mosaic). Mas, nem sempre foi 

assim. Castells (2007) evidencia que a equipe do CERN - Centre Européen 

Poour Recherche Nucleaire - criou um formato para os documentos em 

hipertexto ao qual deram o nome de linguagem de marcação de hipertexto 

(hypertex markup language - HTML). A linguagem da Internet, portanto, foi se 

adaptando às necessidades de um fluxo comunicacional que ganhava 

proporções gigantescas que passou a ter um formato padronizado de 

endereços - o localizador uniforme de recursos (uniform resource locator - 

URL), que combina informações sobre o protocolo do aplicativo e sobre o 

endereço do computador que contém as informações solicitadas. É 

interessante destacar que os primeiros sítios da web foram criados por grandes 

centros de pesquisa científica de todo o mundo.  

Castells (2007) afirma que no ano de 1992, Marc Andreessen, entediado 

com a aparência que as informações assumiam na Internet “(…) resolveu que 

era divertido tentar dar à Web a face gráfica, rica em meios de comunicação 

que lhe faltava. O resultado foi o navegador da Web chamado Mosaic” (p. 90), 
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navegador criado para funcionar em computadores pessoais. Marc Andreessen 

e seu colaborador disponibilizaram o Mosaic gratuitamente na Web do NCSA 

em novembro de 1993, e em abril de 1994 já havia alguns milhões de cópias 

em uso.  

Logo surgiram novos navegadores, ou mecanismos de pesquisa, e 
o mundo inteiro abraçou a Internet, criando uma verdadeira teia 
mundial. Quando, mais tarde, a tecnologia digital permitiu o 
empacotamento de todos os tipos de mensagens, inclusive o som, 
imagens e dados, criou-se uma rede que era capaz de comunicar 
seus nós sem usar centros de controles. A universalidade da 
linguagem digital e a pura lógica das redes do sistema de 
comunicação geraram as condições tecnológicas para a 
comunicação global horizontal (CASTELLS, 2007, p. 90). 

Recuero (2009) ao abordar o advento da internet em sua obra “Redes 

Sociais na Internet”, afirma que as diversas mudanças atualmente percebidas 

na sociedade são advindas da Internet, sendo que uma das que mais possui 

importância para a autora é a possibilidade de expressão e sociabilização 

através das ferramentas de comunicação mediada pelo computador (CMC). 

Essa proporciona a construção, interação e comunicação entre os atores que 

passam a imprimir rastros que permitem o reconhecimento dos padrões de 

suas conexões e a visualização de suas redes sociais através desses rastros.  

É o surgimento dessa possibilidade de estudo das interações e 
conversações através dos rastros deixados na Internet que dá 
novo fôlego à perspectiva de estudo de redes sociais, a partir do 
início da década de 90. É, neste âmbito, que a rede como 
metáfora estrutural para a compreensão dos grupos expressos na 
Internet é utilizada através da perspectiva de rede social 
(RECUERO, 2009. p. 21). 

Contudo, Castells (2007) destaca que por volta de 1990 os não-iniciados 

ainda tinham dificuldade em usar a internet, pois a capacidade de transmissão 

de gráficos era extremamente limitada, sendo muito difícil localizar e receber 

informações. Um novo salto tecnológico permitiu a difusão da Internet na 

sociedade em geral: a criação de um novo aplicativo, a teia. Foi então, que a 

equipe do CERN criou um formato para os documentos em hipertexto ao qual 

se nomeou de linguagem de marcação de hipertexto (hypertex markup 

language - HTML), dentro da tradição de flexibilidade da Internet, para que os 

computadores adaptassem suas linguagens específicas dentro desse formato 

compartilhado, adicionando essa formatação ao protocolo TCP/IP.  
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Também configuraram um protocolo de transferência hipertexto 
(hypertext transfer protocol - HTTP) para orientar a comunicação 
entre programas navegadores e servidores de WWW; e criaram 
um formato padronizado de endereços, o localizador uniforme de 
recursos (uniform resource locator - URL), que combina 
informações sobre o protocolo do aplicativo e sobre o endereço do 
computador que contém as informações solicitadas. O URL 
também podia relacionar-se com uma série de protocolos de 
transferência, e não só o HTTP, o que facilitava a interface geral 
(CASTELLS, 2007, p. 89). 

Foi na década de 90, de acordo com Castells (2007) que a Internet se 

tornou tecnologia comercial, e as principais empresas de equipamentos para 

Internet, de implantação de redes de computadores, de softwares e portais 

começaram a se fixar no Vale do Silício. Este é o local da Califórnia – Estados 

Unidos - onde se concentram as maiores empresas do ramo da tecnologia e 

também as empresas novatas da internet que revolucionaram o comércio, 

como a Ebay. 

Em fins da década de 1990, mais uma mudança no cenário da Internet 

modifica as tecnologias dos microcomputadores, provocando uma 

comunicação global através da interconexão de dispositivos de processamento 

de dados existentes em diversos formatos. Este novo sistema que Castells 

(2007) destaca, se configura em uma rede montada ao redor de servidores da 

web que se valem dos mesmos protocolos da Internet, mas que também são 

equipados com capacidade de acesso à servidores em mega computadores, 

geralmente diferenciados entre servidores de bases de dados e servidores de 

aplicativos.  

Embora o novo sistema ainda tivesse em processo de formação 
enquanto eu escrevia este livro, os usuários já tinham acesso à 
rede com uma série de aparelhos especializados, de finalidade 
única, distribuídos em todos os setores da vida e das atividades 
em casa, no trabalho, em centros de compras e de 
entretenimento, em veículos de transporte público e, por fim, em 
qualquer lugar. Esses dispositivos, muitos deles portáteis, 
comunicam entre si, sem necessidade de sistema operacional 
próprio. Assim, o poder de processamento, os aplicativos e os 
dados ficam armazenados nos servidores da rede, e a inteligência 
da computação fica na própria rede: os sítios da web se 
comunicam entre si e têm á disposição o software necessário para 
conectar qualquer aparelho a uma rede universal de 
computadores. Novos softwares, como o Java (1995) e o Jini 
(1999) criados por Bill Joy na Sun Microsystems, permitiram que a 
rede se tornasse o verdadeiro sistema de processamento de 
dados. A lógica do funcionamento de redes, cujo símbolo é a 
Internet, tornou-se aplicável a todos os tipos de atividades, a todos 
os contextos e a todos os locais que pudessem ser conectados 
eletronicamente (CASTELLS, 2007, p. 90). 
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Percebem-se, com esta citação de Castells, que os grandes avanços 

pelos quais a Internet passou ocorreram e vêm ocorrendo em tão curto espaço 

de tempo, que algumas teorias e termos se tornam ultrapassados em pouco 

tempo, já que a cada dia, novas e novas tecnologias são colocadas no 

mercado. Assim, a World Wide Web, conforme Rüdiger (2011) apresenta, 

origina-se deste contexto de mudanças e adaptações. A WEB é o canal ou 

rede telemática que, em pouco tempo, se tornou o cenário multimídia 

conhecido hoje e dentro do qual vai se articulando toda uma cibercultura. 

Citando uma matéria da Revista Times, de julho de 1994, Rüdiger destaca que 

o pensamento dos pioneiros da década anterior, que idealizavam uma conexão 

entre os computadores, estava sendo substituído pela crença popular de que 

um simples computador pode tudo.  

Pierre Lévy, em sua obra intitulada “Cibercultura” (2010) destaca que, 

em pleno desenvolvimento na Internet e da Web, os documentos não se 

encontram mais fixados em um CD-ROM, entretanto são acessíveis on-line 

para um número infinito de pessoas.  

Quando o sistema de visualização em tempo real da estrutura do 
hipertexto (ou a sua cartografia dinâmica) é bem concebido, ou 
quando a navegação pode ser efetuada de forma natural e 
intuitiva, os hiperdocumentos abertos acessíveis por meio de uma 
rede de computadores são poderosos instrumentos de escrita-
leitura coletiva (LÉVY, 2001, p. 59). 

Nesta sociedade da informação, a internet se tornou o meio pelo qual a 

população pode ter acesso a qualquer conteúdo, já que há uma gama infinita 

de assuntos disponibilizados em hiperdocumentos no ciberespaço. Souza 

(2003) acrescenta que o ambiente cibernético do terceiro milênio é meio para o 

desenvolvimento da criatividade humana, uma vez que as novas tecnologias de 

comunicação – com características interativas, dialógicas e segmentadas – 

propiciam a criação de muitas alternativas para auxiliar no cotidiano das 

pessoas. “Com o surgimento da Internet e das tecnologias de multimídia que 

estimulam a interatividade e a criatividade humana, as possibilidades de 

caminhos e alternativas dialógicas crescem em progressão geométrica” 

(SOUZA, 2003, p. 43). 

A web anuncia e realiza progressivamente a unificação de todos 
os textos em um único hipertexto, a fusão de todos os autores em 
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único autor coletivo, múltiplo e contraditório. Não há mais que um 
único texto, o texto humano (LÉVY, 2001, p. 141). 

Atualmente, a internet se desenvolve segundo decisões distribuídas em 

termos locais, com base no “quando necessário”. Deixando de possuir as 

características iniciais, atualmente qualquer pessoa que possuir acesso à 

Internet poderá adicionar links sem necessitar de permissão de uma autoridade 

central. Tampouco existe uma rede única, conforme salienta Barabási (2009, p. 

134).  Redes independentes, mas interligadas, coexistem e operam, regulando-

se por nomes como WNET, vBNS ou Abilene. 

Poder-se-ia pensar que existe alguém de fora que, se necessário, 
teria condição de interromper todo o aparato. Errado. Embora se 
pudesse persuadir uma instituição a encerrar parte da rede sob 
sua responsabilidade, nenhuma companhia ou pessoa, 
individualmente, controla mais que uma fatia desprezível de toda a 
internet. A rede subjacente tornou-se tão distribuída, 
descentralizada e localmente protegida que mesmo uma tarefa tão 
simples como a produção de um mapa central se revela 
praticamente inexequível (BARABÁSI, 2009, p. 134). 

Souza (2003) demonstra, a partir do surgimento da Internet sem fio e da 

WEBTV, que a possibilidade dessa rede se expandir sem depender do 

computador, já é mais um avanço nesse cenário. O acesso via celular e TV a 

cabo acaba criando novas expectativas de ampliação da rede a um custo cada 

vez mais baixo. Destaca-se que tais dados se intensificaram com o advento da 

web 2.0 e sua característica multimídia, que possibilita dar acesso aos mais 

variados grupos sociais e culturais. 

Portanto, chega-se ao conceito de que a Internet é um novo ambiente 

que existe paralelamente ao mundo real, físico e palpável. Koepsell (2004) 

evidencia que a Internet passou a ser sinônimo, na cultura popular, da 

concepção de ciberespaço. Isso porque confere o significado de que o 

ciberespaço é tido como uma grande rede de computadores pela qual os 

usuários ficam com seus cérebros abertos a novas possibilidades e vivenciam 

uma “alucinação consensual”.  

A Internet não é ainda quase igual ao ciberespaço e nunca pode 
ser. Mesmo se fosse, a informação nesse ciberespaço existiria em 
forma de bits, que seriam representados como objetos 
tridimensionais e na realidade virtual. 
As redes e a Internet não são mais ou menos elementos do 
ciberespaço como grupos de bits em vários dispositivos de 
armazenamento. Cabos e fibras óticas que conectam 
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computadores em uma rede agem também como dispositivos de 
armazenamento. Cabos e fibras óticas que conectam 
computadores em uma rede agem também como dispositivos de 
armazenamento, já que contém bits (KOEPSELL, 2004, p. 88). 

Lemos; Lévy (2010) enfatizam que a Internet já é uma realidade mundial 

que interliga todos os países do planeta, sendo que as ferramentas sociais da 

Web 2.0 alavancaram o crescimento das redes sociais e com isso fez surgir 

uma forma de ativismo político e protestos que surgem utilizando as 

tecnologias e redes informacionais como suporte. Assim, “O mundo da 

cibercultura está longe de ser uma utopia, e o futuro aponta para o desafio de 

uma ciberdemocracia global” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 23). Castells (2007) 

acrescenta que a atual revolução tecnológica não é caracterizada pela 

centralidade de conhecimentos e informação, mas pela aplicação dos 

conhecimentos e das informações para que sejam geradas novas formas de 

conhecimento, formando um ciclo de que se realimenta entre a inovação e seu 

uso. 

Mas, o que é interessante é a ênfase que deve ser dada à capacidade 

da sociedade se adaptar e dominar uma tecnologia. Castells (2007) elucida que 

a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia em um 

dado período histórico, acaba que por delinear seu próprio destino. Assim, “a 

tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de transformação das 

sociedades, (…) sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu 

potencial tecnológico” (CASTELLS, 2007, p. 45). 

Dessa forma, observando as intensas mudanças que ocorrem no 

cenário atual, é possível averiguar como a sociedade absorveu as 

modificações advindas das tecnologias da informação e principalmente com a 

Internet - que modificou desde as relações pessoais até mesmo o comércio de 

produtos - e criou-se um universo paralelo ao real. A Internet, que ainda é 

confundida com uma simples rede de computadores, passa a ser um não-lugar, 

um local onde as pessoas podem assumir novas formas e se comportar como 

o de costume, ou não. É no Ciberespaço, este novo espaço virtual, que a 

sociedade vem conhecendo novas formas de se relacionar, trabalhar, procurar 

conhecimento e produzir conhecimento.  
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2.2  CIBERESPAÇO E AMBIENTE 

O termo Ciberespaço de acordo com Koepsell (2005), Lévy (1996) e 

Lemos (2013) foi criado pelo romancista Willian Gilbson em sua obra fictícia 

“Neuromancer”, publicada em 1984 e desenvolveu o termo "Cyberpunk" que 

coaduna com subcultura focada na Cybercultura, remetendo assim sua 

preferência por música psicodélica e misturas entre rock, punk e eletrônica. 

Para Gibson, o ciberespaço é um espaço não físico ou territorial composto por 

um conjunto de redes de computadores por meio das quais todas as 

informações (sob as suas mais diversas formas) circulam. O ciberespaço 

gibsoniano é uma “alucinação consensual”. A Matrix, como Gibson a denomina, 

é a mãe, o útero da civilização pós-industrial na qual os cibernautas vão 

penetrar. Ela será povoada pelas mais diversas tribos, onde os cowboys do 

ciberespaço circulam em busca de informações. A Matrix de Gibson se traduz 

em uma caricatura do quotidiano. 

 Para Lemos (2013), o conceito "ciber", associado às tecnologias 

microeletrônicas, sustentará uma complexa relação de conteúdos da vida 

social. Rüdiger (2008) relata que o cultivo do ciberespaço, envolve processos 

de crença metafísica em um espaço mental dentro do indivíduo e não somente 

um simples efeito da pesquisa tecnológica como novos meios de comunicação 

e expressão. Lemos (2013) que desde os terminais bancários até o acesso à 

internet, acrescenta que o termo 'ciber' está associando também a vários 

espaços como ciberpunk, cibversexo, cibermoda, cibereconomia, ciber-raves, 

ciberespaços que possuem suas particularidades, diferenças, semelhanças, 

formatos.  

De acordo com Lemos (2013) as tecnologias de comunicação surgiram a 

partir do século XIX, onde os artefatos eletroeletrônicos, como telégrafo, rádio, 

telefone, cinema ampliaram o desejo do homem de agir a distância da 

ubiquidade. Essa utopia está se transformando em uma utopia no ciberespaço. 

Koepsell (2005) questiona sobre o conceito do ciberespaço, considerando a 

possibilidade ser uma existência, ocorrência ou a unificação de ambos os 

termos. Ainda para o autor, o ciberespaço desenvolveu-se junto com os 

computadores, podendo afirmar que os mesmos são qualquer máquina que 
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manipula entrada e saída de dados de acordo com a programação 

implementada. 

Para Lemos; Lévy (2010), o ciberespaço relaciona-se a um espaço de 

significação comum entre os indivíduos que os utilizam. Trata-se de uma 

atualização do espaço virtual, da linguagem de comunicação e da cultura. De 

acordo com os autores, não existe distância física no ciberespaço, uma vez 

que ele se encontra arraigado em estruturas arcaicas, imaginárias e simbólicas 

de toda a vida social.  

Ao diferenciar virtual de real, Lévy (1996) enfatiza que o virtual não se 

opõe ao real, mas sim ao atual. Inversamente oposto ao conceito de possível, 

estático e já constituído, o virtual é como o complexo problemático e o autor 

denomina o processo de resolução de atualização. Esse complexo 

problemático compete à entidade considerada e compõe inclusive uma de suas 

dimensões maiores. Na atualização, portanto, o que ocorre é a solução de um 

problema, uma solução que não estava contida previamente no enunciado. A 

atualização, dessa forma, é criação, a invenção de outra forma que surge a 

partir de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades ocorrendo uma 

produção de qualidades novas, uma transformação das ideias, um verdadeiro 

“devir” que alimenta de volta o virtual. 

Lemos (2013) enfatiza que o termo ciberespaço surge, assim, nos meios 

de comunicação e nas constantes discussões sobre as novas tecnologias da 

informação como sendo um conjunto de redes de telecomunicações criadas 

através do processo digital de circulação das informações. Portanto, 

compreende-se o ciberespaço sob duas perspectivas: como o lugar onde 

ocorre um ambiente simulado (realidade virtual) e como o conjunto de redes de 

computadores, interligados ou não, em todo o planeta, a Internet. E, de acordo 

com o autor, em um futuro próximo, essas definições serão interligadas, já que 

as redes permitirão além da conexão, a interação com mundos virtuais em três 

dimensões.  

 

 O Conceito de Território 

E é neste não lugar que se concretiza a não existência de barreiras 

físicas que antes separavam as culturas, como afirma Lévy; Lemos (2010). 
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Assim, o ciberespaço simula uma espécie de objetivação técnica do espaço 

virtual da linguagem e da cultura, que se tornou comum para toda a 

humanidade. Portanto, as distâncias físicas se tornam irrelevantes no 

ciberespaço, mas as distâncias semânticas que passam a ser a verdadeira 

base da ordem do ciberespaço, pois são elas que apoiam a proximidade entre 

sites nas respostas das máquinas de busca etc.  

O ciberespaço é, por conseguinte, uma entidade que intensifica o real, 

cria uma realidade aumentada que está crescendo muito diante de toda a 

sociedade contemporânea. Além dessas características, o ciberespaço ainda 

possui a característica de ser um espaço transnacional no qual o corpo é 

abolido no espaço, mas que ocorrem diversas formas de sociabilização. Assim, 

esse espaço virtual, traduz-se num não-lugar, em um lugar imaginário no qual 

não se entra, mas onde se traduz os pensamentos de muitas pessoas, 

demonstrando por meio de uma grande rede de textos, em hipertextos 

interativos, nos quais “(…) cada um pode adicionar, retirar e modificar partes 

dessa estrutura telemática, como um texto vivo, um organismo auto-

organizante, um cybionte em curso de concretização” (LEMOS, 2013, p. 124). 

No ciberespaço, Lévy; Lemos (2010) destacam que o “eu” também se 

torna desterritorializado, pois está cada vez menos ligado a uma localização 

física, a uma classe social, a um corpo, um sexo, ou a uma idade. Isso não 

significa que não se terá mais corpo orgânico, sentimentos humanos, nem 

relações fundadas na vizinhança, classes ou faixas etárias. Cada maneira de 

organizar esses dados pode ser chamada de um espaço atual. O termo espaço 

parece ter significação quando se considera que cada maneira de agrupar 

resolve certo sistema de proximidade e quando se realiza essa abordagem, o 

espaço geográfico passa a ser sistema de proximidade particular que 

representa um espaço atual. O espaço virtual, dessa forma, compreende o 

conjunto aberto ao infinito de maneiras de organizar os signos digitais que 

também estão presentes na rede, sendo apenas outro nome da noosfera, isto 

é, a copresença de signos e ideias produzidas pela cultura humana.  

O território é assim, conforme Santos (2007) destaca, um espaço social 

existente no ciberespaço, onde é tecida uma variabilidade de ações 

intersubjetivas, de forma a tomar posse da dimensão do território no 

ciberespaço e nas redes sociais implica.  
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 O Conceito de Virtualização 

Lévy (1996) em sua obra “O que é o virtual?” afirma que um movimento 

geral da virtualização afeta hoje não apenas a informação e a comunicação, 

todavia, os corpos, o funcionamento econômico, os quadros coletivos da 

sensibilidade ou o exercício da inteligência. A virtualização, portanto, alcança 

mesmo as modalidades da constituição da coletividade: comunidades virtuais, 

empresas virtuais, democracia virtual entre outros. Ainda que digitalização das 

mensagens e a extensão do ciberespaço cumpram um papel capital na 

transformação em curso, trata-se de uma onda que ultrapassa amplamente a 

informatização.  

Para Lévy (1996) a compreensão da diferença entre o real e o virtual 

também se concebe na compreensão da dinamicidade da virtualização, já que 

pode ser definida como o movimento inverso da atualização, consistindo na 

passagem do atual ao virtual, em uma “elevação à potência”, uma mutação de 

identidade. 

 

 Definindo Migração 

Lévy (1996) parte para a conceituação do termo migrante, que direciona 

o pensamento para a caracterização do sujeito que habita o ciberespaço. Esse 

termo, que caracteriza um sujeito que se desloca de um lugar para o outro, 

surge do termo que provém do latim migratione, e significa “(…) mudar de 

habitação, passar de um lugar para o outro, ir-se embora, sair” (SANTOS, 

2007, p. 89). Assim, migrante equivale a estrangeiro, quando não é a mesma 

coisa. Todo estrangeiro (o não nacional) é um imigrante em potencial, mais 

estrangeiro é um estatuto jurídico. Não é a transposição dos limites territoriais 

que separam duas nações, que torna o estrangeiro um imigrante. Em suma, 

migrante é uma palavra que assume variáveis espaciais, como fronteiras, 

cruzamentos, travessia, o que revela que a liberdade de movimento (o ir e vir) 

é, sobretudo espacial. Assim, o conhecimento do que se constitui numa rede, 

servirá de base para a compreensão do que venha a ser um migrante. A 

migração, conforme aponta Santos (2007), é: 
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(…) um fato político, o uso da rede articulada é categoria território 
nos permite refletir simultaneamente em uma dupla dimensão 
política: 1) Da ordem da nação, mas em múltiplas escalas - e 
escala do Estado do qual essa migração se origina - o da ordem 
da emigração; e a escala do Estado para onde se destinam os 
migrantes - o da ordem da imigração, como propunha Sayad 
(1998); 2) A dimensão que designamos de “ação política cotidiana” 
- compreender como entre essas políticas de Estado se articulam 
os migrantes e em que sentido ao responder as políticas dos 
respectivos Estados-nações constroem suas ações defensivas 
(SANTOS, 2007, p. 68). 

Dessa forma, os migrantes percorrerem diversos lugares e buscam 

entender o significado de diferentes códigos, e a rede funda o espaço no qual 

negociam e constroem sua identidade de e imigrante. Deleuze; Guatarri (1995) 

quando abordam o Princípio da Ruptura na obra “Mil Platôs”, referem-se à 

questão do sujeito pós-moderno, permeado pela virtualização, ser 

caracterizado como “dândi”, como um ser errante, que busca no ciberespaço e 

em seus nós, informações possíveis para a compreensão do que o cerca. 

Assim, o migrante em uma identidade política/cultural/social é o não-nacional 

no território que os recebe (SANTOS, 2007). 

 

 A Inteligência Coletiva 

Cavalcanti; Nepomuceno (2006) atentam ao fato de que a Inteligência 

Coletiva não é um tema novo, uma vez que sempre existiu na sociedade 

humana a discussão em torno deste assunto. Desde os tempos das cavernas, 

os humanos discutem e tomam decisões coletivamente. Mas, Lévy (2007) 

retoma a observação de tal expressão, que na atualidade assume uma nova 

dimensão devido à existência do ciberespaço. Graças ao novo paradigma de 

comunicação inaugurado a partir do ambiente de rede, a Inteligência Coletiva 

em rede se configura a partir da troca de informações a distância, com grande 

velocidade e a baixo custo, por muitos grupos de pessoas em um ambiente 

multidirecional de comunicação.  

Assim, inteligência coletiva é um termo cunhado por Lévy, apontado por 

Cavalcanti; Nepomuceno (2006) como uma nova forma de produzir 

conhecimento em rede por meio de conexões sociais e de ações conduzidas 

por comunidades, que fazem uso de ferramentas interativas disponíveis nos 

ambientes de rede. Os autores enfatizam que o fato de os atores estarem em 

rede não significa que se cria inteligência coletiva, isso só ocorre quando os 
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processos de atualização, propostos por Lévy (2007) são alcançados. Castells 

(2007) evidencia que apesar do uso das ferramentas tecnológicas, a 

Inteligência Coletiva só ocorre quando a capacidade do indivíduo em aprender 

a captar, gerir, disseminar e aplicar o conhecimento adquirido for colocada em 

prática nas interações que existem no ciberespaço.  

Portanto, Cavalcanti; Nepomuceno (2006) destacam que a Inteligência 

Coletiva em rede será o resultado do compartilhamento da informação de um 

grupo em determinado ambiente propício, baseado em determinados fatores, 

para a aplicação do conhecimento. Os autores ainda identificam três métodos 

que evidenciam as formas como a Inteligência Coletiva é gerada: A Inteligência 

Coletiva Inconsciente é quase sempre formada por comunidades em redes 

desarticuladas, cujos membros quase nunca travam contato direto, seja virtual 

ou presencial, portanto, é reveladora de tendências, incentivadora de grandes 

ondas, do processo viral, que aponta caminhos para o conjunto - e explica, por 

exemplo, o Skype. A Inteligência Coletiva Consciente é sempre o produto de 

comunidades em redes articuladas, onde seus membros travam contato regular 

direto pela rede, ou mesmo fora dela. Possui um pouco de dinâmica da 

primeira, embora em escala menor, caracterizando-se principalmente por uma 

função crítica e reflexiva, de filtragem e de análise - como, por exemplo, o 

Linux. Já a Inteligência Coletiva Plena, aquela em que se consegue, num 

mesmo ambiente, potencializar as duas formas anteriores. 

  



56 
 

 
 

3. A CIBERCULTURA E AS REDES SOCIAIS DIGITAIS 

As TICs além de influenciarem grandes modificações sociais 

possibilitaram a formação de uma nova cultura: a cultura do ciberespaço. E é 

no interior do Ciberespaço que novas formas de se relacionar, de pensar e de 

produzir conhecimento são observadas. Este capítulo, portanto, se fixará na 

abordagem do que é e quais são as características da Cibercultura, bem como 

na definição e caracterização das Redes Sociais Digitais – RSDs. 

3.1.  CIBERCULTURA 

A criação de um novo espaço desprovido de fronteiras possibilitou o 

surgimento da Cibercultura, que engloba todas as características das 

produções humanas disseminadas Ciberespaço, como enfatiza Rüdiger: 

Desde o século XVII, convertera-se a técnica, informada pela 
ciência, em poderosa força de intervenção material que afeta cada 
vez mais o nosso modelo de ser, a vida cultural e as formas de 
sociabilidade, conforme dá prova agora a própria cibercultura. A 
cibercultura, com efeito, expressa e, às vezes, articula para o 
homem comum circunstâncias históricas mais abrangentes que 
vão surgindo em seu mundo com a progressiva informatização da 
era maquinística surgida naquela época (RÜDIGER, 2011, p. 11). 

Lemos (2013) e Rüdiger (2011), conceituam a cultura contemporânea 

atreladamente às tecnologias digitais, que, envolvendo o ciberespaço, 

simulação, virtualização e tempo real, permitem a criação de uma nova relação 

entre técnica e social, essa denominada cibercultura. Ambos afirmam que a 

cibercultura relaciona-se a um campo de reflexão intelectual, permeado por 

várias tendências de interpretações que partem através de uma formação 

histórica de cunho prático e cotidiano do homem, utilizando mecanismos de 

força e rápida expansão baseada as redes telemáticas.  

Santaella (2003) evidencia que os microcomputadores pessoais e 

portáteis foram inseridos no mercado doméstico nos anos de 1980, onde a 

sociedade presenciou uma grande transformação de espectadores para 

usuários. Nessa época, ocorria a relação receptiva de sentido único como o 

televisor, que posteriormente exigiu-se o modelo interativo e bidirecional 

proporcionado pelos computadores. Por meio das telas dos computadores, 

estabeleceu-se uma interconexão entre a eletricidade biológica e tecnológica. 
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Essa comunicação possibilitou uma mudança de hábitos com características 

mais independentes de seleção e escolhas próprias por parte dos usuários, 

surgindo assim a cultura da velocidade das redes que apresentava a 

necessidade de acelerar e humanizar a interação homem x computador. Antes 

da existência da comunicação através de interfaces de computadores, os 

hábitos eram exclusivos de consumismo automático. 

A cultura da Internet se baseia no progresso que a tecnologia 

proporcionou aos seres humanos, sendo que as mudanças provocadas pela 

tecnociência moderna exploraram o registro das atividades na vivência 

cotidiana. O mundo conhecido vem passando por um processo de 

transformação, governado pela tecnologia e seus efeitos, ainda que se 

projetando de maneira alongada, essa transformação se antecipa a muitas de 

obras de ficção o que em alguns momentos gera uma preocupação em todo 

aquele que nutre alguma curiosidade por esta civilização. (CASTELLS, 2003). 

    Esses novos hábitos, conforme aponta Castells (2003) 

proporcionados pelos meios interativos foram sendo introduzidos 

gradativamente pela cultura de mídias. Atualmente, acontece com maior 

frequência nas redes, tendo com objetivo eliminar os fatores de centralização, 

sincronização e padronização característicos dos meios de massa, 

proporcionando assim uma maior diversidade e liberdade de escolha para os 

usuários. Diversas mudanças foram moldadas na comunicação interpessoal, 

sendo assim, cada usuário pode tornar-se produtor, criador, apresentador, 

difusor, compositor e montador de seus próprios produtos. De tal modo, a 

sociedade vem sofrendo transformações do modelo piramidal para reticular de 

integração em tempo real, mediante a concorrência. Essa transformação é 

considerada a terceira era midiática, chamada cibercultura. 

De acordo com Lévy (2010) a cibercultura constitui-se de uma civilização 

sem fronteiras e de telepresença generalizada. Para o autor, a conexão entre 

os computadores, aparelhos inteligentes e dispositivos móveis são um bem em 

si, sendo o horizonte técnico da cibercultura a comunicação universal. Para 

Santaella (2003) a cibercultura encontra sua face em qualquer desses 

dispositivos através de suas requisições e possibilidades quando conectada em 

redes, permitindo assim que pessoas troquem qualquer tipo de mensagens 

síncronas ou assíncronas entre indivíduos ou grupos, participem de 
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conferências sobre diversos temas, tenham acesso a informações públicas, 

construam mundos virtuais, elaborem enciclopédias, desenvolvam projetos 

políticos e novas amizades.  

Rüdiger (2011) corrobora com Lévy (2010) ao afirmar que Cibercultura é 

a expressão que designa o conjunto dos fenômenos cotidianos conduzidos 

pelo progresso das tecnologias da informação e seus maquinismos, ou ainda, 

“(…) a formação histórica ao mesmo tempo prática e simbólica, de cunho 

cotidiano, que se expande com base no desenvolvimento das novas 

tecnologias eletrônicas de comunicação” (p. 11). Ele ainda afirma que a 

cibercultura corresponde ao estágio em que essa tendência desponta do 

campo do conhecimento especializado e passa a ser operacionalizada não 

apenas por aqueles que possuem um conhecimento técnico, mas por todo que 

possui equipamentos domésticos e, agora, até mesmo portáteis. A palavra 

cibercultura, dessa forma, surge para dar conta dos fenômenos que nascem 

entorno das novíssimas tecnologias de comunicação, da chamada informática 

de comunicação ou mídia digital interativa.  

Castells (2003) afirma que a construção cultural que levou à criação da 

Internet está constituída da tecnomeritocrática, da excelência científica e 

tecnológica e do mundo acadêmico. A tecnomeritocracia passou a exercer 

poder de dominação (ou contradominação) a partir de seu poder de 

conhecimento, todavia manteve sua autonomia. Essa mistura de termos 

(tecnológico + meritocracia) demonstra como as tecnologias têm mérito de 

transformarem a realidade cultural acerca das relações humanas, das formas 

de comércio, etc. De posse dos valores tecnológicos da meritrocracia, as 

comunidades virtuais recriaram a sociedade, expandindo a interconexão de 

computadores. 

No momento em que se consideram as figuras do computador, do 

homem máquina e de uma linguagem baseada em código, permite-se que a 

comunicação universal foi responsável por articular elementos derivados de 

vários estratos históricos que sofreram interferência de projetos políticos, 

interesses econômicos, doutrinas militares e pesquisa científica mas, também, 

os profetismos religioso e secular, das utopias sociais, e principalmente da 

capacidade imaginativa do homem que, veiculada pela literatura e pelas artes 

passam a dominar a doutrina cultura deste século (RÜDIGER, 20112). 
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De acordo com Rüdiger (2011), a cibercultura possui características 

paradoxais já que o que é ausente em suas características é o “(…) processo 

de aperfeiçoamento moral e intelectual da individualidade e a promoção de 

uma forma mais avançada, pacífica e equilibrada de civilização” (p. 107). O 

espaço vago causado pela falência das instituições tradicionais – como o 

casamento, a igreja e a família - de acordo com o autor, deveria ser preenchido 

por um movimento de reflexão acerca da postura mercantilista que as massas 

assumem e difundem. Para o autor, a caracterização deste movimento histórico 

no qual se configura a cibercultura, deveria ser alavanca transformadora do 

mundo, já que a capacidade de diálogo entre os sujeitos sociais e suas 

expressões tecnológicas poderiam ser força motriz para modificar o próprio 

modo de ser interior e material.   

Lemos; Lévy (2010) ainda acrescenta que o novo ambiente tecnocultural 

já possui características que o tornam altamente favorável à diversidade 

(textos, sons, imagens, visões de mundo e pluralidade de vozes entre outros). 

Como uma “pós-cidade”, ou um universo paralelo, no ciberespaço como uma 

“pós-cidade” com aspecto planetário, todos os tipos de imagens, músicas, 

textos, mundos virtuais se entrecruzam aí, em línguas cada vez mais 

numerosas e nas direções do espírito cada vez mais divergentes. 

No futuro, a diversidade cultural tende a se acentuar. Sobre o 
plano conceitual, é necessário distinguir cuidadosamente a 
unidade da uniformidade. A unificação econômica, comunicacional 
e, talvez, dentro de pouco tempo, política da humanidade, não 
deve ser identificada a uma uniformização. Esse é um erro 
frequente dos críticos da cibercultura. A uma nova unificação 
técnica eles pressupõem uma uniformidade cultural. Para usar 
alguns exemplos no domínio biológico, meu corpo forma uma 
unidade mas, contrariamente á substância uniforme mas sem 
unidade de uma manequim de cera, ele é composto de uma 
grande diversidade de órgãos e tecidos. A uniformidade é morta, a 
unidade é viva (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 206). 

A dimensão política da sociedade informacional, segundo Lemos; Lévy 

(2010) se sobrepõe à nova relação entre a nova tecnologia e os processos 

comunicacionais sociais, visto que um primeiro princípio a cibercultura possui é 

a “liberação” da palavra. Essa posse da palavra faz com que a constituição da 

opinião e da esfera pública assuma novas formas.  

Sem dúvida, a esfera da conversação mundial se ampliou como 
pode ser comprovado com a expansão de sistemas e ferramentas 
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de comunicação como blogs, wikis, podcasting, softwares sociais 
(como o Orkut - de longe o mais popular no Brasil) ou os novos 
sistemas de “mobile social networking”, permitindo a troca de 
informação entre pessoas e comunidades em mobilidade, via 
dispositivos portáteis de acesso sem fio às redes. Desse primeiro 
princípio podemos destacar uma primeira constatação: a liberação 
da emissão é correlata ao aumento da esfera pública mundial e da 
emergência de novas formas de conversação e de veiculação da 
opinião pública, agora também planetária (LEMOS; LÉVY; 2010, p. 
25). 

Segundo Lemos; Lévy (2010) a transformação que ocorreu na mídia 

através da liberação da palavra ocorreu a partir das funções comunicativas 

pós-massivas que possibilitam qualquer pessoa consumir, produzir e distribuir 

informação sob qualquer formato em tempo real e para qualquer lugar do 

mundo. Isso retira das mídias de massa o monopólio na formação da opinião 

pública e da circulação de informação. A emissão livre das palavras em rede 

cria assim uma potência – a partir dos movimentos de atualização – para que a 

política e a sociedade sejam reconfiguradas.  

A estrutura massiva é importante para formar o público, para dar 
um sentido de comunidade de pertencimento local, de esfera 
pública enraizada. O sistema pós-massivo permite a 
personalização, o debate não mediado, a conversação livre, a 
desterritorialização planetária. Devemos entender essa nova 
paisagem comunicacional para vislumbrar os desafios do novo 
contexto político-comunicacional, berço da ciberdemocracia em 
gestação (LEMOS; LÉVY; 2010, p. 27). 

Quanto aos textos, Lemos; Lévy (2010) acrescentam que o crescimento 

da Internet se apoia em um verdadeiro dilúvio textual e hipertextual, uma vez 

que com o crescimento das conexões pelo mundo, as estatísticas sobre as 

línguas e os sistemas de escrita apontam para o aumento da diversidade e um 

recuo relativo do inglês – língua oficial do ciberespaço.  

Os textos on-line agrupam todos os assuntos, todas as disciplinas, 
todos os gêneros, todas as zonas da cultura, sem exceção. Sua 
qualidade e sua diversidade aumentam com uma cadência 
exponencial. Podemos ter medo de uma diminuição da 
diversidade cultural. Podemos também navegar na Internet, 
consultar os dados disponíveis, participar do movimento em curso 
e constatar que esse medo é sem fundamento. Cada novo avanço 
da comunicação provocou uma multiplicação de gêneros literários, 
artísticos, científicos e outros, em vez de uma redução da 
diversidade. O ciberespaço não faz exceção a essa regra 
(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 206). 

Assim, até mesmo a produção textual sofre influência dos novos 

paradigmas propostos pela Cibercultura, e com a abrangência do Ciberespaço 
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e a disseminação do conhecimento, nem mesmo o inglês consegue se fixar 

como língua única, uma vez que pela mistura de línguas, todas, sem 

predileção, passam a assumir papel importante na Internet, como apontam 

(LEMOS; LÉVY, 2010). 

3.2.  REDES SOCIAIS DIGITAIS 

A sociedade contemporânea, de acordo com Souza (2008), trabalha o 

conceito de redes em diversas esferas e contextos. O autor ressalta o uso do 

termo nas ciências em geral (físicas, tecnológicas, da vida e humanas) e 

acrescenta que desde a década de quarenta, o termo é utilizado nas ciências 

sociais. Na geografia, o termo redes é abordado em redes técnicas, de 

produção, de redes territoriais e redes sociais urbanas amplas, termo também 

utilizado pela administração, pelos planejadores urbanos em geral e pela 

sociologia. A administração ainda analisa redes organizacionais, empresariais 

e de controle. Na economia, surgem estudos das redes relacionadas ao 

mercado, ao consumo, a produção e aos mercados alternativos. Porém, apesar 

de no contexto atual a economia, a sociedade e a cultura serem observadas 

como uma sociedade em rede, é a rede das tecnologias de informação e da 

comunicação que têm sido o principal ponto para a análise da sociedade em 

rede, tendo a Internet como área de estudo e trabalho. Assim, pensando a 

educação na sociedade de informação atual se pensa em comunicação, já que 

é possível relacionar os vários níveis possíveis de seu estudo atualmente: do 

nível neural ao global.  

Santaella (2013) afirma que as redes sociais começaram a surgir em 

2003 e que o seu crescimento que hoje pode se considerar incomensurável 

devido ao fato de que os serviços ofertados nessas redes são grátis por meio 

dos quais se podem criar vínculos de contato para o intercâmbio de 

mensagens e conteúdos multimídia. Portanto, essas redes assumem caráter de 

verdadeiras plataformas sociais, devido à facilidade de intercomunicação dos 

usuários por meio dos recursos proporcionados por tais serviços.  

Souza (2008), desta forma, destaca que o desenvolvimento da 

multimídia, as formas interativas de acesso à informática, as conferências e 

redes via computador traduzem um novo território de disputa e luta na 
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sociedade. Isto porque, este novo território passou a ser utilizado por 

movimentos sociais como ambiente de troca horizontal de informação, com o 

objetivo de fortalecer suas estratégias de conquista de espaço na sociedade e 

assim muitas redes de movimentos sociais e culturais estão surgindo 

estimuladas pelas redes informacionais.  

De acordo com Souza (2008) os usos das redes são conceituados de 

três modos dentro do campo das Ciências Sociais. O primeiro uso possui 

caráter mais geral e está na utilização de rede como metáfora para se referir ao 

modo conectado que se assume, no ambiente virtual ou real, em forma de 

rede. Uma segunda utilização do conceito tem aspecto normativo, 

determinando a configuração que um conjunto de entidades assume, como 

uma espécie de metodologia para o funcionamento de uma empresa. Já a 

terceira forma de utilização de redes é a que diz respeito especificamente a 

análises de redes sociais, que se vale da ideia da metáfora, do método, mas a 

estes dois acrescenta a análise dos padrões de relação nelas presentes. E 

assim, o autor conclui que o traço comum a todos os trabalhos que utilizam 

análises de redes sociais é o enfoque central nas relações sociais, que sempre 

foi objeto de estudo em todas as civilizações. 

Salienta-se ainda que as redes sociais estão intimamente vinculadas ao 

desenvolvimento de redesfísicas e de recursos comunicativos e este fenômeno 

se deve ao desenvolvimento das novas tecnologias e a possibilidade de 

criação de redes de comunicação, de interesses específicos que se valem dos 

mais variados recursos, meios e canais (SOUZA, 2008).  

Do ponto de vista tecnológico, uma rede é um conjunto de elementos 

interconectados que permite o transporte de uma mensagem entre um emissor 

e um receptor, com possibilidade de troca de mensagens (SOUZA, 2008). As 

principais redes materiais são: rede telefônica, rede a cabo, rede celular ou 

móvel, rede hertziana de radiodifusão e telecomunicação, as redes de satélites 

de telecomunicação, conforme descreve o autor supracitado, que ainda 

ressalta as redes escolares e a educação a distância e possibilidade de 

interconexões entre redes tecnológicas e redes sociais.  

Há, desde redes não hierárquicas (ponto a ponto) - que conectam 
um pequeno número de usuários de um mesmo escritório ou 
departamento - até redes locais (LANs ou local - área networks) - 
conectando muitos usuários através de cabos instalados 
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permanentemente e linhas discadas - e redes metropolitanas 
(MANs ou metropolitanas networks) que conectam usuários de 
redes diferentes distribuídas por diversas áreas geográficas 
extensas (SOUZA, 2008, p. 59). 

Entretanto, há que se salientar a diferença entre as redes de TVs e as 

redes de computador. Carlos Henrique Medeiros de Souza (2003) destaca em 

sua obra “Comunicação, Educação e Novas Tecnologias” que enquanto as 

redes de TV enviam as mesmas informações para todas as estações ao 

mesmo tempo, as redes de computadores, distribuem cada mensagem para 

um determinado computador. “Ao contrário das redes de TV, as redes de 

computadores são invariavelmente de ida e volta” (p. 24). Ele ainda afirma que 

a Internet está se expandindo não só em números, contudo em termos de 

aplicação. A Internet sempre será uma parte importante da comunidade de 

pesquisa e desenvolvimento. Porém, o aumento no volume de acesso e o 

potencial da rede para se tornar a base da comunicação mundial entre pessoas 

das mais diversas origens não podem ser ignorados pela atual sociedade. 

Observa-se, portanto, que as redes sociais veem ocorrendo 

principalmente no ambiente da internet, por meio de recursos tecnológicos e 

que no espaço da mediação do computador, os laços sociais são um pouco 

diferentes, segundo (SOUZA, 2003). Recuero (2009) ao descrever a existência 

de dois tipos de laços nesse espaço: os laços associativos e os relacionais. Os 

laços associativos são aqueles construídos pelo mero pertencimento, ou seja, 

redes que são publicamente disponibilizadas pelas ferramentas (chamadas 

aqui de redes de filiação ou associação); e laços relacionais, referem-se 

àqueles laços construídos através da interação, que emergem pelas 

conversações no sistema, também chamados de redes emergentes. Ainda que 

ambas representem redes sociais anexas, representam redes sociais 

diferentes: 

Uma vez que as redes sociais decorrentes das conexões 
estruturais de um sistema podem representar uma rede estática, 
as redes sociais emergentes são aquelas que mostram 
efetivamente com que um determinado ator interage e como essas 
relações estão influenciando sua rede estruturada do sistema. Nos 
sites de rede social, ambas as redes representam redes sociais, 
pois ambas as formas de conexões são laços sociais (RECUERO, 
2009, p. 133). 
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Foi a partir do aparecimento dos laços associativos, caracterizados 

como laços sociais, e do surgimento dos sites de rede social, que se percebeu 

a influência dessas redes na sociabilidade contemporânea. E, de acordo com 

Recuero (2009) os sites de rede social intensificam e tornam esses laços 

efetivamente sociais, na medida em que eles não indicam apenas um grupo de 

indivíduos com uma característica comum, mas representam conexões efetivas 

que intervêm na rede social e sofrem interferência dela.  

Essas redes, segundo Santaella (2013) operam a partir da criação de 

perfis que são a representação dos usuários no ciberespaço. Assim, elas 

oferecem serviços de mensagem instantânea, murais de mensagens, 

postagem de fotos e vídeos, entre muitos outros. A popularização desses 

serviços promove, em cada um desses perfis, pontos de referência que se 

multiplicam em bolhas identitárias de características ilimitadas. As redes são 

constituídas, dessa forma, pelos participantes que delas se utilizam, pois, sem 

eles, as conexões não poderiam existir.  

Os sites de rede social, segundo Recuero (2009) representam as redes 

sociais e permitem que as pessoas estabeleçam conexões sociais (ou laços) 

mediante o contato estabelecido por meio de algumas ferramentas disponíveis 

nos sites. Apesar de ser uma interação um pouco artificial, as relações que são 

mantidas sofrem alteração, já que permitem o estabelecimento de conexões 

sociais que não se desgastam com o tempo e com a falta de interação, como 

também porque fazem com que essas conexões estejam permanentemente 

abertas e funcionando como vias de informação. Dessa forma: 

(…) site e rede social, (…), sustentam laços relacionais, que são 
aqueles derivados da interação entre os atores (...), e laços 
associativos, que são aqueles provenientes da associação entre 
os atores (...). Enquanto os laços relacionais nessas ferramentas, 
em geral, apontam para os laços fortes, uma vez que são 
recíprocos, constituídos de interações mais ou menos frequentes, 
os laços associativos, por sua vez, apontam para os laços fracos, 
ou seja, aqueles que não possuem quase interação, mas que 
geram valor (por exemplo, trazem informações externas) e 
influenciam as redes sociais. (RECUERO, 2009, p. 133) 

Recuero (2009), dessa forma, evidencia que esses diferentes tipos de 

conexões proporcionadas pelos sites de rede social são relevantes já que são 

essas novas formas de estar conectado que transformam as conversações. E 
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apesar de terem assumido uma nova forma, estão valendo-se de formas 

tradicionais já que se dão por meio de conversação e de laços associativos. 

De acordo com Santaella (2013) ocorre uma dificuldade em minimizar o 

papel que as redes digitais desempenham atualmente na vida psíquica, social, 

cultura, política e econômica da sociedade. Isso foi observado em pesquisa 

disponibilizada na revista Exame que abordava o papel das redes sociais 

atualmente, sendo considerado o quarto grande marco da evolução dos 

computadores, ficando atrás somente dos semicondutores criados em 1960 – 

protótipos dos computadores atuais, e da evolução da Web da 1.0 para a 2.0 e 

mais atualmente para a 3.0. 

Ao falar de redes, remete-se ao tema identidade. Como já falado, nas 

redes ocorrem às identificações, como apontou (SOUZA, 2003) e (RECUERO, 

2009). Santaella (2013) destaca que a proliferação das redes evidenciou que 

ainda pouco se conhece sobre a desconstrução das crenças tradicionais que 

abordam a identidade. Essa abordagem, que já vêm ocorrendo há décadas no 

interior da filosofia, antropologia e psicanálise, destaca a visão do ego 

unificado.  

Santaella (2013) propõe ainda o questionamento sobre as diversas 

identidades, que poderia ter sempre sido múltiplas, e que essa conceituação 

adotada para caracterizar as novas identidades sempre existiu. Porém, a 

autora ressalta que não se pode negar o surgimento de algo novo nas redes 

digitais, contudo, esse novo não se determina através da mera oposição entre 

o uno e o múltiplo, por meio de aspectos que agora emergem inéditos na 

constituição múltipla da subjetividade humana.  

As formas de construção da identidade, assim sendo, estão 

subordinadas aos processos culturais e comunicacionais propiciados pelos 

ambientes do ciberespaço que se tornam evidente, explicitando aquilo que 

antes não era tão fácil de ser detectado: a multiplicidade identitária do sujeito. 

Essa forma explícita de apresentar as várias identidades coloca em crise, o que 

a filosofia e a psicanálise já vêm fazendo há mais de um século: a falsa ideia 

do sujeito unificado, racional e estável. Ou seja, a instabilidade, que é 

indispensável a partir do eu e da subjetividade, descobriu agora no ciberespaço 

caminhos favoráveis para sua representação. Com isso, a autora destaca que 

o novo no ciberespaço não é a transformação de identidades previamente unas 
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em identidades múltiplas, já que é normal ao homem ser múltiplo. A novidade 

está em tornar essa verdade aberta, perceptível e a possibilidade de encenar e 

brincar com essa verdade. Essas considerações são de grande relevância para 

os processos de ensino e aprendizagem, pois, quando a educação restringe o 

eu de cada indivíduo ficam concebidas, de forma errada, as estratégias 

educacionais em uma cultura digital (SANTAELLA, 2003). 

As redes sociais, conforme destaca Santaella (2013), vão além de outros 

serviços oferecidos na rede, pois reúnem as funcionalidades dos demais sites e 

permitem socializar as ações que cada ator realiza. E, ao criar um perfil nas 

redes sociais, as pessoas passam a responder e atuar como se esse perfil 

fosse uma extensão de si, aquilo que constitui sua identidade. Esses perfis 

passam a ser como pavilhões que representam as pessoas que os mantêm e 

que os criaram. E a partir desses perfis são criadas novas experiências de 

subjetivação com uma expressividade funcional inédita uma vez que cada 

usuário desenvolve uma maneira de uso e de apropriação das redes. Assim, 

percebe-se que subjetividades são transformadas de um estado de 

passividade, isolamento e silêncio para uma forma de subjetividade ativa, 

quando a participação dos indivíduos nesses espaços virtuais reforça a criação 

de uma identidade digital, até mesmo estimula a possibilidade de assumir 

várias identidades ou papéis para o exercício da fantasia, imaginação e de 

novos tipos de narrativas ou ficções. É normal que os usuários passem a 

conviver com a presença digital das pessoas com bases nesses contextos.  

Uma vez que as redes se constituem em ambientes em que cada 
um tem visibilidade no seu entorno, dependendo do uso que 
decide fazer dele, é uma constante a intenção de dar-se a 
conhecer, e gerar tráfego comunicativo por meio de conteúdos 
profissionais ou amadores. A transparência é reforçada pelos 
simples fato de cada cibercidadão poder expressar suas ideias, 
necessidades, sugestões, críticas ou qualquer tipo de sentimento. 
Assim, qualquer um passa a funcionar como gerador de conteúdos 
e de vínculos emocionais. As pessoas se reconhecem e se 
relacionam principalmente por temáticas. Há formas de 
categorização do discurso, como são os recursos do Twitter, que 
também funciona como um recurso de documentação 
(SANTAELLA, 2013, p. 44). 

Característica das redes é que os grupos se formam e se mantêm 

ligados ou não, uma vez que o tempo e o espaço são ativos, passageiros e 

fragmentados dentre as perspectivas que cada um pode gerar ou absorver 
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nesses âmbitos de convivência e dentro dessas redes, são criados laços fracos 

e, com muito menos frequência, laços fortes, como destaca Santaella (2013).  

Exemplificando o conceito de redes sociais digitais, Santaella (2013) cita 

o Twitter e o Facebook, como as redes mais frequentadas no Brasil, e que são 

incrementadas por outros softwares que se relacionam com seus serviços 

principais de maneira simples e controlada, o que inovou a convivência de 

modo que a transparência e o acesso passaram a ganhar novos contornos. É, 

dessa forma, uma cultura na qual seus membros acreditam que suas 

contribuições desenvolvam determinado grau de conexão social com o outro, 

de modo a estimular os demais a pensar (ou não) sobre o que cada um cria, 

por mais insignificante que seja. Assim, Santaella (2013) propõe características 

para essas culturas de participação, que incluem: 

(a) Afiliações, formais e informais, em comunidades on-line 
centradas em diversas formas de mídia. 

(b) Usos que potencialmente produzem mudanças na plataforma. 
(c) Usos baseados em valores de afinidade, confiança e 

afetividade. 
(d) Solução colaborativa de problemas pelo trabalho conjunto de 

equipes para realizar tarefas e desenvolver novos 
conhecimentos. 

(e) Circulações que determinam o tipo de fluxo entre as mídias.  
(SANTAELLA, 2013, p. 45). 

Portanto, as culturas de participação se materializam nas redes sociais, 

nas quais as novas palavras de ordem são: expor-se, trocar, colaborar em 

atividades de interação que encontram suas bases em princípios de confiança 

e de compartilhamento (SANTAELLA, 2013). Logo a internet assumiu assim 

uma característica de hiperespaço plural, no qual são produzidas, publicadas, 

distribuídas e consumidas mensagens multimídia em um sistema de trocas e 

reciprocidades. Com isso, os princípios baseados em participação, colaboração 

e compartilhamento expandiram-se notavelmente, como Recuero (2009) e 

Souza (2003) observaram. A partir dessa troca de experiências que existe nas 

redes, processos de construção coletiva do conhecimento, conhecidos com 

processos de intercriatividade, são encontrados já que ocorre a cooperação 

recíproca por meio da qual se fazem coisas e se resolvem problemas juntos. 

Santaella (2013) considera a polissemia e a multiplicidade de 

identidades como características básicas dessa sociedade que se conecta em 

várias redes. Essas características fazem surgir um novo cenário de 
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convivência humana, permeada por discursos persuasivos, exigentes, 

excludentes, impositivos, já que não é necessário mais nada além de um 

celular para que alguém se converta em produtor de informação e com uma 

capacidade de mobilização eficaz.  

Santaella; Lemos (2010) destacam a vivacidade das redes que depende 

da copresença dos atores em uma multiplicidade de filamentos que se 

desenvolvem a partir de um pequeno grupo a uma gigantesca malha de 

conexões. Essa vivacidade é acentuada pelas conexões de internet fixa ou 

móvel. As autoras enfatizam que a modalidade de interação predominante da 

década de 1990 era a navegação unidirecional, diferenciada pela ampliação 

dos nós de rede e pela estruturação de canais de comunicação entre tais nós 

por meio da evolução acelerada dos mecanismos de busca e das comunidades 

digitais. A partir desse movimento de "tribalização" é que as primeiras 

plataformas de redes sociais foram surgindo. Num estudo diacrônico, os 

autores ainda destacam que as primeiras redes sociais eram baseadas na 

interatividade em tempo real para redes socialmente configuradas (ICQ), 

característica das redes sociais 1.0, que não possibilitavam tanta interação 

como as que existem atualmente, com as redes sociais 2.0, nas quais foi 

possível o compartilhamento de arquivos, interesses etc. Surgia, então a era do 

Orkut, MySpacce, LinkdIn, etc que somente a partir de 2004, com a criação do 

Facebook, que o universo das Redes Sociais conhecia seu aspecto 3.0, 

caracterizado pela interação com outras redes e pelo uso generalista de jogos 

sociais como Farmville e Mafia Wars, assim como de aplicativos para 

mobilidade. Essas redes sociais, atualmente, agregam todas essas 

modalidades diferenciais, dessa forma, sua evolução caracteriza-se pela 

transformação gradual das redes monomodais 1.0 para redes monomodais 

múltiplas 2.0, até as redes multimodais 3.0.  

O diferencial principal na modalidade de interação das Redes Sociais da 

Internet 3.0, portanto, encontra-se na relação com múltiplas redes, plataformas 

e funcionalidades transversalmente ao uso de aplicativos e de mídias móveis, 

conforme salientam Santaella; Lemos (2010). A estrutura da interface se altera 

ao se tornar embutida em dispositivos móveis, rastreamento especial em tempo 

real e flow of life (fluxo da vida). O acesso já não se dá por meio de pontos 

fixos como ocorria na década de 90, mas se dá através do espaço-tempo, 
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porque ela é ubíqua. As formas de acesso também já não são estanques como 

na web 1.0, em que cada máquina tem seu servidor fixo, sua identidade fixa, 

seu processo específico. O acesso wireless identifica essa nova década, 

nômade e mutante. Também são mutantes as suas vias de acesso: através de 

aplicativo é possível se conectar a várias plataformas ao mesmo tempo.  

No momento presente em que o valor, seja ele social ou econômico, 

está cada vez mais relacionado à qualidade de laços e contatos sociais, o 

acesso a uma rede de contatos pessoais constitui acesso direto ao valor 

potencial dessa rede social. Santaella; Lemos (2010) atentam para a era dos 

predadores x colaboradores, formadas por atores que, ao ganharem acesso a 

determinada rede, usam seus dados para proveito próprio sem gerar valor em 

contrapartida, ou seja, constituem-se como predadores. Já os colaboradores, 

ao contrário, são atores que, ao se ligarem a um grupo social, criam valor para 

esse grupo, fazendo com que seja percebido esse valor e, consequentemente, 

retribua esse valor através de reconhecimento, impactando positivamente na 

reputação do usuário/marca. 

Nas RSIs 3.0, Santaella; Lemos (2010) afirmam que a distância de 

renovação de conteúdo passa a ser ininterrupta e coletiva. É a era dos fluxos, 

das correntezas vias de informação que tramam textos e links, recomendações, 

perguntas, declarações, ideias, posições e também assuntos irrelevantes. 

Assim, o que se torna evidente neste ciberespaço atual é o entrelaçamento de 

todas as modalidades diferenciais de práticas digitais, comprovando mais uma 

vez, que a peculiaridade do desenvolvimento cognitivo humano está na sua 

condução para o desabrochar cada vez mais enroscado de linguagens e 

mídias na configuração de mentes híbridas. 
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4. IDENTIDADE X IDENTIFICAÇÃO 

De acordo com Souza (2003) os números da internet, que por si só já 

são extremos, crescem em proporções geométricas. A Internet possui milhões 

de computadores interligados em mais de 100 países. É impossível contabilizar 

o número correto de usuários que a utilizam. A cada dia ingressam 

aproximadamente 150 mil novos usuários, sem contar que muitos deles 

possuem acesso através de diversos provedores simultaneamente, utilizando, 

muito provavelmente, identidades diferentes.  

Hall (2011) evidencia que as velhas identidades, que já foram 

responsáveis por estabilizarem o mundo social, estão em decadência, uma vez 

que o que surge na atualidade são as novas identidades, caracterizadas pela 

fragmentação do sujeito. Essa crise de identidade mobiliza a sociedade 

moderna, abalando as referências de estabilidade que os sujeitos possuíam 

anteriormente. Essa mudança evidenciada pelo autor é decorrente das 

transformações estruturais que estão decompondo a atual sociedade, mas que 

teve início por volta do final do século XX. Assim, Hall destaca que as 

paisagens culturais, de classe, de gênero, de sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que no passado forneciam localização sociais sólidas, estão 

estilhaçadas, fazendo que ocorra uma crise de identidade dos sujeitos. 

Hall (2011) ainda afirma que a identidade somente se torna algo a ser 

discutido quando está em crise, pois é a partir do momento de ruptura de algo 

que era considerado fixo, corente e estável, que se desloca para a experiência 

da dúvida e da certeza, que ocorrem as reflexões sobre a natureza da 

identidade. Para a compreensão das mudanças pelas quais a identidade vem 

passando, o autor propôs a divisão de três sujeitos/identidades divididos por 

períodos históricos de ruptura e fragmentação. O sujeito do Iluminismo possuía 

uma visão unificada da identidade, sujeito este dotado de razão e consciência e 

a identidade dessa pessoa se traduzia como “centro do eu”, assim, este sujeito 

possuía uma visão individualista e etnocêntrica de si próprio. 

Já o sujeito sociológico, como descreve Hall (2011) percebia as grandes 

transformações que ocorriam na sociedade e compreendia que seu eu fazia 

parte da sociedade. Ele não se concebia como autossuficiente, mas como 

sujeito que interagia socialmente, pois apreendia a importância das relações 
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sociais com pessoas próximas. De acordo com alguns sociólogos, a identidade 

é formada a partir da interação entre o “eu” e a “sociedade”. 

O sujeito pós-moderno é resultado das angústias produzidas pela 

mudança social. Se anteriormente se tinha um sujeito de identidade unificada, 

e que se identificava e se projetava em uma identidade social, no momento 

pós-moderno isso deixa de existir. Isso porque, Hall (2011) assinala a 

identidade volúvel, passível de ser modificada em diversos momentos do 

sujeito pós-moderno.  

(…) à medida que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada 
uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente (HALL, 2011, p. 13). 

Pelo fato da internet possuir usabilidade crescente por parte de milhões 

de indivíduos que se conectam e se relacionam, é necessário indagar como 

estes indivíduos se “transportam” para esta nova tecnologia. Como os diversos 

papéis identitários do “eu”, seja no aspecto profissional, nos momentos de 

lazer, na conversa com “amigos virtuais” ou, ainda, com desconhecidos por uso 

de softwares de diversos gêneros e espécies, vêm alterar a identidade dos 

sujeitos? O que impulsiona este crescente número de identidades é a 

usabilidade da internet, como afirma é Baudrillard (1999) que a classifica como 

um espaço de liberdade e de descoberta. Com isso, a aproximação entre vida 

real e vida virtual, abordada por Lévy (2010), apresenta o virtual não como 

oposição do real, mas sim oposto ao conceito de atual.  Dessa forma, o real se 

assemelha ao possível e o atual em nada se assemelha ao real, mas sim cede 

uma resposta a este.  

Para Bauman (2005), conceituar identidade é ir além da determinação 

do senso comum, uma vez que na tentativa de se conceituar a identidade, ele 

se depara em “beco sem saída”, já que compara a Identidade às características 

dos líquidos. Se o termo liquidez caracteriza a fluidez líquida, Bauman utilizou 

tal metáfora para caracterizar a incerteza existente neste momento atual. O 

autor enfatiza que os líquidos não mantêm sua forma com facilidade, assim 

como as identidades atualmente não se mantêm intactas ou acabadas.  

Os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente 

prontos (e propensos) a mudá-la e qualquer tentativa de ‘solidificar’ o que se 
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tornou líquido por meio de uma política de identidade levaria, inevitavelmente, o 

pensamento crítico a um beco sem saída. (BAUMAN,  2005, p. 12) 

Lévy (2007) caracteriza a identidade, identificação, atributos e 

significados que vivem e relacionam-se em espaços de significação, como 

“mundos de significação”. Pode-se dizer que nesses espaços de significação, a 

identidade foi atualizada por meio da nova era digital, na internet e na 

sociabilidade de um mundo virtual, onde se encontra um “eu” múltiplo.  

Maffesoli (2010) escreve que as múltiplas identidades se consolidam em 

torno de novos símbolos, imagens e objetos, que se tornam potencializadores 

de uma nova forma de convívio social. E, Castells (2007) corrobora com 

Maffesoli quando afirma que nessas relações sociais há uma tendência dos 

indivíduos em reagruparem-se em torno de identidades primárias: religiosas, 

étnicas, territoriais, nacionais.  

Para Castells (2007) a própria disponibilidade da internet criou uma 

“cultura da virtualidade real”, uma vez que agrupa praticamente todas as 

informações que se quer encontrar.  Isso é possível uma vez que as formas de 

comunicação, condição básica das relações sociais, estão, atualmente, 

baseadas em uma rede digitalizada, que oferece múltiplas possibilidades de 

comunicação e que é capaz de conter, de maneira nunca antes vista, todas as 

expressões culturais. Portanto, observa-se que a identidade dos sujeitos, de 

acordo com os teóricos pesquisados, está em constante mutação e identificam-

se umas com as outras em ambientes virtuais a partir de uma rede de 

interesses. Por se tratar de um ambiente virtual, muitas pessoas chegam até a 

não assumirem suas reais identidades, adquirindo características virtuais 

totalmente diferentes. Pode-se destacar, aqui, a criação de perfis falsos, os 

chamados fakes que são, muitas vezes, criados com o intuito da pessoa não se 

expor, ou simplesmente adquirir uma personalidade que, na vida real, não 

poderia ser possível assumir. 

A visão de Lévy (2007) sobre o surgimento de uma realidade organizada 

pelo saber, eclode numa densa crise de identidade. De acordo com o autor, os 

antigos princípios de auto-obsevação e de identificação da coletividade 

perderam sua eficácia. Se as pessoas recebem um nome próprioa partir do 

processo de filiação, possuem um endereço fixo, são cidadãs de um Estado e 
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são consumidoras e produtoras de bens e produtos, uma grande parte dos 

indivíduos não dispõe de meio algum para se observar no Espaço do saber.  

É a partir da circulação, da associação e da metamorfose das 
comunidades pensantes que nasce o Espaço do saber. Cada 
intelectual coletivo produz um mundo virtual, exprimindo as 
relações que mantém dentro de si, os problemas que põem em 
movimento as imagens que forja a respeito de seu ambiente, sua 
memória, seu saber em geral. Os membros do intelectual coletivo 
coproduzem, administram, modificam continuamente o mundo 
virtual que exprime sua comunidade: o intelectual coletivo aprende 
e cria o tempo todo (LÉVY, 2007, p. 136). 

Dessa forma, percebe-se que a identidade não é criada sozinha, isolada. 

Ela é criada no social e atualmente, o mundo virtual – o ciberespaço – tem 

auxiliado na formação dessa nova identidade. E nesse espaço do saber, a 

identidade do indivíduo organiza-se em torno de imagens dinâmicas criadas 

por meio de exploração e transformação das realidades virtuais das quais 

participa. Dessa forma, Lévy (2007) afirma que o intelectual coletivo é 

responsável por construir e reconstruir a identidade por intermédio do mundo 

virtual. Quanto ao indivíduo, ele possui tantas identidades no Espaço do saber 

quanto produz “corpos virtuais” (ou avatares) nos ambientes virtuais que 

explora.   

Na Terra, o homem é um micro cosmos; no Território, é uma 
micropólis, no Espaço mercantil, eis que ele se torna um micro 
oikos, uma pequena casa; no Espaço do saber, o humano se 
restringe ainda mais: não é mais do que um cérebro. Mesmo seu 
corpo se torna um sistema cognitivo. Ora, o cérebro entra em 
contato e compõe-se com outros cérebros, com sistemas de 
signos, de linguagens e de tecnologias intelectuais, participa de 
comunidades pensantes que exploram e criam mundos múltiplos. 
O cérebro do homo sapiens sapiensgira em torno de si, revela seu 
avesso e converte-se empolicosmo. No Espaço do saber, o ser 
humano volta a se tornar nômade, pluraliza sua identidade, 
explora mundos heterogêneos, é ele próprio heterogêneo e 
múltiplo, em devir, pensante (LÉVY, 2007, p. 136). 

Lévy (2007), portanto, destaca a multiplicidade de identidades que 

compõe o sujeito pós-moderno, principalmente no meio digital, no qual este 

sujeito assume as mais diversas identidades e as compartilha com muitas 

outras pessoas que agem da mesma maneira. “Os sujeitos não aparecem mais 

como figurinos sólidos postos sobre territórios bem recortados, mas como 

distribuições nômades correndo sobre um espaço dos fluxos” (p. 136). Remete-

se a ideia de Dândi, proposta por Deleuze; Guatarri (1995) no Princípio da 
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Ruptura na obra “Mil Platôs”, ser errante, buscando informações possíveis. E o 

conceito de rizoma, que compreende linhas pelas quais é estratificado, 

territorializado e organizado um determinado assunto, também compreende 

linhas de desterritorialização. Valendo-se ainda da questão proposta por Lévy 

(2007), que vai ao encontro da fala de Deleuze; Guatarri (1995): “Como é 

possível que os movimentos de desterritorialização e os processos de 

reterritorialização não fossem relativos, não estivessem em perpétua 

ramificação, presos uns aos outros” (p. 18). Ou seja, em cada momento que se 

reterritorializa, cria-se uma nova identidade, uma nova forma de agir e se 

comportar, devido ao grande fluxo de informações nesta Sociedade do Saber.  

Ligadas ao Território, Lévy (2007) afirma que as identidades de pertença 

formam um bloco. Cristalizam, separam ou recobrem as qualidades humanas 

singulares, que assim como Recuero (2009) destaca, a identidade de pertença 

assinala-se muitas vezes por uma frase do tipo: “Sou um (ou uma)...”, seguida 

de um “nome de categoria”, ou de um “crachá de identidade”. A identidade de 

pertença pode se basear em raízes, origens, na inclusão em um conjunto 

geográfico, político, funcional, em um caráter biológico (idade, sexo etc.). 

Qualquer que seja esse gênero de identificação resulta quase sempre na 

famosa distinção entre “eles” e “nós”. Koury (2011) afirma que o sentido de 

pertença permite ao sujeito individual sentir-se pessoa que acredita e é 

acreditada, mas também sujeito de um discurso que invoca um lugar de origem 

e o torna visível, individualizando-o enquanto ser singular.  

Lévy (2007) destaca que de maneira bastante técnica, o indivíduo 

poderá exprimir-se quando se expande em uma quantidade grandiosa de 

mundos virtuais, que permite às pessoas projetar tantas autoimagensque 

quiserem em uma variedade aberta de espaços coletivos. Assim, cada um 

deveria inventar suas identidades, participando da constituição de grande 

número de comunidades. Mas, como o autor cita, as pessoas tornam-se um 

“vetor molecular de inteligência coletiva”, pois não navegam apenas por coisas 

de seu interesse, e assim multiplicam suas superfícies ativas, participando de 

diversas comunidades, mesmo que não se identifiquem com elas. Dessa 

forma, abre-se a possibilidade para novas formas de ver o mundo e também, 

para a criação de novas identidades. 
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No computador, existe a possibilidade de se utilizar os recursos 

multimídia e oportunizar uma produção e crescimento tanto individual como 

coletivamente, respeitando a diversidade de conhecimento e a capacidade 

criativa e de produção de cada indivíduo. As possibilidades de uso do 

computador como ferramenta estão crescendo e os limites dessa expansão 

são desconhecidos. (SOUZA, 2003). 

Partindo para outro conceito abordado por Lévy (2007) a engenharia do 

laço social possibilita o surgimento de outro tipo de subjetividade. Ela pulveriza 

os signos do saber ou da identidade, mas para permitir-lhes fluir e, recriar-se. 

Essa engenharia não modifica as subjetividades, porém, põe à sua disposição 

os equipamentos coletivos de subjetivação que deixam sempre abertas a 

apropriação da fala, o domínio sobre as imagens que facilitarão a observação, 

a expressão e a avaliação de si, e consequentemente, uma mudança de 

postura, de identidade.  

Recuero (2009) destaca o papel dos atores no momento da conversação 

em rede. A autora destaca em seu livro “A sociedade em rede” que no espaço 

das redes sociais na Internet, a conversação pode acontecer por meio de 

várias representações, sendo estas responsáveis por construir e delimitar o 

contexto dos enunciados, por vezes fazendo parte das conversações. É 

através desses processos de interação que se encontram os perfis - elementos 

relevantes para a delimitação dos atores da rede e dos participantes da 

conversação. Essas representações no ciberespaço ocorrem para que os 

sujeitos possam ser compreendidos pelos demais como participantes e como 

se representam de acordo com a ferramenta utilizada. Essas representações, 

portanto, podem ocorrer através de imagens, apelidos (nicknames), etc. Dessa 

forma, as representações no ciberespaço se dão através da linguagem e da 

comunicação. Os corpos físicos, de acordo com Recuero (2012) também são 

elementos que constroem o contexto das conversações, que são 

representados no ciberespaço para auxiliar a construir uma presença. Isso 

ocorre principalmente por meio da escrita e da performance. Ao construir um 

perfil, os atores podem reconstruir indícios que indiquem aos demais 

interagentes como eles realmente são na realidade externa ao ciberespaço. 

Assim, elementos representações do corpo (como avatares), descrições, 

expressões linguísticas, gostos, convenções entre outros, são transportados 
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para este perfil. São essas pistas que darão a quem entra no perfil uma ideia 

de quem é aquele ator. Porém, no ciberespaço um indivíduo pode se 

representar da maneira como achar melhor, assumindo uma identidade 

totalmente avessa à que possui fora do ambiente virtual. Recuero (2012) 

aponta para o fato de que esses indícios criados pelos atores são mutantes e a 

conversação aparece como mecanismo que auxilia na reconstrução de um 

perfil, oferecendo elementos para a construção de identidade. Assim, os perfis 

não são elementos fixos, parados no tempo, são representações dinâmicas, 

coletivas e individuais, construídas para observação e julgamento invisíveis e 

imaginados por seus atores, em um diálogo que ocorre entre as percepções e 

expressões dos outros atores, por meio de elementos disponíveis no 

ciberespaço para que possam se comunica. Dessa forma, esses perfis, “(…) 

constituem enunciados que focam a questão básica da identidade dos atores” 

(p. 142), que podem ser ou não legitimados pelas redes nas quais está 

inserido. Essa legitimação ocorre por meio de trocas simbólicas (comentários, 

interações e, mesmo, percepções do autor do perfil), de forma a delimitar a 

aperfeiçoar a ideia que se deseja construir pelo enunciado. 
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5. NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS EM MARC PRENSKY 

Na atual era da tecnologia da informação, tornou-se comum encontrar 

adolescentes e até mesmo crianças usufruindo de equipamentos tecnológicos 

como tablets, ipads, iphones, celulares, computadores, notebooks, câmeras de 

vídeos e até mesmo vídeo games conectados à internet, utilizando os mesmos 

como meio de interatividade para se relacionarem e se comunicarem nas 

Redes Sociais Digitais - RSD (PRENSKY, 2010); (PALFREY; GASSER, 2011).  

De acordo com Palfrey; Gasser (2011), toda essa juventude imersa nas 

tecnologias digitais é consideradacomposta por Nativos Digitais, nascidos a 

partir de 1980 quando as tecnologias se tornaram online. A entrada definitiva 

da internet no Brasil ocorreu em 1995 e seu crescimento de lá para cá tem 

ocorrido de forma vertiginosa (SOUZA, 2003). Tais marcos teóricos 

apresentados por Prensky (2010) e Souza (2003) remetem a importância de 

destacar que indivíduos residentes, nascidos ou não no Brasil, após 1980 e 

que tenham tido contato com internet em meados dos anos 1990, os fizeram 

ainda em sua adolescência, podendo ou não, eliminar algumas características 

de Imigrantes Digitais. 

Os Imigrantes Digitais, de acordo com Prensky (2001), são indivíduos 

que nasceram em um período considerado “analógico”. Esses indivíduos 

nascidos antes da década de 1980 são acostumados com papel, livros, jornais 

impressos e possuem “Sotaques” - terão sempre que se adaptar ao período 

tecnológico atual. Algumas das características dos Imigrantes Digitais, são: I) 

imprimir e arquivar e-mails; II) usar a internet como segunda fonte de pesquisa; 

III) ler o manual do programa; IV) imprimir documentos, editá-los e 

posteriormente realizar as alterações do mesmo no computador; V) trazer 

pessoas até sua sala para apresentar determinado site ao invés de enviar o link 

da página; VI) enviar um e-mail e em seguida ligar para informar o envio ou 

recebimento do mesmo; VII) achar que a“vida real” é somente o que acontece 

off-line. Alguns Imigrantes Digitais podem se adaptar ao novo com mais 

facilidades do que outros, independente disso, em algum momento, carregarão 

seu “sotaque” (PRENSKY, 2010). 

Já os Nativos Digitais, de acordo com Souza (2003) e Palfrey; Gasser 

(2011) são considerados indivíduos criativos, diferenciados com grandes 
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capacidades de interação social e realização de atividades simultâneas, não 

conhecendo nenhum outro modo de vida diferente. Destacam-se algumas das 

características dos Nativos Digitais: I) estudam, trabalha, escrevem e interagem 

de maneira diferente dos Imigrantes Digitais; II) leem blogs, sites, assistem 

vídeos online ao invés de jornais impressos ou televisionados; III) conhecem 

pessoas online antes de se conhecerem pessoalmente; IV) não usufruem de 

bibliotecas físicas; V) obtém músicas online ao invés de comprar em uma loja; 

VI) Estudam, conversam em programas de mensagens instantâneas com os 

amigos, enviam torpedos SMS através de dispositivos móveis, assistem 

televisor, editam e compartilham fotos, tudo ao mesmo tempo (PRENSKY, 

2010). Para os Nativos Digitais, as informações são maleáveis, assim, 

controlam e reconfiguram as informações de novas maneiras ou a que achar 

interessante. 

As tecnologias digitais têm sido associadas de forma automatizada no 

cotidiano dos Nativos Digitais. Dessa maneira, eles acabam processando as 

informações de forma totalmente diferenciada dos Imigrantes Digitais. Tal 

processo de recepção e disseminação da informação está além da percepção 

da maioria dos pais e educadores, podendo gerar conflitos de relacionamento e 

aprendizagem entre as gerações (PRENSKY, 2010). Palfrey; Gasser (2011) 

contribuem que as transformações da era digital influenciaram e alteraram o 

modo como as pessoas se relacionam umas com as outras. Colonizadores 

Digitais estavam presentes no período dessa transformação, realizando uso da 

tecnologia associando a algum período “analógico” antes de sua vida. De 

acordo com Prensky (2001;2010), os Nativos Digitais passam grande parte de 

suas vidas imersos na tecnologia digital: 

Os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as 
primeiras gerações que cresceram com esta nova tecnologia. Eles 
passaram a vida inteira (…) usando computadores, vídeo games, 
tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones 
celulares, e todos os outros brinquedos e ferramentas da era 
digital. Em média, um aluno graduado atual passou menos de 
5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 10.000 horas 
jogando vídeo games (sem contar as 20.000 horas assistindo à 
televisão). Os jogos de computadores, e-mail, a Internet, os 
telefones celulares e as mensagens instantâneas são partes 
integrais de suas vidas (PRENSKY, 2001, p. 58) 
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Segundo Palfrey; Gasser (2011), os Nativos Digitais estão ingressando 

cada vez mais nas universidades e no mercado de trabalho sem ter a 

necessidade de reaprender a linguagem digital, fato que ocorreu com os 

Imigrantes Digitais, que necessitaram fazer cursos de Informática para utilizar o 

computador - já que nasceram e vivenciam as tecnologias digitais de forma 

constante e intensiva, sem distinguir online e off-line. Essa imersão faz com 

que os Nativos Digitais possuam somente uma identidade com representações 

em vários espaços, ao invés separá-las em identidade digital e identidade no 

espaço real, como os Imigrantes Digitais: “Os nativos digitais não conheceram 

nada além de uma vida conectada a outro e ao mundo dos bits desta maneira”. 

(PRENSKY, 2010, p. 60). Prensky ainda salienta que os Nativos Digitais 

desenvolvem suas atividades melhor em rede e que trabalham bem com 

gratificações imediatas e recompensas frequentes.  

As habilidades dos Nativos Digitais realmente são impressionantes. 

Palfrey; Gasser (2011) afirmam que é comum ver esses jovens estudando 

sobre determinado assunto nas redes sem orientação; realizar tratamento de 

imagens sem curso específico; criar, editar e publicar vídeos no Youtube. 

Porém, deve-se tomar cuidado com as atribuições, comportamentos e 

responsabilidade desses jovens para que não haja conflitos, por exemplo, com 

envio de e-mail inadequado a um cliente ou mensagens sendo enviadas à 

amigos durante um jantar.  

Palfrey; Gasser (2011) abordaram em seus estudos uma simbologia de 

círculos concêntricos, onde os Nativos Digitais estão no centro e possuem 

características diferenciadas para resolverem problemas relacionados à vida 

digital. O círculo da família e amigos está mais próximo dos Nativos Digitais, 

isso implica e possibilita uma maior orientação com relação à segurança na 

internet, tratando de exposição de dados pessoais ou de desenvolvimento 

colaborativo de normas sociais e propriedade intelectual, por exemplo. O 

próximo circulo inclui os professores capacitados ou que já quebraram os 

paradigmas relacionados à tecnologia, que além de ensinar conteúdos do 

ensino tradicional, devem desempenhar o papel de orientar a navegação e a 

vida imersa dos Nativos Digitais nas redes. Já os próximos círculos, estão 

relacionados às empresas de tecnologia e às leis da organização de 

segurança. No caso da empresa, que trata a questão profissional do Nativo 
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Digital, deve-se haver um estreitamento relacionado ao profissionalismo e a 

responsabilidade dos jovens atuantes no mercado de trabalho. 

 
Figura 3: Círculo de relacionamento proximal Nativo Digital. 
Fonte: (PALFREY; GASSER, 2011, p. 20). 

 

Para os autores Prensky (2010) Palfrey; Gasser (2011), os pais e 

professores (Imigrantes Digitais) possuem a maior responsabilidade e o papel 

mais importante a desempenhar junto aos filhos e alunos (Nativos Digitais): os 

de orientar. Porém, o que ocorre na verdade é um distanciamento entre eles, 

uma vez que as barreiras da linguagem e culturas são grandes paradigmas a 

serem quebrados.  Palfrey; Gasser (2011) salientam que a postura esperada 

de pais e professores que se sentem distantes dos Nativos Digitais “(…) é que 

os valores e o bom senso tradicionais que serviram bem a eles no passado 

tenham grande ressonância também neste novo mundo” (p.20).  Abordado por 

Prensky (2010), o processo de desconexão entre Imigrantes e Nativos Digitais 

é algo bastante delicado. Ainda segundo o autor, os professores Imigrantes 
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decorrentes da era pré-digital se esforçam para tentar ensinar uma geração 

que se comunica utilizando uma língua totalmente nova. Uma diferença básica 

encontrada nas salas de aula, segundo Prensky (2010):  

Nativos gostam de ser multitarefa. Imigrantes pensam no texto 
como sua forma de comunicação primária e nas imagens como 
auxiliares; Nativos preferem imagens aos textos. Os imigrantes 
preferem as coisas em ordem nítida - capítulo 1, 2, 3 etc...; Nativos 
estão mais acostumados a reunir informações que eles colheram à 
sua própria, aparentemente aleatória, maneira (p. 60). 

Algumas punições estabelecidas pelos Imigrantes aos Nativos Digitais, 

decorrentes de interpretações inadequadas, comportamentais ou simplesmente 

por não entenderem a relação dos Nativos com as redes, tais como suspensão 

de uso dos equipamentos tecnológicos ou a liberação de uso de tais 

equipamentos em seus quartos, segundo Palfrey; Gasser (2011), não são 

processos adequados para um estreitamento entre essas gerações. Os 

Imigrantes Digitais (pais e professores) precisam deixar os Nativos Digitais 

(filhos e alunos) serem seus guias e companheiros na atual era tecnológica. 

Para Prensky (2010), uma das perguntas constantemente realizadas é “(…) 

devemos obrigar nossas crianças Nativas Digitais a aprender nossos métodos 

antigos ou devemos nós, Imigrantes Digitais, aprender o novo?”. Para o autor, 

não existe um caminho de volta para os Nativos Digitais, pois seus cérebros já 

possuem padrões diferentes dos Imigrantes. Além disso, os Nativos Digitais 

aprendem, compreendem e vivenciam uma nova cultura e linguagem de 

comunicação de forma mais fácil e, hostilizando, criam barreiras e possuem 

dificuldades em utilizar uma linguagem antiga.  

Adultos Imigrantes inteligentes aceitam a ideia de que não sabem 
tanto a respeito desse novo mundo e aproveitam a ajuda se seus 
filhos para aprender e integrar-se.  
Imigrantes não tão inteligentes (ou não tão flexíveis), é claro, 
passam a maior parte de seu tempo lamentando o quanto as 
coisas eram boas no “velho mundo” (PRENSKY, 2010, p. 61). 

Prensky (2010) ressalta que se os Imigrantes Digitais (pais e 

professores) estiverem realmente dispostos a ensinar aos Nativos Digitais, seja 

de forma conteudística ou de vivência, é necessário que ocorra uma mudança 

comportamental e de aprendizado no cotidiano dos jovens. Dessa forma, a 

quebra de paradigmas está relacionadaàs Novas Tecnologias de Informação e 
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Comunicação. Para o autor, esse processo além de parecer assustador, é mais 

difícil para os Imigrantes.  

A realização de novos vínculos de amizades pelos Nativos Digitais 

utilizando a internet como meio de comunicação, conduzem a um 

comportamento cooperativo de confiança entre seus pares. Esse vínculo que 

interliga as identidades sociais dos Nativos Digitais, seja por afinidade ou 

interesse, possuem como característica a autopreservação dos indivíduos 

relacionados, identificando e notificando assim, uns aos outros quando 

exporem determinadas informações inadequadas (PALFREY; GASSER, 2011). 

A autoproteção não é somente característica entre os Nativos Digitais. Os 

Imigrantes Digitais (pais e professore) destacam a segurança da informação de 

forma prioritária em suas listas de preocupações com os jovens, isso porque, 

conhecem os perigos que a internet proporciona e o grande número de 

usuários mal-intencionados com objetivos aliciarem os Nativos Digitais (filhos e 

alunos). 

A privacidade digital tem sido discutida desde a popularização da 

Internet em meados dos anos 1990. Os Nativos Digitais, mediante seus 

comportamentos vivenciados nos meios tecnológicos, com excesso de 

divulgação de informações de forma desordenada e sem consciência, podem 

sofrer de alguma forma quando deixarem de utilizar o espaço cibernético, isso 

porque, os dados publicados, exigem um grande esforço para serem retirados 

da Internet (PALFREY; GASSER, 2011). 

Os nativos Digitais estão crescendo em meio a uma transição 
maciça quando se trata de privacidade. Algumas coisas podem ser 
mudadas para protegê-los, mas outras provavelmente não 
podemos fazer muito com relação ao fato de que haverá uma 
grande quantidade de informações coletadas, em formato digital, 
sobre os Nativos Digitais - e o restante de nós (PALFREY; 
GASSER, 2011, p.92). 

Segundo Palfrey; Gasser (2011), somente uma pequena parte dessa 

geração está prevendo as possíveis consequências que o excesso de 

exposição de informações pode gerar: “Os estudantes não estão apenas 

usando a tecnologia de maneira diferente hoje em dia, mas abordando suas 

vidas e atividades diárias de maneira diferente, por causa da tecnologia” 

(PRENSKY, 2010, p .73). Prensky (2010), dessa forma, enfatiza que mesmo 

quando Imigrantes e Nativos Digitais utilizam a mesma tecnologia, esses 
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grupos realizam suas atividades de forma distintas. Além disso, os Nativos 

Digitais realizam suas atividades de forma e com características próprias. 

Algumas dessas diferenças, decorrentes da vida emergente dos Nativos 

Digitais podem ser especificadas na comunicação e socialização; 

compartilhamento; processos de compras, vendas e trocas; criação e 

programação; relacionamentos; coordenação e avaliação; jogos, informações, 

entre outros. 

A era pós internet acabou remodelando e criando novos processos de 

comunicação entre usuários: 

Enquanto os Imigrantes Digitais demoravam-se ao discutir se 
cartas eram melhores que e-mails, os Nativos rapidamente 
abandonaram qualquer pretensão de usar papel e caneta, exceto 
quando obrigados por um pai ou professor tradicionalista 
(PRENSKY, 2010, p. 74).  

Os mensageiros instantâneos como e-mails ou salas de bate papo 

possibilitam novas amizades em um ambiente online. Dessa forma, os Nativos 

Digitais perceberam que poderiam, além de se comunicarem, compartilharem 

seus interesses em grupos comuns. Uma forma que os Nativos Digitais utilizam 

para se comunicar, em uma escala maior que os Imigrantes Digitais, são os 

programas de mensagens instantâneas. Normalmente, os Nativos Digitais 

adaptam-se e gerenciam melhor a comunicação simultânea com multi janelas/ 

usuários. Diferentemente dos Imigrantes, os Nativos Digitais utilizam sua 

própria linguagem de comunicação. A grafia dos Nativos possui especificidade 

como abreviações de palavras e inserção de símbolos. 

O compartilhamento de arquivos e informações faz parte do cotidiano 

dos Nativos Digitais. Os mesmos acreditam que ganham mais compartilhando 

as informações de forma online e instantânea, segundo Prensky (2010). 

Atualmente, os grandes canais de comunicação para essas trocas de 

informações e conhecimentos têm sido as RSDs. Ao contrário dos Nativos 

Digitais, os Imigrantes Digitais sempre cresceram e vivenciaram considerando 

que a informação é um bem precioso e deve ser preservada.  

Os Nativos Digitais compram e vendem produtos e serviços utilizando a 

internet de maneira diferente dos Imigrantes Digitais. Para os Imigrantes, 

segundo Prensky (2010) a internet possibilita a realização e a comparação de 

preços de diferentes produtos, mas ainda existe um grande receio e barreira a 
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ser quebrada quando o assunto é a inserção de dados pessoais e de cartões 

de créditos em determinada realização de compra. Para os Nativos Digitais, a 

internet apresentou possibilidades antes inacessíveis, tais como realização de 

compras e vendas de quaisquer objetos, equipamentos ou serviços. Os Nativos 

digitais perceberam de forma rápida que a venda e compra de informações 

através da internet e relacionados ao meio acadêmico, tais como apostilas, 

provas, artigos e até trabalhos de conclusão de curso é um ótimo meio de 

negócio. Lucrativos para os Nativos Digitais, mas obrigou os Imigrantes Digitais 

(professores) a se aperfeiçoarem no rastreio de trabalhos plagiados. 

A troca de informações, arquivos e documentos é outra das 

características diferenciadas pelos Nativos Digitais, especialmente quando 

expressam suas personalidades. Músicas e filmes, por exemplo, acarretaram 

grandes impactos no sistema econômico dos Imigrantes Digitais. Essa troca de 

conteúdos gratuita é bastante utilizada por softwares peer-to-peer (P2P) 

conforme Prensky (2010) destaca. De certa forma, o processo de adequação 

(Nativos Digitais) e readequação (Imigrantes Digitais) do sistema 

mercadológico é realizado de tempos e tempos. Mediante isso, para 

restabelecimento desses impactos financeiros, empresas agora vendem 

músicas a um preço bem simbólico. Além disso, o site Netflix possibilita aos 

usuários pagar uma pequena mensalidade e ter acesso a filmes e seriados.  

O poder de criação dos Nativos Digitais utilizando equipamentos 

tecnológicos e ferramentas, muitas vezes de baixo custo ou open source, 

possibilita aos mesmos inserirem sua marca aos conteúdos digitais. O grande 

diferencial dos Nativos Digitais é a forma como constroem seus 

conhecimentos, normalmente, por meio da troca de informações. Mediante 

isso, é comum encontrarmos Nativos Digitais construindo web sites e 

aplicações web sem mesmo estarem trabalhando em uma empresa. O que os 

Nativos Digitais esperam, segundo Prensky (2010) é uma oportunidade ou 

desafio. Ainda para o autor, os jovens de hoje encontram-se “pessoalmente”no 

ambiente online para realização de reuniões formais ou informais, agilizando 

assim, processos e tarefas. Os mesmos também possuem capacidade de 

coordenar suas tarefas e atividades de forma online, conduzindo tarefas que 

envolvam centenas de pessoas ao mesmo tempo. 
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Os Nativos Digitais, conforme Prensky (2010) destaca, também 

aprendem de maneira diferenciada dos Imigrantes Digitais. Como o autor 

exemplifica, quando querem saber determinado assunto, buscam através da 

internet todas as informações possíveis. Esse processo de investigação da 

informação é realizado através de mecanismos de busca como o Google que 

está a poucos cliques dos Nativos Digitais. 

De acordo com Prensky (2010) os Nativos Digitais buscam informar de 

maneira diferenciada sobre quaisquer informações que sejam úteis aos seus 

pares. Os mesmos utilizam, por exemplo, blogs ou programas de mensagens 

instantâneas para realizar tais atividades. Essa socialização via internet 

funciona para os Nativos Digitais como uma comunicação face a face: 

Antes de concordar em encontrar alguém pessoalmente, os jovens 
costumam verificar as informações da pessoa em sites com 
MySpace ou Facebook, onde os Nativos Digitais publicam dados 
pessoais, imagens e criações que eles querem que os demais 
vejam (PRENSKY, 2010, p. 85).  

Assim, percebe-se a grande distância entre as ações e comportamentos 

dos Imigrantes frente aos Nativos. Dessa forma, Prensky (2010) e Palfrey; 

Gasser (2011) evidenciam a necessidade de os adultos compreenderem o 

comportamento e amadurecimento dos Nativos Digitais, para estarem mais 

capacitados no auxílio e orientação dos Nativos Digitais para o sucesso. 

  



86 
 

 
 

6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A primeira parte da pesquisa proposta foi realizada a partir de 22 de 

novembro de 2012 através do sistema de busca Google Acadêmico, 

objetivando encontrar artigos científicos publicados em periódicos e anais de 

congressos e eventos científicos que abordassem as palavras-chaves: Nativos 

Digitais e Imigrantes Digitais. O serviço da Google, Google Acadêmico, de 

acordo com Mugnaini; Strehl (2008) se traduz numa ferramenta utilizada por 

muitos pesquisadores para recuperação de publicações científicas, uma vez 

que sua vantagem está no que se refere ao nível de abrangência das 

pesquisas, já que se aproxima do modelo adotado pelas tradicionais bases de 

dados especializadas. Isto é, o Google Acadêmico realiza busca dos dados 

indexados a partir da redução do universo de documentos de forma a 

“possibilitar resultados com um nível menor de revocação”. Comparado à 

busca tradicional ofertada pelo Google, o Google Acadêmico apresenta 

resultados em ordem de relevância, considerando principalmente o texto, o 

autor e a publicação em que o artigo se encontra, além da frequência com que 

foi citado em outras publicações científica e acadêmicas. É, dessa forma, uma 

ferramenta para busca simples, mas que possui a vantagem de acessar links 

de diversas fontes, não de uma específica, como o site da Capes, que 

disponibiliza apenas os links dos documentos indexados em sua própria base 

de dados. 

Foi dada ênfase aos documentos publicados recentemente, uma vez 

que os conceitos tornaram-se mais evidentes nos últimos anos. Assim os 

artigos científicos que compõem esta pesquisa bibliométrica foram publicados 

entre os anos de 2007 a 2012. Já os resumos das dissertações e teses da 

base de dados da Capes entre 2009 e 2012. 

A pesquisa foi realizada em obras disponibilizadas através do meio da 

internet. Para tanto, através do serviço de busca Google Acadêmico, e 

valendo-se das palavras-chaves citadas, foram encontrados resultados em 

diversas revistas científicas e bases institucionais como: Universidade de 

Brasília - UnB, Associação Educacional Dom Bosco - AEDB, Universidade 

Estadual Paulista - UNESP, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - 
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PUCPR, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Associação de leitura do Brasil - 

ASB, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul - PUCRS, Universidade Gama Filho, Universidade do 

Estado da Bahia - UNEB, Universidade Federal de Mato Grosso - 

UFMT, Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Universidade de Caxias do 

Sul - UCS, Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Católica de 

Pelotas, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - 

UENF, Universidade Paulista - Engenharia de Produção, Universidade de 

Passo Fundo, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE, Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Universidade 

Cruzeiro do Sul. 

A segunda parte da pesquisa, realizada entre os dias 10 e 24 de junho 

de 2013 se desenvolveu a partir da aplicação de questionários a usuários da 

RSD Facebook objetivando analisar como se apresenta o conceito, a vivência e 

o comportamento dos Nativos e Imigrantes Digitais usuários das RSDs. 

Utilizou-se para tanto a metodologia de pesquisa exploratória. A RSD 

Facebook foi utilizada pelo fato de ser a de maior audiência e número de 

brasileiros inseridos nela. A pesquisa desenvolvida pelo Serasa Experian para 

a Folha de São Paulo no final de maio de 2013 sobre a audiência dos 

utilizadores das redes sociais digitais que apontam para o Facebook como a 

RSD detentora de maior audiência com relação às demais RSDs, com números 

que giram em torno dos 66,5% dos internautas, visualizável no gráfico 1. 
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Gráfico1. Utilização das RSDs no Brasil. 
Fonte: Serasa Experian, 2013. 

Para a aplicação do questionário, foi utilizado o serviço Google Drive1, 

obtendo neste período o quantitativo de 209 participações aleatórias não 

probabilísticas.  Composto por 15 perguntas, o questionário se divide em duas 

etapas, sendo que a primeira buscou identificar o perfil do grupo participante e 

contato/uso com a tecnologia e a segunda parte analisar a assiduidade dos 

usuários frente ao uso das RSDs, a fim de identificar o perfil que o entrevistado 

se enquadra: Nativo ou Imigrante Digital, conceitos estes apresentados em 

formato resumido na introdução do questionário. 

A ferramenta Google Drive, surgiu no ano de 2012, substituindo o 

serviço Google Docs passando a oferecer novos recursos e tecnologia. 

Segundo Souza et al (2012) o Google Drive, além de criar planilhas, 

apresentações e documentos, ainda possibilita o trabalho de forma colaborativa 

síncrona ou assíncrona, visualizando as alterações em tempo real. O ambiente 

permite acessar os documentos de qualquer lugar com acesso a internet 

utilizando diversos dispositivos e sistemas operacionais como Android, PC e 

MAC e Sistema operacional Chrome. É importante ressaltar que o mesmo 

                                                           
1 Enquete utilizando o serviço Google Drive. Disponível em: 

<https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhAPPGSc7KtddGF4dEFtcEFaSjRFS1Zj
U3dwendHYkE#gid=0>; Acesso em: 23/07/2013. 
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permite armazenar 5 gigas de forma gratuita e também pode trabalhar no modo 

off-line.  
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7. TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com relação à pesquisa bibliométrica, foi observado nos 13 artigos 

publicados em anais, seminários, fóruns, simpósios, eventos, congressos; 12 

dissertações e 16 teses, que todos endossam os conceitos e características de 

Nativos e Imigrantes Digitais criados por Marc Prensky, principalmente, sobre a 

questão temporal como também sobre os que nasceram antes ou depois da 

era tecnológica. Alguns abordavam, a partir dessa conceituação etária, a 

questão desses conceitos nas instituições de ensino, sobre os conflitos e 

metodologias entre professores Imigrantes e alunos Nativos Digitais. Os dados 

foram registrados em tabelas contendo as considerações acerca das pesquisas 

e se encontram anexos (Anexo C). Assim, observa-se que os conceitos criados 

por Prensky (2001) são muito influentes no universo científico, auxiliando na 

classificação dos indivíduos que utilizam as TICs, a Internet e as RSDs.  

A segunda parte da pesquisa, desenvolvida a partir do questionário 

próprio, com o objetivo de identificar o perfil do grupo participante, o 

contato/uso com a tecnologia e o perfil em que o entrevistado possa se 

enquadrar: Nativo ou Imigrante Digital.  

A sequência de perguntas utilizadas na pesquisa exploratória foi 

composta buscando identificar a questão comportamental e de vivência dos 

participantes frente ao uso das tecnologias e RSDs. Tais perguntas permitem 

diferenciar as características/atitudes de usuários dessas redes dos conceitos 

dos termos utilizados por Prensky (2001). As perguntas são as seguintes: 

Quantas horas diárias você fica conectado à internet? Quantas horas diárias 

você utiliza as Redes Sociais Digitais? Ao criar uma conta de usuário em uma 

Rede Social Digital, utiliza seus dados de cadastro e informações verdadeiras? 

Em uma Rede Social Digital, você tem a prática ou o costume de deixar seus 

dados expostos para o público em geral? E como se considera ao utilizar uma 

Rede Social Digital? 

As demais perguntas tiveram o objetivo de identificar a faixa etária e o 

comportamento dos usuários frente às tecnologias e às redes sociais digitais.  

Para tanto, a primeira pergunta refere-se à idade do respondente. Tal 

questionamento é imprescindível à pesquisa, pois aponta as características da 
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população envolvida, que é composta somente por usuários do Facebook.  

Sendo assim, obtiveram-se os seguintes resultados, observados no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2. Faixa etária dos participantes. 

Dessa forma, é possível observar que 9,6% dos respondentes estão na 

faixa etária entre 15 a 19 anos. Já o outro grupo, que possuem idades entre 20 

a 24 anos, constitui o percentual de 26,1% e o grupo que se encontra na faixa 

etária dos25 aos 29 anos totalizam um percentual de 25,5%. Já a faixa etária 

dos 30 aos 39 anos representam 23% dos participantes. O somatório dos 

participantes acima dos 40 anos chegou a 15,9% dos pesquisados.  

De acordo com os dados tabulados, portanto, o maior grupo se 

enquadra na faixa etária definida por Presky como Nativos Digitais, totalizando 

128 pessoas (61,25%) que nasceram no período tecnológico, ou seja, os 

indivíduos que possuem até 29 anos. O grupo de Imigrantes Digitais, indivíduos 

com idade superior a trinta anos, totalizam oitenta e uma pessoas (38,75%).  

Os entrevistados que possuem idade acima de 30 anos, que, segundo os 

conceitos de Prensky (2001) são considerados Imigrante Digital, por terem 

nascido antes da era tecnológica, conforme se observa no Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Faixa etária dos participantes por categoria. 

O Gráfico 4, que destaca o resultado da indagação sobre a utilização do 

computador, apresenta o quantitativo de 199 opções de resposta marcadas 

referentes ao uso do computador em suas próprias casas;  150 opções 

assinaladas que se referem à utilização do computador no trabalho;82 

questões assinaladas referentes ao uso em instituições de ensino; 53 opções 

de resposta identificando o acesso  em casa de conhecidos/familiares; 7 

opções que identificaram o acesso à computadores em Lan House e apenas 1 

opção de resposta que assinalou “ outros”. 

61%
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Gráfico 4. Local onde os entrevistados utilizam o computador. 

Comparando os resultados da segunda pergunta após a categorização 

dos respondentes, os Imigrantes Digitais quando comparados aos Nativos, 

utilizam mais o computador no momento do trabalho e do estudo. Já os 

Nativos, que quando comparados aos Imigrantes, utilizam mais o computador 

em suas próprias residências, casa de amigos, assim como em Lan Houses, 

como se observa no Gráfico 5.  

 

Gráfico 5. Utilização do computador por categoria. 
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Dos duzentos e nove respondentes, foram obtidas um total de 498 

respostas para a pergunta, uma vez que eles puderam marcar mais de uma 

opção como resposta. Dessa forma, o percentual sob o quantitativo de 498 

respostas, alcançam a totalidade de 100%. Já se calculado o percentual da 

quantidade máxima de cada opção de resposta sob o quantitativo de 209 

respondentes e somadas tais valores, a soma das porcentagens ultrapassam 

100%, totalizando 238,2% conforme Tabela 1. 

Onde utiliza o computador? Quantidades de 
respostas 

Porcentagem de 
cada resposta 
sob o total de 
498 respostas 

Porcentagem de 
respostas para 
cada opção sob 

o total de 209 
respondentes 

Em casa 199 39,9% 95,2% 

Trabalho 156 31,3% 74,6% 

Escola / Faculdade 82 16,5% 39,2% 

Casa de conhecidos / familiares 53 10,7% 25,5% 

Lan house 7 1,3% 3,1% 

Outros 1 0,3% 0,6% 

Não utilizo 0 0,0% 0,0% 

Total 498 100,0% 238,2% 

Tabela 1. Local onde os entrevistados utilizam o computador. 

A terceira indagação, que aborda o total de horas diárias utilizadas no 

computador, a fim também de observar o comportamento dos Nativos e 

Imigrantes, observa-se no Gráfico 6 que os intervalos de 4 até 6 horasfoi opção 

de 33 (15,5%) respondentes; entre 6 até 8 horas,36 (17,4%) dos respondentes; 

entre 8 até 10 horas foi a opção de 46 (21,7%) participantes; entre 10 até 12 

horas obtiveram-se 30 (14,3%) opções selecionadas pelos participantes, 

respectivamente o mesmo número de respondentes e acima de 12 horas 

diárias. 
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Gráfico 5. Horas diárias de uso do computador. 

Faz necessário ressaltar que existe um equilíbrio nas respostas 

referentes à faixa de horários (entre 4 e 10 horas que os pesquisados utilizam o 

computador. Tal equilíbrio totaliza 115 respondentes (55%) do total. Referente 

ao percentual exclusivo dessa faixa de horários, 72 pessoas (62,6%) são 

considerados Nativos Digitais, conforme pode se observar no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Horas diárias de uso do computador subdivido em categorias. 
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 Referente à quarta pergunta, "Em quais dispositivos você realiza acesso 

à internet?", o Gráfico 7 destaca que dentre eles, notebooks ou netbooks são 

utilizados pela maioria dos participantes, totalizando 198 respostas.  Seguido 

por 178 respondentes que escolheram a opção “computadores desktop” e um 

número de 117 opções marcadas por pessoas que acessam a internet por 

meio de aparelhos celulares/ smartphones. 

 
Gráfico 7. Dispositivos utilizados no acesso à internet. 

Torna-se possível perceber que os Nativos Digitais são maioria nas 

opções disponibilizadas referentes aos meios de acesso à internet, tais como 

/computador desktop, aparelhos celulares / Smartfones, tablets, vídeo game e 

internet pública. Tal resultado também se repete nos gráficos sobre o 

quantitativo de horas de acesso à internet, entre 4 e 6 horas totalizam 11,9%, 

sendo desse percentual 75% são Nativos Digitais. Repetindo para as opções 6 

a 8 horas com 15,4% do total dos respondentes, constituindopor 65% de 

Nativos Digitais e acima de 12 horas, opção marcada por 19,8%, estandopara 

63% de Nativos Digitais conforme aponta gráficos e Gráfico 9 e 10. Sobre os  

meios de comunicação, o Gráfico 11 e 12 apontam a ferramenta chat da RSD 

Facebook como a maior opção de escolhas totalizando 181, desse valor, 63% 

são Nativos Digitais. Por fim, a RSD mais utilizada também é o Facebook 

escolhido por 197 participantes, dessa quantidade, 63% são Nativos Digitais. 
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Do cruzamento dos dados, é possível considerar que os Nativos Digitais, 

esses que utilizam as RSD e serviços de comunicação online, os fazem em sua 

maioria durante a jornada de trabalho ou períodos escolares, já que a 

concentração maior está em um período acima de utilização acima de 12 horas 

diárias de acesso às RSD. É possível analisar, juntamente com os Gráficos 23 

e 24, sobre interesses em utilizar as RSD, que 176 pessoas marcaram a opção 

entretenimento, desse valor 69% também são Nativos Digitais. Tal estatística 

pode ser associada ao uso de aparelhos celulares e smartfones, opção 

marcada por 117 respondentes que corresponde a 68% de usuários Nativos 

Digitais.  

 

Gráfico 8. Dispositivos utilizados no acesso à internet por categoria. 

Relativo à pergunta 5, os respondentes puderam marcar mais de uma 

opção como resposta. Dessa forma, permite-se analisar a Tabela 2 em duas 

formas: a primeira trata-se da porcentagem das opções de respostas sob um 

total de 554 respostas. Consequentemente representados 35,8% para 

notebook ou netbook, 30,3% para computador/desktop, 21,2% para arelhos 

celulares/smartfone, 6,1% para tablets, 3,1% para vídeo games, 2,8% para 

internet pública, e 0,7% que marcaram a opção outros, especificando o uso da 

Televisão SmartTV para acesso à internet. Tal percentual totaliza 100% para 

554 respostas. Se analisado o percentual de respostas para casa pergunta sob 
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o total de duzentos e nove respondentes, alcança-se o valor total de 264,4%, 

isso ocasionado porque o pesquisado pôde marcar mais de uma resposta. 

Em quais dispositivos você 
realiza acesso à internet? 

Quantidades de 
respostas 

Porcentagem de 
cada resposta 
sob o total de 
554 respostas 

Porcentagem de 
respostas para 
cada opção sob 

o total de 209 
respondentes 

Notebook ou netbook 198 35,8% 94,5% 

Computador desktop 168 30,3% 80,2% 

Aparelhos celulares / Smartfone 117 21,2% 56,0% 

Tablets 34 6,1% 16,2% 

Vídeo game 17 3,1% 8,1% 

Internet Pública 16 2,8% 7,5% 

Outros 4 0,7% 1,9% 

Nenhum 0 0,0% 0,0% 

Total 554 100,0% 264,4% 

Tabela 2. Dispositivos que realizam acesso à internet. 

Quando questionados sobre o quantitativo diário de horas conectadas à 

internet, pode-se observar que no Gráfico 9 que a maior parte dos 

respondentes, 42 (19,0%) do total, utiliza a internet por mais de 12 horas dia. 

Consequentemente, o período em maior uso enquadra-se entre 6 e 8 horas, 

opção de trinta e quatro (15,4% dos participantes). Já 30 (13,7%) dos 

respondentes ficam conectadas à internet entre 8 e 10 horas. A média entre 

usuários que acessam a internet até uma hora e entre uma e 2 horas 

representam 9%. Todos os respondentes realizam acesso à internet.  
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Gráfico 9. Horas diárias conectadas a internet. 

Pode-se destacar no Gráfico 10 que os Nativos Digitais são maioria nas 

opções de respostas de formas distribuída pelas opções, exceto para conexão 

a internet entre uma e duas horas, isso porque os Imigrantes com 

características de poucos acessos, são mais objetivos quando acessam a 

internet.  

 

Gráfico 10. Horas diárias conectadas a internet dividias por categoria. 
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Referente aos meios de comunicação utilizando as tecnologias da 

informação destaca-se no Gráfico 11, o aplicativo Chat da RSDFacebook como 

mais utilizado pelos respondentes, escolhido por 181 participantes. O aplicativo 

MSN (Windows Live) foi escolhido por 165 pessoas seguido de um total de 140 

pessoas que utilizam Mensagens SMS através de dispositivos móveis. Os 

aplicativos Skype, selecionado por 134 respondentes e Google Talk com a 

preferência de 16 entrevistados, apresentam resultados expressivos seguindo 

de outros meios de comunicação como Hangout, Voxer e WhatsApp. Outros 

aplicativos foram citados pelos respondentes como TeamSpeak, ICQ, IRC 

eMirc. Apenas 4 pessoas informaram que não utilizam nenhuma das 

tecnologias citadas para comunicação. 

 

Gráfico 11. Serviços de comunicação. 

Já os programas de bate papo (chat), nota-se possível constatar que os 

Nativos Digitais utilizam a grande maioria dos serviços com mais de 50%, isso 

deve-se a fidedignidade e a multi tarefas, características  dos Nativos Digitais. 

Com relação a novos serviços de comunicação mais novos, em comparado aos 

demais, como Hang Out e Voxer, são dominados pelos Imigrantes Digitais 

4
4

14
14

38
116

134
140

165
181

0 50 100 150 200

Nenhum
Outros

Hang out
Voxer

WhatsApp
Google Talk

Skype
Mensagens SMS

MSN (Windows Live)
Chat Facebook

Quais programas de bate papo (chat) 
você utiliza ou já utilizou?

Programas utilizados de bate papo (chat).



101 
 

 
 

 
Gráfico 12. Serviços de comunicação utilizados por Nativos e Imigrantes. 

A pergunta "Quais programas de bate papo você utiliza ou já utilizou?" 

permite aos participantes marcarem mais de uma resposta. Dessa forma, os 

percentuais são apresentados na Tabela 3 em duas formas: a primeira, 

trabalha porcentagens referente ao total de 812 respostas, obtendo-se os 

resultados: Chat Facebook com 22,3%, Google Talk com 14,2%, Hang out com 

1,8%, Mensagens SMS com 17,3%, MSN (Windows Live) com 20,3%, Skype 

com 16,5%, Voxer com 1,8%, WhatsApp com 4,6%, outros aplicativos e 

respondentes que não utilizam os meios de comunicação apresentados 1,6%, 

totalizando assim 100%. Já o segundo cálculo, apresenta o percentual de 

respostas para cada opção de resposta sob o total de 209 respondentes. 

Dessa forma, a soma totalizadora alcança 388,8%, isso ocasionado devido a 

possibilidade de se responder a mais de uma resposta. 
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Quais programas 
de bate papo você 
utiliza ou já 
utilizou? 

Quantidades de 
respostas 

Porcentagem de cada 
resposta sob o total de 
812 respostas 

Porcentagem de 
respostas para 
cada opção sob o 
total de 209 
respondentes 

Chat Facebook 181 22,3% 86,5% 

MSN (Windows Live) 165 20,3% 79,0% 

Mensagens SMS 140 17,3% 67,2% 

Skype 134 16,5% 64,1% 

Google Talk 116 14,2% 55,4% 

WhatsApp 38 4,6% 18,0% 

Hang out 14 1,8% 6,8% 

Voxer 14 1,8% 6,8% 

Nenhum 5 0,6% 2,5% 

Outros 5 0,6% 2,5% 

Total 812 100,0% 388,8% 

Tabela 3. Meios de comunicação. 

Ao serem questionados sobre quais RSDs os entrevistados utilizam ou 

já utilizaram, é possível observar no Gráfico 13 que o Facebook obteve o maior 

resultado, com187 respondentes, seguido de 173 assinalaram o Orkut,170 para 

o Youtube, 117 para o Google +, 112 para o Twitter, 87  para Blogger, 81  para 

Linkedin, 49 para Instagran, 29 para MySpace, 27 para Flickr, 23 para Tumblr, 

18 para SecondLife, 12 para Latitude, 7 para Pinterest, 5 para outras redes 

como Busuu, Gengibre, e-familynet e Flogão e 5 respondentes não utilizam 

nenhuma RSD. 
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Gráfico 13. Redes Sociais Digitais. 

O Facebook que é a RSD mais utilizada pelos respondentes, é a rede 

social de 63% dos nativos e 37% dos imigrantes. Porém, a RSD Orkut, 

desenvolvida no ano de 2001 e que possuía bastante popularidade entre os 

internautas brasileiros, abrange um grupo maior de Imigrante, conforme o 

gráfico 14 apresenta.   
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Gráfico 14. Redes Sociais Digitais. 

Os percentuais são apresentados na Tabela 4 em duas maneiras: a 

primeira trabalha porcentagens referente ao total de 1112 respostas, obtendo-

se os resultados: Blogger com 7,8%, Facebook com 17,7%, Flickr com 2,5%, 

Google + com 10,5%, Instagram com 4,4%, Latitude com 1,1%, Linkedin com 

7,3%, MySpace com 2,6%, Orkut com 15,6%, Pinterest com 0,6%, Tumblr com 

2,1%, Twitter com 10,1%, Youtube com 15,1% , Second Life com 1,6%, outras 

redes e respondentes que não RSD 1,0%, totalizando assim 100%. Já o 

segundo cálculo, apresenta o percentual de respostas para cada opção de 

resposta sob o total de 209 respondentes. Dessa forma, a soma totalizadora 

alcança 531,9%, isso ocasionado porque a pergunta possibilitava a escolha de 

mais de uma opção. 
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Quais Redes 
Sociais Digitais 

você utiliza ou já 
utilizou? 

Quantidades de 
respostas 

Porcentagem de 
cada resposta sob 

o total de 1112 
respostas 

Porcentagem de 
respostas para cada 
opção sob o total de 

209 respondentes 

Facebook 197 17,7% 93,9% 

Orkut 173 15,6% 82,7% 

Youtube 170 15,1% 81,5% 

Google + 117 10,5% 56,0% 

Twitter 112 10,1% 53,5% 

Blogger 87 7,8% 41,7% 

Linkedin 81 7,3% 38,6% 

Instagram 49 4,4% 23,6% 

MySpace 29 2,6% 13,7% 

Flickr 27 2,5% 13,1% 

Tumblr 23 2,1% 11,2% 

Second Life 18 1,6% 8,7% 

Latitude 12 1,1% 5,6% 

Pinterest 7 0,6% 3,1% 

Nenhuma 5 0,5% 2,5% 

Outros 5 0,5% 2,5% 

Total 1112 100,00% 531,9% 

Tabela 4. RSDs que utilizam ou já utilizaram. 

Para o processo de criação de contas de usuários nas RSDs, os 

respondentes foram questionados sob a utilização de dados verdadeiros (reais) 

ao realizar o cadastro em determinada rede. Mediante a pergunta, obteve-se o 

resultado de 157 (75,2%) participações dos usuários que utilizam dados 

verdadeiros. Apenas 7 ( 3,1%) não utilizam as informações reais e 46 (21,7%) 

dos pesquisados os fazem “às vezes”, conforme se observa no Gráfico 15. 
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Gráfico 15. Dados cadastrais em RSDs. 

Ressalta-se que dos 157 respondentes que marcaram a opção "Sim", 

61% são Nativos Digitais e 39% são Imigrantes Digitais. O que pode-se 

considerar desse percentual, é que os Imigrantes, em suma, conhecem ou 

fazem uso das políticas de seguranças, boas práticas de publicações ou 

mesmo por boa fé ou receio de disponibilizar informações falsas. 

 

 

Gráfico 16. Dados cadastrais em RSDs por Nativos e Imigrantes Digitais. 
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Quando questionados sob a divulgação de informações pessoais nas 

RSDs de forma pública, obteve-se 147 (70,2%) dos respondentes que 

afirmaram não fazer tal exposição de seus dados de forma pública nas RSDs. 

Apenas 13 (6,2%) dos usuários divulgam suas informações de pessoais de 

forma pública e 49 (23,6%) dos respondentes afirmam que fazem a divulgação 

“às vezes”, conforme apresenta o Gráfico 17. 

 

Gráfico 17. Divulgação de informações nas RSDs de forma pública. 

Destaca-se no Gráfico 18 que para as opções de respostas "Sim", "Não" 

e "Às vezes", os Nativos Digitais são a maioria absoluta, mostrando que não se 

preocupam com as informações pessoais expostas nas redes. O que se deve 

ressaltar é que informações publicadas nas redes, dificilmente são excluídas e 

sempre fica algum resíduo em servidores e serviços, dessa forma, dependendo 

de postagens realizadas na rede, podem causar problemas futuros, por 

exemplo para emprego. 
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Gráfico 18. Divulgação de informações nas RSDs de forma pública. 

Perguntado se os participantes costumam responder usuários das RSDs 

desconhecidos, 124 (59,0%) dos pesquisados informaram que não possuem 

este costume conforme se observa no Gráfico 19. Já 75 (36,0%) realizam 

esses contatos de acordo com a circunstância. Apenas 10 (5,0%) respondem 

“sim” aos contatos que não conhecem. 

 
Gráfico 19. Usuários nas RSDs e suas relações com usuários desconhecidos 
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Destaca-se que dos 10 entrevistados que marcaram a opção "Sim", 

100% são considerados Nativos Digitais. Essa prática constata como 

característica do Nativo Digital a dialogação no ciberespaço com pessoas 

desconhecidas de seus círculos de relacionamento, potencializando assim, 

novos relacionamentos, independente do tipo. 

 

Gráfico 20. Usuários nas RSDs e suas relações com usuários desconhecidos 

Questionado se os respondentes já haviam criado alguma conta Fake 

(perfil falso) em alguma RSDs, obteve-se como resultado positivo de cinquenta 

e nove ou 28,0% dos pesquisados que possuem essa prática. Já cento e 

cinquenta e um ou 72,0% nunca criaram um perfil falso conforme demonstra o 

Gráfico 21. 
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Gráfico 21. Criação de perfis falsos nas RSDs. 

Porém, cruzando com os resultados obtidos na outra pergunta “Em uma 

Rede Social Digital você tem a prática ou o costume de deixar seus dados 

expostos para o público em geral?”, os Nativos Digitais que responderam “sim” 

totalizaram um percentual de 8 (6,3%) e os Imigrantes totalizaram um 

percentual de 6 (7,3%). Os que responderam “às vezes” do grupo de Nativos 

totalizou um percentual de 33 (26,0%), número bastante expressivo frente aos 

14 (17,1%) do grupo dos Imigrantes. A grande maioria de ambos os grupos 

respondeu “não”. Porém, outra diferença expressiva de porcentagem: 62 

(75,6%) ou dos Imigrantes garantem não disponibilizarem seus dados nas 

RSDs, contra 86 (67,7%) dos Nativos Digitais que não disponibilizam suas 

informações a todos os usuários das RSDs. Enfatiza-se que os dados nas 

RSDs podem ser expostos a critério do usuário: ele pode expor apenas aos 

seus amigos ou para os amigos dos amigos, assim como para todos os 

usuários de uma RSD.  
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Gráfico 22. Criação de perfis falsos nas RSDs. 

Dentre as opções apresentadas sob os interesses dos participantes nas 

RSDs, observa-se nos resultados presentes no Gráfico 23, a opção 

“entretenimento” ficou em primeiro lugar para 166 dos 209 que participaram da 

pesquisa. Consequentemente seguidos por 138 para “trabalho”, cento e vinte e 

sete para “estudos”, 98 para “relacionamentos”, 8 para outros como “novas 

amizades”, “manter contatos com familiares”, “informações/notícias” e 

“network”.   
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Gráfico 23. Interesses nas RSDs. 

Pode-se observar no Gráfico 24 que o destaque dos Nativos Digitais, 

esses constatados nos últimos gráficos, inverte-se quando o assunto é 

referente ao interesse dos mesmos nas RSD. Relacionado ao trabalho, 79% 

estão associados aos Imigrantes Digitais, contra 21% dos Nativos Digitais. 

Uma proporção parecida reflete quando o assunto são os estudos, 73% são 

Imigrantes Digitais e apenas 27% estão associadas aos Nativos Digitais. Já 

entretenimento, o percentual inverte-se com 69% da preferência dos Nativos 

Digitais e 31% para Imigrantes Digitais. 
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Gráfico 24. Interesses nas RSDs. 

A pergunta "Quais seus interesses em utilizar uma Rede Social Digital?" 

possibilita aos respondentes marcarem mais de uma opção de resposta. Sendo 

assim, os percentuais são apresentados na Tabela 5 em dois estágios: o 

primeiro, trabalha porcentagens referente ao total de 550 respostas, totalizada 

pelo número de respondentes e as opções marcadas pelos os mesmos. Dessa 

forma obtiveram-se os resultados de 23,2% para Estudos, 32,0% para 

Entretenimento, 17,8% para Relacionamentos, 25,1% para Trabalho e outros e 

nenhum totalizando 1,4%. Já o segundo cálculo, apresenta o percentual de 

respostas para cada opção de resposta sob o total de 209 respondentes. 

Dessa forma, a soma totalizadora alcança 262,5%, isso ocasionado porque o 

pesquisado pôde marcar mais de uma resposta. 
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Trabalho 138 25,1% 65,9% 

Estudos 127 23,2% 61,0% 

Relacionamentos 98 17,8% 46,7% 

Outros 8 1,4% 3,7% 
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Nenhum 3 0,5% 1,2% 

Total 550 100,0% 262,5% 

Tabela 5. Interesse nas RSDs 

Quando perguntado sobre o quantitativo de horas diárias dedicadas ao 

uso das RSDs, o gráfico 25 demonstra que 42 (19,9%) pessoas  utilizam até 1 

hora, 46 (21,7%) entre mais de 1 hora até duas horas, 36 (17,4%) entre mais 

de 2 horas até 4 horas, 27 (13,0%) entre mais de 4 horas até 6 horas, 20 ( 

9,6%) entre mais de 6 horas até 8 horas, 8 (3,7%) entre mais de 8 horas até 10 

horas, 8 (3,7%) entre mais de 10 horas até 12 horas e 16 ( 7,5%) acima de 12 

horas/dia. 

 
Gráfico 25. Horas diárias utilizando Redes Sociais Digitais. 

Desse resultado, é possível observar no Gráfico 26 que os Nativos 

Digitais em um comparativo com os Imigrantes Digitais, são destaques na 

utilização das RSD por mais de uma até 12 horas. Tal resultado, pode ser 

constatado associado aos dispositivos de acesso à internet, juntamente com 

RSD e meios de comunicação. Apenas nas opções "Não utilizo" e "Até 1 hora" 

os Imigrantes foram superiores aos Nativos, apresentando que esses, entram 

somente para pesquisar assuntos específicos. 
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Gráfico 26. Horas diárias utilizando Redes Sociais Digitais. 

Quando questionados se os respondentes se consideravam usuários 

ativos nas RSDs, em sua maioria, 138 (65,8%) responderam que sim. Já 

60(28,6%) responderam que não. Apenas 12 ou 5,6% não souberam responder 

conforme aponta o Gráfico 15.  

 
Gráfico 27. Usuário ativo nas Redes Sociais Digitais. 

Referente ao Gráfico 28, pode-se constatar que 71% das 138 pessoas 

que marcaram "Sim" para usuários ativos nas RSD, são Nativos Digitais. Esse 

33%

28%

66%

71%

76%

73%

83%

67%

67%

67%

72%

34%

29%

24%

27%

17%

33%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não utilizo

Até 1 hora

Mais 1 hora até 2 horas

Mais de 2 horas até 4 horas

Mais de 4 horas até 6 horas

Mais de 6 horas até 8 horas

Mais de 8 horas até 10 horas

Mais de 10 horas até 12 horas

Acima de 12 horas

Horas diárias de acesso as Redes 
Sociais Digitais por conceito.

Nativos Imigrantes

138 - 65,8%

60 - 28,6%

12 - 5,6%

Você se considera um usuário ativo 
nas Redes Sociais Digitais?

Sim Não Não sei responder



116 
 

 
 

número inverte-se quando a opção de resposta é "Não", sendo 61% de 60 

pessoas Imigrantes Digitais. Tal resultado apresenta que os Nativos Digitais, 

além de utilizarem as RSD com mais frequência,  fazem uso sem receios, isso 

decorrente a falta de vivência e experiência fora do ciberespaço. Já os 

imigrantes, transportam essa experiência e vivência de fora para dentro do  

ciberespaço, se tornando mais cautelosos. 

 

Gráfico 28. Usuário ativo nas Redes Sociais Digitais. 

Por fim, quando perguntado como os usuários se consideram ao utilizar 

uma RSD, o Gráfico 29 elucida que 113 (54,0%)  dos respondentes marcaram 

a opção “Nativo Digital”, 56 (26,7%) como "Imigrante Digital" e 40 (19,3%) não 

souberam responder. 
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Gráfico 29. Nativo ou Imigrante Digital nas Redes Sociais Digitais. 

Destaca-se que os conceitos sobre a terminologia adotada por Marc 

Prensky necessitam de uma leitura prévia que foi disponibilizada no cabeçalho 

do formulário. Separando os entrevistados novamente por grupos de Nativos e 

Imigrantes, obteve-se o seguinte resultado, disponível no Gráfico 29 e 30. Dos 

127 (60,7%) do total de entrevistados que possuem a faixa etária definida por 

Prensky como Nativos Digitais, 79 indivíduos se consideram Nativos; 25 

indivíduos se consideram Imigrantes e 23 não souberam responder a questão.  

O grupo dos Imigrantes, de acordo com Prensky (2010) é representado 

por 82 (39,3%) do total dos respondentes. Desse quantitativo, 32 (40,2%) 

pessoas ou se consideram Nativos Digitais, trinta e duas ou 39,1% se 

consideram Imigrantes Digitais e dezessete ou 20,7% não souberam responder 

à questão. Vale ressaltar que houve inicialmente uma explanação sobre os 

conceitos criados por Prensky para apresentar aos entrevistados as ideias do 

autor. Observa-se, porém, que, ao contrário do que Prensky afirma, muitos dos 

entrevistados do grupo dos Imigrantes se consideraram Nativos, pois se 

identificaram com tal termo a partir das características que Prensky pontuou, 

Houve também a mesma ocorrência no grupo dos Nativos Digitais. 

A discussão se expande, especificamente no Gráfico 30, quando um alto 

percentual de Nativos Digitais que se consideram Nativos e Imigrantes Digitais 
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que se consideram Nativos Digitais. Isso porque, fazem uso das tecnologias, e 

RSD tão frequentes ou mais que aos Nativos Digitais. 

 
Gráfico 30. Nativo ou Imigrante Digital nas Redes Sociais Digitais. 

Portanto, ao analisar os resultados, percebe-se que eles vão de 

encontro à fala de Prensky (2001) já que o comportamento de ambos os 

grupos nativos ou imigrantes digitais nas RSDs, possuem pequenas diferenças 

e quase se equiparam em alguns aspectos.  

Dessa forma a identidade de cada um e em que grupo eles se 

enquadram dependerá do que escolhem para si próprios, baseando-se 

principalmente em como se percebem frente às tecnologias – já que muitos 

não levaram em consideração a classificação etária proposta por Prensky. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos conceitos abordados sobre Redes Sociais, percebeu-se que 

a evolução da sociedade e das TICs possibilitou o surgimento das RSDs, 

permitindo assim uma maior comunicação, troca de dados e informações de 

um ou mais grupos sociais, sem necessariamente estarem em um mesmo local 

geográfico ou em um horário específico. 

No entanto, os indivíduos usuários das RSDs podem possuir diversas 

identidades nas redes, isso porque a cultura virtual permite que o mesmo 

possa adquirir quaisquer aspectos, características e comportamentos no 

ciberespaço. Desta forma, definir a identidade tornou-se uma tarefa difícil, pois 

os sujeitos se moldam de acordo com os interesses que possuem.  

Esta pesquisa buscou identificar o conceito de Nativos e Imigrantes 

Digitais a partir da percepção de indivíduos que têm acesso e participam das 

RSDs. Assim acredita-se que o questionamento que direcionou esta pesquisa 

foi tratado adequadamente, já que por meio da pesquisa exploratória realizada 

com internautas, observou-se que os conceitos criados por Marc Prensky sobre 

Nativos e Imigrantes, na percepção dos próprios usuários, não definem os 

indivíduos apenas por uma questão comportamental associada à faixa etária. O 

que se observou com a pesquisa é que o conceito de Prensky não se confirma, 

uma vez que a idade não pode ser o único fator que apontará se um indivíduo 

frequenta ou não as RSDs.  

Assim, a hipótese que apontava para a banalização do uso dos termos 

cunhados por Prensky foi comprovada, já que se constatou que uso de tais 

conceituações em textos científicos, desde artigos às teses, durante os últimos 

6 anos consideraram os termos Nativos e Imigrantes Digitais para classificar 

pessoas e seus contatos com as tecnologias. Ao se realizar a pesquisa 

bibliométrica, observou-se que os conceitos de Marc Prensky publicados em 

2001 ainda são muito utilizados em meio científico para caracterizar 

principalmente Professores / Pais e Alunos / Filhos. Percebe-se que essa 

conceituação desconsidera aspectos subjetivos dos usuários de RSDs ou das 

TICs. Sabe-se que o conceito de Prensky não considera fatores como a 

Vivência e Comportamento dos usuários em RSDs e que a classificação sobre 

Nativos e Imigrantes Digitais não pode ser considerada uma regra, já que na 
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realidade, encontra-se um Imigrante que tem mais vivência na utilização das 

TICs, assim como um Nativo que não se adequou ao ambiente virtual. 

Este estudo demonstrou que os usuários apresentam vivência e 

comportamento divergentes da época em que os conceitos foram elaborados. 

Corroborou para isso o fato de ter sido percebido na pesquisa que os usuários, 

tanto Nativos como Imigrantes, utilizam por várias horas um ou mais 

equipamentos eletrônicos, permanecem boa parte do dia conectados em 

RSDs, se mostrando cautelosos com relação à disseminação da informação a 

qualquer público, restringem as conversas com pessoas desconhecidas, 

apresentam conhecimento de termos técnicos sobre perfis falsos, inclusive com 

capacidade de criar um fake para diferentes fins. 

Portanto, acredita-se que os termos Nativos Digitais e Imigrantes Digitais 

podem ser adaptados a uma nova realidade que exclua a caracterização etária 

e valorize a vivência dos indivíduos que fazem parte das RSD. Dessa forma, 

sugere-se uma categorização dos termos criados por Prensky, levando-se em 

consideração questões comportamentais e de vivência no ciberespaço, que 

estão descritos abaixo: 

 Nativos Digitais imersos: Indivíduos nascidos após a era da internet 

ou adolescentes que vivenciaram essa transformação nos anos 90. Além das 

características abordadas por Marc Prensky, realizam uso das TICs e RSD em 

seu cotidiano por várias horas em busca de diversas finalidades. Se 

comportam de maneira a criar e vivenciar novos recursos tecnológicos e 

tendências sem receios ou restrições. Utilizam as tecnologias e redes sociais a 

seu favor, a fim de agilizar processos e buscarem novas formas de aprender e 

compartilhar informações. 

 Nativos digitais não imersos: Indivíduos nascidos após a era da 

internet ou adolescentes que vivenciaram essa transformação nos anos 90. 

Porém, fazem uso ou não das TICs e RSD com menos frequência. 

 Imigrantes Digitais imersos: Indivíduos que nasceram antes da era 

da internet e tiveram que se adaptar as tecnologias. Realizam o uso frequente 

das TIC e RSD. 

 Imigrantes Digitais não imersos: Indivíduos que nasceram antes da 

era internet e tiveram que se adaptar as tecnologias. Fazem uso da mesma 

com pouca frequência ou somente para fins objetivos. 
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Como sugestões para trabalhos futuros, um estudo mais aprofundado 

sobre a questão conceitual da vivência e do comportamento desses indivíduos 

nas RSDs, permitiria envolver globalmente novos resultados e/ou constatar os 

apresentados neste estudo. 
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ANEXO A -QUESTIONÁRIO 

1 - Em qual faixa etária você se enquadra? 
( ) 15 a 19 anos. 
( ) 20 a 24 anos. 
( ) 25 a 29 anos. 
( ) 30 a 34 anos. 
( ) 35 a 39 anos. 
( ) 40 a 44 anos. 
( ) 45 a 49 anos. 
( ) acima de 50 anos. 
 
2 - Onde utiliza o computador? 
Informe qual o local ou locais que utiliza computador. Marque uma ou mais opções, se 
necessário: 
() Em casa. 
() Casa de conhecidos / Familiares. 
() Escola / Faculdade. 
() Lan house. 
() Trabalho. 
() Não utilizo. 
() Outros __________________________. 
 
3 – Por quantas horas diárias você utiliza computador? 
Informe a média de horas que você utiliza o computador diariamente para uso diversas 
finalidades 
( ) Até 1 hora. 
( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 
( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 
( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 
( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 
( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 
( ) Mais de 10 horas até 12 horas. 
( ) Acima de 12 horas. 
( ) Não utilizo. 
 
4 - Em quais dispositivos você realiza acesso à internet? 
() Aparelho celular / Smartphone. 
() Computador Desktop. 
() Internet Pública. 
() Notebook ou Netbook. 
()Tablets. 
() Vídeo game. 
() Nenhum. 
() Outros __________________________. 
 
5 – Por quantas horas diárias você fica conectado na internet?  
Informe quantas horas você fica conectado em alguma conta de e-mail ou rede social, sem, 
necessariamente, estar utilizando o computador. 
( ) Até 1 hora. 
( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 
( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 
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( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 
( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 
( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 
( ) Mais de 10 horas até 12 horas. 
( ) Acima de 12 horas. 
( ) Não acesso. 
 
6 - Quais programas de bate papo "chat" você utiliza ou já utilizou? 
Informe quais os meios de bate papo você utiliza ou já utilizou. 
() Chat Facebook. 
() Google Talk. 
() Hang out. 
()Mensagens SMS. 
() MSN (Windows Live). 
() Skype. 
()Voxer. 
()WhatsApp. 
() Nenhum. 
() Outros __________________________. 

 
Redes Sociais Digitais 
Essa seção irá pesquisar sobre o uso e perfil das Redes Sociais Digitais. 
 
7 - Qual(is) Rede(s) Social(is) Digital(is) você utiliza ou já utilizou? 
() Blogger. 
() Facebook. 
() Flickr. 
() Google +. 
()Instagram. 
() Latitude. 
()Linkedin. 
() MySpace. 
()Orkut. 
()Pinterest. 
()Tumblr. 
() Twitter. 
()YouTube. 
() Second Life. 
() Nenhuma. 
() Outros __________________________. 
 
8 - Ao criar uma conta de usuário em uma Rede Social Digital, utiliza seus dados de 
cadastro e informações verdadeiras? 
Quando realiza o cadastro em uma Rede Social Digital informa seus dados corretos. 
( ) Sim. 
( ) Não. 
( ) Às vezes. 
 
9 - Em uma Rede Social Digital, você tem a prática ou costume de deixar seus dados 
expostos para o público em geral? 
Deixa suas informações expostas para qualquer usuário visualizar. 
( ) Sim. 
( ) Não. 
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( ) Às vezes. 
 
10 - Costuma responder usuários das Redes Sociais Digitais que não conhece?  
Informe se costuma responder desconhecidos nas Redes Sociais Digitais. 
( ) Sim. 
( ) Não. 
( ) Às vezes. 
 
11 - Alguma vez já criou um Fake (perfil falso) em alguma Rede Social Digital?  
( ) Sim. 
( ) Não. 
 
12 - Quais seus interesses em utilizar uma Rede Social Digital? 
Informe seus interesses nas Redes Sociais Digitais. 
() Estudos. 
() Entretenimento. 
() Relacionamentos. 
() Trabalho. 
() Nenhuma. 
() Outros __________________________. 
 
13 - Por quantas horas diárias você utiliza Redes Sociais Digitais? 
( ) Até 1 hora. 
( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 
( ) Mais de 2 horas até 4 horas, 
( ) Mais de 4 horas até 6 horas, 
( ) Mais de 6 horas até 8 horas, 
( ) Mais de 8 horas até 10 horas, 
( ) Mais de 10 horas até 12 horas, 
( ) Acima de 12 horas, 
( ) Não utilizo, 
 
14 - Você se considera um usuário ativo nas Redes Sociais Digitais? 
( ) Sim. 
( ) Não. 
( ) Não sei responder. 
 
15 - Como se considera ao utilizar uma Rede Social Digital? 
Considere as questões acima sobre meios de acesso à internet, tempo de acesso, tipos de 
Redes Sociais Digitais que utiliza. 
( ) Nativo Digital. 
( ) Imigrante Digital. 
( ) Não sei responder. 
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ANEXO B -VALIDAÇÃO DE FORMULÁRIO 

TERMO DE VALIDAÇÃO DO GUIA DE ENTREVISTA 

 

Prezado professor, 

               Este formulário destina-se à validação do instrumento que será 

utilizado na coleta de dados da pesquisa de campo cujo tema é "O Real 

Conceito de Nativos e Imigrantes Digitais nas Redes Socais Digitais: 

Conceitos, Vivências e Comportamento" Os objetivos que norteiam essa 

pesquisa são: Analisar como se apresenta o conceito, a vivência e a 

convivência dos nativos e imigrantes digitais usuários das redes sociais 

digitais a partir do século XXI; Identificar os principais conceitos de 

Redes Sociais; Desenvolver um estudo bibliométrico em bases de 

indexação de artigos científicos relacionados ao uso dos termos “Nativo” 

e “Imigrante Digital” entre os períodos de 2009 a 2012;Identificar a 

percepção dos internautas participantes de Redes Sociais Digitais de 

faixas etárias distintas, em relação ao termo “Nativo” e “Imigrante 

Digital”. Para a aplicação deste instrumento, necessito de sua análise no 

sentido de verificar se há adequação entre as questões formuladas e os 

objetivos referentes a cada uma delas, além da clareza na construção dessas 

mesmas questões. Caso julgue necessário, sinta-se à vontade para fazer as 

devidas sugestões de melhorias usando para isso o campo de observação. 

 Na coluna I estão dispostas as questões para serem analisadas; 

na coluna II estão as alternativas para serem respondidas; nas demais colunas 

têm duas alternativas: sim e não que devem ser assinaladas (X) se houver ou 

não coerência e clareza entre as perguntas e os objetivos da pesquisa. Caso 

haja dúvidas quanto ao entendimento da questão assinale a coluna (?) 

descrevendo, se possível, a(s) dúvida(s) que a referida questão gerou no 

campo de observação. 

Sem mais para o momento, antecipadamente, agradeço por sua atenção 
e por ter contribuído para a realização desta pesquisa. 
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Prof. Marcos de Souza 
                                                              marcosdesouza82@gmail.com 

 

Questionário para ser aplicado a usuários internautas com idade diversificada 

na rede social digital Facebook Em uma pesquisa divulgada pela Folha de São 

Paulo realizada pela Serasa Experian,  no final de maio de 2013, indicou como 

a RSD mais utilizada em torno de 66,54%. 

 

Introdução: 

 

Perfil dos usuários das Redes Sociais Digitais 
 

 As Tecnologias da Informação e da Comunicação assumem, cada vez 

mais, um papel ativo na atual sociedade e na educação. Atualmente, percebe-

se o aumento no uso das Redes Sociais Digitais como meio de comunicação 

entre diversas áreas e com diversos objetivos. A partir da Web 2.0, conhecida 

com internet interativa, MarcPrensky (2001) conceituou os termos Nativos e 

Imigrantes digitais. Ao longo dos anos, esses conceitos têm sido utilizados de 

forma banalizada, sendo que, muitas vezes, os conceitos não se confirmam, 

pois nem sempre os “Nativos Digitais” nascidos após 1988 têm vivência e 

experiência na utilização das tecnologias. Acreditando-se que alguns termos 

tecnológicos caem em desuso e com mais frequência que em outras áreas. A 

pesquisa tem como objetivo analisar como se apresenta o conceito, a vivência 

e o comportamento dos nativos e dos imigrantes digitais usuários das Redes 

Sociais Digitais a partir do século XXI. A pesquisa está dividida em duas 

etapas. A primeira busca identificar o perfil do grupo que está participando da 

pesquisa e seu uso com a tecnologia. Já a segunda parte, busca analisar a 

assiduidade dos usuários frente ao uso das Redes Sociais Digitais, a fim de 

identificar o perfil em que o entrevistado possa se enquadrar: Nativo ou 

Imigrante Digital. 
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Questionário 

QUESTÕES ALTERNATIVAS 
         OBJETIVO DA QUESTÃO 

Coerência Clareza 
Sim Não ? Sim Não ? 

1 - Em qual faixa etária 
você se enquadra? 

 

( ) 15 a 19 anos. 

( ) 20 a 24 anos. 

( ) 25 a 29 anos. 

( ) 30 a 34 anos. 

( ) 35 a 39 anos. 

( ) 40 a 44 anos. 

( ) 45 a 49 anos. 

( ) acima de 50 anos. 

      

2 - Onde utiliza o 
computador? 
Informe qual o local ou 
locais que utiliza 
computador. 

 

() Em casa. 

() Casa de conhecidos / 
Familiares. 

() Escola / Faculdade. 

() Lan house. 

() Trabalho. 

() Não utilizo. 

() Outros 
________________________. 
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3 – Por quantas horas 
diárias você utiliza 
computador? 
Informe a média de 
horas que você utiliza o 
computador diariamente 

 

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas. 

( ) Acima de 12 horas. 

( ) Não utilizo. 

      

4 - Em quais 
dispositivos você 
realiza acesso à 
internet? 

 

() Aparelho celular / Smartphone. 

() Computador Desktop. 

() Internet Pública. 

() Notebook ou Netbook. 

()Tablets. 

() Vídeo game. 

() Nenhum. 

() Outros 
_______________________. 

      

5 – Por quantas horas 
diárias você fica 
conectado na 
internet?  
Informe quantas horas 
você fica conectado em 
alguma conta de e-mail 
ou rede social, sem, 
necessariamente, estar 
utilizando o computador.  

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas. 
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( ) Acima de 12 horas. 

( ) Não acesso. 

6 - Quais programas de 
bate papo você utiliza 
ou já utilizou? 
Informe quais os meios 
de bate papo você utiliza 
ou já utilizou. 

() Chat Facebook. 

() Google Talk. 

() Hang out. 

()Mensagens SMS. 

() MSN (Windows Live). 

() Skype. 

()Voxer. 

()WhatsApp. 

() Nenhum. 

() Outros 
________________________. 

      

Redes Sociais Digitais 
Essa seção irá pesquisar sobre o uso e perfil das Redes Sociais Digitais. 

7 - Quais Redes 
Sociais Digitais você 
utiliza ou já utilizou? 

 

() Blogger. 

() Facebook. 

() Flickr. 

() Google +. 

()Instagram. 

() Latitude. 

()Linkedin. 

() MySpace. 

()Orkut. 

()Pinterest. 

()Tumblr. 

() Twitter. 

()YouTube. 

() Second Life. 
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() Nenhuma. 

() Outros 
________________________. 

8 - Ao criar uma conta 
de usuário em uma 
Rede Social Digital, 
utiliza seus dados de 
cadastro e 
informações 
verdadeiras? 
Quando realiza o 
cadastro em uma Rede 
Social Digital informa 
seus dados corretos. 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

      

9 - Em uma Rede 
Social Digital, você tem 
a prática ou costume 
de deixar seus dados 
expostos para o 
público em geral? 
Deixa suas informações 
expostas para qualquer 
usuário visualizar. 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

      

10 - Costuma 
responder usuários 
das Redes Sociais 
Digitais que não 
conhece?  
Informe se costuma 
responder 
desconhecidos nas 
Redes Sociais Digitais. 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

      

11 - Alguma vez já 
criou um Fake (perfil 
falso) em alguma Rede 
Social Digital?  

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

 

      

12 - Quais seus 
interesses em utilizar 
uma Rede Social 
Digital? 
Informe seus interesses 
nas Redes Sociais 

() Estudos. 

() Entretenimento. 

() Relacionamentos. 
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Digitais. 

 

() Trabalho. 

() Nenhuma. 

() Outros 
__________________________. 

13 - Por quantas horas 
diárias você utiliza 
Redes Sociais 
Digitais? 

 

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas, 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas, 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas, 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas, 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas, 

( ) Acima de 12 horas, 

( ) Não utilizo, 

      

14 - Você se considera 
um usuário ativo nas 
Redes Sociais 
Digitais? 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Não sei responder. 

      

15 - Como se 
considera ao utilizar 
uma Rede Social 
Digital? 
Considere as questões 
acima sobre meios de 
acesso à internet, tempo 
de acesso, tipos de 
Redes Sociais Digitais 
que utiliza. 

 

( ) Nativo Digital. 

( ) Imigrante Digital. 

( ) Não sei responder. 

 

      

 

OBSERVAÇÕES REFERENTES AO QUESTIONÁRIO 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Avaliador 01: 

Formação e área de atuação do avaliador: 

Formação: Tecnologia em Informática e Mestrado em Pesquisa Operacional e 
Inteligência Computacional. 

Área de atuação: Atua em educação na área de Tecnologias e Sistemas de 
Informação e Comunicação 
 

QUESTÕES ALTERNATIVAS 
         OBJETIVO DA QUESTÃO 

Coerência Clareza 
Sim Não ? Sim Não ? 

1 - Em qual faixa etária 
você se enquadra? 

 

( ) 15 a 19 anos. 

( ) 20 a 24 anos. 

( ) 25 a 29 anos. 

( ) 30 a 34 anos. 

( ) 35 a 39 anos. 

( ) 40 a 44 anos. 

( ) 45 a 49 anos. 

( ) acima de 50 anos. 

X   X   

2 - Onde utiliza o 
computador? 
Informe qual o local ou 
locais que utiliza 
computador. 

 

() Em casa. 

() Casa de conhecidos / 
Familiares. 

() Escola / Faculdade. 

() Lan house. 

() Trabalho. 

() Não utilizo. 

() Outros 
________________________. 

X    X X 



138 
 

 
 

3 – Por quantas horas 
diárias você utiliza 
computador? 
Informe a média de 
horas que você utiliza o 
computador diariamente 

 

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas. 

( ) Acima de 12 horas. 

( ) Não utilizo. 

x   x  x 

4 - Em quais 
dispositivos você 
realiza acesso à 
internet? 

 

() Aparelho celular / Smartphone. 

() Computador Desktop. 

() Internet Pública. 

() Notebook ou Netbook. 

()Tablets. 

() Vídeo game. 

() Nenhum. 

() Outros 
_______________________. 

x   x   

5 – Por quantas horas 
diárias você fica 
conectado na 
internet?  
Informe quantas horas 
você fica conectado em 
alguma conta de e-mail 
ou rede social, sem, 
necessariamente, estar 
utilizando o computador.  

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas. 

x   x   
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( ) Acima de 12 horas. 

( ) Não acesso. 

6 - Quais programas de 
bate papo você utiliza 
ou já utilizou? 
Informe quais os meios 
de bate papo você utiliza 
ou já utilizou. 

() Chat Facebook. 

() Google Talk. 

() Hang out. 

()Mensagens SMS. 

() MSN (Windows Live). 

() Skype. 

()Voxer. 

()WhatsApp. 

() Nenhum. 

() Outros 
________________________. 

x   x  x 

Redes Sociais Digitais 
Essa seção irá pesquisar sobre o uso e perfil das Redes Sociais Digitais. 

7 - Quais Redes 
Sociais Digitais você 
utiliza ou já utilizou? 

 

() Blogger. 

() Facebook. 

() Flickr. 

() Google +. 

()Instagram. 

() Latitude. 

()Linkedin. 

() MySpace. 

()Orkut. 

()Pinterest. 

()Tumblr. 

() Twitter. 

()YouTube. 

() Second Life. 

x   x  x 
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() Nenhuma. 

() Outros 
________________________. 

8 - Ao criar uma conta 
de usuário em uma 
Rede Social Digital, 
utiliza seus dados de 
cadastro e 
informações 
verdadeiras? 
Quando realiza o 
cadastro em uma Rede 
Social Digital informa 
seus dados corretos. 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

x   x   

9 - Em uma Rede 
Social Digital, você tem 
a prática ou costume 
de deixar seus dados 
expostos para o 
público em geral? 
Deixa suas informações 
expostas para qualquer 
usuário visualizar. 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

x   x   

10 - Costuma 
responder usuários 
das Redes Sociais 
Digitais que não 
conhece?  
Informe se costuma 
responder 
desconhecidos nas 
Redes Sociais Digitais. 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

x   x   

11 - Alguma vez já 
criou um Fake (perfil 
falso) em alguma Rede 
Social Digital?  

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

 

x   x   

12 - Quais seus 
interesses em utilizar 
uma Rede Social 
Digital? 
Informe seus interesses 
nas Redes Sociais 

() Estudos. 

() Entretenimento. 

() Relacionamentos. 

x   x  x 
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Digitais. 

 

() Trabalho. 

() Nenhuma. 

() Outros 
__________________________. 

13 - Por quantas horas 
diárias você utiliza 
Redes Sociais 
Digitais? 

 

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas, 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas, 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas, 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas, 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas, 

( ) Acima de 12 horas, 

( ) Não utilizo, 

x   x   

14 - Você se considera 
um usuário ativo nas 
Redes Sociais 
Digitais? 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Não sei responder. 

x   x   

15 - Como se 
considera ao utilizar 
uma Rede Social 
Digital? 
Considere as questões 
acima sobre meios de 
acesso à internet, tempo 
de acesso, tipos de 
Redes Sociais Digitais 
que utiliza. 

 

( ) Nativo Digital. 

( ) Imigrante Digital. 

( ) Não sei responder. 

 

x   x   
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OBSERVAÇÕES REFERENTES AO QUESTIONÁRIO 

 

Na questão 2 não fica claro se o usuário internauta pode ou não marcar mais 
de 1 opção de local onde utiliza o computador. Também acho importante 
salientar que nem sempre o uso da internet e acesso as redes estão 
diretamente relacionados ao uso do computador, então fico confuso sobre a 
questão estar relacionada ao uso do computador ou ao uso específico da 
internet e redes sociais. Poderia entrar uma indicação: “marque uma ou mais 
opções, se necessário”. 

Na questão 3 você pergunta a média de horas de uso do computador diária e 
na questão 5 o tempo médio de uso da internet. Acho que poderia ser 
adicionado um texto informando que é um uso diverso do computador de forma 
a poder calcular o percentual de uso do computador para internet após a 
resposta da questão 5. 

Na questão 6 acho que você deveria utilizar o termo “chat” na pergunta. 

Na questão 7 acho que deve ser feito um pequeno acerto na questão: Qual(is) 
Rede(s) Social(is) Digital(is) você utiliza ou já utilizou? 

Na questão 12 acho que poderia ser levantado a finalidade, mais especifica, 
do uso das redes sociais, na resposta: Trabalho; Procurar ou Manter contato 
com parentes distantes; Procurar ou Manter contato com amigos/conhecidos 
distantes; Fazer novos amigos/conhecidos;...“Não sei se faz parte de seu 
trabalho, mas acho que ficaria mais fácil de identificar se o usuário faz uso das 
redes por necessidade, praticidade ou vontade própria”. 
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Avaliador 02: 

Formação e área de atuação do avaliador: 

Formação:Tecnólogo em Processamento de Dados pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Especialista em Análise de Sistemas 
pela Faculdade São Camilo-ES, Mestre em Pesquisa Operacional e 
Inteligência Artificial pela Universidade Cândido Mendes, Doutora em Produção 
Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF 
 
Área de atuação:Professora do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus 
de Alegre 

 

QUESTÕES ALTERNATIVAS 
         OBJETIVO DA QUESTÃO 

Coerência Clareza 
Sim Não ? Sim Não ? 

1 - Em qual faixa etária 
você se enquadra? 

 

( ) 15 a 19 anos. 

( ) 20 a 24 anos. 

( ) 25 a 29 anos. 

( ) 30 a 34 anos. 

( ) 35 a 39 anos. 

( ) 40 a 44 anos. 

( ) 45 a 49 anos. 

( ) acima de 50 anos. 

x   x   

2 - Onde utiliza o 
computador? 
Informe qual o local ou 
locais que utiliza 
computador. 

 

() Em casa. 

() Casa de conhecidos / 
Familiares. 

() Escola / Faculdade. 

() Lan house. 

() Trabalho. 

() Não utilizo. 

() Outros 
________________________. 

x   x   
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3 – Por quantas horas 
diárias você utiliza 
computador? 
Informe a média de 
horas que você utiliza o 
computador diariamente 

 

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas. 

( ) Acima de 12 horas. 

( ) Não utilizo. 

x   x   

4 - Em quais 
dispositivos você 
realiza acesso à 
internet? 

 

() Aparelho celular / Smartphone. 

() Computador Desktop. 

() Internet Pública. 

() Notebook ou Netbook. 

()Tablets. 

() Vídeo game. 

() Nenhum. 

() Outros 
_______________________. 

x   x   

5 – Por quantas horas 
diárias você fica 
conectado na 
internet?  
Informe quantas horas 
você fica conectado em 
alguma conta de e-mail 
ou rede social, sem, 
necessariamente, estar 
utilizando o computador.  

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas. 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas. 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas. 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas. 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas. 

x   x   



145 
 

 
 

( ) Acima de 12 horas. 

( ) Não acesso. 

6 - Quais programas de 
bate papo você utiliza 
ou já utilizou? 
Informe quais os meios 
de bate papo você utiliza 
ou já utilizou. 

() Chat Facebook. 

() Google Talk. 

() Hang out. 

()Mensagens SMS. 

() MSN (Windows Live). 

() Skype. 

()Voxer. 

()WhatsApp. 

() Nenhum. 

() Outros 
________________________. 

x   x   

Redes Sociais Digitais 
Essa seção irá pesquisar sobre o uso e perfil das Redes Sociais Digitais. 

7 - Quais Redes 
Sociais Digitais você 
utiliza ou já utilizou? 

 

() Blogger. 

() Facebook. 

() Flickr. 

() Google +. 

()Instagram. 

() Latitude. 

()Linkedin. 

() MySpace. 

()Orkut. 

()Pinterest. 

()Tumblr. 

() Twitter. 

()YouTube. 

() Second Life. 

x   x   
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() Nenhuma. 

() Outros 
________________________. 

8 - Ao criar uma conta 
de usuário em uma 
Rede Social Digital, 
utiliza seus dados de 
cadastro e 
informações 
verdadeiras? 
Quando realiza o 
cadastro em uma Rede 
Social Digital informa 
seus dados corretos. 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

x   x   

9 - Em uma Rede 
Social Digital, você tem 
a prática ou costume 
de deixar seus dados 
expostos para o 
público em geral? 
Deixa suas informações 
expostas para qualquer 
usuário visualizar. 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

x   x   

10 - Costuma 
responder usuários 
das Redes Sociais 
Digitais que não 
conhece?  
Informe se costuma 
responder 
desconhecidos nas 
Redes Sociais Digitais. 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Às vezes. 

 

x   x   

11 - Alguma vez já 
criou um Fake (perfil 
falso) em alguma Rede 
Social Digital?  

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

 

x   x   

12 - Quais seus 
interesses em utilizar 
uma Rede Social 
Digital? 
Informe seus interesses 
nas Redes Sociais 

() Estudos. 

() Entretenimento. 

() Relacionamentos. 

x   x   
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Digitais. 

 

() Trabalho. 

() Nenhuma. 

() Outros 
__________________________. 

13 - Por quantas horas 
diárias você utiliza 
Redes Sociais 
Digitais? 

 

( ) Até 1 hora. 

( ) Mais de 1 hora até 2 horas. 

( ) Mais de 2 horas até 4 horas, 

( ) Mais de 4 horas até 6 horas, 

( ) Mais de 6 horas até 8 horas, 

( ) Mais de 8 horas até 10 horas, 

( ) Mais de 10 horas até 12 
horas, 

( ) Acima de 12 horas, 

( ) Não utilizo, 

x   x   

14 - Você se considera 
um usuário ativo nas 
Redes Sociais 
Digitais? 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Não sei responder. 

x   x   

15 - Como se 
considera ao utilizar 
uma Rede Social 
Digital? 
Considere as questões 
acima sobre meios de 
acesso à internet, tempo 
de acesso, tipos de 
Redes Sociais Digitais 
que utiliza. 

 

( ) Nativo Digital. 

( ) Imigrante Digital. 

( ) Não sei responder. 

 

x   x   

 

OBSERVAÇÕES REFERENTES AO QUESTIONÁRIO 

 

Questão 11: Em que essa pergunta ajudará a “analisar a assiduidade dos 
usuários frente ao uso das Redes Sociais Digitais, a fim de identificar o perfil 
em que o entrevistado possa se enquadrar: Nativo ou Imigrante Digital” 
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Questão 15: O entrevistadoterá informação sobre o que isso significa? Você 
mesmo diz acima que “Ao longo dos anos, esses conceitos têm sido utilizados 
de forma banalizada”. Se você pretende confrontar a sua classificação com a 
percepção dele, deve permanecer, sim. 
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Avaliador 03: 

Formação e área de atuação do avaliador: 

Formação:Tecnólogo em Processamento de Dados pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Especialista em Análise de Sistemas 
pela Faculdade São Camilo-ES, Mestre em Pesquisa Operacional e 
Inteligência Artificial pela Universidade Cândido Mendes, Doutora em Produção 
Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF 
 
Área de atuação:Professora do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus 
de Alegre 
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ANEXO C -PESQUISA SOBRE A UTILIZAÇÃO  TERMOS NATIVOS E 
IMIGRANTES DIGITAIS 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Dissertação de pós-
graduação em Educação da faculdade 
de educação da Universidade de Brasília 
- UnB 

Título: O desafio do dialogismo 
bakhtiniano a partir da articulação 
hipertextual dos gêneros 
discursivos em um ambiente 
educacional a distância (EAD) 

 

Ano: 2009 

 

Link:  
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/4865/1/2009_MarceloRythowem.pdf 
Conceitos:  
 

"ver TV, ouvir música, teclar no celular e usar o notebook, tudo ao 
mesmo tempo. Ou seja, são multitarefas. Adoram experimentar novos 
aplicativos, têm facilidade com blogs e lidar com múltiplos links, 
pulando de site em site, sem se perder. Interagem mais uns com os 
outros; "acessam-se" mutuamente para depois se conhecer 
pessoalmente. Esta é uma pequena descrição dos Nativos Digitais, 
termo que define os nascidos depois dos anos 80" (MONTEIRO, 2009). 

 
 

Tipo de Publicação: Publicação 
web 

Descrição: Artigo web 

Título: Nativos digitais já estão 
dominando o mundo e 
transformando a forma como o 
ser humano se comunica 

Ano: 2010 

 

Link:  http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/nativos-digitais-ja-estao-
dominando-mundo-transformando-forma-como-ser-humano-se-comunica-
284984.html 
Conceitos:  
(...) termo que define os nascidos depois dos anos 80. Opondo-se a eles estão 
os Imigrantes Digitais, outra terminologia recente que engloba as pessoas que 
não nasceram na era digital mas que estão aprendendo a lidar com a 
tecnologia - ou, em alguns casos, até mesmo se recusando a aceitá-la. 
 
Esta é uma pequena descrição dos Nativos Digitais, termo que define os 
nascidos depois dos anos 80. Opondo-se a eles estão os Imigrantes Digitais, 
outra terminologia recente que engloba as pessoas que não nasceram na era 
digital mas que estão aprendendo a lidar com a tecnologia - ou, em alguns 
casos, até mesmo se recusando a aceitá-la. 
 
Expressão cunhada em 2007 (...) 
 
Tipo de Publicação: Artigo Descrição: Simpósio de excelência em 
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Científico Gestão e Tecnologia. IX SEGeT 

Título: Recursos de Tecnologia 
da Informação no Cenário 
Educacional: Princípios e 
Estratégias para Docentes 
Digitais 

 

Ano: 2012 

 

Link:  http://wwww.aedb.br/seget/artigos12/19616322.pdf 
Conceitos:  
Os termos “nativos digitais e imigrantes digitais” são conceitos criados por Marc 
Prensky (2001), segundo o qual, os nativos digitais são todos aqueles que 
nasceram nesse período de avanço tecnológico e Internet e se aproveitam de 
suas potencialidades; enquanto que os imigrantes digitais são as pessoas que 
nasceram num período anterior e procuram se adaptar ao emprego das 
ferramentas tecnológicas. 
 
Conforme Fábio Tagnin, citando os termos acima: 

Nossos jovens não chegaram a conhecer um mundo sem videogames, 
e-mail e mensagens instantâneas. Não é preciso ir muito longe para 
afirmar o que diversos estudos confirmam: que os hábitos dos jovens 
de hoje são muito diferentes daqueles dos seus pais e professores. 
Eles vêm sendo chamados de “nativos digitais”, que aderem de 
maneira transparente e automática às tecnologias emergentes, 
enquanto  os adultos são chamados de “migrantes digitais”, aqueles 
que precisam adaptar-se – não sem alguma dificuldade – às novas 
ferramentas e novas formas de fazer as coisas. (TAGNIN, 2008, s. p.) 

 
Já um docente que não se prepara ou não se atualiza para utilizar as novas 
tecnologias em favor da educação contemporânea pode ser considerado como 
um imigrante digital desinteressado, e até ultrapassado, sendo necessária uma 
mudança de atitude e de perfil para melhor entender os nativos digitais e os 
reflexos dessa geração na educação de maneira geral. 
 
A título de ilustração, a Tabela 1 (Comparação entre Alunos e Professores) 
mostra algumas diferenças entre alunos nativos digitais e professores 
imigrantes digitais. 
 

Tabela 1: Comparação entre alunos e professores 
 
Estudantes nativos digitais 
preferem:  

Professores imigrantes digitais 
preferem: 

Receber rapidamente informação de  
múltiplas fontes. 

Transmissão de informação de forma 
lenta e controlada, com recursos a 
fontes limitadas como as aulas e os 
manuais escolares. 

Realizar múltiplas tarefas em 
simultâneo (estudar, ouvir música, 
enviar mensagens). 

Realizar uma tarefa de cada vez. 

Aprender através de vídeos, imagens 
e sons em vez de textos. 

Ensinar recorrendo ao texto do 
manual escolar. 

Preferem chegar à informação de Seguir o programa da disciplina e 
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forma aleatória, explorando os 
hiperlinks de modo livre e caótico 

transmitir a informação de forma 
lógica e sequencial. 

Estar conectados e interagir com 
muitas pessoas, em simultâneo. 

Que os estudantes trabalhem 
sozinhos. 

Aprender “just-in-time”. Ensinar “just-in-case” 
Ser gratificados instantaneamente e 
receber prêmios imediatos. 

Adiar as gratificações e os prêmios 
para o final do período ou do ano 
letivo. 

Ser orientados para o jogo, 
preferindo aprender o que é 
relevante, imediatamente útil e 
divertido. 

Ser orientados para o trabalho, 
limitando-se a cumprir o programa e 
a fazer os testes de avaliação. 

Fonte: http://www.scribd.com/doc/9196803/Estudantes-Nativos-Digitais-Tabela 
 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em 
Educação da Faculdade de Filosofia e  
Ciências – Universidade Estadual 
Paulista - UNESP 

Título: Informática na EJA: 
contribuições da teoria histórico-
cultural. 

Ano: 2010 

 

Link:  http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-
Graduacao/Educacao/Dissertacoes/souza_jep_me_mar.pdf 
Conceitos:  
(...) Devemos ressaltar que os professores fazem parte dos Imigrantes Digitais, 
expressão cunhada pelo desenvolvedor de jogos eletrônicos MarcPrensky, cujo 
significado, segundo o Monteiro (2009) “engloba as pessoas que não nasceram 
na era digital, mas que estão aprendendo a lidar com a tecnologia, ou, em 
alguns casos, até mesmo se recusando a aceitá-la”. Em oposição, segundo 
esta mesma fonte, existem também os Nativos 
 
Digitais, representados pelos nascidos depois dos anos 80, que: 
 

(...) são capazes de ver TV, ouvir música, teclar no celular e usar o 
notebook, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, são multitarefas. Adoram 
experimentar novos aplicativos,  têm facilidade com Blogs e lidar com 
múltiplos links, pulando de site em site sem se perder. Interagem mais 
uns com os outros, “acessam-se” mutuamente para depois se conhecer 
pessoalmente. 

 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: Cadernos da FUCAMP - v. 
12, n. 17 

Título: Mudanças impostas pela 
geração “y” nos contextos político 
e  educacional brasileiro 

Ano: 2013 

 

Link:  http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-
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Graduacao/Educacao/Dissertacoes/souza_jep_me_mar.pdf 
Conceitos:  
Conforme afirma Elis Monteiro:  

Eles são capazes de ver TV, ouvir música, teclar no celular e usar o 
notebook, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, são multitarefas. Adoram 
experimentar novos aplicativos, têm facilidade com blogs e lidar com 
múltiplos links, pulando de site em site, sem se perder. Interagem mais 
uns com os outros; ‘acessam-se’ mutuamente para depois se conhecer 
pessoalmente. (MONTEIRO, 2009, s. p.) 

 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: PUCPR - Congresso 
Nacional de Educação - EDUCERE 

Título: Formação do docente 
imigrante digital para atuar com 
nativos digitais no ensino 
fundamental 

Ano: 2008 

 

Link:  
http://web02.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/132_220.pdf 
Conceitos:  
Segundo Prensky (2001), os professores que atuam na escola e possuem mais 
de vinte anos são imigrantes no ciberespaço. Ou seja, nasceram em outro meio  
e aprenderam a construir conhecimento de forma diferente do que esta 
geração denominada de “nativos” o faz. Borba (2001, p.46) sugere que “os 
seres humanos são constituídos por técnicas que estendem e modificam seu 
raciocínio e, ao mesmo tempo, esses mesmos seres humanos estão 
constantemente transformando essas técnicas”. Dessa forma podemos 
compreender que a forma de trabalho do professor imigrante difere e muito da 
forma como seus alunos percebem o conhecimento e sua produção. Muitos 
docentes reclamam que seus alunos leem pouco, que são desmotivados para 
as atividades em sala de aula e possuem dificuldade de trabalhar em grupo. 
 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: PUCPR - Fórum de 
Educação em Engenharia de Software 

Título: Sobre o uso de Jogos 
Digitais para o Ensino de 
Engenharia de Software 

Ano: 2011 

 

Link:  http://fees.inf.puc-
rio.br/FEESArtigos/artigos/artigos_FEES09/FEES_3.pdf 
Conceitos:  
Em 2007, Marc Prensky cunhou o termo “Nativos Digitais” se referindo aos 
nascidos depois dos anos 80. Segundo ele, essa geração é capaz de ver TV, 
ouvir música, usar o celular e o notebook, tudo ao mesmo tempo. É altamente 
familiarizada com a Internet e o computador, representando hoje 50% da 
população ativa (pessoas de até 25 anos), mas em 2020 serão, possivelmente, 
80% da população (MONTEIRO, 2009). 
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Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: PUCPR - Fórum de 
Educação em Engenharia de Software 

Título: Sobre o uso de Jogos 
Digitais para o Ensino de 
Engenharia de Software 

Ano: 2011 

 

Link:  http://fees.inf.puc-
rio.br/FEESArtigos/artigos/artigos_FEES09/FEES_3.pdf 
Conceitos:  
Em 2007, Marc Prensky cunhou o termo “Nativos Digitais” se referindo aos 
nascidos depois dos anos 80. Segundo ele, essa geração é capaz de ver TV, 
ouvir música, usar o celular e o notebook, tudo ao mesmo tempo. É altamente 
familiarizada com a Internet e o computador, representando hoje 50% da 
população ativa (pessoas de até 25 anos), mas em 2020 serão, possivelmente, 
80% da população (MONTEIRO, 2009). 
 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: B. Téc. Senac: a R. Educ. 
Prof., Rio de Janeiro, v. 35, n.3, set./dez. 
2009 

Título: Nativos digitais x 
aprendizagens: um desafio para 
a escola 

Ano: 2009 

 

Link:  http://www.senac.br/BTS/353/artigo-04.pdf 
Conceitos:  
Os jovens de hoje fazem parte da primeira geração imersa quase que 
totalmente na tecnologia, na mais efetiva tese McLuhaniana de que os meios 
são extensões do homem. Pelo mundo eles interagem, reagem, divertem-se 
com os jogos, não desgrudam dos seus celulares, elemento que compõe sua 
identidade, começam e terminam namoros pelo MSN, contam detalhes de sua 
intimidade no Orkut, baixam música, aprendem a fazer música, filmam, 
reproduzem, trocam e criam um olhar sobre o outro frente às inúmeras janelas 
que se abrem em tamanhos e dimensões diversas. Esta geração que nasceu 
entre 1980 e 1994 foi caracterizada pelo pesquisador americano Prensky 
(2001) como “nativos digitais”: 
 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: 4º seminário nacional - o 
professor e a leitura do jornal 

Título: O Ensino Aprendizagem 
em Tempos de Internet 

Ano: 2010 

 

Link:  http://alb.com.br/arquivo-morto/anais-
jornal/jornal4/palestrasPDF/rubensqueiroz.pdf 
Conceitos:  
Para entender melhor o dilema entre as diferentes gerações que se apresenta 
nos dias de hoje nada melhor do que estudar os artigos de MarcPrensky, que 
cunhou os termos “imigrante digital” (Digital Immigrant) e “nativo digital” (Digital 
Native). Em seu artigo chamado Use Their Tools! SpeakTheirLanguage!, 
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Eleexplica, entre outras coisas, porque estas gerações não se entendem. 
Segundo Prensky, um nativo digital é uma pessoa que cresceu em íntimo 
contato com a tecnologia (computadores, a Internet, telefones celulares, MP3), 
ao passo que um imigrante digital é uma pessoa que cresceu sem a tecnologia 
digital e a adotou mais tarde.  
 
Ambos habitam um mesmo lugar, porém em universos diferentes:  
 

“... agora nós temos uma geração que absorve informação melhor e 
que toma decisões mais rapidamente, são multitarefa e processam 
informações em paralelo; uma geração que pensa graficamente ao 
invés de textualmente, assume a conectividade e está acostumada a 
ver o mundo através das lentes dos jogos e da diversão.” (Use Their 
Tools! Speak Their Language!” Marc Prensky)  

 
AindasegundoMarcPrensky:  
 

"Esta distinção é crítica na educação, porque nós estamos em uma 
época em que todos os nossos alunos são nativos digitais, ao passo 
que nossos educadores, professores, administradores e planejadores 
curriculares são imigrantes digitais.”  

 
Os nativos digitais são também chamados, em outras publicações, de “geração 
Net”, “geração Y”, “geração dos games”. O impacto da tecnologia no conflito de 
gerações não se verifica apenas na escola.  
Esta geração “mais antenada”, já se encontra no mercado de trabalho. É 
impaciente, tem pressa em crescer rápido e não aceita restrições. 
 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: Tecnologia Educacional e 
Aprendizagem: o uso dos recursos 
digitais. Livro Pronto:  
São Paulo, 2007, v. , p. 233-251 

Título: Nativos digitais: games, 
comunidades e aprendizagens 

Ano: 2007 

 

Link:  https://www.institutoclaro.org.br/uploads/nativosdigitais_lynnalves.pdf 
Conceitos:  
 
(...)o universo dos nativos digitais que nascidos sob a égide de um pensar 
hipertextual realizam várias coisas ao mesmo tempo. Para Tyner trata-se de 
uma geração que integra a mídia cada vez mais à sua vida. E mídia aqui 
compreendida nos seus diferentes formatos (impressos, sonoros, imagéticos, 
digitais e telemáticos). 
 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: VII SIMPED – Simpósio 
Pedagógico e Pesquisas em Educação – 
2012 
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Título: Os nativos digitais e a 
universidade analógica 

Ano: 2012 

 

Link:  http://www.profdamasco.site.br.com/Arquivo_Prova_Formatado.pdf 
Conceitos:  
 
Nesse contexto, aparecem os “nativos digitais”, conceito criado por 
MarcPrensky  que designa todo aquele que nasceu nesse período e se 
aproveita de todos os aparatos tecnológicos no seu cotidiano. Conforme Fábio 
Tagnin: 
 

Nossos jovens não chegaram a conhecer um mundo sem videogames, 
e-mail e mensagens instantâneas. Não é preciso ir muito longe para 
afirmar o que diversos estudos confirmam: que os hábitos dos jovens 
de hoje são muito diferentes daqueles dos seus pais e professores. 
Eles vêm sendo chamados de “nativos digitais”, que aderem de 
maneira transparente e automática às tecnologias emergentes, 
enquanto os adultos são chamados de “migrantes digitais”, aqueles 
que precisam adaptar-se –não sem alguma dificuldade – às novas 
ferramentas e novas formas de fazer as coisas. (TAGNIN, 2008) 

 

Tipo de Publicação: Artigo Científico Descrição: La CuestiónUniversitaria, 
7. 2011, pp. 48-59 

Título: Digital Leaners: 
lacompetencia digital de 
losestudiantesuniversitarios 

Ano: 2011 

 

Link:  
http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/grafica/articulos/imgs_boletin_7/
pdfs/LCU- 
Conceitos:  
 
Una de lasdenominaciones más extendidas entre la literatura que aborda esta 
temática es la de nativos e inmigrantesdigitales, introducida por Prensky (2001a 
y b). Este autor sostenía que losestudianteshan cambiado, no sólo de forma 
superficial variando su forma de hablar o suvestuario, como ha pasado entre 
generaciones anteriores, sino que esa «singularidad» es debida al profundo 
impacto que ha generadolaintroducción de latecnología digital ensu vida 
cotidiana. Para Prensky (2001a y b) representanlaprimerageneración que 
creciócon esta tecnología y como resultado de ello no 
piensanniprocesanlainformación de lamismamanera que sus predecesores, ya 
que sus patrones de pensamientohan cambiado. A estos «nuevos» 
estudianteslos denomina Nativos Digitales, hablantes nativos de unlenguaje 
digital, mientras que al resto los define como InmigrantesDigitales, personas 
que aunquepuedanllegar a adaptarse y aprender a usar estas tecnologías, no 
dejan de ser inmigrantesenun mundo digital, manteniendosu «acento» que les 
diferencia. 
 

Tipo de Publicação: Artigo 
Científico 

Descrição: Anais do 10º Encontro de 
Pesquisa em Educação da Região 
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Sudeste 

Título: Entre imigrantes e nativos 
digitais: usos e relações com o 
computador 

Ano: 2011 

 

Link:  http://www.fe.ufrj.br/anpedinha2011/trabalhos/UMESP__329.767.108-
48_trabalho.pdf 
Conceitos:  
Ainda sobre o quadro teórico que permeou este trabalho é importante destacar 
dois conceitos que aparecem em diversas partes nas discussões contempladas 
nesta dissertação, são eles: nativos e imigrantes digitais. Como derivação 
desta nomenclatura criada por Marc Prensky,recorri aos nomes “nativos 
digitais” e os “imigrantes digitais”. Ademais, um dos aspectos que justifica tanto 
o título desta dissertação quanto a escolha do campo de pesquisa é a escola 
enquanto um dos espaços que melhor elucida essa relação entre os nativos 
digitais e imigrantes digitais, considerando os educandos a primeira 
nomenclatura e os pais e mães, e a educadora 
como a última denominação. É necessário reafirmar que foram termos oriundos 
de uma realidade americana, logo algumas ressalvas são necessárias para 
passar a ter sentido em outros contextos também. 
 
Prensky esclarece depois de certo tempo já criada tais nomenclaturas, que a 
principal característica que distingue entre nativos e imigrantes digitais não é a 
idade, mas sim a diferença cultural entre estes, ou ainda, a questão social que 
mesmo nascidos na era digital ainda são imigrantes pela falta de condição de 
acesso. Pois, os termos quando criados, permitiram a relação com o tempo e 
sua demarcação cronológica. 
 
De forma a situar estes termos para o contexto escolar, podemos que dizer que 
os educadores em sua maioria, e segundo descreve Prensky (2001), 
pertencem ao grupo dos imigrantes digitais: choque cultural quando transitam 
da geração da comunicação de massa para a comunicação interativa 
possibilitada pelas redes digitais, ou seja, presenciam o nascimento da Internet, 
seus meios e recursos. Enquanto os educandos já estão inseridos nesta 
realidade por conta de nascerem nela. 
 
Falando de outras características que marca a diferença entre essas duas 
realidades, é o “sotaque”, a atitude atrelada às tradições presente nos 
imigrantes digitais e as novas posturas dos nativos digitais.. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu em Estudos de Linguagens – 
POSLING – do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais 
– CEFET-MG Sudeste 
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Título: O conceito geracional de 
Prensky no contexto da rede 
pública federal de Minas Gerais: 
o caso do CEFET-MG 

Ano: 2012 

 

Link:  http://www.files.scire.net.br/atrio/cefet-mg-
posling_upl/THESIS/21/dissertao_elke_streit.pdf 
Conceitos:  
'Geração digital' ou 'GY' (TAPSCOTT, 2010), 'homo zappiens' (VEEN & 
VRAKKING, 2008) e 'nativos digitais' (PRENSKY, 2001) são alguns dos 
conceitos absorvidos e reproduzidos por educadores que buscam manterem-se 
atualizados com as novidades tecnológicas aplicáveis à educação. A questão 
que gostaríamos de desenvolver neste trabalho, entretanto, não é a pertinência 
ou não das tecnologias digitais na educação, mas sim, a existência de 
circunstâncias que justifiquem o discurso sobre uma nova era digital, o da 
lacuna entre gerações e as implicações para o processo de ensino-
aprendizagem. 
 
A fim de fundamentar sua teoria, o pesquisador estabelece alguns 
pressupostos que se somam à observação da relação entre imigrantes e 
nativos no território de seu país e os problemas de comunicação advindos 
dessa relação. Primeiramente, citando o Dr. Perry da Faculdade de Medicina 
de Baylor, o autor (2009) hipotetiza que o cérebro do nativo digital funciona de 
forma diferente e pode até ser estruturalmente modificado pela interação com 
um ambiente em que as tecnologias de informação sejam onipresentes. 
 
Essa onipresença se dá pela experiência e constante atualização com 
videogames, computadores, celulares e demais suportes e programas com os 
quais os nascidos a partir de 1990 têm lidado em seu cotidiano. Também, o 
autor argumenta: 
 

Além disso, dado que agora o cérebro é normalmente considerado 
como sendo altamente plástico, continuamente adaptando-se aos 
estímulos que recebe, é possível que aqueles que interagem com a 
tecnologia frequentemente serão reestruturados por essa interação.  
(PRENSKY 2009, p.01). 

 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências e Matemática, da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul 

Título: Formação do docente de 
Matemática imigrante digital para 
atuar com nativos digitais no 
Ensino Fundamental 

Ano: 2009 

 

Link:  http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2054 
Conceitos:  
Entretanto a aparente causa do desuso das tecnologias na escola e, mais 
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recentemente da internet, pode esconder conflitos de gerações entre 
imigrantes e nativos digitais (PRENSKY, 2001). 
 

Dissertações e teses 
 
Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Dissertação apresentada na 

 Universidade Gama Filho 

Título: Danças de Cirandas: uma 
manifestação de lazer na cultura 
corporal e lúdica de Tarituba 

Ano: 2009 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2009153100601900
4P5 
Resumos:  
O presente estudo tem como lócus de observação a vila de Tarituba, 3º Distrito 
do Município de Paraty, no sul do Estado do Rio de Janeiro, cuja comunidade 
Caiçara há algumas décadas, procura manter suas memórias, origens, 
histórias e tradições, através de bailes, festas, danças e outras manifestações 
culturais. É nesses encontros e nessas apresentações que esse estudo irá se 
aprofundar, a fim de compreender a Ciranda como manifestação de lazer na 
Cultura Corporal e Lúdica da cidade e verificar como se constroem os 
conhecimentos do senso comum, do saber do cotidiano, produzidos nos 
discursos e nas ações dos cirandeiros de Tarituba. Trata-se de estudo 
descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, de natureza etnográfica 
interpretativa aonde, foram realizados entrevistas semiestruturadas e os 
discursos analisados segundo EniOrlandi. (2004). A sociedade Caiçara, com 
raízes em Tarituba, como outras populações tradicionais não urbanas, é 
marcada pela oralidade e pela memória, sem ter marcas escritas registradas. O 
presente trabalho, acompanhando a perspectiva de Diegues (2005), Gabriel 
(2003) e Frade (1983), quanto à importância da pesquisa e o do registro da 
sociedade Caiçara da era moderna, espera contribuir para que manifestações 
espontâneas como as danças de Cirandas praticadas em Tarituba não sejam 
banalizadas, afrontadas pelo consumo e destituídas do seu caráter original. O 
movimento de bailes de Cirandas e a organização de um Grupo de danças 
folclóricas parece se apresentar como resistência aos apelos da modernidade 
em uma cidade de pescadores afetada pelo progresso e pela especulação 
imobiliária do entorno da Costa Verde. Festeja-se com alegria, respeito e 
fraternidade, estimulando a continuação dessas atividades como forma de 
preservar seus valores sociais, culturais, morais e éticos. O povo de Tarituba 
canta e dança seus costumes para festejar o trabalho e o lazer. Segundo 
Duvignaud (1983), as festas coletivas se insinuam nos interstícios das 
civilizações no momento em que são abaladas pelas mudanças que alteram a 
cultura estabelecida. Em Tarituba, nos momentos de baile e dança das 
Cirandas, é que a diversão e as transformações, evidenciam sentimentos, 
histórias e sonhos de uma gente simples que se fortalece a medida que estão 
juntos, compartilhando esses momentos. Um híbrido cultural vem se instalando 
entre os jovens da cidade: a ciranda elétrica, própria da era desses nativos 
digitais. 
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Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Dissertação apresentada na 
 Universidade do Estado da Bahia 

Título: Jogos Eletrônicos e 
Aprendizagem Escolar: para além 
do instrumento pedagógico 

Ano: 2009 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2009512800501500
1P0 
Resumos:  
O jogo faz-se presente na vida dos indivíduos com menos ou mais intensidade, 
promovendo o prazer e o aflorar da criatividade, possibilitando interação entre 
os sujeitos aprendentes. O jogo se adéqua às necessidades das crianças, 
proporcionando uma aprendizagem significativa e consequente 
desenvolvimento global, levando este tema a ser central na educação infanto-
juvenil. Neste contexto, destaca-se a interação dos jovens com os jogos 
eletrônicos, que apontam a existência de uma forma diferente de aprender na 
relação com esses artefatos tecnológicos e também que a escola está à 
margem do que atinge as crianças e adolescentes. Desta forma, ainda 
percebe-se um distanciamento das atividades lúdicas no cenário pedagógico, 
apesar dos estudos sobre a importância dos jogos para o desenvolvimento e a 
aprendizagem, considerando seu valor pedagógico. De acordo com esse 
entendimento, os educadores devem trazer os jogos eletrônicos para mediar a 
construção de conceitos na área de conhecimento pedagógico, a partir dos 
interesses das crianças e dos adolescentes, possibilitando um ambiente 
contextualizado e rico em ludicidade. Diante disto, torna-se relevante investigar 
quais aprendizagens são potencializadas pelos jogos eletrônicos. Com base 
em uma concepção sociointeracionista de educação, esta pesquisa dedica um 
olhar minucioso ao papel do jogo eletrônico mediando a aprendizagem, a fim 
de perceber quais são as aprendizagens que emergem da interação dos alunos 
com os games. O estudo desenvolvido teve como base a leitura de teóricos 
que abordam o tema pesquisado, além da análise das categorias teóricas jogos 
eletrônicos, nativos digitais, interação, aprendizagem escolar e da observação 
participante de educandos na escola. O método utilizado, que viabilizou a 
pesquisa e que subsidiou a produção deste trabalho, foi a pesquisa 
participante, utilizando os instrumentos de investigação como: entrevista e 
análise documental. O lócus da pesquisa foi a Escola Municipal Afrânio 
Peixoto, que atende à comunidade de Sete de Abril e adjacências. Esta 
Unidade Escolar oferece desde a Educação Infantil até o 5º ano de 
escolarização, possuindo doze salas de aula funcionando nos três turnos de 
trabalho, além de laboratório de informática com oito computadores conectados 
à internet. Dentro dessa realidade, foram pesquisados alunos do 5º ano de 
escolarização do ensino fundamental I. Concluindo a pesquisa, percebeu-se 
que os alunos apresentavam dificuldades de leitura e que algumas 
possibilidades de aprendizagem emergiram durante a interação dos jogadores 
com o game. 
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Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Universidade 
Federal de Mato Grosso 

Título:Comunidades virtuais e 
físicas: pontes e portas 

Ano: 2010 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2010145000101902
0P2 
Resumos:  
Este trabalho avalia a sociedade contemporânea sob a ótica das novas 
tecnologias da informação e da comunicação (NTIC). Faz um levantamento 
bibliográfico do atual estado da pesquisa sobre o assunto e promove 
aproximações entre diferentes disciplinas. A cultura contemporânea é avaliada 
aqui sob o impacto das mídias, em especial da internet cujo território sem 
fronteira imprime um novo modo de interação a comunicação mediada por 
computador (CMC). Esta traz uma inovação na relação entre as pessoas no 
tempo e no espaço. As identidades já não se constituem em função da etnia, 
classe social ou país apenas, mas também por meio de grupos de interesse 
que perpassam gênero, sexualidade, consumo e fetiches, por exemplo. As 
identidades e demais elementos de identificação são manipulados pelo 
consumo. A língua já não representa uma barreira na internet, nem o tempo, 
nem a geografia, nem o dinheiro antes inviável para se manter um contato 
regular com a França, por exemplo. Os nativos e os imigrantes digitais 
recebem a cultura das mídias e tecem uma cultura contemporânea com a 
fluidez e a velocidade inerentes aos processos atuais de comunicação em 
rede. O campo de ação das redes sociais e construção compartilhada do 
conhecimento vem contribuir para a transformação de um paradigma de cinco 
mil anos embasado no modelo transmissionista mestre-discípulo. Um objeto 
teórico multiplicado pela complexidade e pelo construtivismo. Para tanto o 
trabalho reúne pesquisadores e um bibliografia crítica que dialoga com 
diferentes campos do saber, da sociologia à ciência das redes, da antropologia 
à pedagogia. Na criação de pontes e portas transversais do conhecimento 
busca facilitar novas iniciativas dentro deste objeto dinâmico e que ainda está 
tão próximo dos olhos e do coração que dificulta uma análise mais racional e 
distanciada como exige a academia. O ECCO é o local propício para este 
estudo. Ele reúne as características da pós-modernidade no que diz respeito a 
não compartimentalização da ciência e busca um olhar multidisciplinar e 
transversal como constrói a complexidade geminal da ciência das redes ao 
aproximar a matemática da sociologia, da biologia e da antropologia. A 
dissertação aponta o Mercado como um Grande Irmão de G. Orwell capaz de 
deturpar a historicidade, manipular identidades e parecer onipresente através 
do cartão de crédito que também é visto como uma TIC e uma cédula de 
identidade. Para isso apoia a reflexão em teóricos como Manuel Castells, Lucia 
Santaella, NéstorCanclini, Marshall Mcluhan, Pierre Levy, Alex Primo, Raquel 
Recuero, Jean Piaget, Edgar Morin, Marco Silva, Albert-László Barabási, 
Duncan Watts, Seymour Papert, André Lemos, entre outros. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição:Mestrado. Universidade 
Federal de Uberlândia 
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Título:As tecnologias da 
Informação e Comunicação e a 
Formação do Professor de 
Geografia 

Ano: 2010 

 

Link:http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=201014320060
12010P8 
Resumos:  
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo avaliar a formação inicial do 
professor de Geografia quanto à utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação para a prática da docência. Para a realização da pesquisa foram 
escolhidas duas instituições pioneiras na formação de professores de 
Geografia em Goiás: Universidade Federal, em Goiânia, e a Universidade 
Estadual, em Anápolis. Como metodologia, foram utilizadas: a entrevista para 
os professores formadores, e questionários para os professores em formação. 
Os dados foram analisados buscando as referências teóricas que subsidiaram 
construção desse trabalho. Os participantes foram voluntários e assinaram o 
Termo de Livre Esclarecido, aprovado juntamente com o projeto, pelo Conselho 
de Ética da Universidade Federal de Uberlândia. No interior da dissertação, 
encontram-se informações sobre os termos “técnica” e “tecnologia”, a fim de 
compreender a apropriação desses conceitos na prática da docência do 
professor formador e dos professores em formação e os eventuais 
desdobramentos desses conceitos na prática da docência em sala na 
Educação Básica. A partir da análise dos resultados observa-se que os 
professores em formação aproximam-se dos considerados nativos digitais, e 
possuem facilidades no manuseio desses novos recursos tecnológicos. Por sua 
vez, buscam caminhos teórico-metodológicos para as TICs na sua futura 
prática de docência na Educação Básica. Os resultados apontam ainda, que os 
usos das TIC, de um lado, facilitaram o trabalho dos professores, e de outro, 
também promovem aceleração do tempo chamado aula, e o excesso da cópia 
pela cópia. Os caminhos das TIC dependem muito da aceitação do professor 
formador em mudar sua prática pedagógica em sala de aula, uma vez que os 
alunos da Graduação e futuros professores da educação básica já as 
incorporam nos seus afazeres. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição:Mestrado. Universidade de 
Caxias Do Sul 

Título:Ações de aprendizagem 
empregadas pelo nativo-digital 
para interagir em redes 
hipermidiáticas tendo o inglês 
como língua franca 

Ano: 2010 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2010942008018008
P4 
Resumos:  
Esta investigação teve como objetivo principal identificar as ações de 
aprendizagem utilizadas por jovens nativos digitais em sua interação com redes 
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hipermidiáticas, em especial jogos computacionais disponíveis na Internet, 
mais conhecidos como games, que têm o inglês como língua de comunicação 
comum a todos seus usuários, com características próprias do que Crystal 
(1997) e Graddol (2006) descrevem como uma língua franca. O trabalho se 
propôs a realizar um estudo exploratório descritivo, com base em pesquisa de 
natureza qualitativa cujos dados foram obtidos em 03 (três) sessões individuais 
de observação nãoparticipativa, seguidas de entrevistas semi-estruturadas de 
autoconfrontação com cada um dos sujeitos. Foram selecionados para a 
investigação, 03 (três) sujeitos de 21 anos de idade, alunos do 3º semestre de 
diferentes cursos universitários, cujo nível de proficiência em língua inglesa, à 
época da coleta, correspondia ao nível intermediário ou B1 do Quadro Comum 
Europeu de Referência (QCER). As sessões de observação consistiram em 
sessões individuais de videogravação da interação do sujeito enquanto jogava 
um game online. Segmentos videogravados dessa sessão foram exibidos aos 
sujeitos durante a entrevista em que a pesquisadora perguntava a respeito das 
ações e opções do sujeito durante sua interação com o jogo. A análise do 
corpus foi feita à luz de um quadro teórico que incluiu conceitos de hipermídia, 
hipertexto e jogos eletrônicos abordados a partir das ideias de Lévy (2000a, 
2000b, 2003 e 2006), Santaella (2004 e 2009) e Johnson (1997, 2005), bem 
como algumas características do perfil da geração das tecnologias de 
interação, descritos como nativos digitais por Marc Prensky (2001a, 2001b e 
2006). As ações dos sujeitos em sua interação foram analisadas sob o ponto 
de vista da aprendizagem a partir da teoria Vygotskiana, associando ainda à 
interpretação os conceitos de língua franca. Os procedimentos de 
videogravação e autoconfrontação permitiram que a pesquisadora pudesse 
vislumbrar como esses jovens utilizam ações como cooperação e exploração 
com o fim de aprender e construir conhecimento. Foi possível, por exemplo, 
perceber como o nativo digital aprende enquanto explora, ação descrita como 
“learningonthefly”; isto é, eles aprendem enquanto estão usando um recurso 
digital. Em seus relatos, também foi possível identificar o uso que fazem de 
recursos como fóruns, listas de discussão, ferramentas de mensagens 
instantâneas, como meios para interagir de forma colaborativa e cooperativa 
em busca de soluções para problemas comuns e para aperfeiçoamento de seu 
desempenho nos games. A análise que se faz, à luz do quadro teórico, é que 
essas relações que os nativos digitais estabelecem em suas redes sociais 
podem contribuir para suas formas de aprender. A posição da pesquisadora é 
que, pais e educadores, precisam começar a enxergar além da tela dos 
computadores dos nossos jovens e compreender a influência dessa forma de 
interagir em sua aprendizagem para poder repensar e modificar algumas 
práticas pedagógicas. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Universidade 
Metodista de São Paulo 

Título:Entre imigrantes e 
nativos digitais: usos e relações 
com o computador 

Ano: 2010 

 

Link:  
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7P8 
Resumos:  
Considerando a relevância do tema nas discussões acerca da educação e 
novas tecnologias na sociedade contemporânea, a presente pesquisa de cunho 
exploratório, propõe compreender relação dos adultos e crianças com o 
computador e como ele media (ou não) está relação. Tomando os pais e a 
educadora como imigrantes e as crianças como nativos digitais do grupo do 1º 
Ano do EF I, de uma escola da rede particular de ensino, em São Bernardo do 
Campo. É uma pesquisa quantitativa na medida em que estuda a frequência 
com que os dados aparecem entre o grupo de participantes e qualitativa uma 
vez que recorre a estratégias de coleta de dados tais como: roda de conversa 
com os educandos; questionário, e-mails e grupo de discussão com os pais 
(pai ou mãe); questionário, e-mails e entrevistas com a educadora. E como 
aporte teórico para as reflexões desta pesquisa autores como: BABIN & 
KOULOUMDJIAN (1989); CHAVES & SETZER (1980); HUIZINGA (2001); 
LÈVY (1993; 1996; 1999); KENSKY (2003; 2007); MORAN (1987; 2007); 
PAPERT (2008); VALENTE (2002); SANCHO (1998); QUEIROZ (1999), SÁ 
(2001) que contribuíram na medida em que possibilitou uma conversa entre 
suas ideias, concepções e com as vozes dos participantes da pesquisa. Os 
resultados caminham para compreensão de que o computador para os 
educandos está atrelado à relação entre: infância, experiência, ludicidade como 
elementos para a construção do conhecimento; para os pais uma possibilidade 
ainda em adaptação, mas que requer orientação; e para a educadora a 
tecnologia parece ainda estar nos limites do campo da resistência, 
provavelmente em decorrência da incongruência entre qualificação e políticas 
de trabalho docente. O trabalho deixa questões, esperando-se incentivar, com 
isso, novos estudos. Palavras chaves: computador, tecnologia e educação. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Universidade 
Federal de Minas Gerais 

Título:Socializando e 
Aprendendo: A incorporação da 
rede social Orkut ao Ensino de 
Língua Inglesa 

Ano: 2010 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2010253200101005
7P2 
Resumos:  
A incorporação de ambientes virtuais em contextos instrucionais tem sido uma 
prática cada vez mais comum em nossa sociedade. A adoção de ambientes 
não formais, ou seja, não projetados para fins pedagógicos, tem crescido 
consideravelmente devido às novas demandas educacionais que inserem o 
aprendiz como centro do processo de ensino-aprendizagem e privilegia o 
ensino por meio de espaços utilizados por nativos digitais. Em consonância 
com esse quadro, o presente estudo tem como finalidade verificar as 
possibilidades didático-pedagógicas da rede social Orkut para o processo de 
ensino-aprendizagem de língua inglesa, por meio da observação-participante 
de uma disciplina on-line ofertada para graduandos do curso de Letras da 
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Universidade Federal de São João del-Rei. A disciplina, ministrada com base 
na abordagem Ensino e Aprendizagem por Tarefas (EAPT), visou ao 
desenvolvimento da língua inglesa por meio de tarefas colaborativas com o 
apoio das ferramentas disponíveis no ambiente. A análise dos dados foi 
ancorada na teoria da complexidade (LARSEN-FREEMAN e CAMERON, 1997, 
2008), na abordagem ecológica aplicada ao ensino de línguas (VAN LIER, 
2000, 2004a, 2004b) e no conceito de comunidade de prática (WENGER, 
1998) que, conjuntamente, oferecem uma visão holística para a compreensão 
da dinâmica da participação de aprendizes em uma comunidade virtual com 
foco na aprendizagem de língua por meio da negociação de significado. A 
pesquisa mostra que a condução de disciplinas mediadas pelo Orkut pode se 
constituir como um fator motivador da aprendizagem de língua inglesa, visto 
que os aprendizes já possuem familiaridade com as funcionalidades do 
ambiente e pela possibilidade de interação com falantes da língua inglesa. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Universidade 
Católica de Pelotas 

Título:Letramento digital e perfil 
discente: existe uma relação? 

Ano: 2010 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2010104200601500
3P0 
Resumos:  
Este estudo investiga a influência das tecnologias da informação e 
comunicação atuais na constituição de subjetividades, num contexto 
acadêmico. Partiu da constatação de que discentes calouros, de cursos de 
graduação a distância, encontram dificuldades em seus desempenhos 
acadêmicos por conta do manejo das tecnologias, cujo domínio se impõe para 
as atividades sociais contemporâneas. Para tanto, dois momentos compõem o 
trabalho: o de pesquisa documental e o de pesquisa empírica de campo. Dessa 
forma, essa dissertação é resultado de uma leitura e de uma escrita 
hipertextuais, ainda que na maioria das vezes físicas, no momento em que 
várias fontes foram consultadas e, não raramente, uma remetia à outra. Da 
mesma maneira a escrita, que foi se somando às ideias percebidas nos 
diversos textos, construindo este novo, reflexo de novos entendimentos e 
construção de conhecimentos. Esse tipo de leitura focal busca especificamente 
os conceitos pertinentes ao objeto de estudo nas obras, que acabam por 
indicar novos títulos e autores. Essa característica acaba produzindo uma lista 
de referências bastante expressiva em quantidade e qualidade, cuja descrição, 
na íntegra, não é própria para resumos, mas está devidamente registrada ao 
final, conforme as normas. O capítulo 1, aporte teórico, busca dar conta na 
seção 1.1 e sua subseção, das sociedades, das tecnologias e dos elementos 
condicionantes de cultura com um viés para a educação. Na 1.2, trata de 
identidades e relações sociais e se subdivide em 3 subseções, que abordam as 
questões da linguagem como base na constituição de identidades, bem como a 
influência das relações sociais nessa constituição, além das relações sociais e 
as tecnologias no cotidiano. A seção 1.3 aponta a WWW como uma nova 
dimensão de acesso ao mundo, enquanto a 1.4 busca descrever os atores 
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desse novo cenário que se apresentam como "nativos digitais" e os "imigrantes 
digitais." O item 1.5 atenta para a inclusão e exclusão digital e o 1.6 e sua 
subdivisão, trazem a questão do letramento alfabético e letramento digital. 
Subjetividades e letramentos são os temas abordados na seção 1.7, que 
encerra o capítulo do aporte teórico, no qual estudiosos como Bakhtin, 
Deleuze, Foucault, Guattari, Heidegger, Lévy, Rheingold, Votre, Vygotsky e 
Warschauer se destacam, entre outros. A pesquisa empírica de campo adotou 
uma metodologia que privilegiou a observação dos sujeitos pesquisados em 
situações de contexto acadêmico e posterior entrevista. Foi realizada no 
primeiro semestre de 2010 e teve como sujeitos pesquisados, 2 alunas, uma 
caloura e uma veterana, do curso de pedagogia, modalidade a distância, 
regularmente matriculadas no polo de apoio presencial da Unopar? 
Universidade Norte do Paraná? em Rio Grande-RS, além de uma tutora de 
sala e de uma ex-aluna, já graduada, sendo que a ideia de incluí-la no grupo 
aconteceu durante o processo de investigação. Como resultado dos trabalhos 
desenvolvidos, concluiu-se que a aquisição do letramento digital, a exemplo da 
aquisição do letramento alfabético, exerce forte influência nos modos de 
subjetivação, dos alunos de graduação da modalidade a distância. Essa 
aquisição se traduz em modos de subjetivação que interferem diretamente na 
constituição de subjetividades, quer no aspecto discente, quer possivelmente 
no relacional/social e no profissional. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro 

Título:Informação em excesso: a 
normose e a percepção de 
nativos e imigrantes digitais no 
twitter 

Ano: 2011 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011431033016011
P8 
Resumos:  
Este trabalho propõe uma reflexão sobre os sintomas da Normose 
Informacional nos usuários do microblogTwitter. O estudo visa ainda refletir 
sobre o ritmo acelerado em que se vive na sociedade contemporânea, 
caracterizada por mudanças cada vez mais velozes, onde a única constante 
parece ser a busca incessante pela informação instantânea. A pesquisa busca 
também identificar estes sintomas entre os usuários do Twitter, os Imigrantes e 
Nativos Digitais, apontados nos estudos de Prensky (2001) e Small e Vorgan 
(2008), bem como as consequências dos indícios da Normose Informacional 
entre esses dois perfis, tendo por base o trabalho de Weil (2000) e Weil, Leloup 
e Crema (2003). Para se chegar aos resultados propostos, foi realizada uma 
pesquisa em meio aos usuários do microblog, sendo o contato realizado neste 
ambiente. A pesquisa aponta que é possível identificar sintomas desta 
patologia nos usuários do Twitter, mesmo que esses internautas não tenham 
conhecimento das consequências do excesso de informação no seu cotidiano. 
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Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio De Janeiro 

Título:Jogos eletrônicos que 
encantam o universo infantil: 
interface lúdica e aprendizagem 

Ano: 2011 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011373100501202
7P9 
Resumos:  
Esta presente dissertação buscou observar a construção da noção de infância 
e a posição da criança na contemporaneidade pela ótica dos objetos que as 
circunscrevem, pela importância da escola em seu desenvolvimento e pela 
influência que a mídia exerce atualmente. Dentro do universo de objetos 
próprios para as crianças, elegemos os jogos eletrônicos como principal 
representante. Partindo da interface lúdica destes jogos, apoiado na formação 
de sentido na leitura e de alguns dos princípios de aprendizagem que jogos 
eletrônicos incorporam, fomos ao campo conversar com crianças que utilizam 
estes objetos. Com a aplicação de duas pesquisas em turmas de 4º e 5º anos 
na Escola Municipal Shakespeare, constatou-se a importância do jogo 
eletrônico enquanto objeto, na formação das crianças. A primeira pesquisa 
realizada, com um teor quantitativo, buscava identificar o lugar do jogo 
eletrônico no cotidiano destas crianças. A segunda pesquisa realizada foi 
qualitativa, e, por uma observação estruturada, buscamos identificar a 
percepção dos princípios de aprendizagem pelos pequenos jogadores. Com 
isso podemos auferir que a construção da noção infância e o uso dos objetos 
se dão de maneira fluida e são constantemente atualizados por nossa 
sociedade. Podemos observar que a facilidade com que os nativos digitais 
utilizam os jogos eletrônicos é resultado de sua interação com sua família e 
amigos e com os objetos que os rodeiam. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio De Janeiro 

Título:Paradigm shift: uma 
aventura em busca do jogo 

Ano: 2011 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011473300501003
2P1 
Resumos:  
A presente pesquisa aborda a questão da produção de jogos digitais (games) e 
sua incidência como objetos de conhecimento e de aprendizagem. Parte da 
discussão atual acerca dos fundamentos teóricos dos games, a partir dos 
pressupostos ontopragmáticos da topofilosofia e da ontologia geral dos 
metaversos e games. Metodologicamente, concebe a produção de um game 
como a produção de um objeto cultural e cognitivo que se organiza segundo 
princípios do design de narrativas, ambientes tridimensionais e personagens, 
integrados no movimento cultural atual dos nativos digitais. Discute a relação 
entre os pressupostos metodológicos da abordagem das novas tecnologias, 
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com o binômio narratologia-ludologia e com as atuais reflexões educacionais 
que tomam os games como objetos cognitivos. Aborda os contextos de 
produção de um game, enfocando as pesquisas da área hipermídia, que 
mostram os games como agentes culturais que promovem a criatividade e 
liberdade humanas na era digital, a sua pertinência como ludicidade produtora 
de sentidos e como horizonte de produção de conhecimento. Retoma o debate 
do uso dos games nos processos educativos confrontando-os com as questões 
do entretenimento e da pesquisa científica que utiliza as novas tecnologias. 
Situa e delineia os parâmetros metodológicos e limites conceituais para a 
produção de um game que tenha por objeto conceitos. Propõe a estrutura 
normativa de um game design document, sua parametrização e seu 
desenvolvimento em um protótipo digital de alta fidelidade. Culmina na 
perspectiva da complexidade dos games como objetos digitais e culturais que 
se situam no horizonte entre arte, ética e ciência, fundamentais para o 
desenvolvimento da cultura pós-moderna. Palavras-chave: Game Design, 
Topofilosofia, Educação, Game, Jogos Digitais, Conhecimento. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio De Janeiro 
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Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011303100501202
7P9 
Resumos:  
Um assunto muito discutido atualmente é a cultura digital de crianças e 
adolescentes. Marc Prensky, um dos pesquisadores mais referenciados sobre 
esse assunto, batizou essa nova geração de Nativos Digitais, deixando 
bastante claro em sua pesquisa a intima relação dessa geração com o 
computador, videogames, internet e TV. Jogos eletrônicos estão sendo 
introduzidos no âmbito da educação formal, por ser uma mídia de maior 
penetração entre jovens e crianças dessa geração. A pesquisa aqui relatada, 
de cunho exploratório e qualitativo, teve por base um estudo de caso realizado 
com alunos do 5º ano de uma escola municipal do Rio de Janeiro, sobre o jogo 
com fins pedagógicos A Mansão de Quelícera. Da pesquisa de campo 
emergiram experiências ricas de análise, com base no referencial teórico que 
fundamenta a presente dissertação. O projeto de concepção e 
desenvolvimento do jogo foi objeto de entrevista com um game designer 
responsável pela elaboração do mesmo. Ao final desta pesquisa apontaram-se 
requisitos de design relacionados ao desenvolvimento de jogos educativos e 
seu uso em sala de aula. 
 

Tipo de Publicação: Dissertação Descrição: Mestrado. Universidade 
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Título: O impacto das 
tecnologias de informação 
sobre o corpo discente de 
Instituições de Ensino Superior 

Ano: 2011 

 

Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011633063010003
P0 
Resumos:  
Este estudo propõe uma mudança de paradigmas na educação em relação à 
necessidade da utilização de tecnologias nas Instituições de Ensino Superior 
(IES). Tem como foco principal a preparação de uma geração muito habilidosa 
e competente – Geração Y - para um mercado de trabalho ainda despreparado 
para absorvê-la. A forma como as novas gerações, hoje chamadas gerações 
digitais, interage com as tecnologias não pode mais ser desprezada pelas 
universidades. A grande maioria dos professores universitários é imigrante 
digital, ao passo que os alunos são nativos digitais, portanto, parece claro que 
gerações diferentes reconheçam a tecnologia de maneira diferente, embora 
docente e discente se esforcem para interagir da melhor maneira possível. 
Pode haver um relacionamento muito produtivo entre os dois, desde que o 
professor se qualifique para poder utilizar as novas tecnologias e, assim, obter 
maior interesse e participação daquela que se constitui no objeto principal do 
presente estudo. Cabe ainda à universidade o apoio tecnológico ao professor e 
ao aluno, no que se refere a equipamentos e adequação de salas de aula para 
que se possa proporcionar um novo estilo de ensino. O embasamento teórico 
deste estudo está não só nas novas tecnologias aplicadas ao ensino, como no 
desenvolvimento, necessidades e ansiedades da Geração Y. Explora-se, 
ainda, a história da educação, que contextualiza a problemática aqui abordada. 
Estuda-se o surgimento de tecnologias e suas aplicações nas universidades. 
Com a intenção de investigar as necessidades educacionais das gerações 
digitais, tanto no ensino presencial como no ensino à distância (Ia), realizou-se 
pesquisa de campo com alunos universitários das Gerações X e Y, oriundos de 
universidades, cursos e ciclos diferentes. Os resultados dessa investigação 
apresentam real necessidade de mudança de paradigmas, pois não basta 
apenas a inclusão das tecnologias nas universidades. É necessária a 
customização não só do ensino presencial como do EaD, para que se possa 
atender às necessidades educacionais da Geração Y. 
 

Tipo de Publicação: 
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Link:  
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Resumos:  
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A pesquisa apresentada nesta dissertação busca dar resposta, com base em 
um conjunto de reflexões teóricas e atividades práticas, à problemática das 
possíveis diferenças de utilização das tecnologias dentro e fora da escola e do 
potencial de cada uma para processos de aprendizagem. Assim, iniciou-se pelo 
desenvolvimento da revisão de literatura, tendo como objetivo principal 
construir um aporte teórico de definições dos conceitos envolvidos nessas 
temáticas. Com base nisso, tornou-se possível delinear traços importantes 
sobre as potencialidades das tecnologias e o processo de aprendizado nesta 
sociedade, na qual aprender passou a ser condição essencial de 
sobrevivência. Estabeleceram-se as categorias de análise do estudo e uma 
proposta metodológica para uma pesquisa qualitativo-exploratória, tendo como 
público-alvo os nativos digitais, indivíduos que já nasceram com a presença 
das tecnologias e a utilizam frequentemente para as mais variadas atividades. 
Neste estudo, trabalhou-se com os alunos do 2° ano do Centro de Ensino 
Médio da Fundação Universidade de Passo Fundo e com os estagiários do 
Projeto Mutirão pela Inclusão Digital, acadêmicos de cursos de graduação da 
Universidade de Passo Fundo, no período de outubro de 2010 a abril de 2011, 
tendo como instrumentos de coleta de dados questionário, entrevista, protocolo 
de observação em sala de aula e registro das atividades. Após a realização do 
processo de coleta dos dados, foram efetivados os procedimentos de análise, 
com os quais foi possível concluir que a utilização da tecnologia é diferente 
dentro e fora da escola e que as potencialidades da tecnologia para o processo 
de aprendizagem apenas é observado na utilização fora do ambiente escolar. 
Palavras-chave: Aprendizagem. Tecnologias de rede. Nativos digitais. Escola. 
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Link:  
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1P2 
Resumos:  
O trabalho de pesquisa apresentado nesta dissertação buscou refletir, com 
base em um conjunto de análises teóricas, à problemática das possíveis 
diferenças entre as gerações, o seus modos de educar e de aprender e a 
utilização das tecnologias nos processos educativos. Grande parte dos alunos 
hoje tem acesso a muitos recursos tecnológicos que influenciam sua maneira 
de estudar, de aprender, de pesquisar e apreender a cultura e o mundo. E esse 
contexto fomenta as pesquisas acerca da temática. Assim, este estudo tem 
como objetivo propor uma análise crítica sobre o emprego educativo de novas 
tecnologias da informação e comunicação na educação superior da região 
metropolitana de Campinas, SP. O objetivo do presente trabalho, partindo da 
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observação dos alunos da Faculdade de Direito do Unisal Campinas, 
denominada simplesmente IES, é discutir como os educadores?Imigrantes 
digitais? Podem trabalhar o emprego educativo de novas tecnologias da 
informação e comunicação na educação superior para os alunos?Nativos 
digitais? O trabalho tem como objetivo ainda discutir os muitos desafios 
existentes em todo o processo educativo e mostrar que ser professor no século 
XXI é mais um deles. Justifica-se a presente discussão uma vez que o excesso 
de informação, a agilidade da tecnologia, o desenvolvimento constante da 
prática pedagógica e as grandes transformações acontecidas no perfil do 
principal sujeito de todo procedimento - o aluno - originam demandas para as 
quais não há resposta fácil. Diante das hipóteses levantadas com a análise 
bibliográfica do assunto, refletimos sobre este tempo que impõe novas 
demandas para o educador e o estimula a repensar continuamente seu papel e 
sua prática. 
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Link:  
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2012142500101906
9P0 
Resumos:  
Este trabalho é resultado de uma pesquisa que objetivou analisar a criação de 
planejamentos de aula no Espaço de Aula do Portal do Professor do MEC, por 
alunos de pedagogia, a partir das dimensões do processo de Inclusão Digital 
(ID), e do ponto de vista pedagógico. Apresentamos uma reflexão sobre a 
Cibercultura e as novas relações com o saber, discutindo a influência dos 
nativos digitais na educação e trouxemos a reflexão sobre os estilos de 
aprendizagem. Discutimos os aspectos da inclusão digital: técnico, econômico 
e cognitivo. Analisamos o Espaço da Aula do portal do professor do MEC. A 
metodologia se baseou no estudo de caso com alunos de Pedagogia da UFPE. 
Utilizamos questionário de apropriação tecnológica, questionário de estilos de 
aprendizagem (CHAEA), registro da construção da aula, observação da criação 
da aula no Espaço da aula do portal e entrevista ao final da coleta. Os 
resultados nos permitiram identificar o estilo de aprendizagem Reflexivo como 
predominante nos alunos de Pedagogia. Quanto à apropriação tecnológica, os 
alunos são usuários proficientes de redes sociais. A análise dos planejamentos 
de aula demonstrou a falta de conhecimento didático-pedagógico dos sujeitos 
para planejar aulas no portal. Em contrapartida, constatamos a inclusão digital 
dos sujeitos apenas nas dimensões técnica e econômica, além do acesso e 
uso das tecnologias. Concluímos que a inclusão digital docente não ocorre 
apenas com o conhecimento da técnica, possibilidades de acesso e uso da 
Internet e redes sociais, mas, sobretudo, por meio do conhecimento didático-
pedagógico. 
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Resumos:  
A pesquisa tem como objetivo conhecer o comportamento de busca dos 
estudantes nativos digitais ao recuperar informação científica na internet. Para 
tanto, primeiramente foram identificados os nativos digitais entre os estudantes 
das segunda e sétima fases do curso de graduação em Zootecnia da UFSC; 
em seguida, foram mapeadas as estratégias de busca utilizadas por esses 
indivíduos para recuperar informação científica on-line, bem como identificadas 
as fontes de informação adotadas por esses estudantes. Os resultados obtidos 
foram apresentados de modo a estabelecer uma comparação das 
características dos estudantes que estão iniciando e finalizando a graduação. A 
pesquisa demonstrou que, no que se refere às habilidades e vivências com 
tecnologias de informação e comunicação, os estudantes investigados são 
realmente nativos digitais. Entretanto, não significa que são mais hábeis na 
recuperação de informação científica na internet. Os dados evidenciaram que 
falta aos estudantes conhecimentos de fontes de informação on-line 
específicas para recuperar informação científica e que as estratégias de busca 
adotadas são pouco refinadas, privilegiando a busca por palavras-chave de 
forma livre e a pesquisa básica ou simples. 
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Resumos:  
Este trabalho busca compreender as aprendizagens que surgem da utilização 
de videogames de entretenimento por nativos digitais. Deste modo, a 
problemática anunciada se constitui em compreender as aprendizagens que 
emergem aos nativos digitais em sua relação com os videogames. Por meio do 
estudo teórico sobre nativos digitais e aprendizagens, acompanhado de 
questionários abertos com os sujeitos de pesquisa – a saber, jovens alunos de 
cursos de pós-graduação brasileiros e alunos do Ensino Médio de uma escola 
pública –, a pesquisa discutiu a temática proposta. A empiria, que neste 
contexto assumiu-se como ilustrativa, elucidou e desenvolveu um plano de 
fundo sobre as realidades de aprendizagens em nativos digitais e a forma 



173 
 

 
 

como aprendem. Compreendem-se como nativos digitais não somente aqueles 
indivíduos que nasceram e se desenvolveram rodeados por tecnologias 
digitais, como também pessoas que lançam mão desses elementos nas mais 
variadas facetas de suas vidas. De forma a direcionar o olhar para esses 
indivíduos e suas apropriações do mundo dos jogos eletrônicos, utilizamos 
algumas pistas por meio dos estudos realizados pelo psicólogo americano 
David Kolb acerca de aprendizagem experiencial, aliados aos do estudioso 
americano Marc Prensky e suas formulações sobre a aprendizagem de nativos 
digitais. As pistas encontradas revelaram que esses indivíduos se relacionam 
de maneira peculiar com os games. De fato, para os nativos digitais, jogar, 
estudar e trabalhar se misturam em um amálgama produtivo, no qual todas 
essas etapas se confundem e geram conhecimento. 
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10011P1 
Resumos:  
Este trabalho se propõe a analisar o sistema de proteção integral vigente no 
Brasil diante dos novos desafios que são apresentados pela crescente 
interação de adolescentes no espaço virtual – ciberespaço, que tornam 
insuficientes as respostas tradicionalmente empregadas pelas instituições – 
família, sociedade civil e Estado – encarregadas de sua proteção. O 
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, em especial a 
Internet, permitiu o ingresso dos adolescentes na sociedade informacional e 
estes atores, na condição de nativos digitais, se vale dos recursos tecnológicos 
para livremente acessar informações, bens culturais, desfrutar de 
entretenimento e manter comunicação com pessoas dos mais variados lugares. 
Ao lado das inúmeras vantagens que a utilização das tecnologias oportuniza 
aos adolescentes, também se descortinam sérios riscos, muitas vezes 
provocados pela própria forma de atuação desses atores sociais. Dentre os 
inúmeros riscos, destaca-se a possibilidade de fragilização das relações sociais 
em razão da prioridade conferida à quantidade de contatos, em detrimento da 
qualidade dos vínculos; os efeitos negativos da hipercomunicação, que pode 
resultar no esvaziamento da própria mensagem e em distorções na 
comunicação, derivando para práticas agressivas e violação de direitos de 
personalidade; a excessiva exposição dos direitos fundamentais levada a efeito 
pelos adolescentes internautas cuja atuação no ambiente virtual fragiliza sua 
intimidade, vida privada e imagem, potencializando as situações de violação de 
direitos. Aliado a estes riscos, que se mostram quase invisíveis às instituições 
encarregadas da proteção integral, existem outros, como os decorrentes da 
ação dos pedófilos e dos propagadores de discursos de ódio cuja ação no 
ciberespaço, em especial em redes de relacionamento social como o Orkut, 
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tem vitimado inúmeros adolescentes que se tornam alvo de desejo sexual ou 
de insultos. Todas essas situações são analisadas a partir do emprego do 
método de procedimento monográfico, que possibilitou a eleição do grupo de 
adolescentes sujeitos da pesquisa cujas práticas no ciberespaço reveladas 
pela aplicação da técnica de observação direta e sistemática permitiram o 
cotejo entre o que acontece no ambiente virtual e o aporte teórico utilizado para 
delinear a sociedade informacional. Nesse cenário típico da alta modernidade, 
oportunidades e riscos do desenvolvimento tecnológico desafiam as 
instituições encarregadas da proteção integral a ultrapassar as respostas 
tradicionalmente empregadas, já que o direito estatal, principal instrumento de 
regulação utilizado na modernidade simples, mostra-se insuficiente ante a 
porosidade do ambiente virtual. Diante da necessidade da releitura de suas 
práticas, a família, a sociedade civil e o Estado precisam reconhecer a 
existência dos riscos e, a partir de sua identificação, construir estratégias de 
atuação articulada, o que poderá ser obtido a partir da co-regulação, proposta 
apresentada nesta tese como meio para efetivar a proteção integral dos 
adolescentes internautas. 
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Resumos:  
 
Este estudo teve como objetivo investigar práticas e significados da escrita, 
manuscrita e digital, entre nativos digitais, numa abordagem micro social e se 
inscreve como pesquisa no campo dos New LiteracyStudies. Em diálogo com 
autores como Chartier, Jenkins, Livingstone, Rivoltella e Caron&Caronia, o 
trabalho de campo, de tipo etnográfico, acompanhou cinco adolescentes 
cariocas em suas casas, em encontros semanais, registrando a interação dos 
mesmos com seus computadores, conectados à Internet. Procurou-se 
identificar, além das práticas escritoras, representações e significados que 
esses adolescentes atribuem à escrita digital e manuscrita e as comparações 
que estabelecem entre as mesmas. A análise de conteúdo do material empírico 
permitiu que fossem identificadas variações significativas entre a escrita “para 
falar” (em interação com a rede, pelo teclado), a escrita “para si”, a escrita 
“para o outro” e a escrita “na e para a escola”, variações, estas, associadas ao 
suporte. Percebeu-se a existência de um corte de gênero no que se refere à 
escrita “para si”: as meninas encontram no papel espaço para a produção de 
textos e relatos voltados para o autoconhecimento e para a expressão de 
sentimentos íntimos. Para ambos os gêneros, as redes sociais online se 
apresentam como espaços privilegiados de experiências de sociabilidade, 
configuradas na troca de mensagens síncronas e assíncronas, como recursos 
de comunicação, mas também na escrita literária, de jovens para jovens, na 
qual se destacam fanfictions e web novelas. 
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Resumos:  
A cada dia convive-se com novas tecnologias da informação. As novas 
gerações estão sendo chamadas de “nativos digitais”, ou seja, nascem 
envolvidas no mundo informatizado. As distâncias estão tornando-se cada vez 
mais curtas e o mundo cada vez mais globalizado. O uso das novas 
tecnologias da informação e comunicação (NTIC´s) é um desafio para a 
humanidade quando o foco é a educação. Este trabalho representa a tentativa 
de submeter àsNTIC´s no ensino superior como forma de flexibilizar a 
aprendizagem para cursos das áreas científico tecnológicas. Cada vez mais se 
percebe a evasão nos cursos de engenharia, principalmente devido às 
disciplinas de exatas. Esta tese apresenta o desenvolvimento de uma 
plataforma tecnológica para dar suporte ao ensino presencial através de um 
ambiente de aprendizado virtual 3D. Este ambiente, baseado em software 
gratuito, simula a realidade de uma sala de aula e pode ser uma nova fronteira 
para o aluno do século XXI. O conceito de imersão é aplicado. Além disto, 
integrado a este ambiente virtual 3D, tem-se acoplado um experimento remoto 
que permite ao acadêmico realizar as atividades práticas do módulo de 
elasticidade envolvendo conceitos fundamentais da conformação mecânica. 
Com a realização da tese um laboratório de experimentação remota foi 
montado, diversos recursos tecnológicos utilizados como: servidor Linux, redes 
de computadores integradas, internet, microsservidores (MSW), interfaces 
eletrônicas, motor de passo, software como Open Simulador, SLOODLE e 
MOODLE. Para consolidar o trabalho, uma proposta de avaliação foi aplicada 
correlacionando as habilidades cognitivas dos acadêmicos (questionário 
VARK), questionário de avaliação da satisfação do estudante (QASE) e o 
histórico escolar de cada acadêmico quando eles foram envolvidos nas aulas 
virtuais e experimentação remota. 
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Resumos:  
Este trabalho analisou se há ou não a possibilidade do uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs) na formação de professores de Física e 
Matemática do Instituto Federal São Paulo (IFSP) e se em caso afirmativo, a 
utilização motivou e melhorou a qualidade das aulas. Analisou-se também a 
utilização das TICs nas aulas dos alunos nativos digitais (geração Z) do Ensino 
Médio Integrado do IFSP. E, a partir desse questionamento, surge uma nova 
proposta pedagógica: “um modelo de prática pedagógica que agregue as TICs 
à contextualização dos conteúdos curriculares e aos laboratórios de Física e 
Matemática, a inserção de um Ambiente Real de Aprendizagem, um 
Laboratório de Inovação Tecnológica e a ênfase à Iniciação Científica”. A 
utilização das TICs foi analisada de acordo com as Teorias da Educação, 
sendo que tal uso, na educação, deve ser importante para a nova geração de 
alunos nativos digitais que vivem conectados à internet. As TICs podem 
propiciar uma melhora no processo ensino aprendizagem desses discentes. 
Para que isso ocorra, os professores precisam se capacitar nas tecnologias 
inteligentes. A pesquisa realizada foi qualitativa utilizando Análise de Conteúdo 
nas questões abertas sobre o uso ou não das TICs nas aulas de Física e 
Matemática e a proposta de um novo modelo educacional. As questões 
fechadas traçaram um perfil socioeconômico e utilização das TICs no cotidiano 
dos respondentes. Os resultados indicam que há o uso das TICs na formação 
de professores de Física e Matemática no IFSP, como também nas aulas dos 
alunos das geração Z no Ensino Médio Integrado do IFSP, porém as TICs 
ainda são pouco exploradas com relação ao seu potencial. Chegou-se ainda à 
conclusão que as TICs podem trazer uma maior motivação às aulas, uma 
participação mais efetiva dos alunos e uma melhora acentuada na 
aprendizagem. A nova proposta pedagógica incluindo as TICs, a Iniciação 
Científica, o Ambiente Real de Aprendizagem e o Laboratório de Inovação 
Tecnológica foi muito bem aceita. A implantação das TICs nos processos de 
ensino-aprendizagem implica mudanças nas atitudes e ações, pois o professor 
deixa de ser um transmissor de conhecimentos e passa a ser um orientador na 
formação do conhecimento do aluno através da busca da informação. 
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Resumos:  
Nesta tese debruçamos-nos sobre o consumo dos jovens nas redes sociais da 
internet. Entende-se aqui consumo, para além do simples ato de compra de 
produtos, como um código que traduz as relações dos jovens, articulando-as a 
partir de três dimensões: consumo de tecnologia, de informação e de capitais 
simbólicos, aqui representados pela visibilidade midiática. Mais 
especificamente, buscamos responder às seguintes questões: os adolescentes 
pesquisados correspondem ao perfil de nativos digitais com ampla vivência na 
internet e alta competência técnica no uso das redes sociais, tal como 
difundido pelo senso comum? Como se revela, na prática, o cotidiano de 
consumo destes jovens? Para tanto, ao longo de oito meses, utilizamos 
recursos como Skype, e-mail e Facebook para nos comunicar com os 
participantes do estudo, de cujas agendas diárias participamos. O grupo 
pesquisado foi composto por alunos de três escolas do ensino médio do 
interior de São Paulo, sendo duas particulares e uma pública, na faixa etária 
entre doze e dezessete anos, possuidores de seus próprios aparatos 
tecnológicos para acessar a web. Os referenciais teóricos envolvem a 
Antropologia do Consumo e estudos sobre a Cultura Material suscetíveis de 
desvendar como as novas tecnologias estão sendo assimiladas pelos seus 
diferentes usuários. Alguns nomes representativos desses campos são Daniel 
Miller, Dan Slater, Roberta Sassatelli e Grant McCraken. Metodologicamente, a 
pesquisa aciona diversas técnicas, tais como: entrevistas em profundidade, 
observações participantes e o a construção de um diário de campo. Em todas 
as suas três dimensões pesquisadas – consumo de tecnologia, de informação 
e de capitais simbólicos – foram verificadas intensas práticas de consumo, 
relacionadas a um cotidiano de agendas lotadas, fonte de intenso estresse e 
insatisfação para os adolescentes, tal como observado no universo adulto. 
 

  

 


