
 1 

  INFORMAÇÃO EM EXCESSO: A NORMOSE E A PERCEPÇÃO 
DE NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS NO TWITTER 

   

   
   
 
 
                                                                                  
 
 
 
   
   
   
   
   
   

CARLA CARDOSO SILVA    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     
     
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO - UENF 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ 
MARÇO – 2011 



 2 

CARLA CARDOSO SILVA  
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
 

INFORMAÇÃO EM EXCESSO: A NORMOSE E A PERCEPÇÃO DE 
NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS NO TWITTER    

   
   
   
    
   
   

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Cognição e 
Linguagem do Centro de Ciências do 
Homem, da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense, como parte das 
exigências para a obtenção do título de 
Mestre em Cognição e Linguagem. 

 
 
 

 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Henrique 
Medeiros de Souza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 
2011 

  
 
 



 3 

INFORMAÇÃO EM EXCESSO: A NORMOSE E A PERCEPÇÃO DE 
NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS NO TWITTER   

 
 
 
 

CARLA CARDOSO SILVA  
 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Cognição e 
Linguagem do Centro de Ciências do 
Homem, da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense, como parte das 
exigências para a obtenção do título de 
Mestre em Cognição e Linguagem. 

 
 
 
 
Aprovada em ________ de ______________ de 2011. 
 
 
 
Comissão examinadora: 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Profo Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza (Orientador) 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Profº Dr. Nilson Sergio Peres Stahal 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Profo Dr. Auner Pereira Carneiro 
Faculdade Metropolitana São Carlos – FAMESC 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Profª Drª. Juçara Gonçalves Lima Bedim 
Universidade Iguaçu – UNIG  



 4 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu sei que a gente se acostuma. 
Mas não devia. A gente se acostuma 
a andar na rua e ver cartazes. A abrir 

as revistas e ver anúncios. A ligar a 
televisão e assistir a comerciais. A ir 

ao cinema e engolir publicidade.  
A ser instigado, conduzido, 

desnorteado, lançado na infindável 
catarata dos produtos. A gente se 

acostuma para não se ralar na 
aspereza, para preservar a pele. 

Para esquivar-se da faca e da 
baioneta, para poupar o peito, para 
poupar a vida. Que aos poucos se 

gasta, e que, de tanto acostumar, se 
perde de si mesma”. 

 
Marina Colasanti 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre os sintomas da Normose 

Informacional nos usuários do microblog Twitter. 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 conseqüências 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 conseqüências do excesso de informação no seu cotidiano. 

 

 

Palavras-chave:  Normose Informacional, Twitter, Nativos e Imigrantes Digitais, 

Internet. 



ABSTRACT 
 
 

This paper proposes to reflect on the symptoms of Normose Informational in 

Twitter microblog  users. The study also seeks to reflect on the hasty beat in 

which contemporary society has gone through, characterized by ever faster 

changes, where the only constant seems to be the relentless quest for instant 

information. The search seeks also identify these symptoms among users of 

Twitter, Immigrants and Digital Natives, noted in studies of Prensky (2001) and 

Small and Vorgan (2008), as well as the consequences of the Normose 

Informational evidence between these two profiles, based on the work of Weil 

(2000) and Weil, Leloup and Crema (2003). To reach the proposed results, a 

search was carried out among the micro-blog users, this being the contact 

performed in this environment. Research points out that it is possible to identify 

symptoms of Normose Informational in the Twitter users, even if these netizens 

are not aware of the consequences of information overload on their daily life.  

 

Keywords:  Normose Informational, Twitter, Digital natives and Immigrants, 

Internet. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

 
                                                                                                                                                   www.os malvados.com 

 
 

Em forma de quadrinhos, a crítica aos costumes do dia-a-dia, do 

desenhista André Dahmer, autor da seleção de tirinhas “Os Malvados”1 

apresenta duas pessoas que sentam-se ao lado no que parece ser o local de 

trabalho. Enquanto o primeiro sujeito demonstra sua preocupação quanto à 

Sociedade Telemática, o segundo, Roberto, confirma uma característica da 

contemporaneidade: está submerso no mundo digital, em seus 

relacionamentos via computador.  

Não foi à toa que a epígrafe com humor sarcástico foi selecionada para 

dar início a esta dissertação. A tirinha traz, na verdade, uma grande reflexão 

sobre as práticas de relacionamentos sociais na contemporaneidade, seduzida 

pelas possibilidades proporcionadas pela Internet, um mundo de informação e 

conteúdo sem barreiras nítidas, disponível a apenas um toque de mouse. 

Não é difícil supor que se trata de uma situação passível de acontecer 

em diversos ambientes e momentos, e este assunto vem sendo pensado e 

registrado cada vez com maior freqüência na Academia. E em cada criativa  

história do cartunista carioca Dahmer, que ilustra, não apenas esta introdução, 

mas apresenta todas as seis (06) partes em que se divide esta dissertação, é 

possível perceber, com ironia e humor, que, de fato, a sociedade está a passar 

por transformações cada vez mais rápidas e constantes, principalmente no que 

se refere a questões tecnológicas. 

                                                 
1 Disponível em: www.osmalvados.com.br. 
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E foi ao refletir sobre esse momento de transformação social, que surgiu 

interesse pelo tema desta pesquisa. O processo de investigação teve início na 

ocasião em que a autora deste trabalho ouviu pela primeira vez o termo 

“Normose”, o atraente assunto sobre a relação dos indivíduos com práticas 

consideradas normais pelo consenso social, mas que acabam gerando uma 

patologia, por serem hábitos nocivos à saúde mental e/ou física, que já vinha 

sendo alvo de investigação no Programa de Pós-Graduação em Cognição e 

Linguagem, na UENF. 

O interesse crescente dos indivíduos pelas redes sociais da Internet foi 

uma das justificativas motivadoras para se identificar as conseqüências do 

excesso de informação na vida dos indivíduos desta sociedade 

contemporânea, que se torna, a cada dia, mais ágil e inconstante, e que não 

necessita apenas de livros impressos para registrar e contar suas histórias. E, 

portanto, mergulha cada vez mais neste oceano de possibilidades da Internet, 

condensando, por exemplo, seu cotidiano em poucas letras no Twitter2, um 

microblog que mantém um número crescente de usuários que articulam envios, 

recebimentos e compartilhamentos de conteúdos de maneira instantânea em 

um espaço de, no máximo, 140 caracteres.  

Neste ambiente, usuários seguem uma lista de perfis e também são 

seguidos por outros tantos, retroalimentando a dinâmica do microblog. Este é 

um marcante ponto em meio a essa eclosão de potencialidades deste mundo 

digital, e, portanto, foi selecionado como ambiente para a realização desta 

pesquisa e reflexão sobre a percepção dos indivíduos quanto à uma exposição 

e freqüente busca pelas informações produzidas e obtidas, em grande 

profusão, neste ambiente.  

No entanto, analisar assuntos dinâmicos é sempre um desafio ao 

pesquisador, ainda mais quando este está inserido no contexto que está a 

investigar. A autora dessa pesquisa também é uma atriz atuante nessa 

sociedade marcada pela informação e instantaneidade e, tal qual, está 

submersa nessa cultura, se modifica com ela e pesquisa com as ferramentas 

hoje disponíveis por meio dela. E essa retroalimentação faz parte de um 

momento até então nunca visto ou vivido no globo, onde os aparatos digitais 

                                                 
2 Rede Social da Internet, disponível em: www.twitter.com. 
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estão cada vez mais imersos no cotidiano. E possivelmente, após entregar 

esse trabalho, os números aqui apresentados já serão outros, visto que a 

sociedade está a mudar rapidamente. 

Os processos comunicacionais humanos e a utilização de computadores 

e Internet são como dois lados da mesma moeda. Um complementa e valida o 

outro. Na contemporaneidade, onde o que é novo fica obsoleto rápido demais, 

enquanto se lê uma notícia em algum site, outras milhares são oferecidas ao 

leitor-internauta ao mesmo tempo, colocando inúmeras fontes à disposição 

deste. 

Nesse contexto é possível classificar duas categorias de usuários: os 

Nativos Digitais e os Imigrantes Digitais, os Digital Natives e Digital Immigrants, 

divisão proposta por Marc Prensky (2001). No primeiro quesito, encontram-se 

as pessoas que nasceram em meio às conhecidas Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC’s), após a década de 1980, as que estão 

perfeitamente à vontade com toda a tecnologia oferecida, desde um simples 

mp3 até qualquer outro instrumento digital de maior proporção. No segundo 

grupo, estão aqueles que não nasceram no mundo digital, vieram ao mundo e 

cresceram antes da década de 1980, e, entretanto, se vêem introduzidos neste 

mesmo momento de transformações tecnológicas contínuas e constantes.  

 Desta forma, entende-se que este ambiente é propício para identificar 

aspectos patogênicos desta cultura da informação em excesso, a Normose 

Informacional, teoria base desta pesquisa, um dos fenômenos da Normose, 

identificada por Pierre Weil, Leloup e Crema (2000), como a patologia da 

normalidade. Comportamentos, hábitos e conceitos de indivíduos podem ser 

alterados patologicamente pelo consumo e uso intenso de aparatos e produtos 

tecnológicos, assim como a busca incansável por informação. Estes autores 

identificam entre os sintomas na Normose Informacional: distúrbios de sono, 

agitação, irritabilidade, lapsos de memória, entre outras características 

patogênicas. 

Considera-se, neste caso, que por se tratar de excesso de informação, é 

necessário atuar com cautela pois deve-se levar em consideração que os 

indivíduos têm capacidade de absorção de informação diferente um dos outros 

e o que é considerado excesso para alguém pode não ser para o outro. 
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 Esta pesquisa refere-se, portanto, ao estudo desta sociedade 

contemporânea, do ciberespaço e suas potencialidades, das redes sociais e 

redes sociais da Internet, da linguagem utilizadas no ambiente virtual, os 

usuários deste ambiente, Nativos e Imigrantes Digitais, além de, e, 

principalmente, o estudo da Normose Informacional.  

 Partindo desta observação inicial, a referente pesquisa propõe 

responder a seguinte questão-problema : Como os rastros da Normose 

Informacional podem ser identificados no ambiente do microblog Twitter, entre 

os usuários Nativos e Imigrantes Digitais? 

 Como hipótese , acredita-se que o Twitter seja um ambiente propício 

para a propagação da Normose Informacional em virtude de sua dinâmica de 

atualização constante e das exigências para que se esteja sempre ativo, para 

que acompanhe as informações postadas, sendo possível, desta maneira, o 

problema pode variar conforme o perfil do usuário Nativo ou Imigrante Digital.  

 Este estudo visa alcançar os seguintes objetivos propostos: 

 Geral: 

 Analisar a manifestação de sintomas da Normose Informacional no em 

usuários do microblog Twitter, sejam eles Nativos ou Imigrantes Digitais. 

 Específicos: 

 a) Identificar os principais conceitos de ciberespaço, redes sociais e 

digitais. 

 b) Descrever o ambiente do microblog Twitter e suas características, 

quanto à propagação da informação; 

 c) Delinear o comportamento dos Nativos e Imigrantes Digitais, tendo 

como recorte o que tange o fluxo de informação.  

 d) Identificar sintomas da Normose Informacional junto a um grupo de 

usuários Nativos e Imigrantes Digitais, aleatoriamente selecionados na sede 

social Twitter. 

 Para identificar e analisar os efeitos da Normose Informacional no 

Twitter e fazer esse registro, na metodologia do estudo, realizou-se uma 

investigação, em uma abordagem qualitativa e quantitativa, uma pesquisa de 

caráter exploratório e descritivo, envolvendo levantamento bibliográfico e 

entrevistas. Foram utilizados ainda, aspectos do método da observação 

participante, como aponta o autor de metodologia de pesquisa Uwe Flick 
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(2004). Neste método, entende-se que o pesquisador, praticamente, 

transforma-se em um nativo do ambiente pesquisado, podendo ser “absorvido” 

pelo campo. A autora desta pesquisa mantém um perfil no Twitter desde 

setembro de 2008 e, sob esse aspecto, é possível concordar com Flick ao 

notar que, neste método, há interação mais consistente do pesquisador com o 

campo.  

Os dados quantitativos, resultados da pesquisa aplicada neste trabalho, 

foram traduzidos em números através de informações coletadas e em seguida 

foram analisadas e interpretadas, pois é preciso considerar que, por se tratar 

de excesso de informação, um fator que inviabilizaria e pesquisa quantitativa 

neste caso é que a unidade de medida da informação se mostra imprecisa e 

subjetiva. Os indivíduos têm capacidade de absorção de informação diferente 

um dos outros e o que é considerado excesso para alguém pode não ser para 

outrem.  

Esta dissertação foi estruturada em seis partes. Após esta introdução, na 

primeira parte, são apresentados os conceitos de rede social, do agrupamento 

social característico da sociedade, antes mesmo do desenvolvimento em larga 

escala das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICS). 

Observa-se também, a exposição de diversos autores que registram as 

transformações sociais e tecnológicas da primeira década do século XXI, 

destacando a revolução na Tecnologia da Informação, ressaltando a mudança 

na comunicação com o advento da microeletrônica. São tratados ainda, neste 

momento, questões como o advento do computador, da Internet e da web 2.0. 

Na segunda parte do trabalho, buscou-se apresentar teorias de 

ciberespaço, hipertexto e suas potencialidades quanto meio comunicacional, as 

redes sociais da Internet e as interações proporcionadas nesses ambientes, 

além de traçar diálogos sobre a relação homem-máquina, os impactos 

tecnológicos nesta sociedade e como se observa a linguagem escrita nesta era 

digital.  

Na terceira parte do trabalho, apresentam-se algumas reflexões sobre os 

sujeitos que convivem nesta era midiática: os Nativos e os Imigrantes Digitais, 

as características dessas duas gerações, e também sobre o fato de a explosão 

tecnológica digital está a mudar o modo de viver e de se comunicar na 

sociedade. Sob o fato de se considerar que, na contemporaneidade, é uma 
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prática normal utilizar as NTICS e, anormal, seria não se adequar a elas, são 

apresentados, neste trabalho, conceitos que mostram até que ponto esse 

pensamento consensual de normalidade é saudável. 

Na quarta parte desta pesquisa discute-se a Normose como patologia do 

consenso de normalidade e destaca-se a Normose Informacional, colocando 

em questão os males que o excesso de informação pode acarretar aos 

indivíduos, além de apresentar o que autores propõem para amenizar esses 

efeitos. Nesta parte apresentam-se, ainda, registros sobre a ansiedade pela 

informação como característica desta sociedade da Era Digital, com enfoque 

nas redes sociais da Internet e blogs, e na interação nesses ambientes, além 

de trazer questões referentes ao “Big Data”, fenômeno causado pelo excesso 

de dados produzidos e armazenados em um sistema, que pode vir a acarretar 

um colapso, caso não sejas aplicados filtros de armazenamento, por exemplo. 

São apresentadas ainda nesse momento, resultados de pesquisas sobre a 

Normose, que são importantes para a fundamentação do tema proposto. 

Na quinta parte, apresentam-se algumas reflexões sobre o Twitter, suas 

características, a popularização desta ferramenta, o processo de 

retroalimentação de conteúdos e o fato de se buscar um grande número de 

seguidores para se tornar cada vez mais popular no espaço. Coloca-se em 

evidência, ainda, a necessidade que os usuários têm de estarem sempre 

conectados, utilizando inclusive, os telefones celulares para acessarem o 

microblog. Neste ponto, há uma reflexão sobre como o Twitter pode ser útil e 

dispersivo ao mesmo tempo, visto que esse envolvimento com a ferramenta 

pode sugar, drenar uma quantidade grande da atenção de usuários com seu 

conteúdo abundante e sempre atualizado.   

Na sexta parte, define-se a metodologia utilizada neste estudo e suas 

principais abordagens e descreve-se e analisa-se os dados referentes a uma 

pesquisa de campo realizada com usuários do Twitter, selecionados 

aleatoriamente, de diversas áreas de atuação e localidades, buscando verificar 

se esses usuários apresentam os sintomas característicos da Normose 

Informacional, quais são e de que maneira o uso deste microblog está 

relacionado com estes efeitos. Verifica-se, ainda, neste ponto, como os 

usuários entendem essa questão. E, por fim, seguem as considerações finais 

referentes à pesquisa. 
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1 – O MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO 

 

 
           www.osmalvados.com  

 

O conceito de redes é abordado por diversos estudiosos em variadas 

vertentes. Segundo Pierre Musso (2004), a idéia de rede existe na mitologia 

através do imaginário da tecelagem e do labirinto. Na Antiguidade, Hipócrates 

em sua Medicina, a associa à metáfora do organismo em que “(...) todas as 

veias se comunicam e se escoam de umas para as outras; com efeito, umas 

entram em contato com elas mesmas, outras estão em comunicação pelas 

vênulas, que partem das veias e que nutrem as carnes”. (MUSSO, 2004, pp. 

17-18).  

A palavra designa, portanto, ainda segundo o mesmo autor, redes de 

caça ou pesca e tecidos, uma malhagem têxtil envolvendo o corpo. “Fios 

entrelaçados para os tecidos, os cordéis ou cestas, as malhas ou tecidos, estão 

em torno do corpo”. (MUSSO, 2004, p. 18).  

Na virada do século XVIII para o XIX, há uma “ruptura” no conceito, com 

sua saída do corpo. “A rede não é mais apenas observada sobre ou dentro do 

corpo humano, ela pode ser construída”. (MUSSO, 2004, p. 20). Ela se torna 

autônoma, artificial, ao invés de natural, pode ser construída, visto que “se 

torna objeto pensado em sua relação com o espaço. Ela se exterioriza como 

artefato técnico sobre o território para encerrar o grande corpo do Estado-

Nação ou do planeta”. (MUSSO, 2004, p. 20).  

Assim como essa trama, esse emaranhado que dá forma à malhagem, 

observa-se que a forma organizacional da sociedade se perpetua desta 

maneira, em torno das redes sociais. Ou, como defende o sociólogo alemão 
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Georg Simmel, é feita de agregações, separações, coletividade e 

individualidade, sucessivas e simultâneas.  

Essa dinâmica social é descrita pelo sociólogo em seu ensaio A ponte e 

a porta, de 1909, por meio da metáfora da ponte e da porta. A ponte, para o 

pesquisador, provê a realidade visível da distância em relação ao outro, 

instaurando o desejo de perpetuar o elo de ligação com este. Esta seria a 

imagem do desejo dessa ligação, dessa agregação, que é próprio da vida em 

sociedade.  

A porta, segundo Simmel (1909), seria aquela que separa, que mantém 

a interioridade, a individualidade, que não quer contato profundo com o outro, 

que fecha o homem em si mesmo, evitando a socialização. Entretanto, ela 

seria essa socialização que mantém essas distâncias que compõem o 

indivíduo. Para o sociólogo, a vida social se estabelece neste ciclo de 

passagens sucessivas, com indivíduos que se agregam e que se isolam da 

ponte à porta e vice-versa. A metáfora de Simmel, criada no início do século 

passado, caracteriza, de forma clara, a vida contemporânea em sociedade.  

Michel Maffesoli (1998), inspirado em Simmel, colabora para o 

entendimento deste método de agregação social dos indivíduos com sua 

metáfora de tribos, a rede das redes, onde “redes” também são as pessoas.  

 
(...) as coisas, as pessoas, as representações se propagam 
por um mecanismo de proximidade. Assim, é por 
contaminações sucessivas que se cria aquilo que é chamado 
de realidade social. Através de uma seqüência de 
cruzamentos e de entrecruzamentos múltiplos se constitui em 
uma rede das redes. Os diversos elementos limitam-se entre 
si, formando, assim, uma estrutura complexa. Entretanto, a 
oportunidade, o acaso, o presente representam nela uma parte 
não negligenciável. E isso dá ao nosso tempo o aspecto 
incerto e estocástico que conhecemos bem. O que não 
impede, por pouco que se saiba ver, que nela esteja agindo 
uma organicidade sólida que sirva de base às novas formas de 
(...) socialidade. (MAFFESOLI, 1998, pp.205-206).  
 

 

Essas adesões sociais, essas passagens sucessivas dos indivíduos, são 

cruzamentos múltiplos que constituem a estrutura das redes. Maffesoli (1998) 

continua interpretando a lógica das redes ressaltando que, em uma sociedade 
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complexa, cada um vive uma série de experiências que não tem sentido, senão 

dentro do contexto global. O indivíduo participa de: 

 

(...) uma multiplicidade de tribos, às quais se situam uma com 
relação às outras. Assim, cada pessoa poderá viver sua 
pluralidade intrínseca, ordenando suas diferentes “máscaras” 
de maneira mais ou menos conflitual, e ajustando-se com as 
outras “máscaras” que a circundam. Eis aí, como podemos 
explicar, de alguma forma, a morfologia da rede. Trata-se de 
uma construção que, como certas pinturas, valorizam todos os 
seus elementos, sejam eles os mais minúsculos ou os mais 
insignificantes. (MAFFESOLI, 1998, p.207). 

 

As conceituações sobre sociabilidade em grupos, redes, apresentadas 

por Simmel e Maffesoli são os prenúncios do que entende-se, na atualidade, 

por Rede Social, uma estrutura social composta por pessoas e organizações 

que estão conectados por relações e compartilham valores e objetivos comuns, 

um termo que sugere fluxo, movimento, apontando os padrões das relações 

que incorporam os conceitos utilizados tradicionalmente pela sociedade.  

Maffesoli ainda ressalta uma característica marcante nessa 

sociabilidade, ao afirmar que dentro de um grupo particular, inúmeros de seus 

membros participam de múltiplas tribos que se retroalimentam. Esse 

entrelaçamento é “(...) uma característica morfológica da agregação social de 

que nos ocupamos”. (MAFFESOLI, 1998, p.205) 

Rede Social é uma expressão cunhada do pesquisador J. A. Barnes, 

apresentada pela primeira vez em uma comunicação em 1953 e publicada em 

1954. Foi empregada para descrever como noções de igualdade de classes 

eram utilizadas e de que forma indivíduos usavam laços pessoais de 

parentesco e amizade em Bremnes, uma comunidade da Noruega. O autor se 

inspirou nas idéias de Radcliffe-Brown (1940) que já falava sobre estrutura 

social como uma rede de relações. (BARNES, 1987, pp. 160-164).  

Portanto, Barnes introduz a idéia de redes sociais ao perceber a rede 

social como uma rede na qual todos os membros da sociedade ou parte da 

sociedade estão imersos. Como membro de uma rede, o indivíduo é percebido 

como uma pluralidade de relações. Para Barnes, Elizabeth Bott teria sido uma 

das primeiras antropólogas a usar a idéia de rede enquanto uma ferramenta de 

análise dos relacionamentos entre pessoas, seus elos pessoais e entre as 
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organizações do contexto em que se inserem. Na metáfora de Radcliffe (1940), 

a rede social envolve todos os membros da sociedade, que existem 

independentemente de qualquer investigador. (BARNES, 1987, p.161).  

Há diversas abordagens sobre Redes nas mais variadas áreas de 

conhecimento e, portanto, não se resumem às que são apontadas nessa 

pesquisa. Entretanto, entende-se que as versões selecionadas e apresentadas 

aqui colaboram para o entendimento do conceito no aspecto que interessa a 

essa investigação.  

Estudiosos explicam que a noção de redes e redes sociais surge na 

Antropologia. A primeira aproximação remontaria à Claude Lévi-Strauss com a 

análise etnográfica das estruturas elementares de parentesco em As estruturas 

elementares de parentesco (1949)3.  

 

1.1 – A Sociedade em Rede 

 

Para a pesquisadora Raquel Recuero (2009), rede social é definida 

como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições, ou grupos, 

os nós das redes) e suas conexões (interações ou laços sociais). (RECUERO, 

2009, p. 24).  

O estudo das redes, como lembra a autora, não é fruto da 

contemporaneidade, e vem sendo desenvolvido desde o início do século. 

Recuero sugere estudos de Leonard Euler, pesquisador que utilizou, pela 

primeira vez, a metáfora de rede, ao publicar, em 1736, um artigo sobre o 

enigma das Pontes de Königsberg, famoso problema matemático que deu 

origem à teoria dos grafos, ramo da matemática que estuda as relações entre 

os objetos de um determinado conjunto.  

A cidade de Königsberg (território da Prússia até 1945, atual 

Kaliningrado, na Rússia) é cortada pelo Rio Prególia, onde há duas grandes 

ilhas que, juntas, formam um complexo que na época continha sete pontes. 

Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes 

sem repetir nenhuma. Euler provou que não existia caminho que possibilitasse 

                                                 
3 Texto original: Simone de Beauvoir. 1949. “Les Structures Élémentaires de la Parenté, par 
Claude Lévi-Strauss”. Les Temps Modernes 7(49): 943-9 (October). Tradução: Marcos P. D. 
Lanna (UFSCar) e Aline Fonseca Iubel (PPGAS/UFPR). 
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tais restrições, transformando os caminhos em retas e suas intersecções em 

pontos (nós, partes), criando possivelmente o primeiro grafo da história. 

(RECUERO, 2009, p.19). Eis a primeira tentativa de se representar as redes: 

 

    
Fig.1: Grafo das Pontes de Königsberg                           Fig.2: Representação de redes sociais 

 

Essa representação muito se assemelha à idéia de rizoma proposta por 

Deleuze e Guattari (1995). Os autores afirmam que o rizoma tem formas “(...) 

muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos 

até suas concreções em bulbos e tubérculos (...) qualquer ponto de um rizoma 

pode ser conectado a qualquer outro”. (DELEUZE E GUATTARI, 1995, p.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que o conceito de rizoma registrado por Deleuze e Guattari 

assemelha-se à idéia de hipertexto apontada por Lévy, que será analisado na 

próxima parte desta pesquisa.  

 

 Fig. 3 – Exemplo de Rizoma 
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Segundo Deleuze e Guattari (1995), a principal característica do rizoma 

é conectar pontos: 

Um rizoma é feito de platôs (...) que se comunicam uns com os 
outros através de microfendas, como num cérebro. Chamamos 
de “platô” toda multiplicidade conectável com outras hastes 
subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um 
rizoma (...). Cada platô pode ser lido em qualquer posição e 
posto em relação com qualquer outro. (DELEUZE E 
GUATTARI, 1995, pp.32-33).  

 

Mílton Santos (1996) também contribui para este estudo ao articular 

algumas abordagens. Santos correlaciona a não homogeneidade dos espaços 

a não homogeneidade das redes, lembrando que: “(...) num mesmo subespaço, 

há uma superposição de redes, que inclui redes principais e redes afluentes ou 

tributárias, constelações de pontos e traçados de linhas". (SANTOS, 1996, 

p.214). 

Segundo o pesquisador, as redes são virtuais, mas também atuais4, são 

técnicas, mas também sociais, portanto são por vezes estáveis, mas também 

dinâmicas. Elas incluem em si mesmas um movimento social de dinâmicas ao 

mesmo tempo locais e globais, o que indicaria uma tensão entre forças de 

globalização e de localização. O autor ressalta ainda que as redes integram e 

desintegram, destroem velhos recortes espaciais e criam outros. (SANTOS, 

1996, p.222). 

Essas observações dialogam com o trabalho apresentado pela 

pesquisadora Regina Maria Marteleto (2001), ao ressaltar que, entre as 

diversas significações que “rede” vem adquirindo, destaca-se: sistema de 

nodos e elos; uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não geográfica; 

um sistema de apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore ou 

uma rede.  

Para a autora, o conceito de redes é tributário de um conflito permanente 

entre diferentes correntes nas ciências sociais, que criam os pares dicotômicos: 

indivíduo/sociedade; ator/estrutura; abordagens subjetivistas/objetivistas; 

enfoques micro ou macro da realidade social, colocando cada qual a ênfase 

analítica em uma das partes. Por exemplo, a antropologia estrutural entende as 

redes como descritivas, servindo para identificar o caráter perene das 

                                                 
4 Pierre Lévy (2005) registra que o virtual nada mais é do que a atualização do real.  
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organizações e dos comportamentos sociais. Já a linha do individualismo 

metodológico desconstrói essa concepção, privilegiando o ponto de vista do 

agente que produz sentido, e as relações sociais na formação do seu agir.  

O estudo das redes coloca assim em evidência o fato de que os 

indivíduos, dotados de recursos e capacidades propositivas, organizam suas 

ações nos próprios espaços políticos em função de socializações e 

mobilizações suscitadas pelo próprio desenvolvimento das redes.  

 
Mesmo nascendo em uma esfera informal de relações sociais, 
os efeitos das redes podem ser percebidos fora de seu 
espaço, nas interações com o Estado, a sociedade ou outras 
instituições representativas. Decisões micro são influenciadas 
pelo macro, tendo a rede como intermediária. (MARTELETO, 
2001). 

 

Na análise de redes, para se estudar como os comportamentos ou as 

opiniões dos indivíduos dependem das estruturas nas quais eles se inserem, a 

unidade de análise não são os atributos individuais (classe, sexo, idade, 

gênero), mas o conjunto de relações que os indivíduos estabelecem através 

das suas interações uns com os outros. A estrutura é apreendida 

concretamente como uma rede de relações e de limitações que pesa sobre as 

escolhas, as orientações, os comportamentos, as opiniões dos indivíduos. 

A análise de redes não constitui um fim em si mesmo. Ela é o meio para 

realizar uma análise estrutural cujo objetivo é mostrar em que a forma da rede 

é explicativa dos fenômenos analisados.  

 
O objetivo é demonstrar que a análise de uma díade 
(interação entre duas pessoas) só tem sentido em relação ao 
conjunto das outras díades da rede, porque a sua posição 
estrutural tem necessariamente um efeito sobre sua forma, 
seu conteúdo e sua função. Portanto, a função de uma relação 
depende da posição estrutural dos elos, e o mesmo ocorre 
com o status e o papel de um ator. Uma rede não se reduz a 
uma simples soma de relações, e a sua forma exerce uma 
influência sobre cada relação, (Degenne & Forse, 1994: 7-12). 
(MARTELETO, 2001). 

 

Ainda segundo a mesma autora, as redes nas ciências sociais são 

compostas de indivíduos, grupos ou organizações, e sua dinâmica está voltada 
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para a perpetuação, a consolidação e o desenvolvimento das atividades dos 

seus membros.  

Nos espaços informais, as redes são iniciadas a partir da 
tomada de consciência de uma comunidade de interesses 
e/ou de valores entre seus participantes. Entre as motivações 
mais significativas para o desenvolvimento das redes estão os 
assuntos que relacionam os níveis de organização social-
global, nacional, regional, estadual, local, comunitário. 
Independentemente das questões que se busca resolver, 
muitas vezes a participação em redes sociais envolve direitos, 
responsabilidades e vários níveis de tomada de decisões. 
(MARTELETO, 2001). 
 

Estudar a informação através das redes sociais significa considerar as 

relações de poder que advêm de uma organização não-hierárquica e 

espontânea e procurar entender até que ponto a dinâmica do conhecimento e 

da informação interfere nesse processo. “Em qualquer rede social, alguns elos 

mantêm relações mais estreitas ou mais íntimas. É o que se denomina cliques, 

que Emyrbayer define como "grupo de atores no qual cada um está direta e 

fortemente ligado a todos os outros" (1994:1449)”. (MARTELETO, 2001). 

O pesquisador Manuel Castells (1999) define “redes sociais” como 

conjunto de nós interconectados, como estruturas abertas que são capazes de 

“expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam 

comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 

códigos de comunicação. (CASTELLS, 1999, p.498).  

Nas relações sociais mantidas nessa estrutura organizacional, há uma 

tendência dos indivíduos em reagruparem-se em torno de: 

 
(...) identidades primárias: religiosas, étnicas, territoriais, 
nacionais. (...) 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, 
1999, p.23). 

 

Para Castells (2005), ao longo do processo histórico, as redes têm 

constituído uma grande vantagem e um grande problema por oposição a outras 

formas de organização social. Por um lado, são as formas de organização mais 

flexíveis e adaptáveis, seguindo de um modo muito eficiente o caminho 

evolutivo dos esquemas sociais humanos. Por outro lado, muitas vezes não 
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conseguiram maximizar e coordenar os recursos necessários para um trabalho 

ou projeto que fosse para além de um determinado tamanho e complexidade 

de organização necessária para a concretização de uma tarefa.  

 
Assim, em termos históricos, as redes eram algo do domínio 
da vida privada, enquanto o mundo da produção, do poder e 
da guerra estava ocupado por organizações grandes e 
verticais, como os estados, as igrejas, os exércitos e as 
empresas que conseguiam dominar vastos pólos de recursos 
com um objectivo definido por uma autoridade central. 
(CASTELLS E CARDOSO, 2005, pp.17-18). 
 

Os mesmos autores ressaltam que, na verdade, a sociedade em rede 

manifesta-se de diversas formas, conforme a cultura, as instituições e a 

trajetória histórica de cada sociedade, tal como a sociedade industrial englobou 

realidades tão diferentes como os EUA e a União Soviética, a Inglaterra e o 

Japão, que partilhavam algumas características fundamentais que permitiam a 

sua definição, dentro do industrialismo, como uma forma distintiva de 

organização humana não determinada pelas tecnologias industriais, mas 

impensável sem elas. 

Além disso, Castells e Cardoso (2005) ainda apontam que a 

comunicação em rede transcende fronteiras, a sociedade em rede é global, é 

baseada em redes globais. Então, a sua lógica chega a países de todo o 

planeta e difunde-se através do poder integrado nas redes globais de capital, 

bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia. O que é 

chamado globalização é outra maneira de se referir à sociedade em rede, 

ainda que de forma mais descritiva e menos analítica do que o conceito de 

sociedade em rede implica. Porém, como as redes são seletivas de acordo 

com os seus programas específicos, e porque conseguem, simultaneamente, 

comunicar e não comunicar, a sociedade em rede difunde-se por todo o 

mundo, mas não inclui todas as pessoas. De fato, neste início de século, ela 

exclui a maior parte da humanidade, embora toda a humanidade seja afetada 

pela sua lógica, e pelas relações de poder que interagem nas redes globais da 

organização social. 

Busca-se, partindo desses pressupostos, apresentar, nas próximas 

páginas, observações sobre essa atuação tecnológica e sua contribuição para 

a popularização do termo “redes sociais”.  
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1.2 – Revolução na Tecnologia da Informação  

 

A sociedade contemporânea é marcada por transformações 

inimagináveis em espaços temporais tão curtos. Ao analisar essa mudança 

histórica no que tange o final do século XX e, portanto, a passagem para o 

século XXI, Manuel Castells (1999) registra que trata-se de um evento histórico 

da mesma importância da Revolução Industrial do século XVIII. Segundo 

relatos históricos, esta revolução teve início na Europa Ocidental, com a 

mecanização dos sistemas de produção. Este século foi marcado pelo grande 

salto tecnológico nos transportes e máquinas. As máquinas a vapor, 

principalmente os gigantes teares, revolucionaram o modo de produzir. Se por 

um lado a máquina substituiu o homem, gerando milhares de desempregados, 

por outro baixou o preço de mercadorias e acelerou o ritmo de produção5.  

No que tange as mudanças do século XX, neste caso apontadas por 

Castells, a característica mor é a transformação da "cultura material" pelos 

mecanismos tecnológicos que se organizam em torno da tecnologia da 

informação, processamento e comunicação. Entende-se que os indivíduos 

estão submersos em um mundo digital, com uma linguagem digital na qual a 

informação é gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida.  

Essa nova estrutura social, conforme aponta o mesmo autor, está 

associada ao surgimento de um certo “informacionalismo”, um novo modo de 

desenvolvimento, moldado pela reestruturação do modo capitalista de 

produção no final do século XX. Desta forma, O autor estabelece uma 

discussão teórica sobre as diferenças entre sociedade da informação e 

sociedade informacional, esta última adotada por analogia ao significado de 

sociedade industrial. Manuel Castells (1999, p.25) assegura ainda que 

tecnologia é a sociedade e esta, portanto, não pode ser entendida ou 

representada sem suas ferramentas tecnológicas.  

Esse contato com níveis tecnológicos diversos foi característica da 

Revolução Industrial, citada no primeiro parágrafo, que marcou a história da 

humanidade. Castells (1999) registra a importância histórica de pelo menos 

duas revoluções industriais: a primeira, originada na Europa Ocidental, levou 

                                                 
5 Disponível em http://www.suapesquisa.com/industrial. Acesso em 07.11.2010. 
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dois séculos para estender-se para outras partes do mundo, em uma expansão 

seletiva e ritmo lento, se considerados os padrões de difusão tecnológica 

atuais. Entretanto, foi um período de transformação tecnologia em aceleração e 

sem precedentes, se comprados com os padrões históricos. A segunda ocorreu 

100 anos depois e destacou-se pelo desenvolvimento da eletricidade, do motor 

de combustão, produtos químicos, fundição do aço e início das tecnologias de 

comunicação com a difusão do telégrafo e invenção do telefone, e a invenção 

da máquina a vapor, que era levada onde a expansão fosse necessária. 

Castells traça um paralelo com a expansão das novas tecnologias de 

informação, ressaltando que estas se difundiram pelo mundo com velocidade, 

em menos de duas décadas, entre os anos 1970 e 1990 por meio da aplicação 

imediata no próprio desenvolvimento da tecnologia gerada, conectando o 

mundo pela tecnologia da informação. O aumento repentino dessas aplicações 

tecnológicas transformou os processos de produção e distribuição, criou novos 

produtos e transformou a madeira decisiva da localização das riquezas e do 

poder no mundo. (CASTELLS, 1999, pp.52-56).  

Nesse contexto, Manuel Castells define esse modo informacional de 

desenvolvimento como a “(...) ação de conhecimentos sobre os próprios 

conhecimentos como principal fonte de produtividade”, o que, segundo o autor, 

nos conduz a um novo paradigma tecnológico, baseado na tecnologia da 

informação. (CASTELLS, 1999, p.35). 

O pesquisador André Lemos (2008) acredita que as transformações na 

sociedade na primeira década do século XXI são fruto de uma crise da 

linearidade da história. “Ao término do quattrocento e do Século das Luzes, o 

homem ocidental emancipa-se dos constrangimentos tradicionais, entrando em 

jogo uma concepção linear e progressiva da história”. (LEMOS, 2008, p.63).  

Para o autor, a influência dos meios de comunicação e a dinâmica da 

sociedade de consumo são as razões desta crise. “Se o ano 2000 era o futuro 

para a geração do começo desse século, o ‘aqui e agora’ é a única saída para 

a geração do século que começa. Aqui, vivemos a globalização do local e 

localização do global (...)”. (LEMOS, 2008, p.64). 

Os impactos causados pela criação, expansão e apropriação das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC’s) na cultura e comunicação 

na sociedade contemporânea levam a buscar uma compreensão deste 
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ambiente social que causa a sensação de estar e se completar 

constantemente. Ou, como ressalta Pierre Lévy (1996), a sociedade estará 

sempre na iminência de novas tecnologias, de transformações ainda mais 

promissoras frente ao sempre crescente número de informações.  

Neste primeiro decanato do século XXI, o processo informacional torna-

se mais dinâmico e veloz, gerando na sociedade novos modos de se 

comportar, novas maneiras de interagir. A sociedade atual encontra-se imersa, 

portanto, em um processo de modernização e aceleração tecnológica, uma 

necessidade abrangente de uma velocidade da comunicação que vem se 

expandindo, historicamente.  

O desenvolvimento e expansão das redes sociais no ciberespaço, em 

um primeiro momento, podem ser consideradas responsáveis pela criação de 

novos canais de comunicação e transformações na sociedade que busca a 

informação. Entretanto, Lévy (1996) aponta que as tecnologias não 

determinam, mas condicionam mudanças no ambiente, à medida que criam as 

condições para que elas ocorram.  

Manuel Castells (1999) contribui com esse pensamento ao relembrar os 

principais eixos da transformação tecnológica em geração, processamento e 

transmissão da informação. O autor ressalta que quanto mais próxima a 

relação entre os locais onde há inovação, produção e utilização das novas 

tecnologias, mais rápida será a transformação das sociedades e melhores as 

condições sociais que favorecem as futuras inovações. E acrescenta ainda 

que, desta forma, é possível compreender que as novas tecnologias da 

informação (NTIC’s) integram um mundo em redes.  

Segundo o autor, o uso das novas tecnologias de telecomunicações nas 

duas últimas décadas passou por três estágios distintos: a automação de 

tarefas, as experiências de usos e a reconfiguração das aplicações. Nos dois 

primeiros estágios, o progresso da inovação tecnológica baseou-se em 

aprender usando. No terceiro estágio, os usuários aprenderam a tecnologia  

fazendo, o que acabou resultando na reconfiguração das redes e na 

descoberta de novas aplicações.  

O ciclo de realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, 

seus usos e seus desenvolvimentos em novos domínios tornou-se muito mais 

rápido ao novo paradigma tecnológico a partir da invenção da revolucionária 
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prensa do inventor e gráfico alemão Johannes Gutenberg. Foi ele que 

introduziu a forma moderna de impressão de livros, que possibilitou um modo 

de divulgação e cópia muito mais rápida de livros e jornais. Sua invenção do 

tipo mecânico móvel para impressão iniciou a Revolução da Imprensa e é 

amplamente considerado o evento mais importante do período Moderno. Teve 

um papel fundamental no desenvolvimento da Renascença, Reforma e na 

Revolução Científica, além de ter lançado as bases materiais para a moderna 

economia baseada no conhecimento e na disseminação da aprendizagem em 

massa6.  

Foi a comunicação pessoal entre os indivíduos, tradicionalmente restrita 

às cartas enviadas pelo correio ou portador, até a invenção do telefone, que 

permitiu a comunicação entre os indivíduos em tempo real. (NEVES, 2007). 

Apesar da invenção do telégrafo ser marcada por diversas controvérsias, esse 

meio de comunicação foi patenteado por Alexander Graham Bell em 1870.  

Larissa Brum (2009) lembra que os primeiros sistemas vieram a entrar em 

operação a partir de 1877. Mas em 1880 já existiam 47.900 aparelhos em 

funcionamento nos EUA. A partir daí, o serviço de telefonia foi expandindo e 

mais tarde integrado globalmente usando links de tecnologias mais recentes, 

como microondas e satélites. A utilização desta tecnologia acarretou 

transformações no trabalho interno das redações dos periódicos diário. Este foi 

o invento marcante do século. Para se ter idéia, levou mais de cem anos para 

que uma nova forma de telefone chegasse ao mercado de massa: o celular, 

nos anos 1990.  

A invenção do rádio, conforme aponta Souza (2003), se deu em 1884, 

por meio do cientista alemão Heinrich Rudolf Hertz. A ferramenta permitia a 

transmissão de sinais à distância sem suporte material (fios, cabos), passando 

a ser uma mídia alternativa ao jornal e ao papel impresso em geral. Passados 

quase 40 anos, em 1920, aconteceram as primeiras transmissões comerciais de 

rádio, na Argentina, visando o entretenimento. Nesse mesmo ano, foi 

transmitido o primeiro noticiário em Detroit, Michigan, EUA. Marcou-se a 

passagem para a era da mídia eletrônica. (NEVES, 2007, p.197). 

                                                 
6 Disponível em www.museutec.org.br/linhadotempo/inventores/johann_gutemberg. Acesso 
em: 08.11.2010. 
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Os esforços para transmitir não apenas vozes, mas também imagens 

foram marcantes a partir de 1926, com o descobrimento da TV. Sua primeira 

transmissão foi realizada em Londres, no ano de 1936, e até 1945 existiam 

apenas sete mil receptores de TV em todos os EUA. Foi só após o fim da 

Segunda Guerra Mundial que efetivamente se iniciou a era da TV. A partir daí 

ocorreu um crescimento exponencial do número de aparelhos, primeiro nos 

EUA, e depois em todo o mundo. No Brasil, foi na segunda metade da década 

de 50, que a TV alcançou significativa massa popular proporcionando 

transformações econômicas, culturais e sociais. 

Essas novas possibilidades criadas pela imprensa foram chamadas por 

Marshal McLuhan, ainda na década de 1960, como “Galáxia de Gutemberg”. O 

pensamento linear, que já se delineava no mundo da escrita, torna-se o padrão 

na Galáxia de Gutemberg: todas as coisas devem ser organizadas de forma 

que haja uma relação de início, meio e fim. Na década de 60, McLuhan 

percebeu que uma nova revolução estava se delineando motivada pelos novos 

meios de comunicação de massa, em especial a televisão. Para ele, a TV e o 

rádio estavam devolvendo o ouvido ao homem, que havia caído em desuso em 

meio a esse momento. 

Lúcia Santaella (2004) registra que, com a utilização massiva das Novas 

Mídias, está a acontecer uma revolução cultural profunda, assim como na 

época do surgimento da prensa manual e da fotografia nos séculos XIV e XIX, 

respectivamente. Ela diz que “(...) hoje estamos no meio de uma revolução nas 

mídias e uma virada nas formas de produção, distribuição e comunicação 

mediadas por computador que deverá trazer conseqüências muito mais 

profundas do que as anteriores”. (SANTAELLA, 2004, p.64). 

 

1.3 – A comunicação em mudança: microeletrônica  

 

Como lembra Lúcia Santaella (2004, p.64), cada novo meio de 

comunicação que surge traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio. Com 

base na microeletrônica7, a autora lista invenções tecnológicas revolucionárias 

                                                 

7 Ramo da eletrônica voltado à integração de circuitos eletrônicos, promovendo uma 
miniaturização dos componentes em escala microscópica. Está presente na informática, nas 
telecomunicações, nos controles de processos industriais, na automação dos serviços 
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para o processo comunicacional como o telefone, criado por Alexander Graham 

Bell, em 1876, e o rádio, por Guglielmo Marconi, em 1828. 

 Antes se ressaltar o processo comunicacional resultante da utilização 

maciça do computador, faz-se necessário voltar algumas centenas de anos 

para analisar que foi o interesse pela democratização e popularização da 

informação que motivou a criação do jornal. Por volta do ano de 1600, o veículo 

impresso passa a reunir e democratizar as informações que até então eram 

restritas a uma minoria. Sua periodicidade, atualização de notícias, 

informações político-econômicas, fizeram com que o jornal alcançasse uma 

boa parcela da sociedade. (BRUM, 2009, p.25). 

Principalmente na Europa e na América do Norte, pessoas 

demandavam, de forma crescente, informações para poderem operar nesse 

ambiente de intensa inovação, pleno de riscos e de oportunidades. Nesse 

contexto apareceram os jornais diários, marcados por serem a primeira grande 

mídia de massa. (BRUM, 2009, p.26). 

Entretanto, durante e após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade 

daria um passo mais largo a um processo mais ágil para a comunicação: o 

desenvolvimento da eletrônica, o primeiro computador programável e o 

transistor, fonte da microeletrônica, verdadeiro cerne da Revolução da 

Tecnologia da Informação do século XX. (CASTELLS, 1999, p.58).  

Segundo apresenta Castells (1999) a invenção do transistor pela 

empresa Bell Laboratories em Nova Jersey, pelos físicos Bardeen, Brattain e 

Shocley em 1947, possibilitou o processamento de impulsos elétricos em 

velocidade rápida e em modo binário de interrupção e amplificação, o que 

permitiu a codificação da lógica e da comunicação com e entre as máquinas. 

Criam-se, desta forma, os chamados chips, que são na verdade, 

semicondutores, cuja fabricação e utilização em ampla escala exigiam novas 

tecnologias de produção e uso de material apropriado.  

Mas foi em 1957, com a invenção do circuito eletrônico pelo engenheiro 

Jack Kilby em parceria com Bob Noyce, que a microeletrônica deu um passo 

decisivo. A iniciativa, segundo Castells (1999, p.59), acionou uma verdadeira 
                                                                                                                                               
bancários e comerciais e nos bens de consumo. Fonte: Brum, Larissa Cristina Cruz. Normose 
na Sociedade em Rede: Paradoxos diante do fluxo  informacional /  Campos dos Goytacazes, 
RJ, 2009, p.16. 
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explosão tecnológica: “(...) em apenas três anos, entre 1959 e 1962, os preços 

dos semicondutores caíram 85% e nos dez anos seguintes a produção 

aumentou vinte vezes, sendo que 50% dela foi destinada a usos militares.” 

(CASTELLS, 1999, p.59). Trata-se de uma transformação considerável, visto 

que se examinar na história, por exemplo, observa-se que levou 70 anos (1780 

a 1850) para que o preço do algodão caísse 85% na Inglaterra no período da 

Revolução Industrial.  

 
À medida que a tecnologia de fabricação progredia e se 
conseguia melhorar o design dos chips com auxílio de 
computadores, usando dispositivos microeletrônicos mais 
rápidos e mais avançados, o preço médio de um circuito 
integrado caiu de US$ 50 em 1962 para US$1 em 1971. 
(CASTELLS, 1999, p.59). 

 

A difusão da microeletrônica envolvendo as máquinas obteve um maior 

aceleramento na década de 1960, até 1971, quando Ted Hoff inventou o 

microprocessador. Com essas transformações na eletrônica, não tardaria muito 

a criação sistêmica e utilização do computador como é conhecido hoje. 

Concebidos durante a Segunda Guerra Mundial, os primeiros 

computadores surgiram ainda antes da explosão dos chips, em 1943, na 

Filadélfia, como ferramentas desenvolvidas com objetivos bélicos. O Colossus 

britânico (1943) foi um desses modelos criados para decifrar códigos inimigos. 

O Z-3 alemão (1941) foi criado para auxiliar os cálculos das aeronaves.  

Mas foi em 1946, na Universidade da Pensilvânia, dentro dos programas 

de pesquisa do MIT (Instituto de Tecnologia Militar de Massachusetts) 

patrocinado pelo exército americano, que Mauchly e Eckert desenvolveram o 

ENIAC (computador e integrador numérico eletrônico), primeiro computador 

para uso geral. Segundo apontam os historiadores, esse modelo pesava 30 

toneladas, tendo sido construído sobre estruturas metálicas com 2,75 metros 

de altura, 70 mil resistores e 18 mil válvulas a vácuo, ocupando a área de um 

ginásio esportivo. O consumo de energia era tão alto que quando a máquina foi 

acionada, as luzes da Filadélfia piscaram. (CASTELLS, 1999, p.60).  

O UNIVAC-1, desenvolvido em 1951 pela mesma equipe, foi a primeira 

versão comercial dessa grande máquina, e alcançou sucesso no 

processamento dos dados do Censo norte-americano de 1950. Também 



 

 

36 

patrocinada pelos militares e com pesquisas do MIT, a IBM entrou na disputa 

em 1953 apresentando uma máquina de 701 válvulas.  

Em 1958, a empresa apresentou o modelo 7090, em resposta ao 

computador de grande porte (mainframe) de segunda geração de Sperry Rand. 

No entanto, foi em 1962 que a IBM lançou seu mainframe 360/370 e dominou 

as indústrias de computadores povoadas por muitas empresas fabricantes de 

máquinas comerciais. (CASTELLS, 1999, pp.60-61).  

Pierre Lévy (2008) ressalta que na metade da década de 70, um grupo 

de jovens californianos do Vale do Silício8 inventou o computador pessoal, com 

o ideal de instituir novas bases à informática e, ao mesmo tempo, revolucionar 

a sociedade. Este objetivo, de certa forma, foi alcançado. (LEVY, 2008, p.43). 

Destacam-se nesse estudo alguns desses jovens: Steve Jobs e Steve 

Wozniac, que buscava, com a invenção de sua primeira máquina, a Blue Box, 

criar um dispositivo digital para telefonar sem pagar, utilizando sobras de 

componentes eletrônicos comprados em lojas. Continuaram suas pesquisas na 

biblioteca de Stanford e com apoio de um amigo da Universidade de Berkeley, 

desviaram os computadores da universidade para efetuar os últimos cálculos 

de seus circuitos. Os Blue Box foram criados e vendidos, até a dupla 

perceberem que a máfia estava interessada no produto, e abandonarem o 

projeto. (LEVY, 2008, p.44). 

Diversão para os jovens do Vale do Silício era fabricar rádios 

amplificadores e construir seu próprio computador a partir de circuitos de 

segunda mão. Sem teclado ou tela, com capacidade de memória ínfima, sem 

linguagem de programação, não serviam para quase nada, mas o prazer 

estava em construí-los. Até que dois adolescentes, Bill Gates e Paul Allen, 

lançassem o Basic, em 1975. (LEVY, 2008, p.44).  

Esse esforço grupal trouxe o amadurecimento do computador pessoal 

no fim dos anos 70, com seu complexo de circuitos eletrônicos e de utopia 

social: “(...) a potência do cálculo arrancada do Estado, do exército, dos 

                                                 
8 Local onde se encontravam empresas como a NASA, Atari, Intel, a Universidade de Stanford, 
e todas as escolas da região ofereciam cursos de eletrônica. Engenheiros voluntários 
empregados nas empresas locais passavam os fins de semana ajudando jovens fanáticos por 
eletrônica em experimentos nas garagens de suas casas, (LEVY, 1993, p.43).  
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monstros burocráticos que são as grandes empresas e restituída, enfim, aos 

indivíduos”. (LEVY, 2008, p.45).  

Em 1975, o jovem Wozniac foi um dos que criaram um computador 

dotado de circuitos originais. Com seu amigo Jobs, queria vendê-lo e, para 

isso, criaram a empresa Apple. Neste período, muitas outras empresas foram 

criadas no local. Mas Wozniac e Jobs faziam sucesso com o Altair, base de 

design para o Apple I e Apple II, vendido em peças separadas, cuja primeira 

versão vinha sem monitor e teclado.  

A primeira loja de informática pessoal, inaugurada em fins de 1975, 

procurava produtos para vender e interessou-se pela máquina dos dois amigos, 

No entanto, queria que Jobs a montasse, o que foi registrado como o primeiro 

princípio de interface com os usuários dos novos computadores. “Essa 

característica da interface implicava uma modificação no significado da 

máquina: o essencial não era mais montá-la, mas sim usá-la”. (LEVY, 2008, 

p.45).  

Segundo conta Castells (1999), em 1982 a Apple Computers alcançou a 

marca de US$ 583 milhões de vendas, anunciando a era da difusão do 

computador. Em 1981, a IBM introduziu no mercado eletrônico sua versão de 

microcomputador: Computador Pessoal (PC), que se generalizou como nome 

para todos os microcomputadores. Essa difusão ferrenha foi possível com o 

desenvolvimento do software de Gates e Allen, que fundaram a Microsoft.  

Desta maneira, a mobilização e criatividade desses jovens sinalizavam 

as transformações dos tempos vindouros, o começo da Era da Informação, que 

foi possível com a Revolução da Tecnologia da Informação, nascida na década 

de 70, com o surgimento e difusão paralela da engenharia genética. 

(CASTELLS, 1999, p.64).  

Conforme aponta o mesmo autor, foram esses avanços na 

microeletrônica e em softwares responsáveis pelos saltos na evolução da 

capacidade de formação das redes. Na década de 90, o processamento e 

armazenamento de dados foram centralizados em um sistema compartilhado e 

interativo de computador em rede, mudando, também, desta forma, as 

interações sociais e organizacionais.  
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1.4 – A Internet 

 

Instrumento fundamental que caracteriza a era contemporânea, a 

Internet é uma tecnologia que transformou o processo de aquisição, 

compartilhamento de conteúdos, informações na comunicação baseada no 

computador. Em A galáxia de Gutenberg (1962), McLuhan elaborou a teoria da 

“aldeia global” prevendo um mundo novo alimentado pelas redes elétricas, que 

aproximariam as pessoas de tal maneira que, como em uma aldeia, todas 

poderiam conhecer-se e comunicar-se. Com o advento da Internet, essas 

previsões vieram se confirmar. Ela criou um novo espaço para o pensamento, 

para o conhecimento e para a comunicação. Esse espaço não existe 

fisicamente, mas virtualmente: o ciberespaço.  

São apresentados a seguir, alguns apontamentos históricos, segundo 

observações de Manuel Castells (2003), autor conhecido por suas 

colaborações nos estudos na sociedade em meio a essa realidade midiática, e 

parte da história da origem da Internet, desde seus primórdios. 

A Internet teve origem na Arpanet, rede de computadores montada pela 

Advanced Research Projects Agency (ARPA), em 1969. Formada em 1958 

pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ARPA tinha como 

missão, mobilizar recursos de pesquisa no meio universitário, buscando 

superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética. Um dos seus 

departamentos, o Information Processing Techniques Office (IPTO), fundado 

em 1962 com o objetivo de estimular a pesquisa em computação interativa, 

criou a Arpanet, um pequeno programa montado de maneira a permitir o 

compartilhamento de tempo de computação on-line aos vários centros de 

computadores e grupos de pesquisa.  

Para montar uma rede interativa de computadores, o IPTO utilizou na 

Arpanet uma tecnologia revolucionária de transmissão de telecomunicações: a 

comutação por pacote, desenvolvida por Paul Baran e Donald Davies. O 

projeto consistia em uma rede de comunicação descentralizada, flexível, e foi 

implementado por outros estudos até que, em 1972, aconteceu a primeira 

demonstração bem sucedida da proposta. (CASTELLS, 2003, p.14). 

Dessa forma, ainda segundo o autor, foram dados os primeiros passos 

para a criação da Internet como concebemos hoje. Em seguida, foi possível a 



 

 

39 

conexão da Arpanet com outras redes de computadores, a começar pelas 

redes de comunicação que a ARPA estava utilizando, a PRNET e a SATNET. 

Esse processo introduziu o conceito: uma rede de redes. Em 1973, em um 

seminário em Stanford, liderado por Cerf, Gerard Lelann e Robert Metcalfe, foi 

divulgado um projeto que possibilitava que as redes de computadores tivessem 

protocolos de comunicação padronizados para que pudessem falar umas com 

as outras. Esse movimento gerou o protocolo TCP/IP, o padrão segundo o qual 

a Internet opera até hoje. (CASTELLS, 2003, pp.14-15).  

Segundo Lévy (1996), foi na década de 1980 que a informática começou 

a fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o cinema e a televisão, e 

tornou-se presente em atividades cotidianas das pessoas, tanto na vida 

profissional, quanto na vida privada. Estes avanços possibilitaram interligar os 

computadores em rede. Simultaneamente ao impulso que a informática tomou 

nos anos 1990, juntou-se o progresso das aplicações em telecomunicações que 

foram realocadas da Guerra Fria para as aplicações no mercado corporativo civil.  

Com a tecnologia de redes de computadores no domínio público e as 

telecomunicações desreguladas, a NSF decidiu privatizar a Internet, visto que 

neste período, a maioria dos computadores nos EUA tinha capacidade de 

entrar em rede, o que proporcionou a difusão da interconexão das redes. A 

partir de então, a Internet expandiu rapidamente como uma rede global de 

computadores, sendo marcada pela criação da World Wide Web (www), uma 

aplicação de compartilhamento de informação desenvolvida em 1990 pelo 

programador inglês Tim Berners-Lee. 

Em 1995, em meio a essa privatização, a Microsoft ao lançar seu 

software Windows 95, introduziu seu próprio navegador, o Internet Explorer, 

baseado em tecnologia desenvolvida pela pequena empresa Spyglass. Outros 

navegadores também foram desenvolvidos, mas listá-las não é o foco desse 

trabalho. Nesse mesmo período também foi criado o Java, a linguagem de 

programação que proporciona segurança ao rodar programas baixados da 

Internet. (CASTELLS, 2003, p.19).  

Desta forma, a Internet, com sua arquitetura técnica, permitia a 

interconexão de todas as redes de computadores em qualquer lugar do mundo 

e hoje pode ser entendida como uma rede de comunicação global, com uso e 

realidade em evolução como produtos da ação humana. Apesar de breve, esse 
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histórico sobre a origem da Internet auxilia a leitura deste trabalho para 

compreensão da Internet, não apenas como tecnologia, mas como prática 

social sistêmica. 

Segundo Kucinski (2005) a Internet é a mais importante derivação das 

novas tecnologias que fazem parte do campo de atuação da comunicação. O 

pesquisador identifica quatro principais funções exercidas pela Rede: transmitir 

dados, ampliando o leque de instrumentos de meios e; a de ser mídia, a mais 

nova depois da invenção da TV nos anos 1950; a de ser ferramenta de 

trabalho, que permite acessar bancos de dados, fazer entrevistas, ler jornais e 

publicações de todo o mundo e trabalhar com base nesse material e a de servir 

de memória de toda produção intelectual, artística e científica, na forma de 

arquivos digitalizados, acessíveis de qualquer parte do mundo. (KUCINSKI, 

2005, p.73). 

Kucinski coloca em questão, também, a freqüente atualização de sites, 

informando que “(...) a facilidade de atualização contínua torna os bancos de 

dados virtuais especialmente apropriados para manter acervos cujos conteúdos 

mudam com muita freqüência (...)”. (KUCINSKI, 2005, p.75).  

Lemos (2008) também lista as potencialidades da rede de redes, ao citar 

que esta oferece várias ferramentas para a navegação em seu ambiente 

agindo como uma incubadora mediática: possibilita a criação de diversos 

dispositivos comunicacionais como o correio eletrônico (e-mail); o programa 

telnet (que permite a conexão remota a outros computadores); O FTP (files 

trasnfer protocol – para transferência de arquivos de forma anônima); o www 

ou web, a parte mídia mais popular da Internet que permite a navegação; os 

softwares, agentes inteligentes; o IRC, Internet Relay Chat, que permitem 

diálogo em tempo real, e muitas outras novas ferramentas que a cada dia são 

incubadas na Rede. (LEMOS, 2008, p.119).  

 

1.5 – Eis que surge a Web 2.0 

  

A popularização da Internet e da web ganhou força com o surgimento de 

ferramentas que possibilitavam um modelo de comunicação “todos-todos” e, 

dessa forma, qualquer internauta poderia ser capaz de publicar informações na 

rede, reconfigurando o cenário midiático, transformando-se naquilo que foi 
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chamado de web 2.0. (AQUINO, 2009, p.237). A partir desse formato, qualquer 

usuário da web pode publicar conteúdo através de blogs, wikis, editores de 

escrita coletiva, software de relacionamento, sistemas de trocas P2P, fotologs, 

videologs, podcasts etc.  

A web 2.0 é considerada a evolução de um ecossistema de mídias 

emergentes, de um meio fortemente focado na leitura para um meio baseado 

na leitura/escrita, na transformação dos consumidores de conteúdo em 

produtores também (prosumidores). Tal conceito baseia-se na colaboração, na 

construção coletiva de ambientes por interagentes participativos, que 

concretiza o hipertexto como pensado por Ted Nelson. A idéia é que o 

hipertexto represente a estrutura não-seqüencial do pensamento humano. 

Tim O´Reilly (2005), na tentativa de definir o que é Web 2.0, explica que 

pode-se visualizar a Web 2.0 como um conjunto de princípios e práticas que 

interligam um verdadeiro sistema solar de sites que demonstram alguns ou 

todos esses princípios e que estão a distâncias variadas do centro. O’Reilly 

enumera alguns princípios que a caracterizariam: acreditar e permitir que os 

usuários sejam co-desenvolvedores informacionais, seja ranqueando as 

notícias disponíveis, sugerindo uma pauta ou até mesmo produzindo e 

publicando conteúdo. Neste ambiente os usuários agregam valor ao site, 

reforçando assim o aspecto colaboracional destas publicações.  

Entre as aplicações da Web 2.0, destaca-se a possibilidade de 

interatividade. Esse conceito modificou mais ainda a relação dos usuários do 

computador com as fontes produtoras do conteúdo; o próprio usuário se torna 

também o produtor do material publicado na internet, como já foi dito. Cada vez 

mais, o usuário participa da produção e veiculação do material contido na 

internet e de seu próprio material em ambientes virtuais. A tendência dessa 

aplicação é o fato de a internet e o espaço virtual serem entendidos como 

plataformas, juntamente com o desenvolvimento de aplicativos que aproveitem 

os efeitos da rede para se tornarem melhores na medida em que são usados 

por um maior número de pessoas. (O’ REILLY, online, 2005) 

Com essa modificação na operacionalidade do espaço da internet, o 

poder de produção de conteúdo dos usuários teve um aumento. A partir de 

determinadas ferramentas como blogs, enquetes, fotologs e sites noticiosos, 

essa tendência possibilitou ao usuário ser bem mais do que um simples 
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receptor de informação. A partir deste momento, foi também possível ao 

usuário interagir com essas notícias e, antes um simples receptor, se tornar 

também produtor e transformador do que é veiculado pela internet. Aplica-se 

então o conceito do prossumidor e emirec9, que determina um usuário atuante 

no meio em que navega. Essa atuação se dá tanto na recepção do conteúdo 

da maneira como ele está disposto no espaço, bem como na modificação 

desse mesmo conteúdo.  

A Internet serve de base de suporte para incontáveis sites e blogs que 

surgem a cada dia, acompanhados de pessoas em busca de informações. O 

Brasil mantém 81,3 milhões de usuários da Internet, conforme aponta o último 

levantamento sobre Internet no Brasil publicado semestralmente pelo grupo 

Fnazca10, e apresentado em novembro de 2010 no evento F/Radar11. 

No estudo, o grupo aponta que entre a população brasileira com mais de 

12 anos, 54% costumam acessar a Internet. O principal local de acesso é a lan 

house, com 31%, seguido da própria casa, com 27%, e da casa de parente de 

amigos, com 25%. Eles também são os que mais tempo passam conectados 

em cada acesso – em média 3 horas por dia – e os que mais costumam postar 

conteúdo de própria autoria, 57%, sendo que 30% para se relacionar, 

principalmente pelo Orkut (40%) e pelo MSN (32%). 

O grupo F/Nazca identificou ainda que a maioria dos brasileiros, 59%, 

ainda prefere consultar notícia na TV. No entanto, 22% da população brasileira 

apontaram a rede como meio preferencial para consumir notícia. Ferramentas 

de busca, como o Google, figuram como principal fonte, com 55% das citações. 

Em segundo lugar aparecem as redes sociais, representadas por YouTube, 

Orkut e Twitter, juntas totalizando 51%.  

A F/Nazca realiza pesquisas sobre internet desde o início de 2007. No 

levantamento de abril de 2010, foram feitas 2.247 entrevistas em 143 

municípios. Os dados confirmam o estudo do Ibope publicado em dezembro de 

                                                 
9 Junção das palavras produtor e consumidor (prossumidor) e emissor e receptor (emirec). 

10 Premiada agência de publicidade que surgiu em 1994 e pertence a rede internacional de 
agências Saatchi & Saatchi, parte do Publicis Group. www.fnazca.com.br. 

11 Disponível em http://www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2010/11/fradar-7.pdf. Acesso 
em 12.12.2010. 
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200912 que aponta um ritmo intenso no crescimento dos usuários de 

computador no Brasil e no mundo. Estima-se que este número vai dobrar, 

chegando a dois bilhões, em todo o globo, no ano de 2012. O estudo ainda 

ressalta que, no total, 87% dos internautas brasileiros entram na internet 

semanalmente sendo 38% das pessoas diariamente; 10% de quatro a seis 

vezes por semana; 21% de duas a três vezes por semana; 18% uma vez por 

semana.   

Os números apontados demonstram que tamanha demanda na 

utilização da web é proporcional ao caráter benéfico que a informação presta à 

sociedade, por meio da agilidade, universalidade e velocidade oferecidas e 

proporcionadas pela Internet. Em meio aos bilhões de sites e blogs é possível 

encontrar dados e solucionar dúvidas a respeito de assuntos diversos, os mais 

improváveis que sejam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Disponível em www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php. Acesso em 25.11.2010. 
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2 – SOBRE O CIBERESPAÇO  

 

   www.osmalvados.com 

 

O progresso tecnológico coloca o planeta na mesma situação do 

conceito de aldeia global, apresentado por Marshall McLuhan na década de 

1960, já citado na terceira parte deste trabalho.  

Este conceito é o de um mundo interligado, com estreitas relações 

econômicas, políticas e sociais, alimentado pelas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação, particularmente do World Wide Web (www), diminuidoras das 

distâncias entre os indivíduos. Essa profunda interligação entre todas as 

regiões do globo daria origem a uma grande e poderosa teia que uniria 

dependências mútuas. 

É esta tecnologia que compõe o ciberespaço. Empregada pela primeira 

vez pelo autor de ficção científica, William Gibson, em 1984, a palavra 

“cyberspace” foi utilizada no romance Neuromancer, caracterizando uma “(...) 

alucinação consensual, experienciada diariamente por bilhões de operadores 

legítimos (...). Uma representação gráfica dos dados abstraídos dos bancos de 

cada computador no sistema humano”. (SANTAELLA, 2004, pp.98-99). Ainda 

segundo a autora, o “(...) ciberespaço designa ali o universo das redes digitais 

como lugar de encontros e de aventuras, terrenos de conflitos mundiais, nova 

fronteira econômica e cultural”. (SANTAELLA, 2004 p. 98).  

Conforme aponta Pierre Lévy (1996, p.92), trata-se ainda de um “espaço 

de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores”. Ainda segundo Lévy (1999), o ciberespaço 

encoraja um estilo de relacionamento quase independente dos lugares 
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geográficos (telecomunicação, telepresença) e da coincidência dos tempos 

(comunicação assíncrona).  

 
Não chega a ser uma novidade absoluta, uma vez que o 
telefone já nos habituou a uma comunicação interativa. (...) 
apenas as particularidades técnicas do ciberespaço permitem 
que os membros de um grupo humano (que podem ser tantos 
quantos se quiser) se coordenem, cooperem, alimentem e 
consultem uma memória comum, e isto quase em tempo real, 
apesar da distribuição geográfica e da diferença de horários. 
(LÉVY, 1999, p.49). 

 

Desta forma, não é difícil compreender o crescente interesse por esse 

novo espaço sem fronteiras. No meio acadêmico, ciberespaço passou a ser 

concebido como uma realidade multidimensional, artificial ou virtual 

globalmente em rede, sustentada e acessada pelo computador.  

 
Uma variedade crescente de tecnologias virtuais oferece 
janelas de entrada nesses ambientes ciberespaciais, 
ambientes esses nos quais o usuário se sente presente, não 
obstante as coisas não terem, aí uma forma física, uma 
palpabilidade, digamos, pois são compostas de bits de dados 
eletrônicos e partículas de luz. (SANTAELLA, 2004, p.99) 

 

O termo também se refere a um conjunto de tecnologias diferentes que 

têm, em comum, a habilidade para simular ambientes dentro dos quais os 

humanos podem interagir, a já citada Comunicação Mediada por Computador 

(CMC), ou também¸ como tomam alguns, o termo também serve de sinônimo 

de Realidade Virtual (RV), sistema que fornece um sentido realista de imersão 

em um ambiente, uma experiência multimídia, visual, audível e tátil gerada 

computacionalmente. (SANTAELLA, 2004, pp.99-100).  

Para André Lemos (2008), ciberespaço seria um ecossistema complexo 

onde: 

(...) reina a interdependência entre o macro-sistema 
tecnológico (a rede de máquinas interligadas) e o micro-
sistema social (a dinâmica dos usuários), construindo-se pela 
disseminação da informação, pelo fluxo de dados e pelas 
relações sociais aí criadas. (LEMOS, 2008, p.130). 

 

Pierre Lévy (1996) colabora com essa definição de ciberespaço ao 

afirmar que o termo refere-se a um espaço virtual formado por computadores e 

usuários interligados numa imensa teia, rede de relacionamentos. Trata-se de 
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um novo espaço para o pensamento, para o conhecimento e para a 

comunicação. Um espaço com uma nova geografia feita de redes e nós que 

processam fluxos de informações geradas em diferentes lugares. Esse espaço 

de fluxos é uma nova forma de espaço, característico da Era da Informação. 

(CASTELLS, 2003, p.170).  

Ressalta-se, desta forma, que em meio a essa cultura digital com o 

ciberespaço, o processo informacional torna-se, portanto, mais dinâmico e 

veloz, gerando na sociedade novos modos de se comportar, novas maneiras 

de interagir. Lúcia Santaella (2004) registra que graças a essa digitalização e 

compreensão dos dados possibilitada nesse espaço,  

 

(...) todo e qualquer tipo de signo pode ser recebido, estocado, 
tratado e difundido, via computador. Aliada à telecomunicação, 
a informática permite que esses dados cruzem oceanos, 
continentes, hemisférios, conectando potencialmente qualquer 
ser humano no globo numa mesma rede gigantesca de 
transmissão e acesso que vem sendo chamada de 
ciberespaço. (SANTAELLA, 2004, p.71).  

 

É em meio ao ciberespaço que se produz a cibercultura, a nova cultura 

proporcionada na Era Digital. Pierre Lévy (1999) afirma que esse neologismo 

denomina o “(...) conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente como crescimento do ciberespaço”. (LÉVY, 1999, p.17).  

Para André Lemos (2008), cibercultura é a nova relação entre a técnica 

e a vida social criada pela cultura contemporânea associada às tecnologias 

digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização, etc.), 

(LEMOS, 2008, p.15). Para o autor, “(...) a cibercultura resulta da convergência 

entre a socialidade contemporânea e as novas tecnologias de base 

microeletrônica”. (LEMOS, 2008, p.16).  

Ainda segundo Lemos (2008), se o ciberespaço cria um mundo 

operante, interligado por ícones, portais, homepages e possibilita a uma cultura 

jovem a produção de informação, a cibercultura se caracteriza pela formação 

de uma sociedade estruturada por meio de uma conectividade telemática 

generalizada que amplia o potencial comunicativo e proporciona a troca de 

informações em diversas formas. (LEMOS, 2008, p.87).  



 

 

47 

2.1 – Um ambiente hipertextual: blogs e redes 

 

Mesmo antecedente à informática, a hipertextualização é uma 

característica marcante do conteúdo produzido na Internet, pois esta se 

potencializa ainda mais no texto digital, pela velocidade neste meio.  Lévy 

(1999) nos diz que o hipertexto é “(...) constituído por nós (os elementos de 

informação, parágrafos, páginas, imagens, seqüências, notas, ponteiros, 

“botões” indicando a passagem de um nó para outro”. (LÉVY, 1999, p.56). 

Trata-se de “(...) um espaço de percurso para leituras possíveis, onde um texto 

aparece como uma leitura particular de um hipertexto”. (LÉVY, 1999, p. 57).  

A idéia do hipertextual surgiu com Vannevar Bush, em 1945, no artigo 

“As We May Think”. Nos anos 30, Bush havia criado uma calculadora analógica 

ultra-rápida e que tinha desempenhado papel importante para o financiamento 

do Eniac, a primeira calculadora eletrônica digital. Em seu artigo, o matemático 

afirma que a mente humana funciona através de associações e pula de uma 

representação para outra, ao “(...) longo de uma rede intrincada, desenha 

trilhas que se bifurcam, tece uma trama infinitamente mais complicada do que 

os bancos de dados de hoje ou os sistemas de informação de fichas perfuradas 

existentes em 1945”. (LÉVY, 2008, p.28).  

Partindo desse pressuposto, Bush imagina o Memex, um dispositivo 

para mecanizar a classificação e a seleção por associação paralelamente ao 

princípio da indexação básica. Seria preciso criar um imenso reservatório 

multimídia de documentos abrangendo, simultaneamente, imagens sons e 

textos. E certos “(...) dispositivos periféricos facilitariam a integração rápida de 

novas informações, outros permitiriam transformar automaticamente a palavra 

em texto escrito”. (LÉVY, 2008, p.28).  

O acesso dessas informações, segundo o mesmo autor, seria feito 

através de uma tela de TV com alto-falantes e o proprietário da calculadora 

faria ligações independentes de qualquer classificação hierárquica entre as 

informações, e, nesta conexão, todos os itens ligados seriam instantaneamente 

recuperados pelo toque de um botão. (LÉVY, 2008, pp.28-29). 

No entanto, o termo hipertexto foi criado ainda nos anos 60 por 

Theodore Nelson, a fim de exprimir em um sistema de informática, a idéia de 

escrita e leitura não lineares. Nelson idealiza, portanto, a idéia de uma imensa 
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rede acessível em tempo real com informações literárias e científicas de todo o 

mundo, onde as pessoas poderiam utilizar, escrever, se interconectar, interagir, 

comentar os textos, filmes e gravações sonoras disponíveis, anotar os 

comentários e etc. (LÉVY, 2008 p. 29). Desta forma, entende-se que hipertexto 

é uma materialização do que a sociedade contemporânea, em rede, busca com 

afinco: a velocidade, a quase instantaneidade obtida pelo clique de um botão. 

As Redes Sociais da Internet, homepages e blogs conectam milhões de 

pessoas que interagem através dessas ferramentas que permitem a 

comunicação e a colaboração para produção e publicação de conteúdo. Há, 

portanto, um fluxo constante, dinâmico e veloz de informações nesses 

ambientes.  

Como já foi visto anteriormente, as Redes Sociais são estruturas sociais 

compostas por pessoas e organizações que estão conectadas por relações e 

compartilham valores e objetivos comuns. A expressão do pesquisador J.A. 

Barnes, 1954, mostra os padrões das relações que incorporam os conceitos 

utilizados tradicionalmente pela sociedade.  

As redes sociais virtuais são, portanto, grupos em espaços específicos 

na Internet que permitem compartilhar dados e informações, em diversas 

formas, por diversos motivos, e formam comunidades virtuais, espaços abertos, 

ou não, para discussão, o debate e a apresentação de diversos temas.  

Raquel Recuero define redes sociais como uma conseqüência da 

apropriação “(...) das ferramentas de comunicação mediada pelo computador 

pelos atores sociais (...) toda a ferramenta que for utilizada de modo a permitir 

que se expressem as redes sociais suportadas por elas”. (RECUERO, 2009, 

p.102). 

A autora apresenta algumas conceituações de weblogs, ou, como são 

popularmente conhecidos, os blogs. Nota-se, portanto, um avanço cada vez 

maior nesta utilização, que é constatada por Recuero (2004) por meio do 

fenômeno dos blogs, surgidos, inicialmente, com a proposta de servirem como 

filtros de conteúdo na Internet. Derivação das palavras web (rede) e log (diário), 

os blogs eram, a princípio, baseados em links e websites pouco conhecidos. 

Sua popularidade deu-se devido à facilidade na criação e atualização, com a 

possibilidade do envio de comentários para o autor.  
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O weblog surgiu como uma ferramenta simples de criar conteúdo 

dinâmico em um website. É baseado principalmente em dois aspectos: 

microconteúdo, pequenas porções de texto colocadas de cada vez, e 

atualização freqüente, quase sempre, diária. “Os blogs são geralmente 

organizados em torno do tempo (Johnson, 2002, online). A mais nova 

atualização vai sempre no topo do website, com data e hora. As atualizações 

são feitas em pequenas porções, chamados posts”. (RECUERO, 2004, p.3).  

Segundo Castells (1999), o conceito de rede desempenha papel central 

na caracterização desta sociedade tomada pelas NTIC’S, estruturas capazes 

de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam 

comunicar-se dentro da rede, compartilhem os mesmos códigos de 

comunicação. 

(...) a distância (ou intensidade e freqüência da interação) entre 
dois pontos (ou posições sociais) é menor (ou mais freqüente, 
mais intensa), se ambos os pontos forme nós de uma rede do 
que se não pertencerem a mesma rede. (...) A 
inclusão/exclusão em redes e a arquitetura das relações entre 
redes, possibilitadas por tecnologias da informação que 
operam à velocidade da luz, configuram os processos e 
funções predominantes em nossas sociedades. (CASTELLS, 
1999, p.498). 

 

Este sistema definido por Castells é altamente dinâmico, suscetível a 

inovações. Desta forma também se caracterizam o processo de Comunicação 

Mediada pelo Computador (CMC), que está a mudar a forma de organização, 

conversação e mobilização dos indivíduos. 

Castells ressalta que redes de tecnologias digitais permitem a existência 

de redes que ultrapassem os seus limites históricos. E podem, ao mesmo 

tempo, ser flexíveis e adaptáveis graças à sua capacidade de descentralizar a 

sua performance ao longo de uma rede de componentes autônomos. As redes 

de comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade em rede, tal como 

as redes de potência (ou redes energéticas) eram as infra-estruturas sobre as 

quais a sociedade industrial foi construída, como demonstrou o historiador 

Thomas Hughes. (CASTELLS E CARDOSO, 2005, p.18). 

As redes digitais de computadores geram, processam e distribuem 

informação a partir de conhecimento acumulado nos nós interligados nesses 
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sistemas. Os mesmos autores ressaltam que redes nada mais são do que 

estruturas abertas em evolução,  

 
(...) acrescentando ou removendo nós de acordo com as 
mudanças necessárias dos programas que conseguem atingir 
os objectivos de performance para a rede. Estes programas 
são decididos socialmente fora da rede, mas a partir do 
momento em que são inscritos na lógica da rede, a rede vai 
seguir eficientemente essas instruções, acrescentando, 
apagando e reconfigurando, até que um novo programa 
substitua ou modifique os códigos que comandam esse 
sistema operativo. (CASTELLS E CARDOSO, 2005, p.20). 

 

Os autores observam que a sociedade em rede é uma sociedade 

hipersocial, não uma sociedade de isolamento. “As pessoas, na sua maioria, 

não disfarçam a sua identidade na Internet, excepto alguns adolescentes a 

fazer experiências de vida. As pessoas integraram as tecnologias nas suas 

vidas”. (CASTELLS E CARDOSO, 2005, p.23).  

Percebe-se, desta forma que a sociedade vive em um momento onde as 

pessoas apreenderam as tecnologias, ligando a realidade virtual com a 

virtualidade real, vivendo em várias formas tecnológicas de comunicação, 

articulando-as conforme as suas necessidades. 

 

2.2 – Topologias e abordagens das redes 

 

Raquel Recuero (2009) também contribui para esse diálogo. Segundo a 

autora, é necessário fazer um recorte ao se estudar a sociedade como um 

grupo de pessoas interconectadas. Raquel Recuero aprecia a hipótese de 

Watz e Strogatz (1998) e Granovetter (1973) ao considerar que um estudo de 

redes sociais seria muito amplo e abarcaria todas as pessoas do mundo, 

segundo a teoria dos seis graus de separação, que prega que no mundo todo, 

são necessários seis ou menos laços de amizade para que qualquer duas 

pessoas estejam ligadas.  

A pesquisadora apresenta duas formas de recorte: rede inteira (rede 

total) e rede ego (rede pessoal), (RECUERO, 2009, pp.69-70). E segundo 

registra, a abordagem centrada na rede ego parte de um nó determinado e, a 

partir das conexões deste, em um determinado grau de separação, a rede é 

traçada. Seriam, portanto, um conjunto de nós definidos a partir de um ator 
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central. “A abordagem da rede inteira trabalha com uma população limitada ou 

finita, onde investigam-se as relações dentro do grupo. A rede inteira, portanto, 

constitui-se naquela abordagem centrada em uma rede e suas relações”. 

(RECUERO, 2009, p.70). 

A autora prossegue seu pensamento ao afirmar que a diferença entre as 

abordagens está na coleta de dados feita pelo pesquisador.  Na abordagem, da 

rede ego, os dados são obtidos a partir da classificação das relações entre o 

indivíduo central (ego) e os outros indivíduos (alters), em certo número de 

graus de separação (distância entre o ego e o resto da rede) determinada pelo 

pesquisador. (RECUERO, 2009, p.70).  

Essas redes apresentam propriedades específicas, apontadas por 

estudiosos das Análises Estrutural das Redes, que podem ser analisadas por 

grau de conexão (quantidade de conexões de cada nó, nós adjacentes e nós 

vizinhança), onde quanto mais nós, maior o grau de conexão e quanto maior 

conexão, mais popular e mais central é esse nó. Esse grau de conexão pode 

ser explicado pelas conexões que um nó recebe (indegree) e das conexões 

que ele promove (outdegree). (RECUERO, 2009, pp.70-71). 

A análise pode ser feita também pela densidade, à medida que descreve 

o grau de conexão de uma determinada rede, a quantidade de conexões que 

um grafo possui. A abordagem pode ser realizada ainda pela centralidade, a 

medida da popularidade de um determinado nó, associada a quanto este é 

central nesta rede. Essa centralidade auxilia na percepção da popularidade do 

nó. (RECUERO, 2009, pp.72-74). 

A multiplexidade é outra abordagem para a análise apresentada pela 

autora e refere-se aos diferentes tipos de relação social que existem em uma 

determinada rede, as diversas qualidades e trocas que caracterizam uma 

determinada conexão social, quando há variação na quantidade de relações 

sociais que aparecem na rede. Ou, como exemplifica a autora, quando o 

indivíduo utiliza mais de uma rede social na Internet (Orkut, Facebook e 

Twitter), para se conectar com um outro ator. (RECUERO, 2009, p.77). 

Como observa a autora, essas redes não são estáticas e suas conexões 

e estruturas podem ser alteradas com o tempo através das dinâmicas 

identificadas nesses grupos, o que é considerado, também, um padrão 

importante para a análise e compreensão dessas redes. Caso esse item não 
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seja observado, haverá uma falha na abordagem das redes, que estão em 

constante transformação devido às interações entre os atores, proporcionadas 

nesses ambientes. Essas interações, segundo apresenta Recuero, são 

marcadas por três processos sociais: cooperação, competição e conflito.  

 

A cooperação é o processo formador das estruturas sociais 
(...). Sem cooperação não há sociedade. (...) pode ser gerada 
pelos interesses individuais, pelo capital social envolvido e 
pelas finalidades do grupo. (...). A competição pode, por 
exemplo, gerar cooperação entre os atores de uma 
determinada rede, no sentido de tentar suplantar os atores de 
outra. O conflito, por outro lado, pode gerar hostilidade, 
desgaste e ruptura da estrutura social (...). Para que exista a 
competição, não é necessário um antagonismo concreto, 
enquanto no conflito, sim. (RECUERO, 2009, p. 81). 

 

Entender essas topologias é importante para compreender os diversos 

elementos das redes, suas interações e suas análises, possibilitando de forma 

mais prática a percepção das estruturas desses grupos. É em meio a esse 

processo de conexão, potencializado ainda mais pela utilização freqüente da 

Internet, que atua o ser social contemporâneo, onde se observa a dinamicidade 

de informações e ações em meio aos grupos sociais da web. 

 

2.3 – A interação nos blogs  

 

Denise Schittine (2004) afirma que a possibilidade de se manter uma 

interação social anônima na Internet é um dos motivos de encorajamento dos 

usuários a incrementarem um espaço próprio da maneira que sempre 

quiseram. A criação dos blogs se refere, portanto, a esse fenômeno, essa 

possibilidade. 

Segundo a autora, o blog seria uma adaptação virtual de um refúgio “(...) 

que o indivíduo já havia criado anteriormente para aumentar o seu espaço 

privado: o diário íntimo”. (SCHITTINE, 2004, p.60). Denise Schittine ressalta 

que as confissões feitas pelos internautas em rede, até mesmo para 

desconhecidos, também traz aproximação, quando há afinidades. Neste 

ambiente, “(...) o blogueiro que está exposto ao público recebe críticas, mas 

não precisa “conviver” (no sentido literal) com elas”. (SCHITTINE, 2004, p.65). 
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A pesquisadora continua seu pensamento ao afirmar que o computador 

“(...) permite uma “escuta terapêutica”, ou seja, o leitor recebe seus feedbacks, 

mas com uma certa distância e depois de um certo espaço de tempo”. 

(SCHITTINE, 2004, p.65). Essa procura crescente por se expor, ou 

acompanhar a exposição do outrem, na rede a que os internautas estão 

submetidos, está não apenas relacionada a um individualismo notadamente 

crescente com a utilização da web, ou a um voyeurismo conseqüente do 

fenômeno da identificação, mas também pela sociabilidade virtual baseada no 

que os usuários dizem ter em comum. Trata-se de um tipo de exibicionismo, 

onde é possível tornar público idéias privadas, que, se não fosse a Internet, 

não seriam disseminadas. (SCHITTINE, 2004, p.66). 

As tecnologias móveis digitais com conexão sem fio também possibilitam 

o acesso a esses ambientes de sociabilidade e comunicação. Destacam-se, 

nesse contexto, os moblogs (junção das palavras “móvel” e “blog”), blogs 

atualizados por meio do uso de tecnologias móveis digitais como celulares e 

smartphones de qualquer lugar e em interface com o espaço urbano. Já os 

microblogs, também chamados nanoblogs, uma versão reduzida dos blogs 

convencionais, que:  

(...) podem ser considerados como espécies de “blogs 
simplificados”, na medida em que possuem os recursos 
inerentes ao formato blog (como publicação de conteúdo em 
ordem cronológica inversa, e as demais características dos 
blogs), mas de forma simplificada. A principal diferença diz 
respeito ao fato de que as atualizações possuem limitações de 
tamanho, como no caso da ferramenta Twitter, na qual cada 
atualização não pode ultrapassar o limite máximo de 140 
caracteres (que é também o tamanho máximo permitido em 
uma mensagem de celular). (ZAGO, 2008 p.3). 

 

Mais simples e objetivos eles também oferecem outra facilidade: além do 

acesso via computador, é possível atualizar via celular, segundo registra  

Gabriela Zago (2008). O formato despontou em 2007. Em seu início, eram 

usados por grupos de amigos para publicar banalidades, mas com o aumento 

de sua popularidade, eles vêm sendo usados como ferramenta de negócio, 

mecanismo de expressão e de comunicação por parte de jornalistas cidadãos, 

e também como ferramenta de promoção de pessoas, blogs e até meios de 

comunicação.  
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Alguns dos serviços mais utilizados são Jaiku, Pownce, Tumblr e o 

Twitter, uma dessas ferramentas atrativas por sua dinâmica e agilidade no 

compartilhamento de conteúdo, por tratar-se, também, de ser um suporte digital 

para a interação permitida nas redes. Nesses suportes digitais, as redes sociais 

se fazem, se desfazem e se refazem.  

Conforme reitera Fernando Firmino da Silva (2009), o fenômeno dos 

microblogs segue os mesmos princípios do moblog de atualização em 

mobilidade e do aspecto da conectividade e essa conectividade veloz se tornou 

uma característica que define bem a condição urbana no século XXI. (SILVA, 

2009, p.270).  

Esses ambientes de relação apresentam uma líquida demanda por 

informações, conteúdo e interação, mostrando que a qualidade de vida dessa 

sociedade está ligada à qualidade de seus relacionamentos, interações que 

criam as redes sociais. Ressalta-se, portanto, que estas são importantes 

porque nela todos que participam por motivação própria.  

 

2.4 – Os impactos tecnológicos na sociedade 

 

Marshall McLuhan, em seu clássico Understanding Media (1964) 

estrutura uma forma para se explorar temas relacionados às tecnologias de 

comunicação e informação, o que veio a marcar a sua produção. Em sua obra, 

o autor chama a atenção para o fato de a natureza e as dinâmicas das 

tecnologias de comunicação, em novos meios eletrônicos, exigirem sempre 

cuidado ao serem analisadas em função dos efeitos que podem produzir na 

cultura e nos indivíduos. Como apontou McLuhan, em 1965, em entrevista a 

Frank Kermode13, “(...) nunca paramos de interferir drasticamente sobre nós 

mesmos por meio de toda tecnologia a que nos agarramos”. (MCLUHAN e 

STAINES, 2005, p.89). 

O visionário literato canadense, que morreu 15 anos antes que a Internet 

viesse a existir, afirma ainda que a tecnologia “(...) determina todos os tipos de 

arranjos em outras esferas. O efeito da escrita e a capacidade de fazer 

                                                 
13 Crítico literário que entrevistou o autor em 24 de janeiro de 1965 no programa Monitor, da 
British Boradcasting Corporation. 



 

 

55 

inventários e coletar e armazenar dados mudou muitos hábitos e processos 

sociais já por volta de 3000 a.C.”. (MCLUHAN e STAINES, 2005, p.91). 

Em meio aos seus pensamentos sobre as tecnologias, McLuhan  

apresenta uma idéia que pode muito bem ser aplicada ao momento 

contemporâneo: é nessa passagem de duas épocas tecnológicas diferentes 

que certos tipos de autoconsciência radical se tornam possíveis. “Uma nova 

tecnologia tende a tomar como seu conteúdo a velha tecnologia, de modo que 

a nova tecnologia tende a inundar um dado presente de arcaísmo, como fez 

Platão com o diálogo.” (MCLUHAN e STAINES, 2005, p.94). 

Em entrevista ao jornalista Robert Fulford, no programa “Esta hora tem 

sete dias”, na Canadian Corporation Broadcasting TV, em 8 de maio de 1966, 

McLuhan expôs a idéia de que quando “(...) você põe uma nova mídia em ação 

numa dada população, toda a vida sensorial das pessoas muda um pouco, às 

vezes muda muito. Muda sua perspectiva, mudam suas atitudes, mudam seus 

sentimentos em relação aos estudos, à escola, à política”. (MCLUHAN e 

STAINES, 2005, p.141). 

Já em 1974, McLuhan, em uma palestra pública na Universidade do Sul 

da Flórida, ressaltou que o ambiente é que muda as pessoas, não a tecnologia, 

relacionando essa mudança, com a experiência vivida por Alice, a menina que 

atravessou a outro mundo onde tempo e espaço eram descontínuos, da obra 

Alice no País das Maravilhas, de Lewis Caroll. “A maioria de nós, tendo 

crescido no mundo visual vê-se agora subitamente confrontada com a 

necessidade de viver num mundo acústico, que é um mundo de informações 

simultâneas”. (MCLUHAN e STAINES, 2005, p.267-268). 

As ponderações de McLuhan são pertinentes ao assunto abordado 

nesta parte da dissertação: a relação do homem com a tecnologia, e como esta 

pode alterar o cotidiano dos indivíduos.  

Os sistemas tecnológicos são criados partindo da premissa que devem 

servir às necessidades humanas, buscar um resultado feliz na relação 

tecnologia-natureza humana. No século XXI, tivemos que nos adaptar à 

tecnologia digital que se move à velocidade da luz, tecnologia esta que, 

segundo Kim Vicente (2005) está sendo impingida a nós a passos cada vez 

mais rápidos, enquanto estamos munidos de “engenhocas” destinadas a tornar 

nossa vida mais fácil e, no entanto, muitas delas “(...) a fazem ficar mais 



 

 

56 

complicada. E antes de aprendermos a usar a mais recente ‘conveniência’ 

tecnológica, surge outra mais nova no mercado, com recursos mais 

avançados”. (VICENTE, 2005, p.24). 

É fato que as possibilidades tecnológicas que possuímos são bem 

maiores e mais sofisticadas do que há 50 anos. No entanto, os impactos 

negativos da tecnologia sobre a sociedade contemporânea vão além das 

frustrações causadas pela miríade de engenhocas que nos cercam no mundo 

moderno. Segundo Kim Vicente (2005), “na história da civilização humana, 

nunca houve uma quantidade tão expressiva de conhecimento de ciência, 

matemática e engenharia, nem testemunhamos tantos progressos em 

tecnologia com tal velocidade”. (VICENTE, 2005, p.24). 

Cada vez mais o homem é convidado a conviver com estas tecnologias 

que são tecnicamente confiáveis, porque foram criadas a fim de se adequarem 

ao nosso conhecimento de mundo físico. No entanto, elas tornam-se, por 

vezes, tão complexas que, nem são usáveis pela maioria dos indivíduos.  

Desse modo, essas tecnologias conduzem: 

 
(...) à falha humana, à raiva e à frustração; todos nós sentimos 
a pressão sangüínea subir quando estamos perdidos no 
labirinto de opções oferecidas pela pelos sistemas de 
mensagens telefônicas automáticas, ou quando tentamos 
adivinhar qual dos botões corresponde ao conjunto de luzes 
que queremos desligar. No final, essas ineficiências, erros e 
situações complexas enlouquecedoras dão lugar à alienação e, 
em longo prazo, levam a um duplo corte ainda mais grave: o 
fracasso em explorar o potencial das pessoas e o potencial da 
tecnologia ao mesmo tempo. (VICENTE, 2005, p.28). 

 

Segundo Vicente, nossos modos tradicionais de pensar ignoraram a 

relação entre as pessoas a tecnologia, afirmando que a inovação tecnológica é 

caótica até se estabelecerem. “Embora os sistemas tecnológicos nunca tenham 

sido tão complexos e perturbadores como agora, o aumento de complexidade e 

deterioração social não é um fenômeno novo na história da humanidade”. 

(VICENTE, 2005, p.54).  

O autor reforça que os primeiros anos do século XXI são caracterizados 

ainda pelos relacionamentos dinâmicos, reflexos dos tempos líquidos, fluidos 

apontados por Bauman (2001, p.8), metáfora para um momento social que, 

assim como os líquidos, não mantêm sua forma com facilidade, não fixam o 
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espaço, nem prendem o tempo. A contemporaneidade é este momento fluido, 

onde as fronteiras esfumaçam-se em todas as formas de representatividade e 

padrões do ser humano. Como aponta Bauman (2001, p.14), esses padrões 

são agora maleáveis a um ponto que gerações passadas não experimentaram 

e nem poderiam imaginar, “(...) mas, como todos os fluidos, eles não mantêm a 

forma por muito tempo”.  

Bauman (2001) reforça sua tese ao explicar que os fluidos estão 

constantemente prontos e propensos a mudar de formas e, o que mais importa, 

nesse caso, é o tempo, muito mais do que o espaço que possa ocupar e que, 

por fim, preenche apenas por momentos.  

 
Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, 
esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, 
“borrifam”, “pingam”; são “filtrados”, “destilados” (...). Do 
encontro com sólidos, emergem intactos (...). A extraordinária 
mobilidade dos fluidos é o que os associa à idéia de “leveza” 
(...). Associamos “leveza” ou “ausência de peso” à mobilidade e 
à inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leves 
viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos. 
(BAUMAN, 2001 p.8). 

 
Derrick de Kerckhove (2009) registra também que a tela do computador, 

ao introduzir modalidades de interatividade bidirecional, aumentou a 

velocidade. “Todas as vezes em que a ênfase dada a um determinado meio 

muda, toda cultura se move”. (KERCKHOVE, 2009, p.141). O autor leva em 

consideração as tendências psicológicas envolvendo os meios de 

processamento de informação que exerceram um tipo de hegemonia sobre a 

cultura e atitudes empresariais do princípio dos anos de 1960 a 1980, que 

servem de auxílio para compreensão das mudanças de padrões sociais na 

contemporaneidade. Para o autor, tanto a televisão quanto os computadores 

conquistaram o mundo industrial moldando o mercado, em um círculo viciante: 

 
A televisão transformou-nos em consumidores inveterados, ao 
trazer o mundo exterior para dentro de casa. Desenvolvemos 
uma espécie de apetite voraz por imagens e bens. Os 
computadores, ao projetar de dentro para fora, dando-nos 
acesso e poder sobre qualquer ambiente, momento, qualquer 
fim, fez de nós produtores. (KERCKHOVE, 2009, p.149). 

  

Conforme apresenta o autor, as pessoas da velocidade não são apenas 

consumidoras, mas produtoras e agentes. Enquanto o homem da massa da TV 
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estava rodeado por redes de difusão midiática, o homem da velocidade dos 

computadores está no centro das coisas, e como tudo acelera à sua volta, o 

homem da velocidade também não pode desacelerar, porque a sua velocidade 

é o passaporte para o acesso instantâneo à informação.  

Lúcia Santaella (2004) mostra-se preocupada com essa revolução nas 

formas de produção, distribuição e comunicação medidas pelo computador, 

que “deverá trazer conseqüências muito mais profundas do que as anteriores”. 

(SANTAELLA, 2004, p.64).  

 
Enfim, a tecnologia computacional está fazendo a mediação 
das nossas relações sociais, de nossa auto-identidade e do 
nosso sentido mais amplo de vida social. O telefone celular, o 
fax portátil, o computador notepad e várias outras formas 
eletrônicas de extensão humana se tornaram essenciais à vida 
social e se constituem nas condições para a criação da 
cibercultura. Esta vai se estabelecendo firmemente na medida 
em que crescentemente usamos formas mediadas de 
comunicação digital. (SANTAELLA, 2004, p.105). 

 

Compreende-se, portanto, que a sociedade está a mudar assim como as 

mídias estão a se convergerem. A linguagem simbólica, que se reconfigurou 

também nesse espaço, é uma característica importantes nesse processo 

transformacional da sociedade e os meios tecnológicos.  
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3 – OS SUJEITOS NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS 
 
 

 
                                                                                                                                                        www.osmalvados.com  

 
 

Em 2001, o educador nova-iorquino Marc Prensky, especialista em 

tecnologia e educação, publicou seu mais famoso artigo “Digital natives, digital 

immigrants”14, onde apresentava os termos “Nativos Digitais e Imigrantes 

Digitais” e imprimiu uma nova separação entre duas gerações com diferenças 

culturais: a geração dos Imigrantes Digitais, formada pelos indivíduos que 

nasceram antes da potencialização das NTICS e da Internet, em uma época 

em que a pesquisa era feita em bibliotecas, enciclopédias, e não em sites de 

busca como o Google e a segunda, os Nativos Digitais, formada pelos que não 

conseguem imaginar o mundo sem ela, e que quando vieram ao mundo, 

tecnologias como o computador, celular e Internet já faziam parte da realidade 

global. 

Em seu artigo, Prensky (2001) explica que os alunos desta época, desde 

o período maternal até a faculdade, representam as primeiras gerações que 

cresceram com as NTICS, cresceram cercados e usando computadores, vídeo 

games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e 

todos os outros brinquedos e ferramentas disponíveis nesta era tecnológica e 

digital.  

Segundo aponta o escritor, em seu país natal, em média, um aluno 

graduado passou menos de 5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 

10.000 horas jogando vídeo games, e 20.000 horas assistindo à TV. Os jogos 

de computadores, e-mail, a Internet, os telefones celulares e as mensagens 
                                                 
14 Fonte: artigo disponível em http://api.ning.com/files/EbPsZU1BsEN0i*42tYn-d650YRCrr 
tIi8XBkX3j8*2s_/ Texto_1_Nativos_Digitais_Imigrantes_Digitais.pdf. Acesso em 11.11.2010. 
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instantâneas são partes integrais de suas vidas. E, desta forma, conclui que, 

“(...) como resultado deste ambiente onipresente e o grande volume de 

interação com a tecnologia, os alunos de hoje pensam e processam as 

informações bem diferentes das gerações anteriores”. (PRENSKY, 2001, p.1). 

Estes são, portanto, “falantes nativos” da linguagem digital dos computadores, 

vídeo games e internet. 

Os indivíduos de gerações anteriores a essa, ganham o nome de 

Imigrantes por aprenderem, como todos imigrantes, alguns mais do que os 

outros, a se adaptarem ao ambiente. No entanto, eles sempre mantêm, em 

certo grau, seu “sotaque”, que é sua ligação com o passado, foram 

“socializados” de forma diferente dos mais jovens e estão em um processo de 

aprendizagem de uma nova linguagem. “E uma língua aprendida 

posteriormente na vida, os cientistas nos dizem, vai para uma parte diferente 

do cérebro”. (PRENSKY, 2001, p.2). 

Para compreender melhor a diferença entre nativos e imigrantes digitais, 

é válido apresentar o exemplo de Prensky (2001): imagine uma pessoa que 

nasce e cresce em um país onde passa a maior parte da sua vida, até precisar 

migrar para outro país, outra cultura, língua e costumes. Essa pessoa, 

imigrante, não passa a ser nativo do país em questão, seja pelo sotaque ou 

outra característica cultural. Entretanto, para os nativos do país, a língua, a 

cultura, as pessoas são naturais. Entende-se, portanto, que dessa mesma 

forma o processo se desenvolve no mundo digital. 

Marc Prensky destaca que o Imigrante Digital se adapta ao ambiente em 

que está inserido e como seus cérebros recebem as informações. 

 

O “sotaque do imigrante digital” pode ser percebido de diversos 
modos, como o acesso à internet para a obtenção de 
informações, ou a leitura de uma manual para um programa ao 
invés de assumir que o programa nos ensinará como utilizá-lo. 
(PRENSKY, 2001, p.2). 

 

No entanto, o mesmo autor oferece centenas de exemplos de sotaque 

de imigrante digital, tais quais a necessidade de se imprimir um documento 

escrito no computador para editá-lo, ao invés de editá-lo na tela, imprimir um e-



 

 

61 

mail ou trazer pessoas pessoalmente ao escritório para que vejam um site 

interessante, ao invés de enviá-los a URL. (PRENSKY, 2001, p.2). 

O porquê dessa divisão de gerações pode ser compreendida com a 

seguinte explicação de Marc Prensky (2001): 

 
Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações 
muito rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma 
coisa por vez e realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus 
gráficos antes do texto ao invés do oposto. Eles preferem 
acesso aleatório (como hipertexto). Eles trabalham melhor 
quando ligados a uma rede de contatos. Eles têm sucesso com 
gratificações instantâneas e recompensas freqüentes. Eles 
preferem jogos a trabalho “sério”. (PRENSKY, 2001, p.3).  

 

Entretanto, continua o autor, os Imigrantes Digitais tipicamente têm 

pouca apreciação por estas novas habilidades que os Nativos adquiriram e 

aperfeiçoaram através de anos de interação e prática. “Estas habilidades são 

quase totalmente estrangeiras aos Imigrantes, que aprenderam – e escolhem 

ensinar – vagarosamente, passo-a-passo, uma coisa de cada vez, 

individualmente, e acima de tudo, seriamente”. (PRENSKY, 2001, p.3).  

Em entrevista concedida à Camila Guimarães, publicada na Revista 

Época de 08 de julho de 201015, Prensky afirma que a sociedade caminha para 

a era do Homo sapiens digital ou a era do indivíduo com sabedoria digital. 

Segundo define o educador, para compreender o mundo, será preciso usar 

ferramentas digitais para articular o que a mente humana faz, bem com o que 

as máquinas fazem melhor. “Nesse futuro, a diferença de idade e as diferenças 

entre nativos e imigrantes certamente serão menos relevantes”, acredita. 

Esse registro foi firmado pelo autor em Digital Natives, Digital Immigrants 

II - Do They Really Think Differently? (2001), segunda parte do seu famoso 

artigo, quando explica que as crianças de hoje estão sendo socializadas de 

uma maneira que é muito diferente de seus pais. O autor sugere que os 

cérebros dos Nativos Digitais são fisicamente diferentes, como resultado no 

estímulo digital que receberam em seu desenvolvimento, baseado nas últimas 

descobertas da neurobiologia, afetando a maneira como as pessoas pensam. 

(PRENSKY, 2001, p.7).  

                                                 
15 Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI153918-15224,00-
MARC+PRENSKY+O+ALUNO +VIROU+O+ESPECIALISTA.html. Acesso em 11.11.2010. 
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O pesquisador acrescenta ainda que o vídeo game, desde quando se 

popularizou, na década de 1970, tornou-se a via de programação dos cérebros 

para a velocidade, interatividade e outros fatores nos jogos. Assim como os 

cérebros foram programados para acomodar a televisão, e os cérebros-

homem-letrado foram reprogramados para lidar com a invenção da linguagem 

escrita e da leitura (onde o cérebro teve que ser treinado para lidar com as 

coisas de uma forma muito linear). (PRENSKY, 2001, p.9). 

Entretanto, continua o autor, quando se descobriu (mais ou menos) 

como treinar os cérebros para a leitura, eles foram treinados novamente pela 

TV. E agora, as mudanças acontecem novamente. Crianças criadas com o 

computador "pensam diferente do resto de nós”. Eles desenvolvem um espírito 

de hipertexto. Há, portanto, uma nova geração com uma grande mistura de 

diferentes habilidades cognitivas do que seus antecessores, esses são os 

nativos digitais. (PRENSKY, 2001, p.9). A partir de Prensky, outros 

pesquisadores apresentam trabalhos interessantes como os que serão 

apresentados a seguir.  

 

3.1 – A linguagem e a Era Digital 

 

A linguagem é um instrumento de memória e difusão, responsável pela 

dinamicidade e desenvolvimento de técnicas e formas de comunicação, devido 

a uma possível associação de sons a seus significados. Segundo registra Brum 

(2009), funções domésticas como caçar, guerrear e, por fim, começar a criar 

artes, fazem parte dessa capacidade mental do ser humano. “Pinturas nas 

paredes e cavernas tinham a função não apenas de comunicar, mas sim, 

expressar e até controlar a conduta dos indivíduos”. (BRUM, 2009, p.24).  

A capacidade de simbolização do homem tem início com figuras 

representando coisas e, portanto, tanto a fala quanto a escrita estão 

relacionadas à natureza do estímulo: o auditivo para a fala e o visual para a 

escrita. A fase de reestruturação das palavras foi possível, historicamente, 

devido a um processo de conscientização que nos é despertado aos poucos, 

“tendo levado milênios para chegar à forma da escrita”, que parte dessa 

necessidade individual do homem em se expressar e se comunicar. (KATO, 

2000, pp.10-13). 
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Kato (2000) nos remete ao que W.J. Ong aponta em relação à fala ser a 

simulação da escrita, que vem se aperfeiçoando do que ele chama de 

tecnologização da fala: 

 
(...) meios tecnológicos como telefone, rádio e a TV sustentam 
uma linguagem oral dependente da língua escrita, o que nos 
faz supor (...) que a chamada distinção entre linguagem falada 
e linguagem escrita tenderá a neutralizar-se, deixando de ser 
empecilho para o acesso à linguagem prestigiada pela 
sociedade e, através dela, à informação. (KATO, 2000, p.23). 

 

É por meio da linguagem que o indivíduo adquire significância cultural, e, 

desta forma, realmente se constitui como sujeito. Lúcia Santaella (2004) 

apresenta o pensamento de Mark Poster (1995): a sociedade informacional 

produz uma reconfiguração da linguagem, se transforma, na Era Digital em um 

sujeito multiplicado, descentrado, com identidades instáveis. Ele defende que a 

compreensão pós-estruturalista da linguagem é relevante pela conexão que 

estabelece entre a linguagem e a constituição do sujeito sob essas premissas: 

“a) os sujeitos são sempre mediados pela linguagem, b) essa mediação toma a 

forma de “interpelação”; c) nesse processo, a posição do sujeito não está 

nunca suturada ou fechada, mas permanece instável, excessiva, múltipla”. 

(SANTAELLA, 2004, p.127). 

Todas as cargas impostas aos sujeitos, pelo meio social produzem 

efeitos na linguagem. Segundo Poster, a combinação das distâncias com a 

imediaticidade temporal, própria das comunicações eletrônicas, reconfigura a 

posição do indivíduo de maneira que “(...) a figura do eu, fixo no tempo e no 

espaço, capaz de exercer controle cognitivo sobre os objetos circundantes não 

mais se sustenta”. (SANTAELLA, 2004, p.128). 

Na CMC, a linguagem escrita, simbólica é presença constante, mesmo 

com as possibilidades do computador com o som. A linguagem escrita tem sua 

importância na história da humanidade para transmissão de conhecimento, 

facilitando o acúmulo de conhecimento organizado. (KATO, 2000, pp.33-35).  

Percebe-se, desta forma, na Internet, esse processo de interação entre 

quem escreve uma informação e quem lê esse conteúdo, que vem carregado 

de hipertextos constituídos por nós, que são identificados como “(...) os 

elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, seqüências musicais, 
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etc. E por links entre esses nós, referências, notas, ponteiros “botões” 

indicando a passagem de um nó a outro”. (LÉVY, 1999, p.56). Este método 

torna o ato de leitura uma integração entre o conhecimento do leitor com a 

produção do escritor, sendo ambos, cooperantes nesse ato comunicacional, 

mesmo essa comunicação não sendo face a face.  

Ou como apontam Souza e Gomes (2009, p.41), a escrita e a leitura 

experimentam mudanças radicais com o surgimento do espaço cibernético. “O 

leitor de um texto em rede não é mais um receptor passivo de leitura; ele 

participa da escrita-emissão deste mesmo texto”.  

Essa comunicação interativa e coletiva é a principal atração do 

ciberespaço. A Internet é um instrumento de desenvolvimento social permitindo 

partilha da memória, percepção e imaginação. Nesse meio, os documentos não 

encontram-se fixos em uma ferramenta como o CD-ROM, por exemplo, mas 

são acessíveis online para uma comunidade de indivíduos que podem não 

apenas modificar os links, mas também acrescentar ou modificar os nós, 

conectar um documento a outro. (LÉVY, 1999, p.57). 

Como reflete Souza (2003), “(...) vivemos hoje em uma sociedade com 

uma cultura mediática/mediatizante, onde as mídias desempenham a função 

de formadoras de opiniões, alteram hábitos e costumes, influenciam nas mais 

distintas áreas”. Com a Internet e a possibilidade de produzir conteúdo e postá-

lo, é necessária uma nova forma de escrita com palavras precisas.  

 
A frase deve ser curta, sem excesso de incisos e nem de 
circunstâncias. O ritmo de frase longa + frase curta + frase 
longa resulta ideal para formar um parágrafo eficaz e de 
impacto. O núcleo de cada frase deve ser forte e direto, 
“esclareceu”, e não fraco e sinuoso, “prestou esclarecimentos”. 
(AMARAL, RECUERO E MONTARDO, 2009, p. 13).  

 

No documento postado na tela, na Web, a informação é lida – é vista – 

segundo configurando um padrão em F, onde os usuários só vêem o primeiro 

terço dos títulos, a primeira frase dos parágrafos e os intertítulos quando 

exploram a página. (AMARAL, RECUERO E MONTARDO, 2009, p. 14). É por 

meio desta forma da linguagem escrita que a sociedade contemporânea se 

comunica na Internet, atuando como agente, não apenas como receptora, mas 

como produtora desses conteúdos. 
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3.2 – A evolução tecnológica do cerébro 

 

Como já foi visto anteriormente, com base na neurociência16, o cérebro 

que passa por diferentes experiências de desenvolvimento se expande de 

forma diferente, e as pessoas que se submetem a diferentes entradas a partir 

da cultura que os rodeia também pensam diferente. Os pesquisadores Gary 

Small e Gigi Vorgan (2008) também apresentam em suas pesquisas essas 

duas gerações que convivem lado a lado na contemporaneidade. A dupla 

registra uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, EUA, que 

aponta mudanças comportamentais e neurais em americanos que passam 

aproximadamente três horas por dia assistindo TV ou filmes, mais tempo do 

que as atividades físicas de lazer. Mas, neste atual ambiente digital, a Internet 

está substituindo a TV como principal fonte de estimulação do cérebro.  

Segundo registra os autores, sete entre dez lares americanos estão 

ligados à Internet de alta velocidade, utilizada como meio de entretenimento, 

ambiente para discussão política ou simplesmente forma de interação e 

comunicação com amigos e colegas de trabalho.  

Ao afirmarem que a explosão tecnológica digital não apenas está a 

mudar o modo de viver e de se comunicar da sociedade, mas está rapidamente 

e profundamente contribuindo para alterar os cérebros dos sujeitos, os autores 

acreditam que há uma evolução nos circuitos cerebrais desses sujeitos que 

acarretam conseqüências ao excesso de informação gerado pelas tecnologias. 

 

Daily exposure to high technology – computers, smart phones, 
video games, search engines like Google and Yahoo – 
stimulates brain cell alteration and neurotransmitter release, 
gradually strengthening new neural pathways in your brains 
while weakening old ones. Because of the current technological 
revolution, our brains are evolving right now – at a speed like 
never before. (SMALL e VORGAN, 2008, p.1). 

 

Essa informação em muito se assemelha às preocupações 

apresentadas por Pierre Weil (2000) em seus estudos sobre a Normose 

                                                 
16  Estudo da realização física do processo de informação no sistema nervoso humano, que 
engloba três áreas principais: a neurofisiologia, a neuroanatomia e neuropsicologia.  Fonte:  
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/renatomaterial/neurociencia.htm. Acesso 
em: 11.11.2010. 
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Informacional. Small e Vorgan dão prosseguimento às suas afirmações 

acrescentando que, apesar de não termos conhecimento dessas mudanças em 

nossos circuitos neurais, com o excesso de informação e a repetição dessa 

busca pelos conteúdos, essas alterações podem ser permanentes. Os 

escritores dizem temer essas mudanças, que podem gerar transtornos.  

 

As the brain evolves and shifts its focus toward new 
technological skills, it drifts away from fundamental social skills, 
such as reading facial expressions during conversation or 
grasping the emotional context of a subtle gesture. A Standford 
University study found that for every hour we spend on our 
computers, traditional face-to-face interaction time with other 
people drops by nearly thirty minutes. With the weakening of 
the brain’s neural circuitry controlling human contact, our social 
interactions may become awkward, and we tend to misinterpret, 
and even miss subtle, nonverbal messages. (SMALL e 
VORGAN, 2008, p.2). 

 

Small e Vorgan observam ainda que como conseqüências da 

estimulação precoce do cérebro dos Nativos Digitais, pela esmagadora e alta 

tecnologia, testemunha-se o começo de uma diferença cerebral entre as 

mentes mais jovens e mais velhas de uma só geração. O que costumava ser 

simplesmente uma geração lacuna que separava jovens valores, a música, e 

os hábitos daqueles de seus pais, resultou em duas culturas distintas. (SMALL 

e VORGAN, 2008, p.3). 

Small e Vorgan acreditam que é possível, Nativos e Imigrantes 

aprenderem a utilizar as ferramentas digitais e essa evolução tecnológica do 

cérebro em benefícios próprios, cuidando de suas vidas, seus cérebros e 

preservar sua humanidade. Eles acrescentam ainda que “(…) we don´t all have 

to become Techno-zombies, nor do we need to trash our computers and go 

back to writing long-hand. Instead, we all should help our brains adapt and 

succeed in this ever-accelerating technological environment”. (SMALL E 

VORGAN, 2008, p.4).  

Esta necessidade de se adequar às novas tecnologias preservando sua 

humanidade e cuidando de seu bem estar, nos remete ao que aponta o 

pesquisador Kim Vicente (2005): “(...) quando a tecnologia mudava de maneira 

relativamente lenta, as pessoas tinham tempo para se adaptar aos produtos e 

sistemas que não eram desenhados com os seres humanos em mente”.  
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Desta forma, Vicente diz que “(...) estamos passando por uma longa e 

incômoda instabilidade transicional no mundo tecnológico – a tecnologia está 

causando destruição à nossa volta”, (VICENTE, 2005, pp.56-57). O autor 

sugere que é necessário decifrar a tecnologia e não somente focalizar no 

objetivo de quem a utiliza.  

O autor explica que são poucas as pessoas conscientes da amplitude da 

ameaça que pode ser apresentada pelos sistemas tecnológicos complexos 

porque não aprenderam a ver o padrão que liga a sua frustração diante de 

engenhocas eletrônicas excessivamente complexas. Desta forma, “(...) a 

tecnologia – com todas as suas promessas e seu potencial – ficou tão fora do 

controle humano que está ameaçando o futuro da humanidade”. (VICENTE, 

2005, p.40).  

 

3.3 – Normal ou Anormal? 

 

Considere-se então que, nesses primeiros anos do século XXI, é uma 

prática normal utilizar as NTICS e, anormal, seria não se adequar a elas. É 

passível de conclusão, portanto, que, os Nativos considerem os imigrantes 

anormais por não utilizarem essas potencialidades tecnológicas, da mesma 

maneira. Mas, até que ponto esse pensamento consensual de normalidade é 

saudável? Oriunda do latim normalis, a palavra “norma” significa aquilo que não 

se inclina nem para direita nem para a esquerda, ou seja, que é perpendicular, 

que se mantém em um justo meio termo, uma regra, aquilo que serve para 

retificar, pôr de pé, endireitar. Desta forma, normalizar seria impor uma 

exigência a uma existência que possui um caráter irregular, segundo nos 

aponta o autor João A. Frayze Pereira (1984):  

 
(...) o anormal é uma virtualidade inscrita no próprio processo 
de constituição do normal e não um fato ou uma entidade 
autônoma que definiríamos pela identificação de um conjunto 
de propriedades delimitadas e imutáveis. O anormal é uma 
relação: ele só existe na e pela relação com o normal. 
(PEREIRA, 1984, p.22).  

 

Pereira acrescenta ainda que é a sociedade que efetivamente define as 

normas de  pensamento e de comportamento e, com isso, chega-se à 
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conclusão de que, o que é normal em uma sociedade, pode ser considerado 

patológico em outra, pois “(...) trata-se  de  uma perspectiva antropológica 

sedimentada numa tradição que remonta à Sociologia de Durkheim e que 

procura relativizar os fenômenos mórbidos, senão toda a esfera da conduta”. 

(PEREIRA, 1984, p.24). 

De tão bem adaptado, o homem normal é favorável à sociedade que 

está posta, e por isto mesmo não tem a menor necessidade de alterá-la. Para 

Safra (1989), realidade é compartilhada e construída pelo olhar do outro. “O 

homem tem necessidade de outros, desde o início da vida. Tem a necessidade 

de poder encontrar elementos e proporções do seu ser, em sua cultura, em seu 

campo social, nos diversos acontecimentos humanos”. (SAFRA, 1989, p.105). 

Segundo Valdeci Gonçalves da Silva17, o “olhar é o “alimento” para a 

auto-estima tanto quanto a comida é indispensável para a sustentação do 

corpo”. (SILVA, 2010). Segundo o mesmo autor, “(...) as interações humanas 

apesar de difíceis e problemáticas são interessantes e fundamentais para a 

construção deste sentimento de humanidade”.  

Retornando a Pereira (1984), observa-se que o autor acredita que “(...) a 

discriminação do normal e do patológico independe de contextos institucionais 

particulares. Isto é, a loucura é um fenômeno (psicológico e cultural) cuja forma 

é constante, embora em poucas linhas. (PEREIRA, 1984, p.34). 

O conceito de normal, portanto, não é estático ou pacífico, mas sim 

dinâmico e polêmico segundo afirma Georges Canguilhem, em O Normal e o 

Patológico (2009). Uma norma, uma regra, é aquilo que serve para retificar, pôr 

de pé, endireitar.  

O problema geral do normal e do patológico pode dividir-se em várias 

vertentes do ponto de vista médico, mas deseja-se limitar esse trabalho a partir 

de alguns apontamentos da psicopatologia, psicologia, buscando ainda em 

outras ciências, um ou outro dado que venha complementar e trazer 

esclarecimentos à discussão.   

Canguilhem (2009) registra que a natureza (physis), tanto no homem 

como fora dele, é harmonia e equilíbrio. E a patologia seria nada mais do que a 

perturbação desse equilíbrio, dessa harmonia, mas não somente isto. Aquela 
                                                 
17 “A Loucura e o Contexto da Psicoterapia”, disponível em www.algosobre.com.br/psicologia. 
Acesso em 11.11.2010.  
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seria também, e talvez, sobretudo, o esforço que a natureza exerce no homem 

para obter um novo equilíbrio. 

Essa evolução resultou na formação de uma teoria das relações entre o 

normal e o patológico, segundo a qual os fenômenos patológicos nos 

organismos vivos nada mais são do que variações quantitativas, para mais ou 

para menos, dos fenômenos fisiológicos correspondentes.  

A patologia, quer seja anatômica ou fisiológica, analisa para melhor 

conhecer, mas ela só pode saber que é uma patologia — isto é, estudo dos 

mecanismos da doença — porque recebe da clínica essa noção de doença, 

cuja origem deve ser buscada na experiência que os homens têm de suas 

relações de conjunto com o meio. 

 Canguilhem (2009) acredita que o homem só existe pela excitação 

exercida sobre seus órgãos pelos meios nos quais é obrigado a viver. Essa 

excitação pode se desviar do estado normal e constituir um estado anormal ou 

doentio. Esses desvios podem ser de duas naturezas: por falta ou por excesso. 

Ambos desvios, por falta ou excesso, não têm a mesma importância patológica, 

a segunda prevalecendo notadamente sobre a primeira. "Essa segunda fonte 

de doenças, o excesso de excitação convertido em irritação é, portanto, muito 

mais fecunda que a primeira, ou a falta de excitação,e pode-se afirmar que é 

dela que decorre a maior parte de nossos males”. (CANGUILHEM, 2009, p.19). 

 Segundo o autor, a distinção entre o normal e o fisiológico e o anormal 

ou patológico seria, portanto, uma distinção quantitativa, se nos prendermos 

aos termos excesso e falta. Caguilhem ressalta que essa distinção é válida 

para os fenômenos mentais, assim como para os fenômenos orgânicos e 

ressalta, que no nível dos tecidos que constituem o organismo, as doenças 

devem ser explicadas por variações de suas propriedades, que admite serem 

quantitativas, ou seja, o patológico derivaria de sua alteração, de seu aumento 

ou diminuição.  (CANGUILHEM, 2009, p.22) 

No entanto, Caguilhem lembra que questões patológicas devem ser 

abordadas de forma mais aprofundada que simplesmente proporcionando 

medidas, visto que aumento e diminuição são conceitos de valor quantitativo, 

porém alteração também é um conceito qualitativo. Percebe-se ser esta 

introdução importante para situar o leitor no assunto que será tratado a seguir: 

a Normose. 
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4 – NORMOSE: A PATOLOGIA DA NORMALIDADE 

 

 
                                                                                                                                                        www.osmalvados.com  

 

Os pesquisadores Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e Roberto Crema 

(2003) afirmam que os costumes sociais são resultados de “(...) normas que 

adotamos, mais ou menos conscientemente, mediante a imitação de nossos 

pais e educadores”. (WEIL, LELOUP e CREMA, 2003, p.14).  

Os mesmos autores (2003, p.14), acrescentam ainda que essas normas 

deveriam ter a função de “(...) preservar nosso equilíbrio físico, emocional ou 

mental, bem como a harmonia e a qualidade de vida. Assim há uma crença 

bastante enraizada segundo a qual tudo o que a maioria das pessoas sente, 

acredita ou faz”, deve ser considerado normal. 

Entretanto, nem todas essas normas são benevolentes, mas pelo 

contrário, algumas delas são hábitos nocivos que, no cotidiano, geram 

sofrimentos, mas, “(...) como são dotadas de um consenso social, as pessoas 

não se dão conta de seu caráter patogênico”. (WEIL, LELOUP e CREMA, 

2003, p.22).  

Essa seria, portanto, segundo os autores, uma Normose, uma 

normalidade doentia, conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, 

hábitos de pensar ou de agir, que são aprovados por consenso ou pela maioria 

em uma determinada sociedade, mas, no entanto, podem provocar sofrimento, 

doença e morte. É algo patogênico e letal, executado sem que os seus autores 

e atores tenham consciência de sua natureza patológica. (WEIL, LELOUP e 

CREMA, 2003, p.22). 

Weil, Leloup e Crema caracterizam ainda que o indivíduo normótico 

mantém o seguinte  comportamento: “1. É um hábito de pensar, sentir e agir; 2. 
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Aceito como normal por consenso social; 3. Tem natureza patogênica ou letal; 

4. E gênese pessoal ou coletiva, mediante um processo introjetivo”. (WEIL, 

LELOUP e CREMA, 2003, p.23).  

Todo o tipo de normose mantém, portanto, um caráter automático e 

inconsciente. “(...) os seres humanos, por preguiça e comodismo, seguem o 

exemplo da maioria. Pertencer à minoria é tornar-se vulnerável, expor-se à 

critica. (...) nesse sentido, toda normose é uma forma de alienação”. (WEIL, 

LELOUP e CREMA, 2003, p.24). E percebemos então que, na verdade, o que 

é considerado bom e normal em uma época ou cultura, pode não o ser em 

outra realidade.   

Inspirada nas denominações de Neurose18 e Psicose19, a Normose 

relaciona-se com as duas patologias ao menos nos seguintes níveis:  

 
1. No nível da pessoa, da gênese e da manifestação de sua 
patologia, pode-se procurar a influência da normose nesses 
aspectos; 2. No nível do terapeuta, podem-se questionar certos 
comportamentos terapêuticos como sendo influenciados por 
uma normose, abrangendo identificações e projeções 
contratransferenciais. (WEIL, LELOUP e CREMA, 2003, p.90). 

 

A normose é um sofrimento como a neurose e a psicose e o consenso 

de conformidade que a rodeia impede os sujeitos de serem quem realmente 

são, pois têm que corresponder à imagem que os outros têm deles. “Ela surge 

quando o sistema se encontra dominantemente equilibrado e mórbido. Então, 

ser normal passa a ajustar-se à patologia reinante mantendo, assim, o status 

quo”. (WEIL, LELOUP e CREMA, 2003, p.36). Entretanto, “(...) o fato de não 

                                                 
18 Neurose : reação excessiva da mente e do sistema nervoso aos distúrbios físicos ou a 
experiências desagradáveis. Ausência de compreensão a respeito do estado anímico da 
doença neurótica faz que as pessoas se tornem pouco compreensivas, intolerantes e 
neuróticas. A neurose, em outras palavras, é uma doença causada por motivos inconscientes, 
geralmente vantajosos ao neurótico. Os tipos mais comuns de neurose são: 1. Neurastenia; 2. 
Histeria; 3. Hipocondria.; 4. Ansiedade. Fonte: http://pt.scribd.com/doc/36906891/NEUROSE. 
Acesso em 28.02.2011. 

19 Psicose:  No decurso do século XIX o termo psicose espalha-se sobretudo na literatura 
psiquiátrica de língua alemã para designar as doenças mentais em geral, a loucura, a 
alienação, sem implicar aliás uma teoria psicogenética da loucura. (p. 502). Para Freud (1924), 
as psicoses são distúrbios resultantes de conflitos entre Ego e realidade (mundo externo). 
Fonte: Vocabulário de Psicanálise de Laplanche e Pontalis (1988). Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642000000100012&script=sci_arttext. Acesso em 
09.03.2011. 
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nos tornarmos nós mesmos pode ter conseqüências não só em nosso interior, 

mas também em torno de nós”. (Idem, p.70).  

Os autores observam que há variações de normose: as gerais – que 

atingem a toda a população mundial, ou parte dela – e as específicas. A 

normose geral é aquela que pode levar a um suicídio coletivo; é a criada pela 

ditadura masculina, por exemplo, que se caracteriza pela repressão do 

feminino.  

Já as normoses específicas são as alimentares, as políticas, as 

ideológicas, as bélicas, a consumista, a da informática – uso excessivo da 

tecnologia a serviço de valores destrutivos –, a normose informacional, entre 

outras, visto que o número de normoses específicas é muito grande, e a lista 

só aumenta a cada dia.  

 Antes de dar prosseguimento com a normose específica selecionada 

para essa pesquisa, a Normose Informacional, é válido ressaltar que o 

reconhecimento e tomada de consciência por parte das pessoas sobre as 

normoses é fundamental para essas transformações sociais. As normoses do 

alcoolismo e do tabaco são algumas delas. Resultados de normoses bem 

estruturadas em todo o mundo foram modelados por propagandas que 

relacionavam essas práticas à juventude, aventura, beleza, além de 

movimentar grandes indústrias.  

Entretanto, nota-se que há uma fase de tomada de consciência, 

exemplificadas pelos avisos em propagandas e até criação de leis 

governamentais, de que essas dependências devem ser reduzidas. Há 20 

anos, era mais do que normal fumar. Quem não fumasse não era visto como 

“normal”, já que os modelos de beleza dos filmes e da TV fumavam com muito 

charme e as pessoas comuns também queriam ter esse glamour. Atualmente, 

no Brasil, particularmente, busca-se uma diminuição dessa prática, 

considerada uma anomalia, pois sabe-se que a mesma traz conseqüências 

maléficas à saúde do indivíduo. (WEIL, LELOUP e CREMA, 2003, p.86). 

Os mesmos autores ainda ressaltam que a tomada de consciência 

dessa realidade poderá facilitar “uma profunda mudança na visão de e na 

consideração de certas opiniões, hábitos e atitudes comportamentais 

considerados normais e naturais pelas mentes mais desatentas e 

adormecidas.” (WEIL, LELOUP e CREMA, 2003, p.14).  
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4.1 – A Normose Informacional 

 

Entre as normoses identificadas pelos pesquisadores, destaca-se nesta 

pesquisa a Normose Informacional, que caracteriza os aspectos patogênicos 

da cultura informacional. Esta normose pode ser desencadeada pelas 

facilidades e hábitos impostos pelas Novas Tecnologias de Informação, apesar 

destas mesmas facilidades trazerem benefícios neste constante fluxo de 

informações. 

Para Pierre Weil (2000), este império da revolução informática marcaria 

o terceiro milênio e, realmente, fornece benefícios aos bilhões de cidadãos do 

globo.  

 

Só podemos nos alegrar com a rapidez e universalização da 
informação via Internet, que está se transformando em uma 
verdadeira Universidade, onde o médico encontra dados 
precisos para dirimir dúvidas a respeito de uma doença e onde 
qualquer estudante de qualquer nível pode juntar dados 
preciosos para os seus estudos. (WEIL, 2000, p.2). 

 

Entretanto, o autor aponta que os trabalhos sobre a existência da 

informação como fenômeno cultural parecem configurar a existência de um 

consenso em torno da normalidade do uso da informática, em específico a 

Internet, nesse processo de assimilação informacional.  E isso resulta aspectos 

patogênicos, que Weil classifica em duas categorias: a Cibernose e a 

Informatose. 

 

4.1.1 – A Cibernose 

 

Termo criado pelo psicosociológo francês Van Bockstale, a Cibernose, 

segundo Weil (2000) designa nós de estrangulamento nas comunicações e foi 

cunhada a partir de uma situação experimental, uma socioanálise. Weil retoma 

o termo para designar “(...) situações de perturbação de comunicações, com 

efeitos patogênicos sobre o sistema nervoso, ou funções mentais, causados na 

sua maioria pelo uso de aparelhos cibernéticos”. (WEIL, 2000). 

 Podemos caracterizar a cibernose, portanto, pelos efeitos de atrofias de 

funções humanas devidas ao uso do computador e perceber que, em nossa 
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sociedade, há uma completa dependência da máquina para realizarmos 

diversas atividades. Segundo exemplifica Weil (2000), o uso do telefone celular 

se enquadra nessa situação.  

Weil diz que estes usuários carregam o aparelho consigo 

permanentemente e, com isso, “(...) há uma perda de liberdade, pois tem de 

atender, nunca se sabe se o assunto é urgente ou vital”, (WEIL, 2000, p.65). O 

autor observa que com essa utilização constante e dependência do celular, a 

comunicação é freqüentemente interrompida, por diversos fatores, acarretando 

frustrações constantes entre os usuários.  

Weil (2000, pp.64-65) apresenta uma lista de conseqüências da 

Cibernose devido ao uso de componentes eletrônicos. A primeira apontada 

pelo autor é: o desequilíbrio dos hemisférios cerebrais. Weil explica que a 

educação se tornou apenas uma instrução intelectual, consistindo em 

armazenar quantidade enorme de informação ou treinando o raciocínio lógico. 

Todas estas funções estão ligadas ao hemisfério esquerdo do cérebro. A 

criatividade, ligada ao hemisfério direito, seria pouco estimulada pela 

informática. No problema causado por esta atrofia da criatividade e da intuição, 

encontra-se a distorção de toda a cultura humana, dominada há milênios por 

uma normose machista, que reprimiu o lado direito do cérebro, isto é, funções 

femininas de abertura, que são apenas uma expressão do confinamento da 

mulher no lar e da repressão do lado feminino na maioria dos homens. 

Na segunda observação de Weil, é citada a: atrofia da função numérica 

da mente humana. Neste caso, explica o autor, o uso da máquina de calcular 

ou do computador para realizar operações aritméticas simples seria cada vez 

mais freqüente entre os indivíduos. O uso desta tecnologia, dessa maneira, 

diminui a habilidade da realização de um cálculo mental sem ajuda de uma 

máquina. O autor questiona, com isso, se os indivíduos estariam caminhando 

para uma atrofia progressiva das funções de cálculo mental.  

Por fim, Weil apresenta sua terceira observação sobre as frustrações 

nas comunicações e relações humanas. Este ponto refere-se à perda de 

liberdade causada pelo uso das NTICs. Não se sabe mais o que é urgente ou 

vital. Seu uso poderia causar interrupções na comunicação intelectual e afetiva. 
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4.1.2 – A Informatose 

 

Outra categoria que identifica a Normose Informacional é a Informatose, 

termo que designa “(...) distúrbios ou mesmo doenças causados pelo excesso 

de fluxo de mensagens informacionais em relação a um só receptor, isto é, a 

uma só pessoa”. (WEIL, 2000). São as conseqüências patológicas do acúmulo 

de informações ou simplesmente do uso da informática em certas condições.  

Embora ambas as categorias sejam analisadas nesta pesquisa, leva-se 

em consideração, com maior tenacidade, essa segunda categoria no fluxo de 

mensagens informacionais a que a sociedade em rede está submetida. A 

dissonância cognitiva entre aspiração e capacidade real de absorção da 

informação cria tensões. “(...) se a dissonância se repetir constantemente, 

podem levar ao estresse e suas conseqüências psicossomáticas. Parece-nos 

ser o caso de muitos internautas e também dos titulares de e-mail”. (WEIL, 

2000).  

Pierre Weil (2000) exemplifica que, no caso dos internautas, muitos se 

encontram:  

(...) constantemente na situação de depararem com milhares 
de indicações, referências e informações diversas a respeito de 
cada assunto que estão pesquisando. Eles ficam com a 
constante ilusão de que podem tudo conhecer. Ficam então 
noites a fio pesquisando, em um ambiente bem parecido a de 
jogadores de cassino que nunca perdem a esperança de 
ganhar e que praticamente nunca ganham. Esta fome de saber 
já existia no tempo de Simone de Beauvoir a respeito dos 
livros. No fim da vida, ela chegou à conclusão de que não 
podemos tudo saber... O problema é que os internautas 
arriscam esgotar as suas reservas energéticas em apostas 
infernais. Por trás deste comportamento estão emoções 
destrutivas, mais particularmente o apego. (WEIL, 2000, p.62) 

 

O autor aponta, ainda, uma questão conhecida de todos, até certo ponto, 

e exemplifica o assunto ao citar os e-mails tão difundidos na sociedade 

contemporânea. Weil acredita que quem tem e-mail está fadado, mais cedo ou 

mais tarde, a perder sua liberdade, devido à expectativa cada vez mais 

premente de que o indivíduo tem a obrigação de responder na hora. Desta 

forma, segundo o autor, todo adiamento fica preocupante para quem espera, 

ou mesmo suspeito.  
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Este tipo de pressão aumenta proporcionalmente ao número diário de e-

mails, visto que há indivíduos que recebem centenas por dia. E, para uma 

questão cognitiva organizacional, só lhes resta fazerem uma seleção superficial 

e só responder ao indispensável. No entanto, segundo observa Weil (2000): 

 
(...) muitos são os que se sentem mal e culpados. E de fato o 
sentimento tem fundamento, pois todo e-mail não respondido 
arrisca criar decepção e quem sabe hostilidade do emissor em 
relação ao receptor da mensagem. Nem todo mundo pode 
pagar uma secretária...! O problema aumenta ainda mais para 
as mulheres que trabalham fora e cuidam da casa e dos filhos. 
O e-mail lhes tira noites de sono, e muitas acabam esgotadas 
e estressadas. 
 

Percebe-se, portanto, que essas práticas são constantes e devem ser 

pensadas e ponderadas pelos indivíduos e usuários dessas potencialidades. 

Weil (2000) ainda acrescenta: 

 

(...) a realidade é que todos nós fomos tomados de surpresa 
por este “choque ao futuro”, e ninguém nos preparou para 
evitar estes excessos. Creio que à medida da tomada de 
consciência dos perigos do uso excessivo da informática, as 
pessoas mais avisadas terão de se organizar para preservar a 
sua saúde mental e física. 

 

Pierre Weil (2000, pp. 62-63) também apresenta uma lista das 

conseqüências patológicas geradas por esta patologia que, segundo o autor, 

pode causar. A primeira seria: isolamento e desmembramento familiar, situação 

na qual os membros da família desapercebem sua falta de comunicação e 

relação afetiva uns com os outros. O autor questiona até que ponto essa 

utilização intensa de aparatos tecnológicos como o computador, a Internet, 

afetaria essa relação.  

A segunda conseqüência ressaltada pelo autor seria a dissonância 

cognitiva. Weil aponta que, segundo a psicologia, a discrepância entre o nosso 

nível de aspiração de realizar determinada tarefa e nossa verdadeira 

capacidade para realizá-la. Esta dissonância cria tensões e caso seja repetida 

de forma constante pode levar ao estresse e suas conseqüências 

psicossomáticas. No caso dos usuários da Internet, muitos se deparam 

constantemente com milhares de indicações, referências e informações 

diversas a respeito de cada assunto que estão pesquisando e ficam com a 
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constante ilusão de que podem tudo conhecer. O autor acredita que por trás 

deste comportamento estão emoções destrutivas. 

Outra questão identificada por Weil é a ligação sutil computadorXser 

humano. O autor apresenta a seguinte questão: se o fato de manipular um 

computador horas a fio e dia após dia não afetaria, de certo modo ainda 

desconhecido, o sistema nervoso do indivíduo, e indaga se esta influência seria 

benéfica ou não. O autor exemplifica com um caso pessoal, ressaltando que 

todas as noites em que trabalhou com o computador, a mente dele, enquanto 

ele já se encontrava deitado na cama, funcionava de modo diferente; algo se 

passava como se o teclado fizesse parte do sistema nervoso e houvesse uma 

interdependência tal que ele começou a pensar em termos cibernéticos, em 

uma “simbiose neurocibernética”. 

Uma quarta conseqüência também é identificada: a Neurose do Virtual. 

O autor tece observações quanto ao fato de que passar horas lidando com 

programações virtuais muda por completo a visão do mundo, onde tudo 

também se tornaria virtual para o paciente;  

Outro ponto apresentado, que também merece atenção, seria a 

divulgação da violência, a propagação de informações sobre atos violentos 

pelos noticiários como jornais, rádio e TV, além de certos brinquedos e vídeo 

games, que podem contribuir para o aumento da violência. “É uma informatose, 

pois produz ferimentos, sofrimentos e morte, e faz parte considerar como 

normal a divulgação de qualquer informação”. (WEIL, 2000, p.63).  

Mesmo diante dos abrangentes aspectos que permeiam esta discussão, 

Weil (2000) afirma que as patologias anteriormente descritas não podem ser 

atribuídas simplesmente à informática, à tecnologia, mas sim ao modo de uso 

destas pelos indivíduos. Elas se tornam normóticas na medida em que os 

comportamentos que as geram são considerados normais pela maioria da 

população, embora sejam destrutivos à saúde física e ou mental. 

Para evitar ser alvo dos distúrbios que a normose informacional pode 

causar é preciso que haja divulgação preventiva, um tipo de alerta. No âmbito 

educacional, Weil (2000) recomenda incluir discussões que vão despertar a 

atenção das pessoas para uma visão crítica daquilo que assiste, lê, acessa e 

busca na web, considerando especialmente os benefícios e perigos da 

informática e das NTICs em geral. 
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4.2 – A ansiedade e o excesso de informação 

 

Esta pesquisa se fundamenta em questões que envolvem o excesso da 

informação. Desta forma, é válido ressaltar que neste caso, utiliza-se a 

expressão sob o aspecto cibercultural da contemporaneidade, sob a idéia de 

information overload ou data smog (sobrecarga de informação ou névoa de 

dados), qualificada por David Shenk (1997), que defende que “(...) não é 

possível se ter algo bom em demasia”. (FELINTO, 2005, p.113).  Ou seja, para 

o autor, a cultura contemporânea apresenta esse gosto pelo excesso, pelo 

limite. E a noção desse excesso aparece em todos os campos da vida cultural, 

mas, mais efusivamente, no limiar dos meios de comunicação massivos.  

Erick Felinto (2005) observa que a informação muito desejável nesse 

momento social implica idéias de transformação e desenvolvimento: 

 

Mais que em qualquer outra época da história, na cultura 
contemporânea a informação passou a ser encarada como o 
bem fundamental. Contudo, o tema do excesso de informação, 
que de fato não cessa de se multiplicar no âmbito das redes 
digitais, constitui uma das principais fontes de distopia no 
imaginário cibercultural. (FELINTO, 2005, p.113) 

 

Felinto observa que “(...) o grande pesadelo do excesso de informação é 

a impossibilidade de escapar dela, de encontrar um “local” da cultura que não 

esteja sobrecarregado de estímulos informacionais”. (FELINTO, 2005, p.114).  

Para o mesmo autor, a noção de excesso implica a presença de uma 

quantidade exagerada, uma situação de desequilíbrio em um sistema, a visão 

informacional da cultura desmaterializa a realidade e, dessa forma, facilita a 

propagação dos mitos da digitalização corporal. Felinto cita Paulo Vaz (1999) 

ao ressaltar que, enquanto um dos problemas centrais da modernidade era a 

falta (falta de informação, de acesso à verdade), na cultura contemporânea 

reverte-se ao problema do excesso e da rapidez. O autor acrescenta que esses 

dois elementos são responsáveis por situar os sujeitos contemporâneos em um 

ambiente descontextualizado e desmemoriado. “Oferecida de forma 

descontextualizada, fragmentária, rápida e excessiva, a informação acaba 

constituindo-se em não-informação”. (FELINTO, 2005, p.115) 
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Esse apreço pela informação em excesso, essa necessidade de se 

buscar cada vez mais conteúdos, principalmente nas NTICS, que foi 

apresentada por Felinto, pode ser compreendida nas palavras do pensador 

Walter Benjamim, em seu ensaio O Narrador: “(...) a informação só tem valor 

no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se 

inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele”. 

(BENJAMIN, 1996, p.204). Essa premissa pode ser observada na 

contemporaneidade, como vem sendo foi pontuado neste trabalho.  

E em meio a esse momento, a pesquisadora Marina Medina Saber 

(2006) aponta que a Normose Informacional vem sendo provocada por que há 

um superestímulo ao consumo da informação; as pessoas estariam sendo 

levadas a agir de acordo com os limites máximos de sua capacidade de 

compreensão. Seria, portanto, o superdimensionamento da informação o maior 

responsável por esse mal, “(...) resultante do fosso cada vez mais profundo 

entre o que o ser humano é capaz de apreender e o que acha que deveria 

compreender, diante das expectativas dos demais”. (SABER, 2006, p.21) 

Richard Saul Wurman (1991) aponta que essa necessidade de se 

informar, excessivamente, se justifica pela concorrência do mundo globalizado, 

onde os indivíduos se vêem forçados a assimilar conhecimentos que se 

ampliam a cada minuto. Wurman (1991) explica os diferentes níveis de 

informação a partir da seguinte representação: 

 
Fig. 4 – Representação de Wurman (1991) da classificação de informações. 

 

Os anéis se irradiam até a forma mais abstrata da informação em 

diversas perspectivas sociológicas. O autor (1991, p.47) classifica os anéis da 

seguinte maneira: 
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Informação Interna : mensagens que governam os sistemas nervosos 

internos e possibilitam o funcionamento do corpo. A informação toma forma de 

mensagens cerebrais. Apesar de ser o que mais nos afeta, temos um controle 

menor sobre este nível de informação. 

Informação conversacional : conversas que mantemos com as 

pessoas à nossa volta, trocas formais e informais. Por sua natureza informal, a 

conversa constitui uma importante fonte de informação. 

Informação de referência : informação que opera os sistemas de nosso 

mundo – ciência e tecnologia – e os materiais de referência que usamos para 

nossa vida. Pode ser qualquer coisa, desde um manual de física quântica até a 

lista telefônica ou o dicionário.  

Informação noticiosa:  abrange os eventos da atualidade – a 

informação transmitida pela mídia sobre pessoas, lugares e acontecimentos 

que afetam diretamente a nossa vida e podem influenciar nossa visão de 

mundo.  

Informação cultural : abrange história, filosofia, artes, qualquer 

expressão de uma tentativa de compreender e acompanhar nossa civilização. 

Informações dos outros anéis são incorporadas a este para construir o conjunto 

que determina nossas atitudes e crenças, e a natureza de nossa sociedade 

como um todo.  

Sérgio Augusto Freire Souza (2009) colabora com essas questões ao 

ressaltar que essas informações em rede que alimentam a sociedade nesta 

contemporaneidade são reguladas pelo princípio da relevância e possui 

características funcionais para o tempo atual.  

 
Para ter valor, a informação tem de ser acessível, rápida, 
concisa, clara e relevante. Informação inacessível é informação 
inexistente. Mesmo acessível, informação que demande muito 
tempo para ser processada é descartada. Acessível e rápida, a 
informação não pode ser rasa, tendo que trazer o máximo 
semântico no mínimo lingüístico, daí a necessidade de 
concisão. Passadas essas etapas, avalia-se sua relevância 
para sua utilização ou seu descarte. (SOUZA, 2009, p.6) 

 

Marina Saber (2006, p.118) acredita que, com base no comportamento 

das pessoas, o nível de informação mais utilizado tem sido as informações 

conversacionais e as noticiosas, já que “(...) a busca por tais informações 
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representa uma integração dos interceptores de informação na vida social, 

política, econômica e cultural da sociedade a qual pertencemos”. Estas 

informações e suas motivações determinam o que os indivíduos acreditam 

serem necessário saberem. 

Saber (2006) afirma que foi Wurman (1991) a primeira pessoa a utilizar 

o termo “Ansiedade de Informação”, uma sensação decorrente do resultado da 

“distância cada vez maior entre o que compreendemos e o que achamos que 

deveríamos compreender”. (SABER, 2006, p.120). Segundo esta mesma 

autora, vários sintomas caracterizam esta ansiedade, entre eles:  

 
(...) não compreender a informação, sentir-se assoberbado por 
seu volume, não saber se esta informação existe, não saber 
onde encontrá-la, ou até mesmo, não ter a chave de acesso 
para obtê-la – o que pode parecer ainda mais frustrante. 
(SABER, 2006, p.121). 

 

A pesquisadora Sonia Acioli (2007) ressalta que nesse mundo em redes 

há mais quantidade do que qualidade de informação e destaca que a 

possibilidade de fragmentação de saberes e culturas, e, portanto de sujeitos, é 

muito grande. “Nesse sentido, o entrelaçamento entre o local e o global torna-

se uma reorganização do tempo e do espaço que pode como diria Giddens, 

dissolver o sujeito num mundo de signos sem centro”. (ACIOLI, 2007). 

Esta ansiedade de informação seria, portanto, um dos sintomas que 

podem ser identificados em meio a uma normose no ciberespaço onde 

velocidade e dinamismo trazem imediatismo nesses acessos em ambientes 

interativos e onde há partilha e trocas no âmbito comunicacional. Buscar e 

apreender tantas informações, como são impostas pela sociedade, causa 

prejuízos à capacidade mnemônica e, conseqüentemente, à consolidação do 

aprendizado.  

Toffler (1970) já previa que com as transformações tecnológicas, a 

sociedade não seria mais a mesma; os indivíduos se lançariam em uma busca 

incansável pela informação, a uma velocidade cada vez maior. Santaella 

(2004) também contribui ao diálogo ao enfatizar que no ciberespaço a 

comunicação é interativa e a “WWW” transforma-se com velocidade 

historicamente sem precedentes.  
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A autora acrescenta que a “(...) revolução da informação não é 

simplesmente uma questão de progresso tecnológico. Ela também é 

significativa para a nova matriz de forças políticas e culturais que ela suporta”. 

(SANTAELLA, 2004, p.73) 

Marina Saber (2006) diz que nesta sociedade onde a mudança se 

acelera é normal sentir confusão intelectual. “À medida que as pressões 

aumentam (...) este estado tenso passa para irritabilidade, raiva, e, algumas 

vezes, violência sem sentido”. (SABER, 2006, p.123). E o fato de não saber 

lidar com esse excesso provoca a sobrecarga informacional.  

O escritor Denis Moraes (2006) também aponta esses desequilíbrios 

causados pela velocidade informacional nos meios tecnológicos, 

exemplificando com a agência de notícias Reuters que atualiza seu noticiário 

“(...) 23 mil vezes por segundo nos horários de pico (...). Os spots publicitários 

estão sendo encurtados ao máximo, porque telespectadores impacientes não 

suportam esperar 30 segundos, assediados por outras mídias”.  

E conforme ressaltam os pesquisadores Souza e Gomes (2009, p.68), 

esta “(...) interatividade e a compulsividade de estar online e de obter respostas 

imediatas, levam as pessoas a ficarem conectadas a um mundo sem 

fronteiras”. Já segundo Saber (2006): 

 
Uma pessoa formada perde a cada ano, 10% de sua formação 
escolar, deveria aumentar seu conhecimento profissional à 
base de 20% ao ano. Isso explica um dos principais motivos 
pelos quais as pessoas estão em busca de informação 
aprofundada, especializada e de qualidade. (SABER, 2006, 
p.67).  

 

O estudo da Fnazca, apresentado na página 42 deste trabalho20 mostra 

que 59% da população brasileira ainda prefere se informar pela TV. Mas, em 

segundo lugar, está a Internet, com 22%. No entanto, a TV só perde para a 

internet entre os brasileiros de 12 a 15 anos e entre aqueles com ensino 

superior. Entre os usuários que preferem se informar pela Internet, 55% optam 

pelas ferramentas de busca, com preferência pelo Google, e 51% preferem as 

                                                 
20 Disponível em http://www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2010/11/fradar-7.pdf. Acesso 
em 12.12.2010. 
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redes sociais: YouTube, Orkut e Twitter, redes onde a informação é 

compartilhada de forma dinâmica e rápida. 

Ao falar sobre essa velocidade e dinamicidade da informação, Lévy 

(1999) revela que pela primeira vez na história da humanidade, a maior parte 

dos conhecimentos adquiridos por uma pessoa no início de sua vida 

profissional será obsoleta no final da carreira. Isso é algo que nos leva a pensar 

que a academia deveria cada vez mais preocupar-se em pensar essas 

questões da contemporaneidade.  

 

4.3 – A Era do Big Data 

 

É fato que o ciberespaço disponibiliza grande número de conteúdo que 

pode ser acessado por qualquer pessoa. No entanto, esse número de dados e 

conteúdos gravados no meio digital está a aumentar constantemente. Esse 

fenômeno da grande quantidade de informação é conhecido como Big Data.  

Segundo Edmar Ferreira (2010), em seu artigo A Era do Big Data21, o 

crescimento do uso de ferramentas sociais na web proporcionou uma explosão 

do conteúdo gerado pelo usuário (UGC). Com isto, a necessidade de processar 

grandes quantidades de dados na Web se tornou uma realidade, o que pode 

ser identificado por meio do aumento constante dos blogs e redes sociais.  

A humanidade vive um momento onde é possível compartilhar, como 

nunca, suas vidas. Com o número cada vez maior de pessoas na internet, 

nota-se um fluxo gigante de informações sendo gerado. Edmar Ferreira (2010) 

observa que os indivíduos estão a entrar em uma possível revolução industrial 

dos dados, onde a maior parte destes será produzida por máquinas capazes de 

gerar dados dos mais variados tipos, como GPS, microfones, câmeras, leitores 

de RFID, redes de sensores e logs gerados por software. Para o autor, essas 

máquinas podem gerar dados a uma velocidade muito maior do que um ser 

humano. Armazenar estes dados é barato e eles podem ser usados para 

extrair informações valiosas através de data mining. (FERREIRA, 2010).  

                                                 
21 Disponível em http://escalabilidade.com/2010/02/02/a-era-do-big-data. Acesso em 
02.12.2010. 
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Tyson Hartman (2010), diretor de Tecnologia Avanade Visão, Soluções e 

Investimentos em P & D, em Seatle, EUA, no artigo Big Data, Big Problems22, 

também apresenta essa preocupação por parte das empresas quanto ao 

consumo de informações no mercado global. Para o autor, este dilúvio de 

dados é um verdadeiro desafio para os líderes empresariais.  

Hartman ressalta que, apesar de se sentirem sobrecarregados ao 

gerarem muitos dados, os funcionários pedem mais informação e querem ainda 

mais rápido, em um tipo de desespero para conseguir a informação correta 

para tomar decisões de negócios.  

 
Despite the fact that employees and management are 
overwhelmed by big data, they are still asking for more, and 
they want it even faster. This desperation for getting the right 
information to make business decisions is driving executives to 
feel more pressure to consume even more information – 
forming an addiction to information in absence of good 
business data. (HARTMAN, 2010).  

 

Esse processo leva os executivos a se sentirem pressionados a 

consumirem ainda mais informações - formando um vício de informação. A 

preocupação desses executivos, segundo aponta Hartman, é manterem-se de 

acordo com as expectativas de atendimento dos clientes. O relatório 

apresentado pelo autor mostra que 70% dos empresários relatam que sua 

infra-estrutura de TI atual permite que os empregados obtenham dados 

necessários à velocidade que eles precisam. No entanto, 61% dos executivos 

dizem que ainda querem acesso mais rápido. Além disso, um em cada três 

entrevistados disse que desejam outras fontes de dados a fim de realizar 

melhor seu trabalho. Para muitos, esse vício de dados é impulsionado pela 

incapacidade de encontrar a informação certa. Hartman conclui ainda que é a 

falta de informações corretas que está fazendo que os executivos mantenham 

um comportamento viciante. 

Segundo ainda aponta o especialista em tecnologia em seu artigo23, 

todos os setores, regiões, empresas e executivos dizem que o crescimento 

exponencial dos dados está afetando sua capacidade de acessar informações 

                                                 
22 Disponível em http://www.xconomy.com/seattle/2010/11/09/big-data-big-problems. Acesso 
em 02.12.2010. 

23 Tradução da autora. 
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críticas. Segundo o relatório, mais da metade dos executivos de TI, 56% 

relatam sentirem-se oprimidos pela quantidade de dados que sua empresa 

gerencia. E muitos relatam que eles são atrasados freqüentemente em 

decisões importantes como resultado do excesso de informação. 

Outro fator interessante registrado é o fato de 43% dos entrevistados 

não estarem satisfeitos com suas atuais ferramentas de filtro de dados 

irrelevantes. Com muitos dados, incorretos ou desatualizados, 46% das 

empresas declararam ter feito uma decisão de negócio imprecisa. O autor 

declara ainda que para evitar esses prejuízos, as empresas devem desenvolver 

uma "cultura de dados", em que executivos, funcionários e parceiros 

estratégicos participem ativamente na gestão de um ciclo de dados 

significativos. Os dados são produzidos, editados, lançados, procurados, 

indexados, arquivados, expurgados, reformatados e o ciclo continua.  

O especialista acrescenta que não se trata apenas de um desafio 

tecnológico, mas também um problema pessoal, dos indivíduos. É preciso uma 

mudança de cultura nas pessoas que são atores sobre os dados - sejam eles 

produtores ou consumidores - para ser mais responsável e confiável para a 

gestão dos dados em si. Segundo o autor, as organizações bem-sucedidas de 

amanhã serão equipadas para aproveitar novas fontes de informação e 

assumir a responsabilidade sobre a criação e manutenção de dados precisos. 

Isso permitirá às empresas a transformar dados em informação útil.  

É possível supor, portanto, que, se alguns dos programas mais 

avançados na área da informática, criados para servirem como filtros de dados 

relevantes, e conglomerados empresariais apresentam dificuldades em lidar 

com essa quantidade grande de informação, os demais indivíduos estão 

propensos a enfrentarem problemas semelhantes ao buscar informações.  

 Conforme orientam Weil, Leloup e Crema (2003, p.94), se faz necessário 

criar estratégias para o tratamento da normose, ou como definem, buscar uma 

“Normoterapia” para superar obstáculos que impeçam os sujeitos de serem 

eles mesmos, por medo de serem uma minoria, serem considerados 

“anormais”.  

Os autores retomam à normose do cigarro para ensinar as fases da 

aplicação de uma normoterapia. A primeira fase foi a “(...) divulgação dos 

efeitos patogênicos, e até letais, do uso do cigarro. As mídias contribuíram 
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muito, e de maneira espontânea, na divulgação das descobertas médicas 

nesse sentido. Essa é a fase social do processo”. (WEIL, LELOUP e CREMA, 

2003, p.95). Segundo eles, a normoterapia precisa penetrar nas escolas, 

mídias, departamentos de recursos humanos, etc. 

Weil, Leloup e Crema (2003) apontam ainda que “(...) não é possível 

saúde e plenitude se não abrirmos nossos olhos, se não resgatarmos uma 

visão clara”. (WEIL, LELOUP e CREMA, 2003, p.101). Conforme observa 

Weil24, “tudo indica que a normose se instala na formação do superego e por 

identificação à ou às figuras parentais portadoras dos componentes 

normóticos”. (WEIL, 2009). 

O autor sugere que uma “normoterapia” deve ser aplicada na sociedade 

em uma escala global e, “tem que entrar nas escolas, nas mídias e nos 

departamentos de recurso humanos (outra palavra de origem normótica...)”. 

Segundo Weil, a normoterapia se faz em dois níveis distintos, porém correlatos. 

No primeiro, o nível social, podem e ou devem ser acionadas, entre tantas, as 

seguintes medidas:  

Pesquisa dos efeitos patogênicos e letais; Divulgação dos 
resultados em público pelos órgãos científicos e pelas mídias 
entre outros; Ação das associações de consumidores, 
sindicatos e entidades de classes, fundações e outros órgãos 
da sociedade civil; Pressão destes órgãos sobre o Legislativo 
visando elaboração e votação de leis adequadas e sobre as 
autoridades policiais se for julgado conveniente; (...) dinâmica 
de grupo e laboratórios de sensibilização em todos os grupos 
ou coletividade onde for julgado conveniente inclusive 
desenvolvimento organizacional holístico. (WEIL, 2009). 

 

No segundo nível, o individual, o autor observa que deve-se pensar em  

termos educacionais e terapêuticos, como Programas específicos de educação 

nas escolas, pelas mídias e empresas, psicoterapia individual e de grupo, 

programas educacionais para os pais e as famílias. Aqui são incluídas 

conforme o caso, as centenas de modalidades existentes, visto que “convêm 

os psicoterapeutas terem formação ou informação sobre o assunto para 

ficarem atentos quando aparecem sinais de normose”. (WEIL, 2000).  

 

 

                                                 
24 Disponível em: www.pierreweil.pro.br/Novas/Novas-43.htm. Acesso em 09.03.2011. 
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4.4 – A Normose Informacional em outras pesquisas 

 

Para colaborar com as observações registradas nesta dissertação, 

apresentam-se nesta parte do trabalho, dois resultados de pesquisas que 

apontam sintomas da Normose Informacional em universitários, no primeiro 

caso, e jornalistas, no segundo caso. Os reflexos da patologia no cotidiano das 

duas categorias listadas são descritos de forma clara e concisa em ambas 

pesquisas.  

Larissa Brum (2009), em sua dissertação Normose na Sociedade em 

Rede - Paradoxos Diante Do Fluxo Informacional busca responder à questão: 

“Como a Normose Informacional se apresenta na sociedade em rede e quais 

seus reflexos no cotidiano dos universitários internautas?”. Para isso, a 

pesquisadora entrevistou 260 alunos, com faixa etária entre 17 a 39 anos, e 

ainda acima de 39. O maior número de respostas, 31%, foi obtido por usuários 

entre 25 e 29 anos.  

Os dados obtidos foram interessantes: 63% dos informantes dizem 

refletir sentimentos de ansiedade ou estresse diante da busca por informações; 

22% dizem não ter esses sentimentos e 15% apontaram que às vezes são 

acometidos por ansiedade ou estresse. A autora credita os números obtidos ao 

fato de o indivíduo que se expõe às muitas informações disponíveis na rede, 

permanece online por muitas horas diariamente e que demonstram 

sentimentos de estresse e ansiedade, podem, conforme nos afirma Weil (2000) 

se tornarem normóticos, visto que é “normal” conviver com esses hábitos e, na 

maioria dos casos, eles não percebem que essas ações são prejudiciais para 

seu convívio social. 

A pesquisa mostra ainda que: 49% dos universitários utilizam a Internet 

por mais de 4 horas diariamente; 79% têm dificuldade na escolha e seleção de 

textos disponíveis na rede, devido o fluxo de mensagens informacionais em 

excesso em relação a um só receptor (WEIL, 2000), revelando que cada vez 

mais, a quantidade de informação e a disponibilidade de novos produtos na 

web têm interferido no tempo em que os usuários ficam acessados. O resultado 

mostra ainda, o despreparo dos universitários em manusear a informação on-

line e a dificuldade em dar aplicabilidade, devido à questão da confiabilidade de 

certos conteúdos.  
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Segundo explica a pesquisadora: 

 
A respeito do excesso de informação disponível na Internet, 
Viera (1998), Dowbor (2000) e Demo (2000) alertam-nos para 
o fato de as pessoas estarem absorvendo informações que, 
muitas vezes, têm credibilidade duvidosa. É importante 
destacar também a necessidade de se saber processar 
informação, mesmo porque ela, por si, não implica 
conhecimento, importa mais a capacidade reflexiva e crítica 
que o indivíduo é capaz de desenvolver ante o conteúdo que 
ela traz. (BRUM, 2009, p.123). 
 

Dos pesquisados, 65% se dizem dependentes do computador e Internet 

para realizarem suas atividades e demonstram dependência, enquanto 30% 

disseram não sentir essa dependência e apenas 5% não opinaram a pergunta. 

A autora aponta em sua pesquisa que toda forma de dependência leva 

prejuízos direta ou diretamente aos indivíduos, como registrado por Weil 

(2000). Contudo, diagnosticar um indivíduo como viciado em uma tecnologia, 

por exemplo, é algo bastante complexo que deve seguir um protocolo bastante 

rígido para um diagnóstico final. 

 Por fim, Brum (2009) faz uma comparação entre os grupos de 

universitários entre 17 e 29 anos e o outro grupo com mais de 29 anos, para 

identificar se existe diferença nos sentimentos de ansiedade e estresse e 

dependência da Internet. A autora observa que é comum as pessoas se 

sentirem intimidadas e impotentes frente à quantidade de informações 

existente à volta, e buscarem, portanto, mais e mais informações, na vã 

tentativa de suprir suas inseguranças. “O problema é que tais sentimentos de 

impotência agravam os sintomas de ansiedade que, por sua vez, reduzem a 

capacidade de aprender, gerando mais ansiedade e fechando o círculo 

vicioso”. (BRUM, 2009, p126) 

A pesquisa registra que a dependência da Internet para realização das 

atividades cotidianas se mostra atuante em todas as faixas etárias e chega à 

conclusão de que a dependência está extremamente relacionada à exigência 

de uma sociedade competitiva e que motiva o consumo cada vez maior de 

informação a fim de satisfazer a necessidade do saber.  

Já Marina Saber (2006) registra em sua dissertação, Efeitos da 

Sobrecarga da Informação no cotidiano de jornalistas em campos Grande-MS, 

uma pesquisa de caráter qualitativo envolvendo jornalistas a fim de observar os 
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efeitos da sobrecarga de informação no cotidiano dos profissionais. A 

pesquisadora buscou respostas por meio de entrevistas pessoais para 

compreender o comportamento de uma categoria que está exposta a uma 

imensa quantidade de informações diariamente. Durante 35 dias, 11 jornalistas 

foram entrevistados. Os profissionais atuam em três esferas midiáticas: 4 em 

jornal impresso, 4 em sites e 3 na televisão, as três maiores redações 

jornalísticas de Campo Grande.  

Os profissionais de comunicação são caracterizados pelo consumo 

constante de informações, visto que é necessário consumir para poder informar 

mais e melhor, têm acesso ilimitado à Internet, fazem parte de diversas redes 

sociais, e geralmente alimentam blogs. Segundo aponta Saber (2006), os 

entrevistados, além do acesso à Internet, também são assinantes dos jornais 

diários que circulam em Mato Grosso do Sul e recebem, diariamente, jornais e 

revistas de circulação nacional, além de terem acesso a recursos de 

informática, câmeras digitais e outros equipamentos utilizados na produção de 

notícias.  

Saber registra que, dos entrevistados: 46% contabiliza de 20 a 29 anos; 

27% , de 30 a 39 anos e 27% de 40 a 49 anos.  Dos profissionais, 55% são 

repórteres submetidos a trabalhos operacionais que envolvem esforço mental 

na apuração dos dados das matérias e maior contato com esses personagens; 

18% chefes de redação, 18% chefes de reportagem e 9% editores de opinião. 

No registro dessa experiência, Marina Saber caracterizou a sobrecarga 

de informações nas redações jornalísticas ao observar que os jornalistas 

demonstraram ser quase impossível fazer leitura detalhada e aprofundada das 

notícias dos jornais impressos, lendo apenas as mais importantes, ou os títulos 

e legendas, devido ao trabalho dinâmico.  

A pesquisa apontou que os profissionais entrevistados se sentem 

angustiados e gostariam de dedicar mais tempo de seu dia para ler com maior 

atenção as notícias divulgadas na imprensa. Segundo ressalta um dos 

entrevistados, identificado como TVC: “Ler um jornal rapidamente no camarim  

é muito superficial e a rotina te engole (...) então eu sempre acho que to por 

fora de tudo. A verdade é essa!”. (SABER, 2006, p. 166). 

Saber identificou ainda que os profissionais costumam usar horários 

alternativos para acompanhar a evolução das notícias, acompanhando o 
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noticiário de TV enquanto se arruma para ir ao trabalho, ouvindo as notas do 

rádio ao retornar para casa, acessando sites de notícias locais e nacionais 

simultaneamente a outra tarefa, ou fazendo uma leitura “completa” dos jornais 

em dias de folga. Mas nem sempre isso é suficiente: 

 
Jornal C: “Se eu passar a manhã inteira lendo eu não me sinto 
preparada ainda, eu falo que eu precisaria assim de ler cinco 
horas por dia, para me sentir plena de informação e para 
poder fazer um trabalho à altura. É tanta informação, é tanta 
coisa que eu quero saber, que duas horas pra mim de leitura 
não é nada. Eu sempre tenho uma permanente frustração 
porque eu nunca leio aquilo que eu gostaria de ler”. (SABER, 
2006, p.166).  

 

Outro fato observado foi que os profissionais são obrigados a realizarem 

diversas tarefas ao mesmo tempo na busca pelas melhores manchetes e furos 

jornalísticos, como afirma Online D: “Você está apurando uma pauta e toca o 

telefone (...) ai você ouve e fica tudo ligado ali, a TV ta ligada, e por mais que 

os outros estejam ouvindo, você também ta captando aquilo e você ta vendo na 

Internet outras informações”. (SABER, 2006, p.167).  

A pesquisa mostrou ainda que os indivíduos reconhecem que a rotina 

frenética das redações desgasta e o excesso de informação sobrecarrega, 

como a questão apontada na resposta do Jornal C que confessa muitas vezes 

perder muito tempo lendo informações irrelevantes: “(...) ai eu falo: perai! Você 

ta lendo uma coisa que não vai servir pra nada, ai, esse excesso de 

informação. Eu leio muito, eu me desgasto, e fico cansada e ai me falta energia 

às vezes para fazer o que tenho que fazer”. (SABER, 2006, p.168).  

Outro dado interessante registrado na pesquisa é o fato de os jornalistas 

selecionados no trabalho, perceberem que é impossível absorverem tantas 

informações, embora seja necessário para o sucesso profissional lidar com 

uma verdadeira “enxurrada” de conteúdos para poder informar mais e melhor à 

sociedade na qual estão inseridos.  

Então, o profissional não consegue acompanhar a mesma velocidade 

com que as informações se renovam e esse excesso de informações acaba 

prejudicando o resultado final do trabalho, visto que o jornalista termina por não 

conseguir filtrar a informação necessária e definir prioridades, resultando em 

uma notícia que é tratada de forma superficial. A velocidade com que as 
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informações estão sendo apresentadas foram preocupações apresentadas 

entre os pesquisados: 

 
On-Line C: “O rendimento humano não segue na mesma 
velocidade que estão acontecendo as coisas (...) é um fluxo 
brutal de informação e a gente vive nisso, até tem um ditado 
que fala que a inteligência ficou cega de tanta informação. Às 
vezes você tem tudo e não tem nada! Então complica”. 
Jornal D: “Eu vou ter que pegar uma hora e parar de guardar 
tanto telefone, porque eles são armazenados em algum lugar. 
Eu vou ter que parar de armazenar tanta data, porque também 
tem em algum lugar para isso. Você vai ter que selecionar 
como um computador na tua casa e de vez em quando você 
vai limpando o que você não usa ou que você vai guardando 
de outra forma”. (SABER, 2006, p. 171).  

 

O sentimento de angústia e frustração dos profissionais foi identificado 

por meio de outras respostas relacionadas à questão de que o excesso de 

informação traz dificuldades na hora de priorizar as notícias, registrando os 

reflexos da Normose Informacional no cotidiano desses profissionais: 

 

TV B: “A gente não consegue dominar tudo que ta 
acontecendo porque a informação circula de forma muito 
rápida (...) eu acho que se tudo o que é notícia durante o dia 
coubesse dentro de um jornal, se faria um jornal de duzentas 
páginas”.  
TV C: “Depois que a informação ela se torna uma informação 
eletrônica com os sites, ela está muito mais rápida do que a 
nossa percepção sobre a informação (...) a impressão que eu 
tenho é que ela está velha a todo o momento. Aí eu fico 
bastante angustiada. Isso me angustia porque eu to sempre 
achando que a gente está atrás”. (SABER, 2006, p. 171) 

 

Os profissionais demonstraram ainda enfrentarem dificuldades em 

controlar o volume de informação que chegam às redações e concordam que 

há uma dependência de informações que pode não ser benéfica. Com o 

cotidiano voltado à divulgação das notícias sempre em primeira mão, há um 

desgaste do profissional. Como registrou Marina Saber: “On-Line D: “É uma 

luta (...). Eu também tento dar uma balanceada na informação, pra mim ela é 

tão ruim, é tão perniciosa quanto uma droga porque ela vicia, você fica 

completamente dependente da informação (...).”. (SABER, 2006, p. 172) 

A pesquisa de Saber (2006) registra a percepção dos jornalistas quanto 

a alguns sintomas de fenômenos que envolvem a temática sobrecarga de 
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informação identificando, em seu cotidiano, sintomas e aspectos físicos e 

psicológicos tais quais: falta de concentração, falhas de concentração, 

dificuldades em adormecer, ansiedade, falhas de memória, estresse, fadiga de 

informação, alteração de humor, dor de cabeça. Os sintomas podem ser 

observados no gráfico abaixo: 

 

 
  Quadro 1 - Fonte: SABER, 2006, p.204 

 

Foram relatadas situações de fadiga e estresse após o dia de trabalho 

na redação, sempre após a exposição à informação em demasia. Os principais 

sintomas da fadiga, fenômeno causado principalmente pelo excesso 

informacional e que atinge a maior parte dos jornalistas entrevistados, 28%, 

como aponta o gráfico acima são: cansaço mental, fadiga física e psicológica e 

perda da eficiência no trabalho. Já a neurose informacional que atinge 25%, 

provocada principalmente pela ansiedade.  

Segundo aponta Saber, o ambiente e o próprio profissional são 

responsáveis pelos efeitos causados pela sobrecarga de informação, segundo 

demonstraram 18% dos entrevistados que se dizem acometidos pelo vício da 

informação. Os entrevistados confessam que é angustiante o excesso de 

informação a que estão submetidos e que não sabem como filtrar o que é 

realmente necessário para que suas atividades possam ser realizadas. Um dos 

participantes da pesquisa, identificado como TVA se identifica com o vício de 

informação. A jornalista se diz tão dependente a ponto de “no fim de semana 

não poder ficar sem acessar o computador”. Ela diz ainda que sente uma 
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grande necessidade de olhar os emails, sites e também o celular. “Tenho que 

ficar observando se o celular tem mensagem, se tem ligação. Eu tenho um 

pouco isso, da dependência de achar que alguém está se comunicando comigo 

e eu posso não estar recebendo essa mensagem (...)”. (SABER, 2006, p.178).  

Outros entrevistados concederam a seguinte resposta:  

 

TV C: Em poucas horas a minha cabeça já ta confusa, eu já 
confundo palavras, eu tenho esse problema (...). Eu sei que 
isso é uma ansiedade (...). É dor de cabeça, mas é a questão 
da tontura, é do cansaço, da fraqueza. 
Jornal C: É uma coisa impressionante, eu to lendo uma coisa 
aqui e falo: Será que daqui há dez minutos eu ainda vou me 
lembrar disto? Eu não sei como se processa esse filtro, mas é 
angustiante esse excesso de informação que você tem!.” 
(SABER, 2006, p.179).  

 

Brum (2007) acredita que a melhor maneira de lidar com este fato é “(...) 

conscientizando-se dos perigos que o uso excessivo da informática acarreta, 

conseqüentemente as pessoas terão que se organizar para preservar sua 

saúde mental e física”. Já Saber (2006) diz que é necessária uma auto-análise 

para que sejam identificados os fenômenos ligados à sobrecarga de 

informação, intoxicação da informação, a fadiga da informação, a neurose 

informacional, o vício da informação, a cibernose e a informatose.  

Saber destaca entre estes, dores de cabeça, irritabilidade, falhas de 

memória, falta de concentração, e acrescenta que os sintomas, identificados 

em sua pesquisa com jornalistas, “são sinais de que estes profissionais estão 

sendo submetidos a uma grande quantidade de informações que tem trazido 

reflexos na saúde mental, física e psicológica.” (SABER, 2006, p.211) 

As questões apontadas nos estudos de Brum (2009) e Saber (2006) 

abrem caminhos para novas discussões sobre o tema, visto que a patologia 

pode se desencadear de diversas formas e afetar diversas pessoas. Os 

estudos empíricos são utilizados como base para a realização desta referida 

pesquisa que busca analisar o comportamento dos usuários do Twitter.  
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5 – O QUE É TWITTER? 

 

 
                                                                                                                                            www.osmalvado s.com  

 

Explicar o que é o Twitter e para que realmente serve essa ferramenta 

tem sido um desafio em momentos em que descobre-se as potencialidades 

desta rede no compartilhamento veloz de conteúdo. O Twitter é uma 

ferramenta semelhante a um microblog que mantém um serviço global de 

mensagens rápidas, onde os participantes postam as informações e 

respondiam à pergunta básica: What are you doing? (O que você está 

fazendo?). No entanto, com o tempo e a descoberta pelas potencialidades, 

como a agilidade, promovidas pela ferramenta, a “utilidade” do serviço foi se 

modificando e a atual pergunta que aparece na página inicial do site é: What’s 

happening? (O que está acontecendo). O serviço de troca de mensagens foi 

criado em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams, em projeto da 

empresa Odeo, e foi “descoberto” pelos internautas, principalmente pelos 

brasileiros, em 2008.  

O Twitter é uma mistura de mídia social e ferramenta de comunicação,  

de blog, celular, MSN, um espaço de troca de mensagens, assim como os 

torpedos de telefones celulares, só que, na Internet, como um blog. Além da 

atualização feita pelo computador, o participante também pode utilizar o 

telefone celular para tal, daí a semelhança entre o tamanho dos dois formatos. 

O serviço foi lançado em outubro de 2006 pela empresa Obvious. Essas 

mensagens curtas, constantemente enviadas, são também chamadas de 

tweets ou piados.  

Cada membro do Twitter cria um perfil, e pode escrever mensagens de 

até 140 caracteres (Tweets). Estas mensagens são lidas por aqueles que 
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decidem seguir aquele membro. Assim seguidores são os outros membros do 

Twitter que recebem e lêem suas mensagens. É possível seguir outros 

membros, e acompanhar as mensagens deles no chamado time line, onde as 

mensagens de todos os que você segue aparecem na ordem cronológica em 

que foram escritas. Há possibilidade, ainda, de se enviar mensagens privadas 

e direcionadas a contatos selecionados para tal. Cada página é personalizada 

pelo perfil do usuário, com uma pequena biografia. 

Isso cria uma espécie de filtro, onde se lê as mensagens de quem se 

segue, e escreve mensagens para seus seguidores. Nessa interação é 

possível ainda a retransmissão, ou retuitar (RT). Quando se recebe uma 

mensagem de alguém que se segue, é possível copiá-la e enviá-la para que 

seus seguidores possam lê-la. Pesquisa recente do Ibope, publicada no dia 

03/12/09 e que trabalhou com o universo de 8,7 milhões de internautas no país 

informa que o brasileiro é: 

 

(...) o usuário que mais passa tempo no site do Twitter, diante 
os usuários do mundo inteiro. De acordo com a pesquisa 
divulgada, o brasileiro passa aproximadamente 57 minutos, em 
média, no Twitter durante o mês de outubro. No segundo lugar 
aparecem os britânicos, que ficam com a média de 38 minutos, 
e em seguida os norte-americanos, que ficam 32 minutos no 
site. (http://www.twitterbrasil.org. Acesso em 09/12/09). 

 

Nos EUA, o serviço chamou a atenção em 2008, durante as eleições 

para a presidência. Barak Obama e John McCain mantiverem perfis no Twitter 

e sempre atualizados. Muitos outros dados importantes, como ataques 

terroristas em Mumbai, na Índia, o serviço se destacou ainda mais na mídia. As 

celebridades também fazem parte deste espaço onde aceitam e colaboram 

com seus seguidores, informando todos os passos cotidianos.   

De acordo com resultados de pesquisa da comScore.Inc, publicada em 

11.08.201025, o Brasil mantém pouco mais de 14 milhões de usuários do 

Twitter, visto que, segundo o instituto de medição, o país soma a marca de 72 

milhões de pessoas conectadas. Esses números são referentes à pesquisa que 

identifica entre 41 países, onde o microblog teve maior penetração em junho de 
                                                 
25 Disponível em: www.comscore.com/layout/set/popup/layout/set/popup/Press_Events/ 
Press_Releases/2010/8/Indonesia_Brazil_and_Venezuela_Lead_Global_Surge_in_Twitter_Usa
ge. Acesso em: 11.12.2010. 
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2010, com 20,5% dos internautas com 15 anos de idade ou mais tendo 

acessado páginas do microblog de casa ou do trabalho. Em primeiro lugar está 

a Indonésia, com 20,8% de usuários. A Venezuela foi a terceira colocada, com 

19%. Segundo mostra a pesquisa, quase 93 milhões de internautas de 15 anos 

ou mais visitaram o site do Twitter de casa ou do trabalho, um aumento de 

109% comparado com o mesmo mês de 2009. Veja o quadro abaixo: 

 

Top - Markets by Twitter Penetration - June 2010 
Total Audience, Age 15+ - Home & Work Locations* 
Source: comScore Media Metrix  

Location  % Reach  

Indonesia  20.8  

Brazil  20.5  

Venezuela  19.0  

Netherlands  17.7  

Japan  16.8  

Philippines  14.8  

Canada  13.5  

Mexico  13.4  

Singapore  13.3  

Chile  13.2  

United States  11.9  

Turkey  11.0  
                Quadro 2 – Os 12 países que mais acessam o Twitter.  

 

O co-fundador do Twitter, Biz Stone, afirmou que o site mantém cerca de 

105 milhões de usuários registrados26. O Twitter também pode ser mais 

popular do que se imaginava: segundo o grupo de estudos comScore, o site 

registrou um total de 69,5 milhões de visitas em fevereiro de 2010. E esta 

utilização está a aumentar a cada dia. Em junho de 2010, quase 93 milhões de 

usuários com idade a partir de 15 anos visitaram o Twitter de um local de casa 

ou do trabalho, um aumento de 109% face ao ano anterior. Uma análise das 

cinco grandes regiões do mundo revelou que a América Latina experimentou o 

maior crescimento de audiência, ao subir 305% para 15,4 milhões de usuários.  

                                                 
26 Disponível em: http://techcrunch.com/2010/04/14/twitter-has-105779710-registered-users-
adding-300k-a-day/. Acesso em 14.12.2010. 
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A linguagem dinâmica e prática desta ferramenta possibilita que esse 

conteúdo seja levado a diversos espaços, oportunizando que notícias e 

imagens sejam espalhadas pelo mundo em questão de segundos. Após ser 

postada por meio de um aparelho móvel, por exemplo, como mostra o gráfico, 

a mensagem, texto ou imagem, é transmitida aos seguidores daquele perfil, 

que a retransmitem a tantos outros usuários, que, por sua vez, compartilham 

com outros até mesmo via SMS. Da mesma forma, esse conteúdo pode ser 

colocado em outros sites, outras redes, ou usado em e-mail.  

Spyer e outros autores organizaram, em 2010, o Manual do Twitter, um 

livro em PDF distribuído livremente sob uma licença Creative Commons27, com 

a proposta de divulgar para usuários e interessados, os diferentes usos de uma 

das ferramentas de rede social que mais cresceram nos últimos anos. Os 

autores observam que cada vez mais sites com ferramentas complementares 

ao Twitter surgem para potencializar ainda mais esse relacionamento e 

compartilhamento possível no ambiente. É possível agendar tweets, encontrar 

pessoas com interesses em comum de forma mais rápida, comparar número 

de citações, criar comunidades, enviar arquivos, entre outras utilidades. Há 

muitas especulações sobre o futuro dessa ferramenta que está a definir-se 

quanto a sua utilização e percepção. A expectativa é de que até 2013, o 

serviço atinja um bilhão de usuários.  (SPYER E OUTROS, 2010, p.74). 

 

5.1 – A popularização do Twitter 

 

Pesquisa realizada em 2009 pela iDig – Instituto Digital28 aponta que um 

levantamento das Wave 3, da Universal McCann, traz o seguinte resultado: 

87% dos brasileiros lêem blogs, e segundo a comScore, 85% dos Internautas 

brasileiros participam de alguma rede social, como o Twitter. 

Spyer e outros (2010, p.10) acreditam que um dos motivos do sucesso 

deste microblog deve-se ao fato de ser um serviço incompleto, sem finalidade 

definida e que, portanto, ainda está sendo diariamente inventado, do ponto de 

                                                 
27 Disponível em: http://www.baixaki.com.br/download/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-
twitter.htm. Acesso: 15.11.2010. 

28 Disponível em http://stat.correioweb.com.br/cbonline/2009_12/pesquisa_twitter.pdf. Acesso 
em 15.11.2010. 



 

 

98 

vista técnico e também em termos de aplicação. Os autores ressaltam que, nos 

sites de rede social anteriores ao Twitter, para que se estabelecesse uma 

conexão entre duas pessoas, era necessário que as duas aceitassem esse 

vínculo. No entanto, no Twitter, não funciona assim. Nem todos se conhecem e 

alguns que se destacam, ganham o rótulo de "famosos", “celebridades”. 

 
(...) a principal condição para alguém se tornar uma celebridade 
é justamente ser mais conhecido do que conhecer. O Twitter 
funciona dessa maneira ao permitir que existam vínculos 
unilaterais entre os participantes. Você pode se ligar à cantora 
Maria Rita (@MROFICIAL), ao Roger do Ultraje (@Roxmo), 
passando pelo bruxo Paulo Coelho (@paulocoelho) e o 
cartunista Maurício de Sousa (@mauriciodesousa), sem que 
eles necessariamente te conheçam. Ao escolher “seguir” uma 
pessoa, você passará a acompanhar as coisas que ela publicar 
ao passo que ela será notificada por email que você a está 
acompanhando e decidirá se quer seguir você também. (Spyer 
e outros, 2010, p.14). 

 

O limite de postagem com até 140 caracteres é o grande diferencial. Isso 

foi estabelecido para facilitar a publicação com mensagens tais como o SMS, 

mensagem de texto enviada pelo celular que, por convenção, tem 160 

caracteres. Segundo Spyer e outros (2010, p.26), o Twitter diminuiu o tamanho 

da mensagem de 160 para 140 caracteres para caber, junto com o texto, o 

nome de usuário do remetente.  

 
Muitos usuários avançados de Twitter elogiam o serviço 
justamente pelo desafio de sintetizar a informação. Isso é uma 
mão na roda para quem começa a seguir 50, 80, 100 pessoas 
e tenta acompanhar todas as atualizações que chegam. Como 
as mensagens são curtas, você pode checar rapidamente se 
alguma coisa te interessa ou não. (SPPYER E OUTROS, 
2010, p.26). 

 

Entretanto, para compartilhar informações maiores, os usuários deste 

microblog utilizam os hiperlinks que possibilita aos interessados em conferirem 

o conteúdo completo daquela informação serem “levados” para um outro 

ambiente, hipertextualmente. Quando o serviço foi lançado nos Estados Unidos 

em 2006, pouca gente tinha celular com conexão banda larga e o SMS permitia 

que o usuário atualizasse a sua página no Twitter sem precisar do computador. 

Além de promover relacionamentos, o Twitter também estimula a troca 

de informações entre seus participantes. Essa possibilidade alimenta o 



 

 

99 

crescimento do uso da ferramenta para o compartilhamento de informações. A 

primeira motivação para se retuitar uma notícia, por exemplo, é retransmitir 

uma informação considerada relevante para o grupo de seguidores. 

Geralmente, aquele que repassa a mensagem, credita o usuário que a enviou 

incluindo o nome dele ao texto. Dessa forma, uma pessoa pode ganhar 

visibilidade e reputação - e seguidores - garimpando e chegando primeiro a 

notícias relevantes. É possível também contabilizar a quantidade de vezes que 

um endereço é repassado ou aberto monitorando por palavras-chave.  

 
Quando você faz login no Twitter, logo abaixo da área de 
busca, o serviço lista as tags que mobilizam a atenção dos 
usuários naquele momento. A partir desses serviços é possível 
acompanhar e medir o que as pessoas estão conversando, se 
é um produto novo, um candidato ou uma notícia. Também é 
possível identificar quem são as pessoas com poder de 
influência para determinados segmentos de público. (Spyer e 
outros, 2010, p.28). 

 
Essa necessidade de ser visto e seguido para ser alguém na rede, como 

aponta Paula Sibilia (2008), pode se configurar em “tiranias da visibilidade”. 

(SIBLIA, 2008, p.90). Como define a autora, nesse contexto social, é preciso 

mostrar na pele, a personalidade de cada um e essa exposição deve respeitar 

alguns requisitos. Entre estes, destaca-se o fato de que: 

 
(...) essa exposição deve respeitar outros requisitos. As telas – 
sejam do computador, da televisão, do celular, da câmera de 
fotos ou da mídia que for – expandem o campo de visibilidade, 
esse espaço onde cada um pode se construir como uma 
subjetividade alterdirigida. A profusão de telas multiplica ao 
infinito as possibilidades de se exibir diante dos olhares alheios 
e, desse modo, tornar-se um eu visível. (SIBILIA, 2008, p.111). 

 

No Twitter é possível identificar essa manifestação. Quando se faz login, 

embaixo da área de busca, o serviço lista as tags que mobilizam a atenção dos 

usuários naquele momento. A partir desses serviços é possível acompanhar e 

medir o que as pessoas estão conversando, se é um novo produto, um 

candidato ou uma notícia. Também é possível identificar quem são as pessoas 

com poder de influência para determinados segmentos de público.  

Essa busca pela popularização do perfil no Twitter, conquistando bons 

números de seguidores é tão presente em meio aos usuários que Spyer e 
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outros (2010) elaboraram um passo a passo para que se conquiste uma 

considerável lista de perfis. Eles orientam: 

 
O caminho difícil para uma pessoa comum conquistar muitos 
seguidores no Twitter é sendo útil aos outros. Você pode se 
empenhar para ter um perfil sempre atualizado, indicando o 
endereço do seu blog ou site e criar uma rotina consistente de 
compartilhar links relevantes, sendo atencioso com quem pede 
informações e participar de conversas sobre os temas do seu 
interesse. Aqueles que têm pressa podem tirar proveito de 
atalhos explorando brechas na maneira como o Twitter 
funciona hoje. A forma mais conhecida é seguir 
indiscriminadamente pessoas, ir de perfil a perfil e adicionar 
todo mundo, apostando que uma parte delas seguirá você 
reciprocamente. Um caminho complementar é usar um script 
para seguir de volta as pessoas que te seguirem. Essas duas 
atitudes, juntas, podem provocar um processo de crescimento 
artificial no qual você é mais facilmente descoberto por pessoas 
que estão começando a usar o serviço e querem estabelecer 
um grupo inicial de contatos. (SPYER e OUTROS, 2010, p.30). 
 

Os autores prosseguem com a “aula de popularidade no Twitter” e 

ressaltam que, apesar de alguns considerarem a atitude uma trapaça, os 

artifícios não são ilegais e podem funcionar dependendo da capacidade do 

usuário de se tornar relevante para os seguidores, mas, acrescentam, “(...) isso 

tem um preço: se o número de seguidores ultrapassa determinados limites, o 

usuário abrirá mão de se relacionar com as pessoas que escolheu seguir por 

não conseguir dar atenção a todo mundo”. (SPYER e OUTROS, 2010, p.30).  

Com novos aplicativos, já não é mais obrigatório ficar acessando a 

página do Twitter para ver as últimas atualizações. Há programas que 

funcionam paralelamente a navegador e ficam checando se pessoas que você 

segue publicaram mensagens novas, facilitando e possibilitando que se faça 

outras atividades no computador, simultaneamente. 

Alguns desses aplicativos são utilizados como termômetros para 

identificar a popularidade no Twitter. No TweetRank29, por exemplo, é possível 

identificar todos os perfis de usuários do Brasil, agregando valores à utilização 

da ferramenta.  

É possível encontrar os “Melhores do Twitter”, os “Mais Influentes”, os 

“Mais Populares”, os “Mais Seguidos”, os que “Mais seguem, os que “Mais 

                                                 
29 Disponível em: www.tweetrank.com.br, com acesso em 11.12.2010. 
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Tuitam” e os “Mais Listados”. Abaixo segue imagem do site onde é possível 

observar o perfil da autora desta pesquisa e suas devidas pontuações: 

 

 
Figura 5 – TweetRank de perfil do Twitter. Fonte: Twitter da autora. 

 

Abaixo, os números de seguidores, listas e amigos da autora, além da 

quantidade de Tweets postada: 

 

 

Figura 6 – Números do TweetRank. Fonte: Twitter da autora. 
 

 

5.2 – A necessidade de se estar sempre conectado 

 

O fato de não ser possível ficar em casa com o computador ligado 24 

horas, ou carregar o notebook para onde for, não impede essa 

retroalimentação e interação entre os usuários do Twitter, já que é possível 
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tuitar pelo celular, carregando a Internet no bolso, facilitando as trocas de 

informação: “(...) você está no bar, no shopping, no aeroporto e pode 

compartilhar pequenas jóias do cotidiano, uma frase solta e mesmo uma 

imagem ou um vídeo (...)”. (SPYER e OUTROS, 2010, p.34).  

No entanto, para se ter essa facilidade dos aplicativos é necessário ter 

um aparelho de telefone celular que comporte os programas e também o 

acesso à internet 3G ou depender da disponibilidade de redes sem fio 

(wireless) que abrangem uma gama enorme de tecnologias, desde freqüências 

utilizadas, distâncias alcançadas, até protocolos envolvidos, como a Wi-Fi 

(sigla em inglês resultante da expressão Wireless Fidelity). 

Segundo afirmou o diretor do site Twitter, Biz Stone, em julho de 2009, 

existem quatro bilhões de usuários de celulares no mundo levando consigo 

equipamentos prontos para usar o Twitter. “(...). Pode ser muito transformador 

se dar conta que pessoas podem ter acesso a essa rede em tempo real tendo 

apenas um celular”. (SPYER e OUTROS, 2010, p.36). 

De acordo com informações da Anatel e da Telecom (Informação e 

Serviço de Telecomunicações)30, em agosto de 2009, no Brasil, existiam 83 

celulares por 100 habitantes, um aumento de 20,07% comparado com o 

número registrado em junho de 2008. E esse contingente só tende a aumentar. 

Ainda segundo a mesma fonte, o país mantinha a marca de 159.613.507 linhas 

de telefonia móvel. Em junho de 2009, foram 2.111.694 habilitações novas, o 

que representa um crescimento de 1,34% no número assinantes. A crescente 

facilidade de se obter um telefone celular também auxilia a popularização da 

utilização das redes sociais da Internet, em especial do Twitter.  

Entende-se que essa facilidade de se compartilhar conteúdos, produzir e 

acompanhar a produção de outrem, possibilitada pelo ciberespaço é uma das 

responsáveis por atrair cada vez mais pessoas ao Twitter. No caso desta rede, 

tanto os usuários que postam, como os usuários que seguem, “necessitam” 

dessa retroalimentação de informações e conteúdos. 

Outro atrativo é o baixo custo da transmissão destas mensagens e a 

facilidade em sua difusão. Manuel Castells (2003) diz que o tipo de informação 

que prospera na Internet se relaciona com a liberdade de expressão. Qualquer 

                                                 
30 Disponível em www.agora.uol.com.br/grana/ult10105u607106.shtml. Acesso em 15.11.2010. 
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pessoa pode participar, seja ela uma personalidade conhecida ou anônima. 

Essa plataforma de fácil utilização possibilita que qualquer pessoa publique, em 

breves linhas, as suas produções no espaço e as atualize quantas vezes 

preferir.  

Os meios de comunicação registraram muitas manchetes que vieram à 

tona após serem noticiados no Twitter, onde os meios tradicionais de 

comunicação não tinham alcance. Entende-se, portanto, que a linguagem 

escrita de fácil acesso e dinâmica, base comunicacional nesta interação, 

utilizada e propagada no ambiente também é atraente para a popularização da 

utilização da rede.  

O fato de se resumir as informações em 140 caracteres, não apenas 

limita, e sim incentiva a uma criatividade para se condensar a notícia e 

subdividi-la em vários tweets para que a mensagem seja transmitida. Isso faz 

com que haja um esforço por parte dos usuários para entender e se fazerem 

compreender no ambiente, em postagens e atualizações de leituras que se 

tornam, de certa forma, fragmentadas. 

Entretanto, segundo Spyer e outros (2010), o Twitter pode ser útil e 

dispersivo ao mesmo tempo e agiria como um “vampiro de tempo”, pois esse 

envolvimento com a ferramenta e todos os seus serviços, pode sugar, drenar 

uma quantidade grande da atenção de usuários com seu conteúdo abundante 

e sempre atualizado.   

 
Dezenas de seguidores facilmente se convertem em centenas 
de mensagens e quando você se dá conta, está ocupando cada 
brecha do seu dia para mandar e checar atualizações. Ainda 
assim, não dá para comparar Twitter com outros conhecidos 
promotores de distração como Orkut e MSN porque a função 
do Twitter não se resume a promover relacionamentos. Os 
usuários do Twitter tendem a ser pessoas informadas porque 
existe uma preocupação entre os participantes do serviço - que 
beira a neurose - de saber tudo o que está acontecendo agora. 
(SPYER e outros, 2010, p.40). 

 

Essa afirmação corrobora para o prosseguimento dessa pesquisa no 

que consiste identificar se o Twitter, por essa capacidade de oferecer uma 

quantidade imensa de informações, não seria um meio onde se possa 

identificar a Normose Informacional. 
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6 – METODOLOGIA DO ESTUDO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 
www.osmalvados.com  

 

 
 

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

uma abordagem qualitativa e quantitativa, visto que, conforme apontam Martins 

& Bicudo (1989) in Souza, Manhães e Kauark (2010), a Pesquisa Quantitativa 

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

sistemática; evento bem especificado, delimitado e mensurável) e Qualitativa 

investiga fenômenos (aquilo que se mostra, que se manifesta) evento cujo 

sentido existe apenas num âmbito particular e subjetivo). (SOUZA, MANHÃES 

E KAUARK, 2010, p.15-16) 

Por se tratar de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, 

envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas, descrevendo característica 

e estabelecendo relações entre variáveis, segundo aponta Antonio Carlos Gil 

(1989, pp.44-45), visa proporcionar maior familiaridade com o problema e 

envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o fato pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. (SOUZA, MANHÃES E KAUARK, 2010, p.16). 

Utiliza-se, ainda, neste método, a observação participante, levando-se 

em consideração que a autora também é usuária desta rede e, como 

participante atuante, identifica as características principais desta para se 

abordar o assunto com maior propriedade. Como aponta Flick (2004) e também 

Gil (1989) entende-se ser esta observação necessária para se analisar as 

possíveis influências do material informacional produzido no espaço e sua 
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dinâmica, servindo de aporte na investigação dessas influências patológicas 

nos usuários.  

Os dados quantitativos, resultados da pesquisa aplicada, aqui 

apresentada, foram traduzidos em números através de informações coletadas 

que em seguida foram analisadas e interpretadas. Richardson (1989) ressalta 

que os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais, “contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos”. 

 Partindo desse pressuposto busca-se com a pesquisa identificar no 

relato de usuários do Twitter, selecionados aleatoriamente e espontaneamente, 

se estes sentem sintomas que podem ser classificados como sobrecarga da 

informação por meio dessa interação e dinamicidade oferecida nesta rede. A 

iniciativa deste estudo é identificar se esse ambiente é propício para a 

disseminação da Normose Informacional, se esses usuários sentem alguns 

efeitos desta patologia e quais são esses, além de identificar o grau de 

conhecimento desses usuários frente a este mal. 

Segundo aponta o escritor Leonard Felson (2001), todas as 

metodologias de pesquisa apresentam limitações e cabe ao pesquisador 

compreender estes problemas e buscar minimizá-los escolhendo a metodologia 

(ou combinação delas) que melhor atenda aos objetivos da pesquisa. Partindo 

desse pressuposto, o procedimento metodológico utilizado para esta coleta de 

dados foi o questionário eletrônico elaborado no Google Docs, um pacote de 

aplicativos do Google que funciona totalmente online diretamente no browser, 

composto de um processador de texto, um editor de apresentações, um editor 

de planilhas e um editor de formulários. Nesta primeira etapa da pesquisa, 

elaborou-se um questionário estruturado com 18 questões de múltipla escolha, 

caixa de seleção e resposta pessoal, concernentes ao problema proposto. 

Tendo em vista a investigação do problema desta pesquisa voltada aos 

usuários do Twitter somente, buscou-se contato por meio da própria ferramenta 

analisada. O questionário foi enviado pelo Twitter, respeitando o limite de 140 

caracteres, e foi compartilhado pelos seguidores do perfil da autora dessa 
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dissertação. A lista de seguidores é formada por conhecidos e também 

desconhecidos. Um fato interessante é a oportunidade de compartilhamento do 

questionário por meio dos “retuites”. Os seguidores do perfil compartilharam a 

pesquisa com os seus seguidores, formando uma teia, ou seja, foi observado 

“na prática” esse conceito de relacionamento típico da rede social, onde um nó 

interage com o outro, formando uma cadeia de interações.  

Por ser o universo de usuários do Twitter no país um fenômeno 

crescente a olhos vistos e ser praticamente impossível pesquisar todos os 

usuários desta ferramenta, foi escolhido o questionário eletrônico por ser 

aquele que utiliza o meio eletrônico para sua aplicação. (SILVA, SANTOS E 

SIQUEIRA, 1997).  

Visto que os usuários desta rede estão conectados a todo o momento, 

acredita-se ser pertinente a aplicação desta pesquisa por meio da Internet e, no 

Google Docs, é possível responder as perguntas no seu próprio Twitter, de 

forma prática e rápida. O programa permite que as questões sejam salvas 

automaticamente, em planilhas, diretamente no e-mail da pesquisadora. 

Dentre as principais vantagens do questionário eletrônico, em relação às 

modalidades “Entrevista pessoal” e “Entrevista por telefone”, Evans e Mathur 

(2005) e Hipólito et al, (1996) destacam:  agilidade na aplicação, no controle e 

follow-up das respostas;  agilidade na tabulação dos resultados;  facilidade de 

utilizar maiores amostras; flexibilidade e diversidade na elaboração de 

questões,  baixo custo de implementação, e exigência de resposta completa.  

Acredita-se ser útil este questionário, à medida que é possível um 

controle sobre o preenchimento, impedindo, por exemplo, que o respondente 

avance para um item seguinte, se a questão presente não for respondida de 

modo correto, obedecendo rigorosamente às instruções fornecidas. Este 

questionário também possibilita maiores agilidade e rapidez na apuração dos 

dados coletados. Essa característica torna também inteiramente confiável a 

tabulação, reduzindo a possibilidade de erro. 

A elaboração do questionário eletrônico para esta pesquisa buscou 

manter uma linguagem simplificada e direta para que o participante 

compreendesse e respondesse com clareza o que estava sendo perguntado. O 

questionário enviado também passou por um teste prévio, em um universo 

reduzido, para que pudessem ser corrigidos eventuais erros de formulação. Foi 
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elaborada, ainda, uma carta explicativa contendo a proposta da pesquisa, 

instruções de preenchimento e agradecimento, de forma que os participantes 

não tivessem dificuldades em responder às propostas.  

Segundo Palmer (2000), as vantagens obtidas com a pesquisa via 

Internet, se comparando com pesquisas de outras vias são: menor custo de 

aplicação; menor tempo de realização e, portanto, uma maior taxa de resposta. 

Segundo Felson (2001), manter o questionário online por mais tempo, 

possibilitando a participação de usuários que acessam a Internet apenas 

ocasionalmente, pode aumentar em 20% a 30% o número de respondentes. A 

relevância verificada na aplicação deste questionário passou pela facilidade 

com que se interroga um elevado número de pessoas, num espaço de tempo 

relativamente curto.  

Levou-se em conta, ao escolher esse método para colher dados, 

considerações como o fato de o público alvo ser os usuários do Twitter, e, 

portanto, serem pessoas que possuem ou têm acesso com facilidade a 

computador com acesso à Internet e também o fato da população ter 

familiaridade com o computador e com esse aplicativo. Nessa pesquisa, o 

tempo de resposta via Internet, após o envio do questionário, durou 30 dias, e 

aconteceu entre os meses de novembro e dezembro de 2010.  

Em se tratando de um tema tão presente nesta primeira década do 

século XXI, é válido lembrar o que afirma Manuel Castells (2003), ao ressaltar 

que uma pesquisa não pode ser completa quando seu objeto se desenvolve e 

muda muito mais depressa do que o sujeito pesquisador. As páginas que se 

seguem são, portanto, tentativas de se reunir discussões e diálogos sobre um 

processo contemporâneo no contexto sócio-cultural ainda em transformação, e, 

portanto, o assunto não se esgota neste estudo. 

 

6.1 - Resultados 

 

Nesta pesquisa por meio da aplicação de um questionário com um grupo 

amostral, a leitura e análise dos dados coletados tiveram por finalidade 

responder à questão: “Como os rastros da Normose Informacional podem ser 

identificados no ambiente do microblog Twitter, entre os usuários Nativos e 
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Imigrantes Digitais?”. Foram obtidas 205 respostas por meio do questionário 

online que ficou disponível por 30 dias. 

Com o material bibliográfico pesquisado, foi possível obter algumas 

bibliografias que demonstram que a dinamicidade, a disponibilização constante 

de conteúdo e informações no Twitter podem possibilitar o excesso de 

informações, e isto pode causar a Normose Informacional em meio aos seus 

usuários, caso estes dediquem muito tempo à ferramenta, sem utilizar filtros ou 

utilizar alguma seleção do material lido.  

Buscou-se através das 18 questões apresentadas no questionário em 

anexo identificar, em meio a esses usuários, suas percepções quanto a essa 

questão. As perguntas foram estruturadas da seguinte maneira: - Questões de 

1 a 4: Identificação do sujeito; - Questões de 5 a 7: Voltadas ao uso e acesso à 

Internet; - Questões de 8 a 15: Voltadas à relação do sujeito com as 

informações recebidas pelo Twitter e pelo uso dessa rede; - Questões de 16 a 

18: Voltadas ao conceito de normose e relação de dependência com a rede. 

Vale ressaltar que questões como classe social não foram questionadas, 

visto que, só foi levado em consideração o fato de serem usuários ou não da 

referida rede social. Diferenciações entre os sexos também não serão 

questionadas neste trabalho, visto que não foi identificada relevância do 

assunto para o resultado final desta proposta. Entre as 205 participações, 54% 

(111 respostas) foram mulheres, e 46% (94 respostas), por homens. Ressalta-

se ainda que o nível predominante dos informantes desta pesquisa foi usuários 

do Twitter com graduação incompleta, perfazendo um total de 31%, seguidos 

por usuários com superior completo, 26%. Os respondentes pós-graduados 

equivalem a 20% e os com mestrado e mestrado incompleto, equivalem a 4% 

cada. Os alunos do ensino médio que responderam às questões equivalem a 

10%. Já os que possuem doutorado incompleto equivalem a 3%, contra os com 

doutorado completo, que equivalem a 2%.  

Quanto maior seu grau de escolaridade, maior será sua faixa etária. 

Entre os pesquisados, 49% utilizam a rede no período de um a dois anos e 

36% utilizam a menos de um ano. Do total, 13% há mais de dois anos e 2% 

marcaram a opção “Outra resposta”. Entre esses respondentes, a maioria, 

74%, diz não conhecer o conceito de normose e 26% disseram conhecer o 

assunto. Serão apresentados, nesta exposição, 12 gráficos.  
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O gráfico 1  demonstra o percentual de informantes quanto à faixa 

etária: 

              Gráfico 1 – Faixa etária 

 
Fonte: Pesquisa da autora 

 
Na análise do gráfico 1 , nota-se que o maior número encontrado, 39%,  

é predominante na faixa etária que varia de 20 a 25 anos, público que se 

encaixa no perfil dos Nativos Digitais apontados por Presky (2001), Gary Small 

e Gigi Vorgan (2008), como usuários que nasceram após os anos 1980, 

quando a NTICS já predominavam na sociedade, e, por isso, têm maior 

facilidade e adaptação a essas ferramentas. A amostra selecionada para a 

pesquisa foi qualquer usuário do Twitter, independente de faixa etária, de 

diferentes localidades. Em segundo lugar, com 22%, estão usuários entre 26 a 

30 anos, seguidos pelos respondentes entre a faixa etária menos de 20 anos, 

com 12%. Logo após estão os usuários de 31 a 35 anos, com 11% e os de 36 

a 40 anos e os que possuem mais de 40 anos que equivalem a 8% cada.  

Segundo Sarah Perez (2009)31, a média de idade dos usuários do 

Twitter vem diminuindo com o passar do tempo. A autora, afirma que, 37% dos 

indivíduos entre 18 e 24 anos em 2009 usaram o Twitter, quando apenas 19% 

o fizeram em dezembro de 2008. E na faixa de 25 a 34 anos, 31% usavam o 

serviço de comparação com apenas 20% dos respondentes em dezembro de 

2008. Combinados, os grupos representam mais de metade dos pesquisados. 

                                                 
31 Autora do artigo As Facebook Ages, Gen Y Turns to Twitter, disponível no site: 
http://www.readwriteweb.com/archives/as_facebook_ages_gen_y_turns_to_twitter.php. Acesso 
em 12.12.2010. 

 

 



 

 

110 

Perez acredita que a procura desta ferramenta por essa faixa etária de 

18 a 24 anos se deve, também, ao fluxo de tweets de celebridades e como 

formas de construir inteiramente novas listas de contato online e criar novas 

identidades, mais estreitamente ligadas ao compartilhamento de informações. 

A autora acrescenta que não houve nenhum estudo em profundidade que 

detalhasse todas as razões às quais essa geração tenha optado por adotar ao 

microblog, mas ela cita Craig Watkins, professor da Universidade do Texas e 

autor do livro "The Young and the Digital". Ele diz que os indivíduos 

testemunham "(...) um tipo de fechamento dessa lacuna geracional no que se 

refere à tecnologia." Jovens e velhos estão se unindo nas mesmas redes e 

interagindo nos mesmos espaços. 

Nota-se, ainda que, o predomínio na faixa etária dos informantes está 

diretamente associado ao seu nível de escolaridade, visto que são os 

indivíduos da faixa etária aqui em destaque, que estão cursando algum nível 

superior e também pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu. Ao deixar a 

parte da identificação do respondente e partindo para a segunda etapa do 

questionário, o gráfico 2 apresenta a finalidade da utilização da Internet: 

 

                    Gráfico 2 – Para qual finalidad e usa a Internet? 

 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

Considerando os dados do gráfico 2 , observa-se que há um equilíbrio 

entre os motivos que levam o informante a utilizar a rede. Nesta questão foi 

possível obter mais de uma resposta por usuário, e além das disponibilizadas 
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pela pesquisa de múltipla escolha, eles puderam também escrever uma 

resposta pessoal. Dos 205 participantes, apenas seis deram somente uma 

resposta: dois responderam trabalho; um respondeu lazer, um respondeu 

divulgação, um respondeu pesquisa e um respondeu rede de relacionamentos. 

Os outros 199 respondentes marcaram de duas a seis questões apresentadas.   

Neste caso, os dados apontados como “pesquisa” e “trabalho” também 

podem ser considerados como busca de informação, de conteúdo, visto que 

tais atividades se apresentam dependentes em sua realização (BRUM, 2009). 

Segundo a mesma pesquisadora, esses dados podem revelar que o tempo 

utilizado na Internet tem sido empregado de acordo com a prioridade dos 

indivíduos. Brum (2009) ressalta que esse fator se deve ao receio de ficar 

desatualizado, e que, com “a tentativa de acompanhar as miríades de teorias 

preconizadas pelos gurus do conhecimento, esses indivíduos acabam por 

demorar-se no consumo cada vez maior de informação através de pesquisas 

que realizam pela web”. (BRUM, 2009, p.119) 

A freqüência na utilização da Internet e da rede social Twitter, em 

específico, pelos respondentes, que desejam se manter informados a todo o 

momento, pôde ser identificada no próximo gráfico que se segue:  

  

                                         Gráfico 3 – Local de acesso 

 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

No gráfico 3  observa-se que a maior parte, 98%, dos participantes 

acessa a Internet de casa, levando-se em consideração que os respondentes 

puderam marcar mais de uma opção, visto que há usuários que acessam a 
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rede tanto do local do trabalho, quanto de sua própria residência. Vários fatores 

contribuem para o aumento do acesso em residências. Dos respondentes, 65% 

disseram acessar a ferramenta do local de trabalho, 20%, da Instituição de 

Ensino, 16% marcaram outras opções e 4% acessam a rede de lan houses. 

Dos 205 participantes, 128 responderam que acessam a Internet de 

casa e também do trabalho, entre outros lugares. Levando-se em consideração 

que esses dois locais representam juntos, uma parte considerável das horas do 

dia de um indivíduo, o acesso dos dois locais pode ser considerado um indício 

de que, acessar a Internet, e, portanto a rede social em questão, é algo de 

extrema necessidade para o usuário, que dedica, desta forma, uma grande 

parte do seu tempo diário ao acesso à Web. 

Dos 205 participantes, 53 responderam que acessam a Internet apenas 

de casa e 03 responderam que acessa apenas no trabalho. Nas respostas 

coletadas, entre as informações apresentadas, foi possível identificar a 

utilização constante do Twitter por meio de dispositivos móveis. Esta rede 

social é dinâmica, simples e, pela proposta de escrever a mensagem com 

apenas 140 caracteres e fácil de ser manuseada. No próximo gráfico é possível 

identificar o tipo de conexão com a Internet utilizada pelos respondentes:  

 

                            Gráfico 4 – Tipo de con exão da Internet 

 
           Fonte: Pesquisa da autora 

 

 

O gráfico 4 , com a questão sobre o tipo de Internet utilizada, entre os 

205 respondentes, apenas 04 dizem utilizar Internet discada e 05 optaram por 
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não responder essa questão. Nota-se que o uso crescente do computador e a 

facilidade para adquirir algum modelo, também se reflete na aquisição de um 

tipo de Internet que atenda às necessidades do usuário, sem ocupar a linha 

telefônica ou apresentar um sistema lento de acesso à web. A facilidade na 

aquisição de computadores e a diminuição do custo operacional de acesso à 

Internet são fatores relevantes para os usuários.  

A maior parte dos informantes utiliza Internet a cabo: 66% dos usuários, 

seguida por 26% dos usuários que utilizam a rede móvel, 12% de usuários de 

outras redes e 8% de usuários da rede a rádio. Essa pergunta também 

possibilita duas ou mais respostas, visto que, há usuários que possuem 

Internet em casa e também em outros lugares. Foram apresentadas ainda, nas 

respostas, os sistemas ADSL, velox, Banda Larga e 3G. O estudo da Fnazca32 

aponta a utilização deste tipo de Internet como tendência, já que a posse de 

banda larga cresceu 7 pontos percentuais em 1 ano. 

O próximo gráfico apresenta uma questão mais pontual quanto ao 

excesso de informações às quais os indivíduos estão expostos, o cerne da 

questão principal que norteia essa pesquisa de mestrado, que busca identificar 

sintomas da normose informacional no ambiente do Twitter: 

 

Gráfico 5 – Dificuldade em escolher um texto ou inf ormação na rede 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa da autora 

 

 

O gráfico 5  apresenta que a maior parte do usuários do Twitter que 

participaram da pesquisa, 56%, não sentem dificuldades em selecionarem a 
                                                 
32 Disponível em http://www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2010/11/fradar-7.pdf. Acesso 
em 12.12.2010. 



 

 

114 

informação disponível nesta rede, mesmo estando em meio ao fluxo constante 

de mensagens informacionais disponíveis. No entanto, 36% sentem essa 

dificuldade às vezes e 7% sentem dificuldades nessa seleção. Apenas 1% dos 

entrevistados marcou a opção “outra resposta”, onde afirma fazer uma espécie 

de seleção com a resposta: “leio alguns e vejo o melhor”. 

Leva-se em conta que os usuários do Twitter formam um grupo 

específico que, geralmente mantém ainda outras redes e outros afazeres 

sempre utilizando a Internet. São, portanto, pessoas já acostumadas com esse 

fluxo constante. Mesmo assim, ainda foram obtidas respostas de usuários que 

admitiram sentirem essa dificuldade, mesmo, esporadicamente.  

Essa dificuldade em selecionar a informação que realmente interessa ao 

indivíduo é assunto de pesquisa de Ryon Braga (2010)33, que acredita que o 

excesso de informação na mídia pode estar causando um relativismo absoluto 

nas concepções humanas.  

Segundo o autor, assuntos identificados por ele como futilidades 

circulam ao lado de outras questões, com idênticos formatos, espaços 

editoriais e repercussão. Braga exemplifica ao afirmar que a notícia importante 

desaparece encolhida sob a multiplicação infinita de “fofocas” sobre 

celebridades, rusgas teatrais entre políticos, declarações oficiais, etc.  

 
O viciado em informação precisa saber tanto sobre a nova 
tecnologia de aparelhos de mp3 quanto o resultado do 
campeonato mundial de ping-pong, tanto sobre as oscilações 
da bolsa em Kuala Lumpur quanto à nova safra de desenhos 
animados do Cartoon Network, independente da necessidade 
real de saber tais coisas. (BRAGA, 2010) 

 

A grande quantidade de informações, segundo o autor, inviabiliza a 

hierarquia de valores do receptor, impossibilitando-o de avaliar o que é de fato 

fundamental e o que é supérfluo.  

A freqüência da utilização do Twitter diariamente é a questão abordada 

no próximo gráfico: 

 

 

                                                 
33 Disponível em http://www.mettodo.com.br/pdf/O%20Excesso%20de%20Informacao.pdf, 
acesso em 12.12.2010. 
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          Gráfico 6 – Com que freqüência utiliza o Twitter diariamente 

 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

 

O resultado do gráfico 6  demonstra que a maior parte dos usuários, 

44%, utiliza a rede por mais de três horas diariamente. No entanto, 13% 

afirmam não utilizar essa ferramenta todos os dias. Foram obtidas ainda 

respostas que não estavam na caixa de seleção como: “o tempo em que 

estiver conectado à Internet”, “o dia todo”, “enquanto estiver online” e, ainda, 

“não tenho uma freqüência, às vezes fico o dia inteiro, às vezes tem dia que 

nem entro”, o que demonstra que a dinâmica e a facilidade de se fazer algum 

outro tipo de trabalho e se manter online neste ambiente, atraem usuários que 

necessitam ficar online a maior parte do tempo possível para acompanhar, e 

compartilhar, o número de mensagens de forma constante.  

Estes resultados revelam que cada vez mais, a quantidade de 

informação e a disponibilidade de compartilhamento de conteúdo, de 

relacionamentos na web interferem no tempo de acesso dos usuários. Brum 

(2009) aponta que a busca, análise, seleção, compartilhamento do conteúdo 

são fatores que requerem tempo, além de outras inúmeras atividades que a 

própria web se compromete em oferecer a fim de seduzir seus usuários.  

O próximo gráfico apresenta quanto tempo os usuários ficam sem ler as 

informações disponíveis no Twitter: 
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     Gráfico 7 - Quanto tempo fica sem ler as infor mações desta rede 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa da autora 

 

O gráfico 7  mostra que 54% dos usuários pesquisados ficam até um dia 

sem ler as informações do Twitter. Do total, 9% ficam mais de dois dias sem ler 

essas informações e 14% ficam até dois dias sem conferir o conteúdo 

disponibilizado na rede. Entre as repostas obtidas, 22% que representam 

outras respostas, encontram-se abordagens como: “não fico sem ler essas 

informações”, “nenhum dia”, “30 minutos”, “menos de um dia”, “todo dia leio 

várias vezes”, “no máximo 8 horas para dormir”, “não tenho como precisar isso, 

às vezes fico alguns dias; tem semana que vejo todo dia”.  

A dinamicidade na postagem de informações possibilitada pela 

ferramenta mantém uma exigência para que o usuário esteja sempre ativo, 

visto que as mensagens são postadas a todo o tempo e, quanto mais tempo 

ficar sem ler as informações, mais desatualizado ficará frente às informações.  

Quanto a esse resultado, observa-se a afirmação de Weil (2000, p.62), 

disponível na página 76 desta pesquisa, sobre os internautas que se 

encontram constantemente na situação de se depararem com milhares de 

indicações, referências e informações diversas a respeito de cada assunto que 

estão pesquisando, o que faz com que eles fiquem com a constante ilusão de 

que podem tudo conhecer.  

O próximo gráfico proporciona uma estimativa quantitativa do número de 

mensagens que é lido pelos usuários no Twitter. 
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        Gráfico 8 - Qual o número de mensagens lê d iariamente 

 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

No gráfico 8 , nota-se que a maioria, 66%, lê, diariamente, mais de 30 

mensagens desta rede. Dos participantes, 13% lêem de 11 a 20 mensagens, 

7%, de 1 a 10 mensagens e 9% lêem de 21 a 30 mensagens. Foram obtidas 

ainda outras respostas (5%), como: “não sei informar, são muitas”, “mais de 

700 tranquilamente”, “muitas, muitas mesmo”, “Quando acesso, de 21 a 30 

mensagens”, “Bem mais do que 50, mas não fico contando”. Isso comprova 

que há mesmo uma grande quantidade de informação e conteúdo disponível 

nesta rede e pessoas estão expostas a esse excesso. Outro usuário forneceu a 

seguinte resposta: “não leio diariamente”, o que demonstra que apenas uma 

minoria fica sem acessar ou ler o conteúdo disponível na rede.  

Weil (2000) lembra que, todas as patologias anteriormente descritas não 

podem ser atribuídas à informática e à sua tecnologia, mas sim ao modo de 

uso destas pelos seres humanos. “Elas são normóticas na medida em que os 

comportamentos que as geram são considerados como normais pela maioria 

da população, embora sejam destrutivas da saúde física e ou mental e, às 

vezes, mortíferas”. (WEIL, 2000, p.65) 

Partindo desse pressuposto, entende-se que, cabe, pois, aos usuários, 

fazer um tipo de filtro das informações lidas, o que é útil para si ou não, para 

que não haja uma sobrecarga informacional e esse indivíduo saia prejudicado.  

No próximo gráfico, aborda a questão: qual a atenção dos usuários às 

tantas mensagens disponibilizadas no Twitter?  
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              Gráfico 9 – Leitura de mensagens comp letas e 

iperlinks

 
Fonte: Pesquisa da autora 

 

Por se tratar de um sistema de troca de mensagens e conteúdos com o 

limite de 140 caracteres, os usuários do Twitter, quando desejam passar uma 

informação maior, mais completa, utilizam um texto pequeno e links, que, 

hipertextualmente, levam os seguidores a outras páginas para que seja 

possível completar a comunicação, o que demanda mais tempo e atenção por 

parte dos indivíduos. O gráfico 9  apresenta questões referentes a essa prática. 

Por se tratar de uma ferramenta onde há ampla recepção de conteúdos 

diversos, é possível que os usuários não completem a leitura da mensagem 

recebida.  

Nesta pesquisa, nota-se que apenas 17% lêem os hiperlinks sempre. Já 

74% lêem os hiperlinks às vezes. No entanto, apenas 4% somente lêem as 

mensagens curtas. Entre os participantes, 5% marcaram a opção “outras 

respostas”, como: “quando o tuíte é interessante, leio a mensagem completa”, 

“Raramente, só quando o assunto me interessar”, “leio tudo”, “quando são de 

amigos, sim”.  

O fato de lerem as informações, mesmo pela “metade”, causa uma falsa 

sensação aos usuários, de que estão informados, sendo que na verdade, isso 

não é real. Muitos assuntos passam despercebidos. Mas quando se 

aprofundam nos hiperlinks, quando retornam ao ambiente do Twitter, muitas 

outras informações já foram postadas na rede, e, muitas vezes, é necessário 

lê-las para que não fiquem com a sensação de “ter perdido alguma 

informação”, o que causa um tipo de círculo vicioso. A percepção do usuário 

frente ao uso excessivo da rede social Twitter pode ser observada no gráfico: 
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                                Gráfico 10 – A util ização do Twitter 

  
Fonte: Pesquisa da autora 

 

No gráfico 10 observa-se as respostas quanto à utilização excessiva do 

Twitter: 47% vêem a utilização excessiva como normal. Dos participantes, 38% 

acreditam que é prejudicial, 4% entendem como muito prejudicial e 12% não 

souberam responder a questão.  

Esta resposta é uma premissa do conceito de normose apresentado 

neste trabalho por Weil (2000): aquilo que é tido como normal por meio de 

consenso social, mas que causa malefícios à saúde sem que o indivíduo se dê 

conta disto: “(...) normas que adotamos, mais ou menos conscientemente, 

mediante a imitação de nossos pais e educadores” e que deveriam ter a função 

de “(...) preservar nosso equilíbrio físico, emocional ou mental, bem como a 

harmonia e a qualidade de vida”.  

Ou seja, segundo aponta Weil, Leloup e Crema, nem todas essas 

normas são benevolentes, mas pelo contrário, algumas delas, geram 

sofrimentos, mas, “(...) como são dotadas de um consenso social, as pessoas 

não se dão conta de seu caráter patogênico”. (WEIL, LELOUP e CREMA, 

2003, p.22). Vale ressaltar que, conforme citação na página 110 desta 

pesquisa, 74% dos respondentes dizem não conhecer o conceito de normose, 

contra 26% que disseram conhecer o assunto.  

No próximo gráfico, coloca-se em questão os sintomas sentidos pelos 

usuários – após ficarem muito tempo expostos a muita informação – que, 

segundo proposta de Weil (2000) e, de acordo com os resultados das 

pesquisas de Saber (2006) e Brum (2009), podem ser diagnosticados como 

indícios da normose informacional.  
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Gráfico 11 – Sintomas após muito tempo exposto à re de ou à internet 

 
   Fonte: Pesquisa da autora 

 

   

A análise do gráfico 11  considera que, embora anteriormente a maior parte 

dos usuários pesquisados tenha dito que não acredita que o excesso da 

exposição à informação no Twitter seja prejudicial e que não conhecem o 

conceito de normose, e, conseqüentemente, de Normose Informacional, a 

maior parte dos participantes marcou mais de uma questão para essa resposta.  

Dos respondentes, 37% dizem sentir dor nos olhos; 27% dor de cabeça; 

35% dor na coluna; 30% sentem ansiedade diante da busca e 

compartilhamento das informações na rede e 30% não sentem vontade de 

desligar o computador e 18% afirmam sentirem solidão, mesmo participando de 

uma rede com possibilidade de relação social. Do total, 27% não sentem 

nenhum dos sintomas listados e 5% sentem outros sintomas como visão 

embaralhada.  

Embora esses sintomas possam ser identificados em pessoas que 

sofram de diversas patologias, esses indícios foram apontados em indivíduos 

que sofrem com a Normose Informacional, de acordo com as questões 

apresentadas por Pierre Weil (2000), Weil, Leloupe Crema (2003), Brum (2009) 

e Saber (2006), em citações e pesquisas apresentadas nesta dissertação. 

Segundo afirma Ryon Braga (2010), é possível identificar características 

de ansiedade no trato com a informação e crescimento no nível de stress que, 
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ao subir, pode trazer conseqüências mais graves ao nosso organismo. 

“Começa com desordens do humor, com o aumento da irritabilidade e continua 

com a dificuldade para adormecer, distúrbios da memória até chegar a níveis 

elevados de stress e desenvolvimento de um comportamento neurótico”. 

(BRAGA, 2010). O último gráfico apresenta a percepção dos respondentes 

quanto a dependência da Internet e da rede social Twitter.  

 

Gráfico 12 – Dependência da Internet e do Twitter  

 
           Fonte: Pesquisa da autora 

 

 

O gráfico 12  apresenta a resposta dos usuários pesquisados à questão 

da dependência do computador e da Internet no seu cotidiano. Dos 

entrevistados, 62% acreditam que são dependentes da Internet de um modo 

geral. A dependência do Twitter foi apontada por 7%, mas uma quantidade 

expressiva, 72% afirmam não se considerarem dependentes da rede ou da 

Internet, embora, muitos destes, terem respondido que fica “o dia inteiro” 

conectado à rede e lê muito mais do que 30 mensagens por dia.  

As respostas obtidas na pesquisa demonstram a necessidade de 

comunicação e de informação inerente ao ser humano e a utilização das 

NTIC’s, em grande escala, de forma massificada até, são absorvidas cada vez 

mais rápido, causando certas dependências nos indivíduos, sem que eles 

percebam. 

A dependência de determinadas tecnologias pode ser prejudicial ao ser 

humano, como afirma Weil (2000). Contudo diagnosticar um indivíduo como 

normótico é algo complexo que deve seguir um protocolo bastante rígido para 

se obter um diagnóstico final, parte dele, apontada pela normoterapia 

defendida por Weil (2003).  
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www.osmalvados.com  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa buscou apresentar que é possível identificar sintomas 

classificados por autores e pesquisadores como característicos da Normose 

Informacional no ambiente dinâmico do Twitter e apontou a percepção dos 

usuários Nativos e Imigrantes Digitais frente a essa patologia. O problema foi 

tratado tendo como base um levantamento bibliográfico sobre os principais 

conceitos que envolvem algumas questões desta ampla temática que se torna 

cada vez mais pertinente na sociedade do século XXI. 

Com o uso crescente das NTIC’s e das redes sociais da Internet nas 

atividades cotidianas, foi possível analisar, durante a realização da pesquisa, 

que a dinâmica do Twitter possibilita a informação em excesso e cabe ao 

usuário fazer uma seleção de tempo dedicado à rede e um filtro no que vai ser 

lido por ele.  

 Para analisar os sintomas da Normose Informacional no microblog e 

compreender a percepção dos Nativos e Imigrantes Digitais neste ambiente, foi 

necessário identificar os principais conceitos de redes sociais, cibercultura e 

redes sociais da Internet; conhecer e descrever o ambiente Twitter e suas 

características; delinear quem são os Nativos e Imigrantes Digitais que estão 

neste microblog e identificar características da Normose Informacional e 

perceber suas características por meio de uma pesquisa, junto a usuários do 

Twitter aleatoriamente selecionados. 

Na pesquisa, foram identificadas amostras de uma parcela da 

sociedade, a que acessa a referida rede, que vem seduzindo a cada dia, uma 

quantidade maior de usuários atraída por essa dinamicidade e possibilidade de 
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espontaneidade, característicos do Twitter. Os dados indicam que, com o 

aumento significativo da utilização das ferramentas da web, um número maior 

de pessoas se expõe a um grande volume de informações. O levantamento 

apontou, no entanto, que não é a rede em si que ocasiona a patologia, mas 

sim, o uso indevido desta, visto que os indivíduos deveriam filtrar o tempo e as 

informações úteis que são necessárias.  

A pesquisa realizada sugere que os indivíduos que utilizam a Internet, 

ação amplamente difundida como normal na sociedade, já demonstram 

sentirem os sintomas característicos da normose informacional devido ao 

excesso da utilização da web. Os usuários não se dão conta, em maior parte, 

do que seja essa patologia, e de que esta gera uma dependência, visto que é 

necessário que se esteja sempre a par dos acontecimentos nesse momento 

social marcado pela liquidez.  

A pesquisa de campo realizada por meio do Twitter mostra o quão veloz 

as informações são transmitidas nesta rede e demonstra a praticidade nesta 

falta de barreiras, em tempo e espaço, proporcionadas pela web. Em questão 

de segundos, foi possível obter respostas oriundas de usuários de diversas 

partes do país. O instrumento utilizado, adequado ao objetivo desta pesquisa, 

neste caso específico, é uma mostra do poder das redes, do poder da forma 

organizacional social que se perpetua de forma rápida por meio da Internet.  

A pesquisa aponta a necessidade da realização de outros estudos sobre 

os efeitos físicos, cognitivos, comportamentais e sociais, que vem sendo 

modificados frente às respostas possibilitadas pelo uso, até mesmo sem 

medidas, da Internet, que permite novas formas de relação e socialização mais 

velozes, constantes e dinâmicas. Este é um tema amplo, que não se esgota 

nessa identificação apresentada nestes dados, e merece ser analisado em 

outras vertentes.  

O trabalho identificou os seguintes reflexos no cotidiano dos usuários do 

Twitter que fizeram parte da pesquisa:  

• Utilização constante da Internet e do Twitter, em específico, para 

busca e compartilhamento de conteúdo e geralmente por mais de 

três horas; 
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• Uso da web para pesquisa, contatos pessoais / familiares (ex.e-

mails), rede de relacionamento (orkut / MSN / twitter), busca de 

informação (jornal, tv, rádio, downloads, etc); 

• Acesso da web de casa, instituição de ensino e do trabalho, o que 

demonstra exposição constante à rede;  

• Dificuldade em selecionar a informação que necessita diante das 

opções apresentadas no ambiente;  

• A leitura de mais de 30 mensagens diárias, levando-se em conta, 

os hiperlinks para as notícias completas, e não apenas as que 

são postadas em 140 caracteres; 

• O fato de mesmo sem conhecer o conceito de normose, 

compreender que a utilização desta ferramenta em excesso é 

prejudicial; 

• Apresentação de sintomas relacionados à ansiedade, dor de 

cabeça, dor nos olhos, dor na coluna, vontade de não desligar o 

computador, diante desse processo de busca pela informação; 

• Demonstração de dependência da Internet de um modo geral, 

para realizar suas atividades. 

Esses resultados apontam para a hipótese apresentada no início desse 

estudo de que o Twitter pode ser considerado um ambiente propício para a 

propagação da Normose Informacional em virtude de sua dinâmica de 

atualização constante e das exigências para que se esteja sempre ativo, para 

que acompanhe as informações postadas e, embora seus usuários sintam 

alguns sintomas da patologia, não se dão conta dessa realidade.  

Os meses de preparação dessa pesquisa foram marcados por profundas 

mudanças na utilização da rede social em questão, o Twitter. No início do ano 

letivo de 2009, a ferramenta ainda era pouco difundida no país e havia pouca 

informação sobre essa organização. Quase dois anos depois, tornou-se a 

ferramenta da “moda”, com milhões de usuários e informações constantes 

sobre essa utilização. Este fato demonstra que o comportamento social tem 

sido modificado por conta das descobertas cada vez mais velozes das 

tecnologias e acredita-se que a Internet responsável por esse processo de 

aceleração, de dinamicidade na divulgação informacional.  
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É propício ressaltar que as tecnologias da Internet, as redes de 

relacionamento e afins não são as culpadas por esse excesso, e são 

importantes para as transformações sociais que se passam na 

contemporaneidade, mas cabe ao ser humano saber utilizá-las de forma 

saudável. Se não fosse essa facilidade proporcionada pela web, se teria maior 

dificuldade na realização desta pesquisa, por exemplo.  

Este assunto se mostra intrigante, envolvente e serve de motivação para 

outros pesquisadores na divulgação do fenômeno e orientação para que se 

tenha maior responsabilidade ao usar a ferramenta a seu favor, respeitando 

limites e utilizando filtros para que não se percam em conteúdos que não serão 

aproveitados e nem sejam vítimas de algo criado para auxílio. Ressalta-se que 

esta pesquisa tem como intuito contribuir para a conscientização da existência 

das normoses e trazer essas questões à Academia. 

Com os resultados aqui apresentados, demonstrando que a 

transformação constante e criação de NTICS cada vez mais velozes e 

dinâmicas, que propõem uma vida com mais facilidades ao ser humano, pode-

se afirmar que os indivíduos não foram preparados para evitar excessos quanto 

às essas questões. Acredita-se que, à medida que haja uma tomada de 

consciência dos perigos do uso excessivo da internet, dessa exposição ao 

excesso de informação, os usuários terão de se organizar para preservar a sua 

saúde mental e física. É necessário que seja evitada o surgimento de novas 

dependências provocadas pelo consumo de informações, por meio de 

processos educativos, por exemplo, para que seja possível uma análise mais 

crítica desse processo.  

Compreende-se que este estudo pode colaborar de forma positiva para 

a propagação sobre os riscos e danos da normose à saúde e que, por meio do 

conhecimento, será possível influenciar a tomada de consciência sobre a 

importância de se criar filtros, por exemplo, e que é possível se dosar a 

utilização das ferramentas da web, sem comprometer seu cotidiano.  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

Centro de Ciências Humanas – CCH 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

 

Campos dos Goytacazes, RJ, Novembro de 2010.  

 

Prezado usuário do Twitter, Este questionário faz parte da pesquisa 

“Informação em excesso: a Normose Informacional e a percepção de Nativos e 

Imigrantes Digitais no Twitter”.  

Para tanto, solicitamos a sua colaboração ao responder as perguntas 

listadas. Os dados do referido questionário serão utilizados como apoio à 

dissertação de mestrado desenvolvida no Centro de Ciencias do Homem, 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.  

As informações coletadas e tratadas serão consideradas confidenciais.  

 

Atenciosamente,  

Carla Cardoso  

Mestranda no PGCL/UENF  

e-mail: carlacardos@gmail.com  
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INFORMAÇÃO EM EXCESSO: A NORMOSE INFORMACIONAL E A 

PERCEPÇÃO DE NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS NO TWITTER 

 

 

*Obrigatório 

 
01 - Informe sua faixa etária: *  

• Menos de 20 anos 

• De 20 a 25 anos 

• De 26 a 30 anos 

• De 31 a 35 anos 

• De 36 a 40 anos 

• Mais de 40 anos 

 
02 - Qual seu nível de escolaridade? *  

• Ensino Médio 

• Superior incompleto 

• Superior completo 

• Pós-Graduado 

• Mestrado incompleto 

• Mestrado 

• Doutorado incompleto 

• Doutorado 

 
03 - Informe seu Twitter: (o objetivo é somente evitar duplicidade na coleta de 
dados) * 
 

  
 
 
04 - Sexo: *  

• Feminino 

• Masculino 
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05 - Para qual (quais) finalidade (s) você utiliza a Internet? *  

• Trabalho 

• Pesquisa 

• contatos pessoais / familiares (ex.e-mails) 

• rede de relacionamento (orkut / MSN / twitter) 

• Busca de informação (jornal, tv, rádio, downloads, etc) 

• Outro:  

 
06 - De onde você acessa a Internet: *  

• De casa 

• Do trabalho 

• Em lan house 

• Instituição de Ensino 

• Outro:  

 
07 - Se tiver Internet em casa, esta é via:  

• Rádio 

• Cabo 

• Discada 

• Móvel 

• Outro:  

 
08 - Você tem dificuldade em escolher um texto ou informação diante das 
opções apresentadas na rede? *  

• Sim 

• Não 

• Às vezes 

• Outro:  

 
09 - Com que freqüência você utiliza o Twitter diariamente? *  
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• Menos de uma hora 

• Uma hora 

• Duas horas 

• Três horas 

• Mais de três horas 

• Não utilizo o Twitter diariamente 

• Outro:  

 
10 - Há quanto tempo utiliza essa rede? *  

• Menos de um ano 

• De um ano a dois anos 

• Mais de dois anos 

• Outro:  

 
11 - Quanto tempo você fica sem ler as informações desta rede, normalmente? 
*  

• Um dia 

• Dois dias 

• Mais de dois dias 

• Outro:  

 
12 - Qual o número de mensagens que você lê diariamente? *  

• 1 a 10 mensagens 

• 11 a 20 mensagens 

• 21 a 30 mensagens 

• Mais de 30 mensagens 

• Outro:  

 
13 - Você lê as mensagens completas, os hiperlinks? *  

• Sim, sempre 

• Não, só as mensagens curtas 
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• Sim, às vezes 

• Outro:  

 
14 - Quanto tempo se expõe às informações do Twitter diariamente? *  

• Menos de uma hora 

• Uma hora 

• Duas horas 

• Três horas 

• Mais de três horas 

• Outro:  

 
15 - Como você observa a utilização excessiva do Twitter? *  

• Normal 

• Prejudicial 

• Muito Prejudicial 

• Não sei responder 

 
16 - Você conhece o conceito de Normose? *  

• Sim 

• Não 

 
17 - Após ficar muito tempo exposto a esta rede social ou à internet, você já 
sentiu algum dos sintomas listados? *  

• Ansiedade 

• Dor de cabeça 

• Dor nos olhos 

• Dor na coluna 

• Solidão 

• Vontade de não desligar o computador 

• Não senti nenhum desses sintomas 

• Outro:  
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18 - Você se considera um usuário dependente: *  

• Do Twitter 

• Da internet de um modo geral 

• Não me considero dependente 

 


