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“Nós nos esquecemos de que somos 
história... Não estamos acostumados a 
associar nossas vidas privadas com eventos 
públicos. Mas as histórias das famílias não 
podem ser separadas das histórias das 
nações. Dividi-las faz parte da nossa negação 
e, assim, fiquei tão familiarizada com isso que 
não conseguia enxergá-lo. Guardamos 
segredos de nós mesmos que todo o tempo 
conhecemos... não enxergo a minha vida 
separada da história. Na minha mente, meus 
segredos de família se misturam aos 
segredos dos políticos e dos bombeiros. 
Minha vida não é separada da vida dos 
outros.” (Susan Griffin) 

 
 



 

 

RESUMO 
 

BOECHAT, I. T. O impacto midiático sobre a comunicação no contexto interacional 
das famílias. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016  

 
 

A comunicação em família, por si, mostra-se um tema bastante polêmico e 
controverso, despertando o interesse de estudiosos de diversas áreas do 
conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a teoria da comunicação, a 
antropologia, a filosofia, entre outras. Neste texto, a discussão sobre a comunicação 
em família – entendida como comportamento, portanto, como interação e 
relacionamento – tem por fio condutor a influência das (novas) tecnologias (digitais), 
numa perspectiva interdisciplinar, aspecto que torna esta discussão, de fato, muito 
atraente. O problema deste estudo reside no modo pelo qual o uso das novas 
tecnologias da informação e comunicação impactam as relações comunicacionais no 
contexto interacional das famílias na sociedade ocidental contemporânea. Utiliza-se 
metodologia qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica baseada nas 
contribuições de autores como Recuero (2009), Castells (2010, 2011), Souza (2003), 
Barabási (2009), Lemos e Lévy (2014), Watzlawick, Beavin e Jackson (1981), Day 
(2010), Calil (1987), Carter e McGoldrick (2007), Barbosa (2014), Livingstone (2014) 
e Tavares (2014). Conclui-se que o uso das tecnologias, em especial, as novas 
tecnologias digitais promovem efeitos que, inter-retroagindo com os aspectos 
econômicos, sociais, culturais e políticos, causam modificações consideráveis na 
comunicação no contexto das famílias, uma vez que esse processo dinâmico tece 
novos contextos no sistema macrossocial, que propõem novidades aos atores 
sociais, ou seja, aos membros das famílias, às quais eles tentam corresponder.  

 
 

Palavras-chave: novas tecnologias da informação e comunicação; gerações 
digitais; processos familiares; identidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
BOECHAT, I. T. The media impact on communication in the interactional context of 
families. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 

  
  

The communication in the family itself is a controversial subject, arousing the interest 
of scholars of several areas of knowledge, such as psychology, sociology, 
communication theory, anthropology, philosophy, among others. In this text, the 
discussion about communication in the family – understood as behavior, therefore, 
as interaction and relationship – has as its guiding influence the (new / digital)  
technologies in an interdisciplinary perspective, aspect that makes this discussion 
very attractive. The problem of this study lies in the way in which the use of the new 
technologies of information and communication impacts the communicational 
relations in the interactional context of families in the contemporary Western society. 
The methodology used is the qualitative, based on the contributions of authors such 
as Recuero (2009), Castells (2010, 2011), Souza (2003), Barabási (2009), Lemos 
and Lévy (2014), Watzlawick, Beavin and Jackson (1981), Day (2010), Calil (1987), 
Carter and McGoldrick (2007), Barbosa (2014), Livingstone (2014), and Tavares 
(2014). It is concluded that the use of technologies, in particular the new digital 
technologies, promote effects that, inter-retroactively with the economic, social, 
cultural and political aspects, cause considerable modifications in the communication 
in the context of the families, since this dynamic process weaves new contexts in the 
macro social system, which proposes new things to the social actors, that is, to the 
members of the families, to whom they try to correspond. 

  
 
Keywords: new technologies of information and communication; digital generations; 
familiar processes; identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa propõe-se a compreender a complexa comunicação que se 

estabelece no contexto interacional familiar na sociedade ocidental contemporânea, 

lugar e momento em que os relacionamentos em família têm sido incrementados 

pelas novas tecnologias da informação e comunicação, dentre as quais encontram-

se computadores, celulares, smartphones, tablets, iPeds e  iPhones, que permitem 

seus usuários navegarem pela Internet por meio de ferramentas e aplicativos como 

Instagram, Facebook e WhatsApp. A cibercultura, ao que se percebe, vem 

modificando as relações em família, provocando mudanças nos modos de os 

familiares se comunicarem, ou seja, de se comportarem e de interagirem entre si e 

com a comunidade, despertando o interesse pelo estudo das transformações que 

grassam a cultura contemporânea, em específico nesta pesquisa, a subcultura 

familiar. 

Diversas são as abordagens teóricas que tratam da comunicação mediada 

pelas (novas) tecnologias digitais e da comunicação em família. A concepção de 

comunicação, neste trabalho, coaduna-se com o entendimento dos estudiosos da 

Teoria da Comunicação Paul Watzlawick, Janet Beavin e Don Jackson, para quem a 

comunicação afeta o comportamento e define as relações numa situação 

interacional, situação na qual se pressupõe que todo comportamento tem valor de 

mensagem. Por entenderem que na interação humana não existe um não 

comportamento, os autores asseveram que uma pessoa não pode não se 

comportar, logo, é impossível para alguém não comunicar, mesmo que se esforce 

por consegui-lo. Assim, tornam-se indissociáveis comunicação e comportamento, de 

tal forma que os padrões de comportamento, isto é, os modos de comunicação 

(circulação de informação) e de interação (troca de mensagens) definem 

relacionamentos humanos. 

A partir de tais considerações, problematiza-se a seguinte questão: de que 

modo o uso das novas tecnologias da informação e comunicação impacta as 

relações comunicacionais no contexto interacional das famílias? A fim de investigar 

este problema, este estudo de natureza interdisciplinar, a partir de uma perspectiva 

sistêmica, apoiada na complexidade moriniana, considera a hipótese de que há uma 

relação entre a comunicação – entendida como comportamento, logo, como 

relacionamento e interação – que se estabelece em âmbito familiar e a utilização das 



8 

 

novas mídias digitais, de modo que, historicamente, transformações no cenário 

sociocultural mais amplo se aliam à evolução tecnológica, produzindo alterações nos 

modos de comunicação em família, em função do uso das novas mídias pelos seus 

membros. Se a hipótese se confirmar, o presente estudo poderá mostrar quais são 

essas mudanças e de que modo isso acontece. 

Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a influência das novas 

tecnologias da informação e comunicação na relação comunicacional no contexto 

das famílias. A fim de conseguir tal intento, elenca como objetivos específicos: 

estabelecer um recorte histórico da Evolução das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, a fim de se vislumbrar aspectos familiares e sociais mais amplos 

relativos às novas tecnologias da informação e comunicação que possam estar 

interferindo na comunicação familiar; identificar pressupostos da Abordagem 

Sistêmica de Família que colaborem para melhor compreender o comportamento 

familiar no espaço virtual e não virtual, e as implicações que dele decorrem para a 

comunicação e os relacionamentos em família; discorrer sobre o modo pelo qual o 

uso das novas mídias digitais altera a comunicação, ou seja, o comportamento, na 

subcultura familiar. 

Atualmente, usando um smartphone, por exemplo, sem se levantar do lugar, 

uma pessoa interage com diversos grupos – familiares, laborais, acadêmicos, 

eclesiásticos, comunitários –, ao mesmo tempo que efetua compras, paga contas, lê 

jornal, responde a e-mails, envia fotos e documentos, edita imagens, faz pesquisas, 

constrói novas amizades, enfim, conecta-se ao mundo e, por vezes, distancia-se dos 

que estão próximos. Crianças e adolescentes absortos no mundo dos jogos on-line e 

na interação com seus pares se esquecem das demais tarefas cotidianas. Pessoas 

de todas as idades, enfim, permitem-se experimentar aventuras virtuais de toda 

natureza, trazendo para si consequências que não se podem prever. Fiéis, 

seduzidos pela praticidade e comodidade dos cultos on-line, diminuem seus 

encontros com a membresia eclesiástica nos templos.  

Muitas são, então, as situações que apontam para o surgimento de novos 

comportamentos em função da utilização das mídias digitais na sociedade e, claro, 

nas famílias e que instigam a presente pesquisa. Nesse sentido, este estudo 

evidencia sua relevância, uma vez que uma aproximação desse complexo fenômeno 

comunicacional vai permitir uma compreensão tanto mais ampla quanto possível do 

referido fenômeno construído sócio-historicamente, desnaturalizando-o e 
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favorecendo a comunicação e a interação entre os familiares, o que redunda em 

qualidade de relacionamento no contexto das famílias, assim como na vida em 

sociedade, já que a família dela participa ativamente e vice-versa. A comunidade 

acadêmica, também, dele se valerá, pois trará contribuições significativas acerca de 

um tema atual e instigante, que vem enriquecer e dar prosseguimento às pesquisas 

interdisciplinares desenvolvidas neste Laboratório desta Universidade. 

Perseguindo o desafio de abordar o impacto das (novas) mídias digitais sobre 

a comunicação no contexto interacional familiar, esta pesquisa interdisciplinar, de 

cunho eminentemente qualitativo, insere em suas investigações ampla pesquisa 

bibliográfica, adotando a perspectiva sistêmica, apoiada no paradigma complexo de 

Morin, que amplia a fenomenalidade do sistema, ao evidenciar sua capacidade de 

autorreorganização e autoeco-organização permanente. Desse modo, tem-se uma 

metodologia qualitativa, quanto ao problema; pesquisa exploratória, quanto aos 

objetivos, e pesquisa bibliográfica, quanto aos procedimentos técnicos. Este estudo 

encontra aporte teórico na Evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação 

nas obras de Recuero (2009), Castells (2010, 2011), Barabási (2009), Lemos e Lévy 

(2014), que estudam a influência recíproca das redes sociais digitais sobre as 

relações sociais, e na Abordagem Sistêmica de Família, privilegia os trabalhos de 

Watzlawick, Beavin e Jackson (1981), para quem todo comportamento é uma forma 

de comunicação, os estudos dos “processos familiares” de Day (2010), bem como as 

proposições de Calil (1987), e “os ciclos de vida familiar” de Carter e McGoldrick 

(2007), que, entre outros, concebem família como sistema aberto e, por conseguinte, 

assinalam a interdependência entre os familiares no ambiente familiar e 

extrafamiliar. Pode-se, também, elencar Barbosa (2014), Livingstone (2014) e 

Tavares (2014) entre os pesquisadores da rede temática Kids Online, que 

investigam os modos de uso e os riscos da utilização das novas mídias digitais por 

crianças e adolescentes e seus pais/responsáveis, no Brasil e na União Europeia.  

A primeira seção deste trabalho trata da Evolução das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, buscando apresentar um breve histórico da evolução 

midiática, conceituar redes sociais digitais e qualificar as conexões nelas 

estabelecidas, caracterizar a sociedade contemporânea como “sociedade em rede”, 

discorrer sobre as transformações das famílias na era industrial, na “era da 

informação” e na vindoura “cibercultura planetária”, explicitando a distinção entre 

nativos e imigrantes digitais, bem como as categorias nas quais estas se 
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desdobram, além de investigar o comportamento social no ciberespaço. A segunda 

seção versa sobre a Abordagem Sistêmica de Família, empenhando-se por definir e 

caracterizar família na concepção sistêmica, discorrer sobre as mudanças 

experimentadas pelas famílias ao atravessarem os seus “ciclos de vida”, descrever 

sobre o conceito de comunicação como comportamento na situação interacional 

familiar, discutir a concepção sistêmica de identidade e caracterizar o 

comportamento familiar no ciberespaço. A terceira seção explana acerca do caráter 

interdisciplinar desta pesquisa, que faculta o encontro colaborativo de teorias e 

conceitos e o entendimento, tão amplo quanto possível, do objeto de estudo desta 

pesquisa, implicando, portanto, uma compreensão da complexidade de que trata 

Morin. A quarta seção, enfim, discute a temática, articulando os pressupostos 

teóricos das áreas de estudo em diálogo, na intenção de elucidar o modo pelo qual o 

uso das novas tecnologias da informação e comunicação impacta os processos 

comunicacionais no seio das famílias, ou seja, a maneira pela qual a utilização das 

(novas) tecnologias digitais altera os modos de relacionamento e interação adotados 

pelos membros das famílias. 
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1 A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

Para se alcançar uma compreensão um pouco mais abrangente e para que 

se possa caminhar com um pouco mais de segurança em direção aos modos de 

comunicação dos membros de uma família – aspecto crucial do funcionamento do 

sistema familiar, subsistema da sociedade – que parecem receber influência das 

mídias digitais, importa uma tentativa de alargar o campo de visão a respeito das 

mudanças ocorridas na comunicação na sociedade ocidental mais ampla.  

Investigam-se, assim, os vetores socioculturais, tecnológicos, econômicos e 

políticos que se articulam ao longo da história, compondo certa estrutura social, em 

um dado momento e em um determinado lugar, de modo a interferir nas relações 

sociais dos cidadãos e nos “processos familiares” de uma “sociedade em rede”. 

 

1.1 Da tradição oral à cultura digital 

 

Historicamente, a humanidade, em seus primórdios, comunicava-se apenas 

oralmente. Não se tem registros de haver, nas culturas primitivas, inscrições com 

intenção precipuamente comunicacional. Souza (2003) apresenta a evolução 

histórica dos veículos midiáticos de modo tal que merece ser revisitada. O autor 

afirma que o desenvolvimento de técnicas e formas de comunicação usadas pelo 

homem deve-se à sua tentativa de minimizar tarefas rotineiras e ao seu interesse de 

se comunicar com seus iguais. Remontando às pinturas das cavernas pré-históricas, 

Souza (2003), baseando-se em Giovannini (1984), esclarece que as pinturas tinham 

como função primordial, não exatamente a comunicação, mas a expressão, arte que 

documenta a história da linguagem – meio primário de comunicação e forma de 

manifestação do homem. 

Nesse sentido, na opinião de Fiorin (2103), a comunicação se coloca como 

uma necessidade natural do homem, uma necessidade que é respondida pela 

linguagem, entretanto, vai além disso: comunicar significa transmitir informações, 

mas antes de tudo relacionar-se, interagir, sendo a linguagem, portanto, um meio de 

ação mútua, um lugar de confrontações, acordos e negociações. Na verdade, 

 

A linguagem não se presta apenas a perceber o mundo, para 
categorizar a realidade, para realizar interações, para informar, para 
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influenciar, para exprimir sentimentos e emoções, para criar e manter 
laços sociais, para falar da própria linguagem, para ser lugar e fonte 
de prazer, para estabelecer identidades, para agir no mundo, mas 
também para criar novas realidades (FIORIN, 2013, p. 30). 

 

Na busca de criar novas realidades, a humanidade caminha da linguagem 

oral e gestual para a linguagem escrita. Para Souza (2003), a necessidade de 

comunicação leva ao aperfeiçoamento dos meios de veicular a informação; então, 

por meio da escrita, o efêmero dá lugar à permanência, novos hábitos são 

introduzidos, memórias de um povo e de uma cultura são eternizadas e, com a 

imprensa de Gutemberg, no século XV, mais precisamente em 1450, a 

popularização da referida técnica é expressivamente ampliada. 

    

O ser humano, ao longo de sua história, mantém-se sempre na 
expectativa de desvelar novos horizontes, explorar territórios alheios, 
impulsionado pelo desejo de interação, de descoberta. A invenção da 
imprensa veio ao encontro desse desejo, “(...) divide-se a História em 
antes e depois do surgimento da escrita.”, fatos estes apontados por 
DEFLEUR E BALL-ROCKEACH (1994) (SOUZA, 2003, p. 13). 

 

 Os interesses culturais se intensificam e surgem as mídias, os veículos que 

se prestam a propagar a informação produzida, os meios de comunicação que 

passam a ser utilizados em escala crescente à medida que evoluem e se difundem 

nas sociedades. Conforme Souza (2003), a arte tipográfica perdurou por muito 

tempo como a principal tecnologia intelectual; os textos literários atravessaram o 

tempo e impactaram o continente europeu no plano socioeconômico e cultural, nos 

séculos XV e XVI. Do livro – artefato móvel, disponível para apropriação e uso 

pessoal – rapidamente se passa ao jornal, com o intuito de democratizar a 

informação atualizada de forma periódica. Baseando-se em Giovannini (1984), o 

autor afirma que data da primeira metade do século XVI a circulação de noticiários e 

boletins, divulgando informações políticas e econômicas nas companhias 

comerciais, com o objetivo precípuo de usar a imprensa para a afirmação da 

expressão do pensamento. “Com o aparecimento dessa nova „mídia‟, o 

relacionamento entre os jornalistas e editores com o público leitor passa a acontecer 

também através de cartas publicadas nas diversas colunas e sessões do jornal” 

(SOUZA, 2003, p. 16, ênfase do autor).  
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Paralelamente ao jornal diário, nos primórdios do século XIX, surge a agência 

de correio, possibilitando às pessoas receberem notícias; às vezes, isso acontecia 

por meio de pombos-correio, pontua Souza (2003). O telégrafo vem incrementar as 

comunicações ao comercializar notícias para os jornais e leitores. O telefone, por 

seu turno, surge, em fins do século XIX, acirrando a desconfiança nos progressos 

tecnológicos pautada numa suposta imaturidade cultural e levando aos Tribunais a 

questão da autoria de sua invenção. Além desses percalços, o autor, baseando-se 

em Loiodice (1983), apresenta as severas críticas feitas a Graham Bell: ele teria 

considerado o telefone de alto valor prático e seria fantasioso imaginar que o tal 

instrumento pudesse ser instalado em todas as casas e escritórios, devido aos altos 

investimentos econômicos para a operacionalização desse projeto, que não merecia, 

portanto, receber investimento, uma vez que as previsões de seu inventor 

mostravam-se ingenuamente “despropositadas”. 

No entanto, embora sendo considerado um projeto desacreditado, o telefone 

veio para ficar. Seguindo a trajetória histórica das mídias, consoante Souza (2003), o 

fonógrafo de Edison, que gravava e conservava a voz humana, vem seguido do 

rádio – uma mídia que se apresenta como alternativa à impressão para revolucionar 

a comunicação de massa. O rádio se expande mais que os outros veículos 

midiáticos, já que acompanha as pessoas em seu cotidiano, em diversos locais, 

como no carro, no trabalho e em casa. No início do século XX, considera-se que em 

1926, surge uma pequena máquina capaz de projetar imagens de um país para 

outro. “A televisão surgiu no Brasil, segundo aponta MARQUES FILHO (1998), no 

momento de transição rumo à sociedade de massas, contribuindo para a idealização 

de um país desenvolvido e industrializado” (SOUZA, 2003, p. 21). A TV chega para 

modificar hábitos e costumes das pessoas em todas as idades na cultura local. O 

“Círculo Operário” desfaz-se em prol da permanência do telespectador em casa para 

compartilhar com os vizinhos o aparelho. As crianças, por sua vez, mesmo tendo 

seu horário de assistir à TV controlado pelos pais, deixam de brincar na rua e voltam 

depressa da escola para consumirem as programações, que vão mudando suas 

brincadeiras, suas preferências musicais, sua linguagem e seu imaginário, agora 

alimentado por novos personagens e novas lendas.  

A televisão, aliada aos avanços tecnológicos, que se dão pela comunicação 

via satélite, muda as relações sociais, não apenas dentro das famílias e das 

comunidades, mas na sociedade mais ampla. Nessa perspectiva, McLuhan e 
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Powers (1989) vislumbram uma “aldeia global”, em que a comunicação de massa 

encurtaria distâncias e diferenciaria o tempo; na velocidade da luz, o processo de 

comunicação ocorreria em escala global, promovendo um processo de 

retribalização, ao questionar o caráter absoluto/independente de barreiras, como 

culturais, étnicas, geográficas, reorganizando socioculturalmente a sociedade, 

conformando-a à semelhança de uma grande aldeia conectada em escala global 

pela televisão e pelos satélites. 

Tal como ocorreu com o telefone, a chegada da televisão apresentou e 

continua a apresentar resistências, no entanto, por razões distintas. A TV incomoda 

pelos motivos acima mencionados: ela contribui para provocar mudanças nos 

comportamentos das pessoas e nos relacionamentos familiares, comunitários e 

sociais, a ponto de se imaginar que ela promoveria uma homogeneização 

sociocultural. Mas há uma característica nas mídias, até aqui citadas, que merece 

ainda mais atenção. Valorizando a evolução tecnológica, as contribuições 

incontestáveis de tais mídias para o desenvolvimento das civilizações em muitos 

aspectos, como já comentados, e as mudanças que trouxeram para o cotidiano 

pessoal e profissional das pessoas, é preciso apontar que elas operam 

unidirecionalmente, o que tem implicações que requerem análise.  

Nesse sentido, Lemos e Lévy (2014) assinalam as características das mídias 

de massa apresentadas. A “função massiva”, como TV, rádio, imprensa, centraliza, 

em um território geográfico, o fluxo de informação vertical e unidirecional, 

acentuando a assimetria da visibilidade: os dominados são transparentes e o centro 

do poder translúcido. Mantém-se o controle do polo da emissão nas mãos dos 

centros editores clássicos, empresas monopolistas, que assumem uma postura 

totalitária e ditatorial, que aliam competitividade a lucratividade, financiadas por 

verbas publicitárias e dependentes da audiência, que decidem o que informar a uma 

massa amorfa, consumidora passiva, em alguns casos, esclarecida, que não produz 

informação nem conteúdo. 

A passividade do telespectador e a assimetria da visibilidade, muitas vezes, 

não incomodam e, outras vezes, nem mesmo são percebidas. Mas essa realidade 

se evidencia quando entra em cena uma nova modalidade de comunicação. 

Diferentemente dos centralizadores veículos midiáticos massivos, surgem os 

computadores e a Internet, para descentralizarem o fluxo de informação e 

provocarem uma revolução na comunicação mediada pelas tecnologias da 
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informação e comunicação e, também, na vida daqueles que delas se utilizam. Os 

computadores inauguram uma nova fase na evolução das referidas tecnologias, pois 

são dispositivos que operam no sistema binário, um sistema de numeração 

posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois 

números. Enquanto o sistema decimal opera na base dez, ou seja, dispõe de dez 

dígitos para representar infinitos numerais, os computadores registram os bits 

(unidade binária: 0 ou 1) de informação em sua memória, usando apenas dois 

dígitos. Assim, armazenando dados na memória digital, os computadores são a 

expressão da nova tecnologia que assim se nomeia e assim se caracteriza: 

 

Tecnologia digital é um conjunto de tecnologias que permite, 
principalmente, a transformação de qualquer linguagem ou dado em 
números, isto é, em zeros e uns (0 e 1). Uma imagem, um som, um 
texto, ou a convergência de todos eles, que aparecem para nós na 
forma final da tela de um dispositivo digital na linguagem que 
conhecemos (imagem fixa ou em movimento, som, texto verbal), são 
traduzidos em números, que são lidos por dispositivos variados, que 
podemos chamar, genericamente, de computadores. Assim, a 
estrutura que está dando suporte a esta linguagem está no interior 
dos aparelhos e é resultado de programações que não vemos 
(RIBEIRO, ênfase da autora). 

 

Conectados em rede, os computadores promovem uma revolução na história 

das tecnologias da informação e comunicação. O advento da Internet, em 1969, foi 

um marco, na opinião de Souza (2003). Surge a potente “ferramenta hipermídia”, a 

maior rede de computadores do mundo, ou seja, uma rede de computadores 

interligados entre si, por meio de servidores, cuja utilização é viabilizada por modem, 

telefone e uma conta de acesso à rede. “Durante duas décadas, a Internet ficou 

restrita ao ambiente acadêmico e científico [...] A sua utilização para fins comerciais 

foi liberada a partir de 1987, entretanto, popularizou-se somente no início da década 

de 90” (SOUZA, 2003, p. 66). A Internet, atualmente, faz parte da comunidade de 

pesquisa e desenvolvimento, além de ser frequentada por acadêmicos, jornalistas, 

bibliotecários, empresários e clientes, ativistas políticos, fazendeiros, entre outros, 

que podem acessar programas de rádio e de televisão, ler jornais, trocar mensagens 

e participar de teleconferências, acrescenta o autor. Cumpre registrar que, em 

sentido amplo, “A palavra Internet é, frequentemente, utilizada para descrever tudo o 

que se relaciona com nosso universo on-line, incluindo computadores, roteadores, 

cabos ópticos e até a Web” (BARABÁSI, 2009, p. 132, ênfases do autor).  
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A Web emergiu da página de Berners-Lee, que paulatinamente ganhou links 

de físicos e cientistas da computação, que criavam suas páginas e referenciavam o 

mencionado sítio original, precursor da Web atual. Segundo Barabási (2009), os 

links são, portanto, uma criação de Berners-Lee. O programador, sonhando com a 

existência de um só espaço global de informação, que disponibilizaria dados para 

qualquer pessoa em escala planetária, escreveu um programa, visando conectar 

computadores entre si para compartilharem informações. Quase uma década 

depois, nasce a World Wide Web. “Trata-se de uma rede virtual, cujos nós são 

Webpages, que tudo contém: notícias, filmes, fofocas, mapas, quadros, receitas, 

biografias e livros” (BARABÁSI, 2009, p. 28, ênfase do autor). Seu poder está nos 

links, os localizadores uniformes de recursos (URLs), que possibilitam ao usuário 

navegar de uma página a outra, localizando e reunindo informações, transitando 

com o clique de um mouse por documentos individuais disponibilizados em rede. 

Segundo o autor, o fato de a Web ser digital faculta a criação de um programa de 

software – o robô – que baixa documentos, encontra todos os seus links e segue 

visitando e baixando os documentos referenciados, promovendo uma varredura na 

Web, dispensando supervisão humana. A ferramenta de busca Google, por 

exemplo, opera desse modo ao se utilizar de incontáveis robôs rodados por milhares 

de computadores para procurar novos documentos na Web.  

Inegavelmente, as tecnologias da informação e comunicação participam 

ativamente da evolução cultural das civilizações. Nesse processo evolutivo, da 

tradição oral à cultura digital, paulatinamente, as pessoas e as culturas vão 

conquistando cada vez mais autonomia, conforme, sinteticamente, descrevem 

Lemos e Lévy (2014, p. 223, ênfases dos autores): 

 

Inicialmente, a escrita deu à linguagem uma memória e uma 
presença autônoma, independentes do sopro ou do corpo da pessoa 
que fala. Depois, o alfabeto tornou a escrita universal, acessível a 
todos. Em seguida, a imprensa forneceu às formas da linguagem um 
meio de reprodução automática. A interconexão dos computadores, 
finalmente, criou um meio ubíquo para todos os signos culturais, para 
sua reprodução e mutações aceleradas. Ela lhes deu, sobretudo, a 
potência do agir autônomo, sob a forma de softwares. 

 

Nesse contexto, de uma sociedade que vai se tornando cada vez mais 

tecnológica e de uma nova cultura que começa a se estabelecer, emergem a 

interconexão, a criação de comunidade ou vínculo social e a propensão à 
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inteligência coletiva como tendências que, na opinião de Lemos e Lévy (2014), 

firmaram-se no desenvolvimento de técnicas materiais de armazenamento, 

transmissão e tratamento das informações digitalizadas e no empilhamento 

progressivo de camadas de endereçamento da informação, como evidencia a 

evolução da memória digital (Figura 1): a primeira camada endereça os bits de 

informação na memória dos computadores; a segunda, a da Internet, endereça os 

servidores de informação nas redes; a terceira, a da Web, não só endereça as 

páginas de documentos, mas permite identificar as hiperligações entre essas 

páginas, desenhando uma esfera pública mundial, hipertextual e multimídia; a quarta 

camada universal é a camada do espaço semântico.   

 

Figura 1 – Evolução da Memória Digital 
Fonte: Lemos; Lévy (2014) 

 

Lemos e Lévy (2014) propõem que o movimento seguinte de crescimento das 

tendências citadas se firmará na camada do espaço semântico, na “camada dos 

conceitos”, a fim de possibilitar a interoperabilidade semântica e atender a uma 

necessidade dessa geração: coordenar e sincronizar a memória mundial 

multicultural em tempo real. Embora o conjunto da memória e da comunicação 

mundial compartilhe o mesmo ambiente técnico interconectado, a nova esfera 

pública continua fragmentada pelos seguintes fatores: 1) oposição da multiplicidade 

de línguas naturais, a irregularidade de suas gramáticas e dos seus léxicos à 

tradução e ao cálculo automático do sentido; 2) incompatibilidade intrínseca dos 
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sistemas de classificação herdados da era da tipografia e das redes formais de 

conceitos que permitem o raciocínio automático; 3) incapacidade de as redes sociais 

e os sistemas de categorização social trocarem dados e metadados.  

A ousada antevisão de Lemos e Lévy (2014), a camada universal de 

endereçamento da informação, a do espaço semântico, visando coordenar e 

sincronizar a memória multicultural em escala planetária, tende a favorecer a 

cidadania digital. De fato, segundo Barabási (2009), o papel político das novas 

ferramentas que surgem da comunicação conversacional e colaborativa permite ao 

cidadão ampliar seu ponto de vista para além do que é oferecido pelas mídias de 

função massiva, confrontá-lo com o de outros atores, construir uma visão de mundo 

independente e distribuí-la livremente. No entanto, Barabási (2009) não deixa de 

questionar o pretenso caráter amplamente democrático da Internet, quando 

esclarece que, no espaço virtual, apesar de uma informação publicada na Internet 

encontrar-se à disposição de qualquer pessoa conectada à rede onde quer que ela 

esteja, nem sempre ela será percebida, pois, para que isso aconteça, é preciso que 

a informação tenha visibilidade. A medida de visibilidade de uma página da Web é 

dada pelo número de links: quanto mais links de entrada para ela, mais visível será. 

Barabási (2009) assinala que a Web é, assim, dominada por poucos hubs 

(nós com número exacerbado de links) altamente conectados que acabam por 

sustentar sítios invisíveis dotados de pequeno número de links. O Yahoo!, por 

exemplo, é um gigantesco hub, para cuja direção sempre existirá um outro link 

apontando e que pode ser acessado em dois ou três cliques de mouse. Então, a 

seleção do sítio a ser conectado obedece a uma preferência por hubs. “Quanto mais 

conhecidos são, mais links os referenciam. Quanto mais links captam, mais fácil é 

encontrá-los na Web e mais familiares nos tornamos deles” (BARABÁSI, 2009, p. 77, 

ênfases do autor). 

A fim de melhor se compreender o acima exposto, importa uma breve 

explanação acerca da topologia da Internet (Figura 2). O mapeamento da Web feito 

pelo robô de Barabási (2009) e colaboradores, quando tentam encaixar o histograma 

de conectividade do nó em um gráfico log-log, revela que a distribuição de links em 

várias páginas da Web segue uma “lei de potência”, sinalizando que o caos caminha 

para a ordem: “[...] a rota da desordem à ordem é assegurada por poderosas forças 

de auto-organização e fundamentada por leis de potência” (BARABÁSI, 2009, p. 70). 
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Figura 2 – Redes randômicas (à esquerda) e redes sem escala (à direita). 
Fonte: Barabási (2009) 

 

As pesquisas de Barabási (2009) revelam que a maioria dos nós tem apenas 

poucos links e esses numerosos nós pequenos coexistem com poucos hubs, numa 

contínua hierarquia de nós, à semelhança de um mapa de rotas aéreas que mostra 

muitos nós pequenos (aeroportos) com poucos links (voos) que os conectam com 

um ou diversos hubs, enquanto poucos hubs conectam centenas de pequenos 

aeroportos. Não há um nó central que controle e monitore os links e os nós 

individualmente. “Não existe um único nó cuja remoção pudesse desintegrar a rede. 

Uma rede sem escala é uma teia sem aranha” (BARABÁSI, 2009, p. 194). Isso, de 

certo modo, faz da topologia livre de escalas, uma rede resistente a falhas. Essa 

topologia é consequência de sua evolução, em que a ação independente de milhões 

de nós e links conduzem ao comportamento emergente.  

Evidencia-se, assim, que as informações na rede, de fato, estão disponíveis, 

todavia, também, de fato, nem sempre estão diretamente acessíveis. Por isso, pode-

se entender por que, mesmo quando se dispõe de informações que seriam 

suficientes para se encontrar determinado documento na Internet, nem sempre se 

pode conseguir tal coisa.  
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Apesar disso, a Internet é descentralizadora. Lévy (2014) enfatiza que a 

função pós-massiva, como celulares, microcomputadores, agências e ferramentas 

de comunicação (blogs; wikis; podcasts; softwares sociais; softwares livres, como o 

Linux; redes P2P; SMS; mapas interativos) é aberta, colaborativa, interativa, 

distributiva. Ela permite liberdade de escolha, mobilização e deliberação política, e 

estabelece uma comunicação conversacional, ou seja, multidirecional, cooperativa e 

planetária, que encorpa a simetria da visibilidade. Lemos e Lévy (2014) valorizam, 

nesse contexto, o princípio da colaboração em rede, pelo qual se dá a 

“aprendizagem coletiva”, princípio que rege a nova cultura, a cultura da tecnologia 

digital, em seu conjunto de práticas sociais e comunicacionais: uma criação é, de 

imediato, compartilhada; os processos de inteligência, aprendizagem e produção 

coletivos são recombinados e remixados em tempo real, em plena mobilidade e em 

escala planetária.  

 

Desde que uma ideia é concebida, ela torna-se pública, ela entra em 
competição colaborativa no ciberespaço com outras ideias e começa, 
eventualmente, a tomar corpo em um documento, um software, um 
produto, um blog, uma empresa, uma organização, uma comunidade 
virtual ou uma rede. Negócios “à velocidade do pensamento”, 
segundo Bill Gates, “Fast Company” na nova economia, publicação 
imediata antes de qualquer revista por pares no domínio científico, 
softwares livres melhorados em tempo real por uma vasta rede de 
programadores benevolentes interligados pela rede, televisões 
interativas e web-câmeras em todo mundo diretamente acessíveis de 
qualquer computador conectado (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 44, 
ênfases dos autores). 

 

Desse modo, valendo-se das mídias digitais, as pessoas continuam 

democratizando a informação e afirmando a expressão de seu pensamento. Elas 

podem se associar a grupos virtuais de pesquisa, criar sua própria atividade 

comercial, reivindicar direitos, protestar publicamente contra irregularidades, 

mobilizar comunidades inteiras, por meio da comunicação autônoma que, 

individualmente, podem estabelecer com o mundo, por exemplo, por meio de seu 

blog, a sua página na Internet, o seu diário on-line. Nesse sentido, Castells (2006) 

sinaliza a utilização de recursos próprios para introduzir os avanços da 

“intercomunicação individual” – Mass Self Communication, na terminologia do autor 

– na comunicação, constituindo redes de comunicação autônomas, que oferecem à 

sociedade maior capacidade de controle e intervenção. 
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Tecnicamente, essa Mass Self Communication está presente na 
Internet e também no desenvolvimento dos telefones celulares. [...] 
Dois terços da população do planeta podem se comunicar graças 
aos telefones celulares, inclusive em lugares onde não há energia 
elétrica nem linhas de telefone fixo. Em pouco tempo, houve uma 
explosão de novas formas de comunicação. As pessoas 
desenvolveram seus próprios sistemas: o SMS, os blogs, o skype... 
O Peer-to-Peer ou P2P torna possível a transferência de qualquer 
dado digitalizado (CASTELLS, 2006, ênfases do autor). 

 

As redes P2P oferecem a possibilidade de compartilhamento de arquivos em 

massa gratuitamente sem um servidor central de armazenamento, uma vez que os 

nós da rede não têm um papel exclusivo de cliente ou servidor, sendo, portanto, ora 

cliente ora servidor dos demais nós dessa rede. Em termos práticos, e apresentando 

alguma controvérsia, o exposto significa que 

 

Um mesmo usuário pode copiar arquivos de terceiros enquanto 
compartilha outros de seu próprio computador sem necessidade de 
serviços especializados. Entretanto, as redes P2P são o principal 
alvo de políticas de enforcement, pois seriam o principal canal de 
compartilhamento de conteúdo protegido por direto autoral (músicas, 
filmes, livros). Muitos provedores de acesso proíbem ou inibem a 
utilização dessas redes, principalmente em redes públicas 
universitárias e de acesso público, ainda que não necessariamente a 
tecnologia tenha qualquer artefato ilegal per se (SOUZA; SOLAGNA; 
LEAL, 2014, ênfases dos autores). 

 

Segundo Castells (2006), essa nova forma de comunicação em massa, uma 

nova ferramenta de mobilização e organização social, permitindo que a informação 

seja produzida, recebida e experienciada individualmente, possibilita uma ação 

individual e grupal crítica sobre a grande mídia, no controle e produção das 

informações. Castells (2006) explica que a interligação entre os blogs, que 

condensam e difundem conteúdos com a totalidade de interfaces comunicacionais é 

viabilizada pela tecnologia RSS. Almeida (2008) esclarece que o arquivo-texto RSS 

é uma lista composta do título do documento, do endereço do site (sua URL) e breve 

descrição do seu conteúdo, que é alimentado constantemente para atualização da 

informação aí disponibilizada e pronta para ser compartilhada por vários meios de 

comunicação simultaneamente; os “agregadores de conteúdos” favorecem o 

usuário, que já não precisa acessar cada site individualmente, pois esses programas 
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leitores de RSS reúnem conteúdos produzidos por diversas fontes em um só 

ambiente. 

Assim, na cultura digital, a memória digital é atualizada por qualquer pessoa, 

a qualquer momento, produzindo “a grande mutação das mídias”, estabelecendo 

sistemas baseados em reputação e em escolha dos produtores de informação. Na 

“evolução” do sistema midiático coexistem funções massivas e pós-massivas, a 

mediação de um só editor e um só veículo de comunicação, que tria a priori, e a 

mediação coletiva, que seleciona a posteriori. “Há e persistirá o modelo „informativo‟ 

„um-todos‟ das mídias de massa, mas crescerá o modelo „conversacional‟ „todos-

todos‟ das mídias digitais e das redes telemáticas” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 47, 

ênfases dos autores).  

Como se pode constatar, as novidades são um imperativo na sociedade 

midiática, cada vez mais tecnológica. As inovações surgem, algumas vezes, para 

modificar ou substituir outras já existentes, entretanto, na maioria das vezes, para 

serem utilizadas juntamente com elas. “Todo artefato é um arquétipo, e o curso da 

recombinação cultural de artefatos velhos e novos é o motor de toda invenção e 

dirige o subsequente uso amplo da invenção, a qual é chamada inovação” 

(McLUHAN; POWERS, 1989, p. 71, tradução nossa). Conforme Souza (2003), 

historicamente, pode-se perceber, então, não uma completa substituição das antigas 

mídias pelas novas, mas constata-se a coexistência de todas elas promovendo 

modificação no modo de vida das pessoas, ganhando destaque a informática, que 

avança com uma velocidade sem precedentes, tornando o computador 

imprescindível nesta “era digital”, que faz do planeta uma teia global de redes 

comunicacionais. “O avanço da tecnologia promove um redemoinho cultural nas 

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

redimensionamento nas relações dos indivíduos na sociedade” (SOUZA, 2003, p. 

53), uma vez que a Internet propicia o desenvolvimento de relações virtuais, 

colocando-se como um “agente de mudanças comportamentais”.  

Assim, os computadores surgem estabelecendo um marco que distingue as 

mídias não digitais das mídias digitais e a Internet incrementa esta distinção ao 

fomentar o constante surgimento de ferramentas e aplicativos que integram as 

novas mídias digitais. Seguindo o fluxo da evolução midiática, as redes sociais de 

outrora vão se modificando para assimilarem as novidades apresentadas pelas 



23 

 

redes sociais digitais na sociedade contemporânea, que passa a transitar entre 

ágoras e “ágoras virtuais”.  

 

1.2 As redes sociais e as redes sociais digitais 

 

Ágoras são lugares de convivência. Na Grécia Antiga, as praças públicas, em 

que ocorriam reuniões para se discutir assuntos ligados à vida da cidade, eram 

assim chamadas. As praças das cidades, onde as pessoas se reúnem para 

conversar, jogar ou brincar, são lugares de encontro social, um ambiente em que as 

pessoas se conectam de modo presencial, caracterizando uma relação que, nesse 

instante, conforma uma (porção da) rede social. Conforme Souza e Cardoso (2011), 

J. A. Barnes identifica uma rede em que se encontram imersos os membros da 

sociedade ou parte deles. Nessa rede, cada indivíduo é visto como membro dela e 

como uma pluralidade de relações. Barnes, assim, observando a comunidade 

norueguesa de Bremnes, cria o termo “rede social” para descrever o modo pelo qual 

as noções de igualdade de classes eram usadas e de que forma esses indivíduos 

usavam laços pessoais de parentesco e amizade. Na concepção de Castells (2011), 

“redes sociais” são definidas como um conjunto de nós interconectados, como 

estruturas abertas capazes de se ampliar de modo ilimitado pela integração de 

novos nós, sob a condição de compartilharem os mesmos códigos comunicacionais. 

Baseando-se em Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forse (1999), no 

entendimento de Raquel Recuero (2009, p. 24, ênfases da autora), “Uma rede social 

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

grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”. Sendo os 

nós da rede social pessoas, grupos ou instituições, busca-se conhecer, nessa 

estrutura, como se comportam socialmente estes atores para estabelecerem suas 

conexões, ou seja, seus laços e interações. Segundo Barabási (2009), Malcom 

Gladwell, estudando o grau de sociabilidade de uma pessoa, define “conectores” 

como pessoas que têm habilidade espetacular para fazer amigos e conhecidos. Os 

“hubs sociais” são considerados fundamentais na composição da sociedade. “Eles 

criam tendências e modas, fazem contatos importantes, espalham novidades ou 

ajudam a abrir um restaurante. São a tessitura da sociedade juntando facilmente 

diferentes raças, níveis de instrução e linhagens” (BARABÁSI, 2009, p. 50-51). 
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Por meio da atuação dos conectores sociais, uma rede social pode se 

expandir de modo radical, atingindo proporções não calculadas. Quanto à 

capacidade de expansão das redes, Barabási (2009) exemplifica a difusão que se 

processa na complexa rede social, mencionando o exemplo de Gaetan Dugas, que 

disseminou uma doença, considerada à época letal, de modo avassalador, seguindo 

os links de uma intrincada rede na década de 1980. 

 

Ex-comissário de bordo franco-canadense, Dugas costuma ser 
designado Paciente Zero da epidemia de Aids. Não por ter sido o 
primeiro a ser diagnosticado com a enfermidade, mas porque pelo 
menos 40 das 248 pessoas diagnosticadas com Aids em abril de 
1982 ou haviam feito sexo com ele ou com alguém que havia. Dugas 
estava no centro de uma emergente rede sexual complexa entre 
homens gays, rede ancorada entre a Costa Leste e a Costa Oeste da 
América do Norte, estendendo-se por São Francisco, Nova York, 
Flórida e Los Angeles (BARABÁSI, 2009, p. 111, ênfase do autor). 

 

Há uma razão para a ampla expansão das redes sociais, na concepção de 

Barabási (2009): os “mestres das conexões sociais”, pessoas como o Apóstolo 

Paulo, obtêm êxito em seus intentos porque estão conectados. Eles entendem que, 

para ir além das fronteiras, é preciso eliminar as barreiras interpostas e usar o 

conhecimento das redes sociais em que pretendem navegar, conhecer as principais 

comunidades, o modo de abordá-las e convertê-las. Mas há um fator determinante: 

precisa existir uma rede complexa que efetivamente propicie suas ações. Seu 

sucesso, então, está na estrutura e na topologia das redes em que operam, bem 

como em sua capacidade de transitar nessas redes. Assim,  

 

As conceituações sobre sociabilidade em grupos, redes, 
apresentadas por Simmel e Maffesoli são os prenúncios do que se 
entende, 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 
(SOUZA; CARDOSO, 2011, p. 67). 

 

Essa mesma caracterização de rede social pode se aplicar às redes sociais 

digitais. Baseando-se em Lopes e Trivinho (2000), Souza (2003) enfatiza o 

surgimento de uma “sociedade midiática” influenciada pelas tecnologias, que 

condicionam e conduzem a experiência social de viver junto. Nesse sentido, Castells 
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(2011) elucida seu conceito de rede – a nova morfologia na sociedade 

contemporânea – com exemplos que contemplam as redes sociais e as redes 

sociais digitais.  

 

Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual 
uma curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do 
tipo de redes concretas de que falamos. São mercados de bolsas de 
valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados na rede de 
fluxos financeiros globais. São conselhos nacionais de ministros e 
comissários europeus da rede política que governa a União 
Europeia. São campos de coca e papoula, laboratórios clandestinos, 
pistas de aterrissagem secretas, gangues de rua e instituições 
financeiras para lavagem de dinheiro na rede de tráfico de drogas 
que invade as economias, sociedades e Estados no mundo inteiro. 
São sistemas de televisão, estúdios de entretenimento, meios de 
computação gráfica, equipes para cobertura jornalística e 
equipamentos móveis gerando, transmitindo e recebendo sinais na 
rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da 
opinião pública, na era da informação (CASTELLS, 2011, p. 566).  

 

Observando o cotidiano do cidadão na vida em sociedade, não é difícil 

compreender como as redes sociais foram gradativamente abrindo espaço para 

acomodar também as redes sociais digitais. A mídia massiva já conectava pessoas e 

culturas unidirecionalmente. Com o advento da Internet, essas conexões se 

diferenciaram na forma de se transmitirem. Por exemplo, o telejornal representou 

uma evolução em termos tecnológicos em relação do jornal impresso; o jornal on-

line, uma evolução, ainda, maior. As pessoas são convocadas a utilizarem as 

tecnologias (digitais) nas atividades corriqueiras de seu dia a dia. As inscrições para 

um Congresso, as plataformas de ensino a distância, as contas on-line de 

prestadores de serviços, o movimento das contas bancárias em caixas eletrônicos 

ou on-line, as livrarias virtuais, os portais das Universidades e as urnas eletrônicas 

são exemplos de como as pessoas, que antes se valiam das relações não mediadas 

pela tecnologia, precisam, agora, aderir às novidades apresentadas pelas redes 

sociais digitais, independentemente de sua idade, do local onde residem e de sua 

condição sociocultural ou econômica.  

Nas redes sociais digitais, não só o espaço físico se mescla ao espaço virtual. 

O tempo também se mostra diferenciado. Uma pessoa pode receber uma 

mensagem por e-mail, por exemplo, ler essa mensagem no momento em que ela foi 

enviada ou horas depois; a mensagem permanecerá à disposição da pessoa para 
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quando ela quiser ou puder (re)ler. Por isso, na concepção de Lemos e Lévy (2014), 

na cultura digital, soma-se ao “tempo real massivo”, o “tempo diferido do 

ciberespaço”, o tempo da escolha interativa, da reflexão, da memória ampliada e 

planetária do ciberespaço. “Podemos dizer que na cidade contemporânea vemos a 

transferência de certas funções da cidade real ao ciberespaço, e vice-versa, em um 

novo hibridismo entre o espaço físico e o eletrônico” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 123, 

ênfases dos autores). Pode-se dizer que o cidadão transita, agora, por ágoras e 

ágoras virtuais. 

Dessa forma, em seus estudos, Recuero (2009) se debruça sobre as redes 

sociais digitais, buscando conhecer o modo pelo qual as redes que conectam 

computadores e pessoas estão alterando os processos sociais e informacionais na 

sociedade contemporânea, que se dão no ciberespaço, expressão que “[...] 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também 

o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os seres humanos 

que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17).  

Para Lemos e Lévy (2014), esse “espaço global da rede” comanda todos os 

demais espaços, uma vez que ele acolhe os processos de inteligência coletiva das 

comunidades virtuais. Ele é a fonte da potência intelectual e das que desta derivam, 

como a econômica, a cultural, a política. Esse “espaço virtual” é a “noosfera”, a 

esfera do espírito, “[...] a copresença de signos e ideias produzidas pela cultura 

humana, assim como o conjunto infinito de maneiras de as organizar” (LEMOS; 

LÉVY, 2014, p. 203). Cada modo de agrupar esses dados forma os “espaços 

atuais”, dimensões definidas por sistemas de classificação, tais como os hiperlinks e 

as respostas ordenadas das máquinas de busca, através dos quais os “autores-

leitores-navegadores” atualizam o “espaço virtual”. No ciberespaço, então, os atores 

sociais, envolvidos na rede, interagem, constituem laços sociais e constroem 

valores, moldando estruturas sociais digitais. 

 

Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de 
conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas 
entre os diversos atores. A abordagem da rede tem, assim, seu foco 
na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e 
nem suas conexões (RECUERO, 2009. p. 24). 
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Não é mais uma metáfora, no entanto, segundo Pierre Lévy, manter-se 

conectado nesse mundo digital. De um link a outro, entre cliques de mouse, uma 

pessoa permanece conectada, às vezes, por várias horas no ciberespaço.  

 

Os indivíduos implicados nas atividades de colaboração e interativas 
da Web 2.0 participam geralmente de várias comunidades, navegam 
entre vários blogs, mantêm vários endereços eletrônicos para 
diferentes usos e são, em certa medida, os nós principais, os 
cruzamentos, os comutadores da computação social, recolhendo, 
filtrando, redistribuindo, fazendo circular a informação, a influência, a 
opinião, a atenção e reputação de um dispositivo a outro (LEMOS; 
LÉVY, 2014, p. 12, ênfases dos autores). 

 

Conectada nas redes sociais digitais, não necessariamente uma pessoa se 

mostra tal como ela é. Recuero (2009) afirma que, nas redes sociais digitais, pelo 

fato de os atores sociais não serem imediatamente discerníveis, trabalha-se com 

suas representações ou com construções identitárias do ciberespaço. Assim, eles 

podem ser representados por um Twitter ou Orkut, por exemplo, que, por sua vez, 

podem apresentar um único nó mantido por vários atores. Essas ferramentas podem 

ser percebidas como uma narrativa por meio de uma personalização do outro. “São 

espaços de interação, lugares de fala, construídos pelos atores de forma a 

expressar elementos de sua personalidade ou individualidade” (RECUERO, 2009, p. 

25-26). As palavras características e os apelidos que conformam uma identidade em 

chats, os links dos blogueiros e os perfis dos usuários no Facebook são 

representações de pessoas, os nós da rede social digital que permitem conhecer os 

atores sociais e saber como constroem o ciberespaço – espaço de expressão e 

construção de impressões, nas colocações de Recuero (2009). 

 

Como Döring, Lemos e Sibilia perceberam, há um processo 
permanente de construção e expressão de identidade por parte dos 
atores no ciberespaço. Um processo que perpassa não apenas as 
páginas pessoais, como fotologs e weblogs, nicknames em chats e a 
apropriação de espaços como os perfis em softwares como o Orkut e 
o MySpace. Essas apropriações funcionam como uma presença do 
“eu” no ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, 
público. Essa individualização dessa expressão, de alguém “que fala” 
através desse espaço é que permite que as redes sociais sejam 
expressas na Internet (RECUERO, 2009, p. 26-27, ênfases da 
autora). 
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Desse modo, nas redes sociais digitais, novas identidades são delineadas e 

podem-se conformar as identificações. Costa (2007), baseando-se em autores como 

Maffesoli (1999) e Bauman (2000), propõe que a lógica da identidade na sociedade 

em rede, resguardando-se, obviamente, as especificidades de culturas e épocas, 

desliza para a lógica da identificação, caracterizada pela personalização, pela 

instabilidade e fluidez, o que se pode ilustrar pelos links e nicknames. Assim 

identificação se distingue de identidade:   

 

Enquanto esta última repousava sobre a existência de indivíduos 
autônomos e senhores de suas ações, a lógica da identificação põe 
em cena “pessoas” de máscaras variáveis, que são tributárias do ou 
dos sistemas emblemáticos com que se identificam. Este poderá ser 
um herói, uma estrela, um santo, um jornal, um guru, um fantasma 
ou um território, o objeto tem pouca importância, o que é essencial é 
o ambiente mágico que ele segrega, a adesão que suscita 
(MAFFESOLI, 1999 citado por COSTA, 2007, p. 70). 

 

Dessa forma, navegando nas redes digitais não apenas se pode ser quem se 

quer ser, mas conversar com quem se quer conversar. Lemos e Lévy (2014) 

afirmam que participa da vida do indivíduo aquele personagem da vida política, 

econômica, cultural que ele chama e quando ele chama, conforme lhe pareça 

conveniente. “Não são mais os atores da vida pública que entram no nosso espaço 

privado pelo truque da televisão. É, ao contrário, pela nossa iniciativa que eles são 

convocados à tela do nosso computador” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 79, ênfase dos 

autores). 

Na cultura digital dos espaços híbridos e do tempo real e diferido do 

ciberespaço, a comunicação e os relacionamentos se diferenciam e se ampliam, 

então, através de ferramentas como o Orkut, o Facebook e o Twitter, por exemplo. 

No uso de tais aparatos tecnológicos, pode-se comunicar com parentes, amigos, 

vizinhos e colegas de trabalho, mantendo e ampliando as relações, que inicialmente 

foram estabelecidas no mundo não virtual, para o mundo virtual, e/ou construindo 

novos vínculos. Nos termos de Recuero (2009), as relações on-line se dão de modo 

personalizado, explorando amplamente a expressão pessoalizada característica da 

Internet. Seguindo essa tendência, conforme a autora, surgem vários sites nas redes 

sociais digitais. O Orkut, adquirido e lançado pelo Google em 2004, funciona por 

meio de perfis, criados pelos internautas ao serem convidados para se cadastrarem, 

momento em que indicam seus amigos, e por meio de comunidades criadas por eles 
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para a agregação de grupos; funcionam, assim, como fóruns, tópicos e mensagens. 

O sítio exibe os membros da rede de cada ator conectado e o seu cadastro, que, 

atualmente, dispensa convite, podendo ser feito livremente. O MySpace, lançado em 

2003, permitia a mostra de redes sociais e a interação com outros usuários através 

da construção de perfis, grupos e fotos, músicas e vídeos, sistema que cede lugar 

ao Facebook por volta de 2008, nos EUA, apesar de permitir um grau maior de 

personalização em relação ao Orkut e ao Facebook. Baseando-se em Boyd e Ellison 

(2007), Recuero (2009) salienta que o MySpace foi muito utilizado por bandas para 

divulgarem suas gravações e composições, bem como para estreitar a relação com 

os fãs, passando a se associar à produção musical. O Facebook, lançado em 2004, 

nos EUA, nasce para criar uma rede de contatos entre estudantes que vão para as 

universidades. Um dos sistemas com maior base de usuários do mundo, o Facebook 

funciona por meio de perfis e comunidades, como afirma Recuero (2009, p. 172), 

fundamentando-se em Boyd e Ellison (2007): 

 

Em cada perfil, é possível acrescentar módulos de aplicativos (jogos, 
ferramentas etc.). O sistema é muitas vezes percebido como mais 
privado que outros sites de redes sociais, pois apenas usuários que 
fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. Outra 
inovação significativa do Facebook foi o fato de permitir que usuários 
pudessem criar aplicativos para o sistema. O uso de aplicativos é 
hoje uma das formas de personalizar um pouco mais os perfis.      

 

Nessa senda, o Twitter, prossegue Recuero (2009), permite que sejam 

escritos textos de até 140 caracteres em resposta à questão “O que você está 

fazendo?”; por isso, o sistema é construído como microblogging. Suas páginas 

particulares são personalizadas por meio de pequenos perfis feitos pelo twitter, que 

pode escolher a quem seguir e ser seguido também. No Twitter, as janelas 

particulares exibem as mensagens públicas de seus seguidores; mensagens 

privadas podem ser enviadas e as mensagens direcionadas requerem a inserção de 

“@”, precedendo o nome do destinatário. O fotolog, ainda consoante Recuero 

(2009), criado em 2002, trata-se de um sistema que permite ao usuário publicar 

fotografias acompanhadas de pequenos textos e receber comentários, tendo sido 

muito usado pelos brasileiros entre 2003 e 2004. Cada fotolog tem um endereço 

privado, uma página pessoal, que mostra a foto mais recente publicada, além das 

últimas seis em tamanho menor. Os comentários podem ser feitos de modo irrestrito 
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ou restrito; no segundo caso, são exigidos a senha e o nome do fotolog das pessoas 

registradas no Fotolog.com. 

Transitando por redes sociais e por redes sócias digitais, empresários e 

industriais, além do atendimento a clientes e fornecedores nas empresas e fábricas 

físicas, optam também por atendê-los no espaço virtual, através de seus sites. Nas 

universidades, docentes, além dos encontros presenciais com discentes e equipe 

técnico-pedagógica, encontram-se virtualmente com estes nos sites, páginas do 

Facebook e e-mails institucionais. Profissionais liberais não prescindem do 

Instagram. Nas campanhas para os pleitos eleitorais, políticos não abrem mão do 

corpo a corpo nem das propagandas veiculadas no Facebook e Instagram, na 

tentativa de angariarem votos, que se “depositam” em urnas eletrônicas. Clérigos, 

que não prescindem dos cultos não virtuais, veiculam suas preleções em vídeos no 

Youtube. Através do aplicativo WhatsApp, familiares e amigos se tornam mais 

próximos, profissionais otimizam suas relações laborais, cidadãos se articulam 

politicamente para reivindicar mudanças no cenário sociocultural.  

O WhatsApp é um aplicativo de um smartphone, através do qual se pode 

compartilhar mensagens, imagens, vídeos e áudios, inclusive fazer videochamadas. 

Oliveira et al. (2014) esclarecem que o aplicativo multiplataforma opera por meio de 

números de telefone e se integra com a agenda de endereços dos usuários, 

permitindo, também, criar grupos de até 50 participantes, compartilhar localização e 

fazer backup do conteúdo postado nos grupos. Os autores informam que se o 

dispositivo estiver fora da área de cobertura ou desligado, as mensagens são 

automaticamente salvas e recuperadas, quando a rede é restaurada ou quando o 

celular for religado. O Instagram, por sua vez, conforme descreve Rasmussen, no 

site https://canaltech.com.br, é uma rede social para usuários de Android e iPhone. 

Baixa-se gratuitamente o aplicativo e pode-se tirar fotos, aplicar efeitos nas imagens 

e compartilhá-las em outras redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Os usuários 

podem curtir e fazer comentários nas fotos enviadas. Através das hashtags (#), 

pode-se encontrar imagens relacionadas a um mesmo tema, mesmo que as 

pessoas que tiraram as fotos referenciadas não pertençam à mesma rede de 

relações. "O utilizador pode „etiquetar‟ (categorizar com a ajuda de palavras-chave) 

e, por conseguinte, classificar e reencontrar à sua maneira os documentos 

numéricos da maior parte das memórias mundiais" (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 11, 

ênfase dos autores). 
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A esses novos tipos de aplicações e de usos das possibilidades tecnológicas 

que constroem e compartilham colaborativamente as memórias numéricas coletivas 

em escala mundial, como fotos, vídeos, músicas, conhecimentos enciclopédicos, 

Lévy (2014) chama de "computação social". Essas novidades oferecidas pelas redes 

sociais digitais fazem desaparecer as distinções de status na midiateca: produtores, 

consumidores, críticos, editores e gestores se confundem, criam e organizam os 

conteúdos, desempenhando o papel que querem; a multidão, e não mais os 

mediadores culturais tradicionais, avalia, critica e categoriza. Assim, as tecnologias 

vêm revolucionando as relações humanas. Novos modos de relacionamento e de 

comunicação de forma sempre mais personalizadas vão estabelecendo uma nova 

cultura de interações, uma cultura que privilegia as relações mediadas pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação, consolidando a cibercultura, termo que, 

para Lévy (1999, p. 17), refere-se ao “[...] conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.  

Essa cultura digital surpreende, pois possibilita, também, o autoconhecimento: 

“A rede social acaba se transformando numa ágora de trocas de opinião, pela qual 

passamos a conhecermo-nos melhor” (TAVARES, 2014, p. 81). Contudo, essa nova 

cultura traz consigo uma estranheza: muitos questionam se as vivências virtuais dos 

atores no ciberespaço são experiências reais. Ao referido questionamento, Pierre 

Lévy responde, em entrevista ao Projeto Fronteiras do Pensamento, da seguinte 

forma: 

 

O mundo digital faz absolutamente parte da realidade. Os 
computadores são absolutamente reais. Os 0 e os 1 são códigos que 
estão em uma memória que é absolutamente física e absolutamente 
real. As telas são absolutamente físicas e absolutamente reais. E, é 
claro, os corpos vivos humanos são sempre absolutamente físicos e 
absolutamente reais. O que é virtual, o que não é físico, o que é 
imaterial é a significação. O mundo da significação, que é o 
verdadeiro mundo virtual, podemos dizer, é um mundo que começa 
com a linguagem, não é um mundo que começa com os 
computadores (LÉVY, 2013). 

 

Goffman (1988) fala da virtualidade nas redes sociais. O sociólogo usa a 

expressão virtual para se referir à imputação de atributos a outrem, a partir de 

expectativas normativas nas relações sociais, uma vez que os ambientes sociais 



32 

 

estabelecem os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos tidos como 

comuns e naturais para os membros das categorias que elegem. A partir de tais 

constatações, Goffman (1988) define “identidade social real” e “identidade social 

virtual”; a primeira se refere às categorias e aos atributos que uma pessoa prova 

possuir e a segunda diz respeito ao caráter imputado a essa pessoa. Embora a 

conceituação de Goffman não guarde relação com as redes sociais digitais, pode-se 

destacar que o autor considera virtual a atribuição de características a uma pessoa. 

Essas colocações de Goffman permitem perceber como, também, nas redes sociais, 

e não apenas nas redes sociais digitais, uma vivência virtual independe da Internet e 

pode impactar de modo real a vida das pessoas em seus relacionamentos, virtuais 

ou não virtuais.  

Quanto ao fato de se questionar se uma experiência virtual é real, dificilmente 

alguém contestaria a ideia de que suas vivências espirituais são reais. O jornalista 

Andrew Salmon, no documentário Filha do Amor, de Veatch (2014), discutindo os 

fatores que pudessem ter contribuído para que o casal sul-coreano tivesse deixado 

sua filha morrer de fome, por estarem jogando horas a fio em lanhouses, aponta, 

dentre outros, um forte aspecto cultural que diz respeito à temática em questão: a 

espiritualidade. Segundo o jornalista, na cultura sul-coreana, o xamã de mais alto 

grau que diz poder viajar até o inferno e resgatar um espírito que ficou perdido lá, 

está entrando em um mundo virtual, carregando uma missão virtual; isso, em certo 

sentido, assemelha-se à premissa dos jogos na Internet. Um coreano comum, que 

não é um xamã pode usar a Internet e entrar em um mundo virtual para ter 

experiências incomuns virtuais. Assim, as experiências espirituais são virtuais e são 

reais, pois que carregadas de significação e de sentido para quem as têm. 

Outro fator que pode contribuir para evidenciar que as relações virtuais são, 

de fato, reais é o fato de que as conexões em redes sociais na Internet são 

qualificadas pelos laços estabelecidos entre os atores sociais, pela interação entre 

eles e pelo capital social construído no ciberespaço, conforme Recuero (2009). A 

autora comenta que os processos de interação no ciberespaço obedecem a fatores 

diferenciais: 1) os atores não se fazem imediatamente conhecidos, não deixam 

sinais da linguagem não verbal e da interpretação do contexto em que a interação 

acontece; 2) existem possibilidades de comunicação por meio de múltiplas 

ferramentas, inclusive após a desconexão do ator social do ciberespaço; 3) a 

capacidade de migração pelas diversas plataformas de comunicação evidencia os 
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laços fortes na rede; 4) a geração e manutenção de relações complexas e de tipos 

de valores que constroem e mantém as redes sociais geram laços sociais. 

Assim, a interação social pode se dar de diversas formas. Recuero (2009), 

baseando-se em Reid (1991) e em Primo (2003), respectivamente, diz que a 

interação pode ser síncrona (como nos canais de chat, que simulam uma interação 

em tempo real) ou assíncrona (como no caso dos e-mails ou fóruns, em que não se 

pressupõe resposta imediata do ator social); mútua (em que o interagente atua de 

modo dialógico, interdependente, criativo e negociado, gerando relações sociais 

complexas, como nos blogs) ou reativa (em que o ator responde ou não a um 

estímulo, como nos hiperlinks, reduzindo o espectro de laços sociais que pudesse 

gerar).  

Os laços sociais, por sua vez, são efetivas conexões entre os interagentes de 

uma rede social digital que se compõem em função dos atributos sociais destes, 

assevera Recuero (2009) que, ampliando os conceitos de Breiger (1974), distingue 

laços associativos (construídos por meio da interação social reativa que faz emergir 

um pertencimento associativo) de laços dialógicos (caracterizados pela interação 

social mútua que faz emergir um pertencimento relacional). Apoiando-se sem 

Granovetter (1973), a autora diferencia laços fortes (assinalados pela intimidade, 

proximidade e intencionalidade na criação e manutenção da conexão) de laços 

fracos (qualificados por relações esparsas sem proximidade e intimidade com trocas 

difusas). Quanto à reciprocidade, que deriva da força dos laços, Recuero (2009) 

aponta os laços simétricos (conectam duas pessoas mostrando a mesma força nos 

dois sentidos) e os laços assimétricos (que num sentido são fracos e no outro, são 

fortes). Baseando-se nos estudos de Gegenne e Forsé (1999) e Scott (2000), ela 

menciona laços multiplexos (constituídos de diversos tipos de relações sociais) ou 

especializados (constituídos de relações do mesmo tipo).  

Recuero (2009) elenca o capital social como o terceiro elemento que qualifica 

as conexões em redes sociais digitais, concebido consensualmente pelos estudiosos 

do tema como um valor instituído a partir das interações estabelecidas entre os 

atores sociais. Desse modo, capital social pode ser considerado um conjunto de 

recursos variados e dependentes de sua função, partilhado por certo grupo, baseado 

na reciprocidade, que pode ser desfrutado por todos os seus integrantes, individual 

ou coletivamente; esse conjunto de recursos está embutido nas relações sociais e é 
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determinado por elas. Esse conceito a autora elabora tendo por base as concepções 

de Coleman, Putnam e Bourdieu. 

Desse modo, na cibercultura, segundo Recuero (2009), as dinâmicas redes 

sociais na Internet, sujeitas a (ir)regularidade e (des)agregação, estão sempre em 

transformação influenciadas pelas interações entre os atores sociais e pela 

apropriação das ferramentas, das quais emergem fenômenos naturais: competição, 

cooperação e conflito, bem como a auto-organização e a adaptação, que 

estabelecem a ordem em sistemas caóticos. Tais padrões de comunicação são 

comportamentos emergentes que podem ser ilustrados pelas comunidades do 

Orkut. Criadas para interação social, os atores se apropriaram delas como 

ferramenta de construção de identidade e delas se utilizaram, construindo 

perspectivas de quem são no sistema.  

Nas redes sociais digitais, o ator social pode facilmente se livrar daquele que 

convocou à interação e daquele pelo qual foi convocado; pode, ainda, sentir-se 

próximo mesmo distante ou sentir-se distante mesmo estando próximo. Nesse 

sentido, interessantes questionamentos quanto à forma de se estabelecer e manter 

vínculos, quanto à proximidade e ao pertencimento experienciados nas redes sociais 

digitais são apresentadas por Bauman (2004). Enquanto é intrínseco a uma rede 

social digital a conexão e a desconexão por escolha, é inerente a relacionamentos 

não virtuais o engajamento recíproco e o compromisso, afirma o autor: ambas as 

possibilidades constituem a essência da “rede” e têm a mesma legitimidade, status e 

importância. A impossibilidade de romper um relacionamento indesejável torna as 

relações não virtuais ardilosas; isso não acontece com as conexões virtuais, que 

costumam ser rompidas antes de causarem aborrecimento. As “relações virtuais” 

encontram ressonância e se encaixam na liquidez da modernidade: fáceis de lidar, 

de entrar e sair, de compreender e de serem deletadas. Distribuindo os riscos de 

modo diferente, sem qualidade e em maior quantidade, prometendo serem 

satisfatórias, essas relações padronizam as demais e mantêm presentes a 

insegurança, a confusão e a ansiedade. 

Parece que a facilidade em desconectar-se, mais do que a de conectar-se, 

prossegue Bauman (2004), torna essas redes e seus dispositivos de entrada e saída 

populares e muito utilizados nas interações humanas, afinal “estar conectado” 

mostra-se menos dispendioso, embora seja menos interessante para a criação e 

conservação de vínculos. Assim, enquanto a “proximidade topográfica” reclama por 
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estabelecimento de laços, a “proximidade virtual” dissocia comunicação de 

relacionamento, segue definindo o padrão das demais proximidades e roubando a 

atenção para o desenvolvimento das habilidades que ela requer. Segundo o autor, a 

“conectividade” se esforça para conciliar liberdade e pertencimento. Isso se 

exemplifica no envio de mensagens que sustenta a “interação” por meio dos chats, 

as salas de bate-papo on-line, e alimenta sua atividade; nessa relação, tanto a 

interrupção da conversa quanto o silêncio significam exclusão.  

 

No relacionamento “camarada/camarada”, não são as mensagens 
em si, mas seu ir e vir, sua circulação, que constitui a mensagem – 
não importa o conteúdo. Nós pertencemos ao fluxo constante de 
palavras e sentenças inconclusas (abreviadas, truncadas para 
acelerar a circulação). Pertencemos à conversa, não àquilo sobre o 
que se conversa (BAUMAN, 2004, p. 52, ênfases do autor). 

 

Em movimento, permanece-se conectado, confiante na solidariedade das 

conexões; verdadeiras “rochas em meio a areias movediças”, elas são eternas e 

imperecíveis, não importando, então, se algumas são débeis e irrompíveis, já que 

seu excesso não se pode extinguir. “As conexões tendem a ser demasiadamente 

breves e banais para poderem condensar-se em laços” (BAUMAN, 2004, p. 82), no 

entanto, elas situam as pessoas de um modo tal que, conectadas, sentem-se 

próximas, inseridas e inatingíveis. 

 

Na verdade, você não iria a nenhum lugar sem o celular (“nenhum 
lugar” é, afinal, o espaço sem um celular, com um celular fora de 
área ou sem bateria). Estando com um celular, você nunca está fora 
ou longe. Encontra-se sempre dentro – mas jamais trancado em um 
lugar. Enclausurado numa teia de chamadas e mensagens, você 
está invulnerável (BAUMAN, 2004, p. 78, ênfases do autor). 

 

As redes sociais digitais estariam, assim, alterando a concepção de 

pertencimento, liberdade e proximidade construídas nas redes sociais? “A distância 

não é obstáculo para se entrar em contato – mas entrar em contato não é obstáculo 

para se permanecer à parte” (BAUMAN, 2004, p. 82, ênfases do autor). A 

proximidade virtual ativada pela rede eletrônica, com sua presença ubíqua e 

contínua, intensifica o afastamento, a distância e a imaginação. “O outro lado da 

moeda da proximidade virtual é a distância virtual: a suspensão talvez até anulação, 

de qualquer coisa que transforme a contiguidade topográfica em proximidade” 
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(BAUMAN, 2004, p. 81, ênfases do autor). Além disso, o autor refere-se à falsa 

impressão de proximidade, interação e originalidade, ao afirmar que tal como 

enxames, aglomerados de pessoas autopropulsoras em movimento dispensam 

aglutinadores de qualquer natureza para se manterem unidos, fazem tudo igual, mas 

individualmente. 

Assim, a cultura da “cooperação em rede”, do “espaço desterritorializado” e 

do “tempo real” de Lemos e Lévy (2014) segue experimentando novidades sociais 

na vivência do espaço e do tempo promovidas pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação neste século XXI. O mundo se torna ainda mais 

acessível, transparente, visível e audível. No espaço urbano, ambiente generalizado 

de acesso pessoal e móvel à informação, as pessoas se deslocam como “nômades 

informacionais” conectados à Internet não mais fixa por cabos, mas móvel e sem fio; 

em trânsito, elas usufruem de celulares, rede Bluetooth e etiquetas de 

radiofrequência: “[...] o enfraquecimento dos lugares (ruas, praças, cafés) em prol do 

espaço midiático cria processos de privatização do espaço público e de crescente 

publicização midiatizada do espaço privado” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 59).  

Essa cultura digital fomenta a possibilidade de um indivíduo politizado. Para 

Lemos e Lévy (2014), cada leitor é também produtor, como bem ilustra o “jornalismo 

cidadão”, que faculta ao cidadão comum ter sua versão de um fato presenciado e 

divulgá-la ao mundo em textos, imagens e vídeos. A opinião pública, que vai-se 

tornando cada vez mais global, torna-se sempre mais viva nessa dinâmica 

conflituosa. “A novidade que a Internet aporta na atual fase da globalização da 

política reside, principalmente, na possibilidade de circulação multimídia e imediata 

de vozes” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 159), que, algumas vezes, extrapola o 

enquadramento dos Estados-nação, alcançando o mundo. Por exemplo, a ação dos 

militantes engajados na luta contra as ilegalidades econômicas e sociais atingem 

escala global e contribuem para o estabelecimento de uma consciência política 

planetária.  

Nesse sentido, Barabási (2009) afirma que, atualmente, o cidadão produz e 

distribui informação, utilizando-se de dispositivos móveis, como smartphones, palms 

e laptops, e redes sem fio, como Wi-Fi, Wi-Max, 3G, Bluetooth e redes de satélite no 

sistema GPS. “Os netizens, os cidadãos da rede (citizens of the net), perderão 

completamente sua existência anônima e sem espaço, à medida que a tecnologia se 
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desenvolver para satisfazer suas aspirações de consumo” (BARABÁSI, 2009, p. 

154, ênfases do autor). 

Esse parece ser o perfil proposto ao cibercidadão na era da “sociedade em 

rede”. Habilidades para se estar conectado virtualmente parecem ser cada vez mais 

requeridas no novo tempo das redes sociais digitais das sociedades conectadas. 

 

1.3 Uma “sociedade em rede” 

 

As redes sociais digitais, tais como as redes sociais, não se restringem ao 

âmbito de uma comunidade ou sociedade apenas; elas conectam comunidades e 

sociedades em escala global, propondo mudanças nos modos de vida das pessoas. 

Fernando Henrique Cardoso, prefaciando A Sociedade em Rede, de Manuel 

Castells (2011), apropria-se das proposições do autor, afirmando que a decisão 

política impõe um imperativo incontornável de interdisciplinaridade aos que a tomam, 

sinalizando a “paixão da interdisciplinaridade” que leva o sociólogo espanhol a 

agregar diversas dimensões da experiência humana longe do reducionismo e a 

propor uma estrutura social que emerge caracterizada por um sistema de redes 

interligadas e que, conduzida pelos princípios do paradigma econômico-tecnológico 

baseado na informação, estão a ditar tendências transformadoras da sociabilidade 

contemporânea. Desse modo, estaria Castells chamando à atenção para as 

transformações tecnológicas e econômicas que têm alterado o padrão de 

sociabilidade humana, em função das expressivas mudanças da relação que as 

pessoas, individual e coletivamente, estabelecem com os processos de inovação 

técnica.  

Nesse sentido, tomando-se, historicamente, o panorama econômico-

tecnológico no cenário sociocultural, verifica-se que, do tecelão, que produzia seu 

próprio produto para seu consumo e de sua família, caminhou-se para os mestres 

artesãos que produziam e vendiam seus produtos para pequenos mercados, 

constatando-se, a seguir, que a divisão social do trabalho trazida pelo sistema 

capitalista vem promover a alienação do homem de sua subjetividade. As relações 

de trabalho, na opinião de Codo (2012), determinam o comportamento, as 

expectativas, os projetos futuros, a linguagem e o afeto dos indivíduos, 

diferenciando-os, em função de seus ambientes laborais, pois o modo de produção 
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capitalista, que permeia toda a sua atividade, determina seus relacionamentos, o 

quê e como eles produzem, o quê e como consomem. A divisão social do trabalho 

acrescenta o valor de troca aos valores de uso (satisfação de necessidades) dos 

objetos produzidos pelo homem, tornando-os “mercadorias trocáveis” por qualquer 

outra. O trabalho transforma-se em valor abstrato, identificando-se com a moeda 

que o representa, e fragmenta a ação humana, uma vez que a maquinaria determina 

a divisão de tarefas, pretendendo colocar o trabalhador certo no lugar certo, para 

garantir maior eficiência e maior produção. O homem vende sua capacidade de 

(auto)transformação pelo salário, alienando-se de si. O trabalho vira mercadoria, a 

única mercadoria que pode produzir excedente, pois que, vendido pelo preço de 

custo de sua produção, deve produzir mais valor do que custou. Nessa rede do 

capitalismo industrial, surge o comerciante, para gerir a troca de mercadorias pelos 

consumidores, e o capitalista, para explorar o trabalho alheio e obter lucros. Em 

nível internacional, mercados diferenciados servem ao próprio desenvolvimento do 

capital financeiro: o homem passa a depender do mercado internacional para a 

produção de bens, pois a matéria-prima, as ferramentas, as peças e as montagens 

finais são produzidas em países distintos e o produto final é consumido em todo o 

mundo. 

O mundo contemporâneo globalizado, então, na concepção de Castells 

(2010), estabelece, na “era da informação”, uma nova sociedade, introduzida pela 

revolução da tecnologia da informação e comunicação e pela reestruturação do 

capitalismo industrial em um capitalismo de outra natureza. Informatizando as 

culturas e tecendo novos modos de relação, nasce uma nova sociedade: a 

“sociedade em rede”. 

 

Essa sociedade é caracterizada pela globalização das atividades 
econômicas decisivas do ponto de vista estratégico; por sua forma de 
organização em redes; pela flexibilidade e instabilidade do emprego 
e a individualização da mão-de-obra. Por uma cultura de virtualidade 
real construída a partir de um sistema de mídia onipresente, 
interligado e altamente diversificado. E pela transformação das bases 
materiais da vida – o tempo e o espaço – mediante a criação de um 
espaço de fluxos e de um tempo intemporal como expressões das 
atividades e das elites dominantes (CASTELLS, 2010, p. 17). 

 

Castells (2011), assim, relaciona a identificação de vários processos sociais e 

formas organizacionais com seu papel na constituição da sociedade em rede e 
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aponta a forma organizacional predominante de todos os campos da atividade 

humana, que constitui a nova morfologia na sociedade contemporânea: as redes. 

Desse modo, a globalização se intensifica e se diversifica. Surge no cenário das 

sociedades em rede, o novo “paradigma da tecnologia da informação”, que provê a 

base material para a sua difusão na estrutura social, tendo por características 

centrais, conforme Castells (2011): ação das tecnologias sobre a informação – sua 

matéria-prima; penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias; lógica das redes; 

flexibilidade organizacional, que comporta reversibilidade dos processos, 

reorganização dos componentes e reconfiguração; convergência de tecnologias 

específicas para um sistema altamente integrado. Tal paradigma gera uma 

determinação social que está acima dos interesses sociais específicos, 

reorganizando drasticamente as relações de poder, fazendo os fluxos do poder 

menos importantes do que o poder dos fluxos, de modo que passam a ser aspectos 

decisivos de dominação e transformação da sociedade o fato de se estar presente 

na rede ou ausente dela, bem como a dinâmica de cada rede em relação às outras. 

Como sistema aberto dinâmico, a sociedade em rede, ainda capitalista, na 

concepção de Castells (2011), é suscetível de inovação e expansão sem ameaças 

ao seu equilíbrio, ideal para a economia capitalista baseada na inovação, 

globalização e concentração descentralizada. A nova economia parece organizar-se 

em torno de redes globais de capital, gerenciamento e informação, subjugando a 

produtividade e a competitividade ao acesso à habilidade adquirida pela experiência 

no mundo da tecnologia. Empresas, organizações e instituições estabelecem-se em 

redes de geometria variável, atravessando setores, alcançando diferentes 

agrupamentos geográficos de unidades econômicas.  

Nessa nova conjuntura, a vida cotidiana dos cidadãos vai recebendo 

propostas de mudança, ao que eles talvez precisem corresponder, na tentativa de 

acompanhar esse processo histórico de transformação sociocultural, política e 

econômica, que segue incrementado pela evolução tecnológica. Prestadores de 

serviço, profissionais liberais, empresários e funcionários têm que se ajustar a uma 

nova lógica de mercado. Esses mesmos trabalhadores alcançados por essas 

exigências são os pais, os filhos, os avós, os netos, enfim, são os membros das 

famílias impactados por essas transformações em nível macro. Será que tais 

transformações permaneceriam na esfera da sociedade informacional, alterando as 

relações políticas, laborais e econômicas, sem alcançar a comunicação entre os 
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familiares que compõem o subsistema família, ou seja, sem afetar o comportamento, 

os relacionamentos e a interação no âmbito familiar?  

A divisão social do trabalho da sociedade capitalista industrial experimenta 

uma nova formatação. Castells (2011) pontua que uma divisão informacional do 

trabalho se estabelece, com empresas e trabalhadores voltados para a flexibilidade 

e adaptabilidade, caracterizando o processo de trabalho individualizado, em que os 

trabalhadores perdem sua identidade coletiva, e a mão-de-obra baseada nos 

atributos do trabalhador e não mais na organização da tarefa, pois que reintegrada 

no resultado e não mais agregada no desempenho. Assim, o processo de 

reestruturação capitalista implanta o novo sistema econômico e tecnológico: o 

“capitalismo informacional”, fator histórico decisivo para acelerar e formar o 

paradigma da tecnologia da informação e induzir suas consequentes formas sociais.  

Vive-se a era do “capitalismo em rede”. Segundo Castells (2011), o capital 

funciona globalmente como uma unidade em tempo real; é percebido, investido e 

acumulado como capital financeiro. O processo de acumulação do capital se baseia 

na interação entre o investimento em empresas lucrativas e o uso dos lucros 

acumulados reinvestidos nas redes financeiras globais, processo que depende, além 

da concorrência e alta produção, da informação gerada pela tecnologia da 

informação. Isso institui uma relação de interdependência entre capital financeiro, o 

capital na esfera de circulação e o capital industrial, a alta tecnologia. Acima dos 

(grupos) capitalistas, paira uma entidade capitalista estabelecida por fluxos 

financeiros operados por redes eletrônicas. No “cassino global eletrônico”, qualquer 

lucro é revertido para a metarrede de fluxos financeiros, fazendo capitais específicos 

aumentarem ou diminuírem radicalmente, definindo o destino de empresas, 

poupanças familiares e economias regionais, inclusive das indústrias de alta 

tecnologia. 

Preponderando links e conexões, os “efeitos de rede” alcançam igualmente as 

indústrias, em diversos aspectos, que vão da produção à administração, assevera 

Barabási (2009). Em algumas delas, as contratações acontecem a partir das 

referências de contatos sociais de seus funcionários, o que representa reduzido 

número de demissões e melhor desempenho funcional dos trabalhadores. Assim, 

profundas relações pessoais intercompanhias caracterizam as indústrias da 

economia em rede, que fazem alianças e parcerias estratégicas para sobreviverem 

fazendo emergir as redes nos sistemas econômicos. O processo de produção e 
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comercialização de um novo medicamento bem ilustra essa realidade. Seus custos 

envolvem milhões de dólares e várias instituições, como universidades, laboratórios 

de pesquisas, governos, indústrias químico-farmacêuticas, assim como fundos de 

capital de risco. Além disso, há uma crescente especialização e dissociação das 

atividades de pesquisa, inovação, desenvolvimento de produto e marketing. Na rede 

administrativa, constata-se algo semelhante. O fato de cada membro do conselho 

administrativo ser um nó conectado a outros conselheiros assentados em outros 

conselhos administrativos no mesmo órgão deliberativo, mantém sua integração, 

propaga as práticas corporativas e preserva a influência política e econômica das 

grandes corporações, além de influenciar fortemente, senão determinar, as 

nomeações no âmbito das companhias.  

Sob os “efeitos de rede”, é um risco pautar-se no reducionismo e na 

causalidade linear apenas. “Efeitos de rede” requerem pensamento complexo. 

Adverte Morin (2015) que tentar compreender uma realidade unidirecionalmente, 

empobrece-a. Por isso, no propósito de alcançar uma compreensão sistêmica dos 

fenômenos complexos, não se pode escapar à incerteza nem apostar no saber total. 

Por isso, para falar da complexidade na empresa, Morin (2015) diz que em uma 

tapeçaria todo o conhecimento que o tecelão pudesse ter sobre os tipos de fios 

utilizados seria insuficiente para conceber o todo que é o tecido. Considerando tal 

pressuposto, o autor expõe as “etapas da complexidade”. A primeira etapa, 

formulada na sentença Um todo é mais do que a soma das partes que o constituem, 

diz que a soma dos conhecimentos de cada parte não é suficiente para se conhecer 

as qualidades, as propriedades, a forma e a configuração do conjunto. A segunda 

etapa constata que o fato de existir um conjunto impede que a qualidade das partes 

se revele plenamente e se expressa na sentença O todo é, então, menor do que a 

soma das partes. A terceira etapa assim se exprime: “O todo é ao mesmo tempo 

mais e menos que a soma das partes”. A estas constatações, Mansur (2011), 

baseando-se em Morin (1999) e Martins e Silva (2000), nomeia de “princípio 

sistêmico ou organizacional”. 

Uma empresa se autoproduz ao produzir bens e serviços; ela se auto-

organiza, organizando a produção desses itens, e pode se autodesenvolver, 

desenvolvendo sua produção. Assim, o produtor produz-se. Isso leva a pensar nas 

três causalidades que habitam as organizações complexas: 1) a causalidade linear: 

uma dada causa produz determinado(s) efeito(s); 2) causalidade circular retroativa: o 
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efeito retroage incrementando ou inibindo a produção; 3) causalidade recursiva: 

efeitos e produtos participam do processo que os gera, de tal modo que “o produto é 

produtor do que o produz” (MORIN, 2015, p. 87). Assim, uma empresa, enquanto se 

auto-organiza e se autoproduz, faz a auto-eco-organização e a auto-eco-produção, 

uma vez que se coloca em um ambiente externo que compõe um sistema eco-

organizado ou ecossistema. 

Contudo, ainda há pouco, teóricos da Economia pareciam ignorar a 

complexidade dos sistemas auto-organizados. Conforme Barabási (2009), eles 

cogitavam que apenas o sistema de preços regulava a interação entre indivíduos 

autônomos e anônimos e que apenas o mercado mediava a interação entre 

instituições econômicas, além de desconhecerem os microcomportamentos inter-

relacionados que respondem pelos agregados macroeconômicos 

(emprego/renda/inflação). No entanto, a economia é uma rede direcionada, 

altamente conectada de empresas, instituições financeiras e agentes econômicos, 

seus nós, em constante interação, seus links, uma rede cuja estrutura e evolução 

determinam o resultado dos processos macroeconômicos. A economia em 

expansão, tomada como uma rede complexa, encontra nas fusões e aquisições sua 

consequência natural, num mundo em que a globalização impulsiona os nós em 

direção ao crescimento. As corporações são convocadas a adotarem uma 

organização flexível para conseguirem responder às rápidas mudanças nesse 

ambiente de negócios da era pós-industrial, nessa “economia da informação”. “O 

verdadeiro legado da Internet não é o nascimento de milhares de novas companhias 

virtuais, e sim a transformação das empresas existentes” (BARABÁSI, 2009, p. 191). 

A economia em rede traz, por consequência, a atuação colaborativa das empresas 

na adaptação de práticas eficazes em outras organizações e a reestruturação do 

modelo corporativo. 

 

O fator mais visível dessa reestruturação é a passagem de uma 
organização em árvore para uma organização em teia ou rede, 
plana, com muitos links transversais entre os nós. Nesse sentido, os 
recursos valiosos já não são os ativos tangíveis, e sim os bits e as 
informações, a integração das ações passa a ser virtual, e não 
vertical, o escopo da empresas é o mercado global, e não o 
doméstico, o tempo de vida dos inventários se reduz de meses a 
horas, a estratégia empresarial migra do topo para a base e os 
trabalhadores assumem maiores responsabilidades ou se tornam 
autônomos (BARABÁSI, 2009, p. 178).  
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Nesse contexto de transformação das empresas, muitos desafios são postos 

para o empresário, o funcionário, os trabalhadores e profissionais a ela ligados, pois 

muito se espera deles em termos de produtividade e atualização para conseguirem 

se adaptar às referidas modificações. Barabási (2009) afirma que as organizações 

tradicionais conseguem compensar certas perdas por ganhos em outros setores da 

hierarquia, implementando internamente as severas mudanças. Entretanto, a 

economia em rede não comporta essa manobra e requer que cada nó seja lucrativo. 

Os “efeitos de rede” interferem, também, nas noções e vivências de espaço e 

tempo. Redes compõem estruturas propícias também a uma organização social que 

visa suplantar o espaço e invalidar o tempo: “o tempo intemporal parece ser o 

resultado da negação do tempo – passado e futuro – nas redes do espaço de fluxos” 

(CASTELLS, 2011, p. 572) e aparece sempre que a sequência temporal é cancelada 

ou ofuscada, como no fato de uma mulher poder escolher a idade em que irá 

conceber e gerar seu filho ou na praticidade de um dispositivo de comunicação sem 

fio que gerencia e concretiza muitas tarefas simultaneamente. Espaço e tempo, 

principais dimensões materiais da vida humana, organizam-se, assim, em torno do 

espaço de fluxos e do tempo intemporal. O primeiro refere-se à organização material 

das práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos de 

capital, de informação, de tecnologia, de interação organizacional, de imagens, sons 

e símbolos, sendo descrito pela combinação de três camadas: circuito de impulsos 

eletrônicos; nós e centros de comunicação, e organização espacial das elites 

gerenciais dominantes. O segundo ocorre quando o paradigma informacional e a 

sociedade em rede provocam desordem sistêmica na ordem sequencial dos 

fenômenos ocorridos em um dado contexto. O primeiro pertence ao segundo, na 

medida em que o tempo biológico e a sequência socialmente determinada 

caracterizam os lugares em todo o mundo, (des)estruturando materialmente as 

sociedades segmentadas. Assim, um sistema multimídia eletronicamente integrado 

associado à “cultura da virtualidade real” transforma o tempo e o espaço da 

sociedade, implantando a simultaneidade e a intemporalidade, deixando emergir 

uma contradição: as pessoas ganham a vida no “espaço dos lugares” em um mundo 

que obedece à lógica do “espaço dos fluxos”.  

Tal como a fluidez dos líquidos que “escorrem entre os dedos”, “transbordam”, 

“vazam”, “preenchem vazios com leveza e fluidez”, a sociedade, em constante 
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mudança e movimento, já não precisa sofrer tamanha tensão de forças para adquirir 

novas formas. Na “modernidade líquida” de Bauman (2001), o tempo e o espaço 

desprendem-se de suas sólidas correntes; o espaço se expande com máquinas 

velozes, com invenções e novas tecnologias, e o tempo, na simultaneidade, rapidez 

e conjugação de acontecimentos, abriga mais e mais coisas, ampliando também o 

espaço. Na liquidez do tempo e do espaço, empodera-se quem pode “liquefazer-se”. 

A sociedade contemporânea vai-se conformando, em especial, por se colocar 

como um caminho infindável de oportunidades, desejos, realizações a serem 

buscados sempre, e por fragmentar a tarefa apropriada ao coletivo, simbolizado pela 

sociedade, para o indivíduo, desregulamentando e privatizando as tarefas e deveres 

modernizantes, na perspectiva de Bauman (2001). Nesse contexto, delineiam-se o 

“indivíduo de jure”, que atribui a si mesmo a culpa por seus fracassos e desilusões, 

pois que não há mais quem responda por eles, e o “indivíduo de facto”, que controla 

seu destino e decide conforme deseja, como se espera de um cidadão. O espaço 

privado segue colonizando o espaço público, o que se coloca como “[...] o principal 

obstáculo à emancipação, que em seu estágio presente só pode ser descrita como a 

tarefa de transformar a autonomia individual de jure numa autonomia de facto” 

(BAUMAN, 2001, p. 62, ênfases do autor).  

Quando trata da emancipação humana, Bauman (2001) parece considerá-la 

uma faca de dois gumes, pois faculta ao indivíduo guiar-se por seus pensamentos e 

desejos e obriga-o a assumir a responsabilidade por seus atos e ações. O indivíduo 

passa a contar apenas consigo próprio. Uma individualidade solitária impera, 

impedindo a unificação de uma condição humana regida pela cooperação e 

solidariedade. Uma mudança de identidade, então, implica romper com os antigos 

princípios, certos vínculos e obrigações, um empreendimento privado que inclui a 

assunção dos consequentes riscos.  

Assevera Bauman (2001) que o indivíduo responde por sua autorrealização 

também no mundo do trabalho; ele deve descobrir e potencializar suas capacidades, 

buscando a máxima eficiência visando à eficácia. O consumidor, por sua vez, vai às 

compras, imbuído de um senso de identidade contagiado pelo individualismo, 

ironicamente, tenta solidificar o fluido, compartilhando as mesmas coisas, buscando 

o eterno e o imutável: a identidade única e individual se consolida comprando o que 

todos compram. Sua frustração não está na falta do produto, mas em restringir-se 

ante a multiplicidade de escolhas disponíveis. Ele se autoafirma adquirindo bens e 
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consumindo para sobressair-se socialmente, numa escalada em que o desejo 

alcançado cede lugar a outro maior. Nesse mundo do consumo imediato, não há 

lugar para compromisso com a alteridade. As pessoas são levadas a buscar 

exemplos e não líderes, tornando-as dependentes como que de uma droga; a 

procura por exemplos e direcionamentos pode assemelhar-se a um vício, o que se 

mostra, por si só, autodestrutivo.  

Nessa “modernidade líquida”, que traz consigo profundas transformações 

socioculturais, a “sociedade em rede” parece adequada também a uma cultura de 

desconstrução e reconstrução contínuas. As tecnologias da informação e 

comunicação impõem a virtualidade como uma dimensão essencial da realidade, 

estabelecendo uma nova cultura, desde que as redes digitalizadas de comunicação 

multimodal agregam todas as expressões culturais e pessoais.  

 

As expressões culturais são retiradas da história e da geografia e 
tornam-se predominantemente mediadas pelas redes de 
comunicação eletrônica que interagem com o público e por meio dele 
em uma diversidade de códigos e valores, por fim incluídos em um 
hipertexto audiovisual digitalizado (CASTELLS, 2011, p. 572). 

 

No espaço de mídia, espaço de circulação da informação e da comunicação 

por excelência, cresce a prática da política, com uma liderança personalizada e uma 

formação de imagem que gera poder, conforme Castells (2011). Nos sistemas de 

mídia, dentre os quais estão as redes de comunicação mediada por computadores, 

então, os atores políticos participam do jogo de poder aí praticado. A política tem 

que ser modulada conforme a linguagem dessa mídia, impactando as 

características, organização e objetivos dos processos, atores e instituições 

políticas. A política acha-se em função da mídia na contemporaneidade. “As 

agendas do sistema político e mesmo as decisões que dele emanam são feitos para 

a mídia, na busca de obter o apoio dos cidadãos ou, pelo menos, atenuar a 

hostilidade frente às decisões tomadas” (CASTELLS, 2006). O poder, que governa a 

sociedade e modula o homem, espalha-se nas redes globais transmutáveis de 

riqueza, poder, informações e imagens em um sistema de geometria variável e 

geografia desmaterializada.  

Constata-se, também, com Lemos e Lévy (2014, p. 30), que "[...] a estrutura 

em rede (informação, comunicação), as redes sociais (o outro, as relações sociais, a 

comunicação) e a globalização (a desterritorialização, a mundialização)" transmutam 
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a sociedade industrial em sociedade informacional. É nesse sentido que, na 

antevisão de McLuhan e Powers (1989), historicamente, a América do século XIX 

concentrando, em termos comportamentais e culturais, hábitos e costumes 

uniformes de uma “economia de chaminé”, produziria um indivíduo especialista, 

isolado e autodirecionado em seus objetivos. Os autores apontam as “tecnologias 

relacionadas ao vídeo” como os instrumentos-chave para que novos padrões 

populacionais alimentassem a mudança das “indústrias de chaminé” para uma 

“economia de informação de marketing”, primeiramente nos EUA e Europa. A nova 

empresa de telecomunicação multiportadora, dedicada exclusivamente a mover todo 

tipo de dado na “velocidade da luz”, produziria usuários que seriam, 

simultaneamente, produtores e consumidores, uma vez que as tecnologias 

midiáticas gerariam continuamente produtos e serviços personalizados para 

consumidores individuais que teriam sinalizado de antemão suas preferências em 

uma base de dados contínua.  

Desse modo, tem-se que a política, a organização social, a cultura, a 

economia e a divisão do trabalho acham-se em função da informação. Observa-se, 

historicamente, que as tecnologias incrementam seu próprio desenvolvimento. Na 

era da “sociedade em rede”, o incremento das mídias digitais pelas próprias 

tecnologias digitais faz surgir constantemente novas ferramentas e dispositivos 

digitais, numa velocidade sem precedentes, exigindo novos posicionamentos dos 

atores sociais. Eis, então, o que caracteriza a “revolução tecnológica” de Castells 

(2011): a aplicação de conhecimentos e da informação, para gerar conhecimentos, e 

de dispositivos, que processem e comuniquem a informação, em um ciclo de 

retroalimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Não é sem aflição e 

insegurança que se experimentam mudanças de tais dimensões que trazem em seu 

bojo a exclusão social e cultural de grupos de pessoas das redes globais que 

acumulam conhecimento, riqueza e poder. “O que parece estar em jogo no que 

concerne à dimensão política da sociedade informacional é uma nova relação entre 

a tecnologia e os processos comunicacionais sociais" (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 25). 

A família parece não escapar a tudo isso.  

Os processos familiares em determinado lugar são atravessados, 

historicamente, por suas políticas (próprias), por sua economia (particular) e sua 

(sub)cultura, pelas tecnologias que elegem ou se lhes impõem – aspecto sobre o 

qual se debruça esta pesquisa – carecendo da compreensão do contexto maior, 
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uma vez que pais e filhos, irmãos e primos, avós e netos, cônjuges dele 

necessariamente participam de algum modo. Logo, a família não consegue esquivar-

se do caráter sistêmico de sua realidade social, haja vista o poder exercido, 

historicamente, pelo progenitor masculino não somente em âmbito familiar, mas em 

todas as esferas da sociedade, estrutura que nem sempre se conformou como ora 

se apresenta e que vem sofrendo expressivas transformações.  

 

1.4 Uma sociedade tecnológica: a construção sócio-histórica da família 

 

Da tradição oral à cibercultura, a família tem experimentado muitas 

mudanças, significativas mudanças, nas palavras de Castells (2010), “modificações 

irreversíveis”. Interessante observar como a família se reconfigura ao longo do 

tempo, modificando-se em novos modelos de família, para ser possível compreender 

o modo pelo qual, paulatinamente, a sociedade vai se tornando cada vez mais 

tecnológica, passando a tecnologia a interferir significativamente nos rumos que 

seguem, historicamente, as transformações sociais. "O caráter político do 

desenvolvimento tecnológico se explicita, já que a técnica é uma dimensão essencial 

da espécie humana que a coloca diante da natureza e de si mesma no desafio de 

transformação (científica e tecnológica) do mundo" (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 29).   

No desafio de transformar sua realidade, o ser humano produz artefatos para 

se dedicar à caça e à coleta de alimentos, à agricultura, à domesticação de animais, 

à guerra, enfim, ao que lhe exige um modo de transformar e se adaptar ao mundo 

sempre novo. É nesse sentido que McLuhan e Powers (1989) comentam que todos 

os artefatos humanos são extensões do corpo humano, estejam eles relacionados à 

linguagem e vestuário, às leis e ideias ou aos computadores, de modo que o homem 

não confia em si sem seus próprios artefatos.  

Inicialmente, portanto, tecnologias consideradas, hoje, bastante rudimentares 

são usadas pelas famílias para sua sobrevivência, famílias que em seus primórdios 

adotavam um modo peculiar de conformação: uma família grupal. Lins (2007), 

baseando-se em evidências de pesquisas arqueológicas, afirma que, no período 

Paleolítico, homens e mulheres pré-históricos viviam em parceria na caça e na 

coleta de alimentos para sobreviverem. Era-lhes desconhecido o vínculo entre sexo 

e procriação, bem como a ideia de casal, já que o matrimônio era por grupos. Nessa 
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conjuntura, uma mesma criança tinha vários pais e mães, e todos os homens e 

mulheres se pertenciam reciprocamente. Os homens ignoraram por muito tempo que 

participavam, de algum modo, do nascimento de uma criança. “A fertilidade era 

característica exclusivamente feminina, estando a mulher associada aos poderes 

que governam a vida e a morte” (LINS, 2007, p. 22). Evidenciava-se, assim, nesta 

cultura, uma linhagem materna e uma forma de religião que conferia lugar primordial 

ao feminino. 

No período Neolítico, acrescenta Lins (2007), com o gelo recuando para o 

Norte, surgem campos naturais de trigo e cevada, atraindo as pessoas e fazendo 

surgir próximos a eles as aldeias. Os homens, receando a extinção dos animais 

como consequência da caça, começaram a domesticá-los, e passaram a não 

apenas colher, mas também a plantar, ganhando evidência a agricultura. A 

fecundidade da mulher foi associada à fertilidade dos campos, conferindo-lhe um 

prestígio sem precedentes. “A mãe era a personagem central nessa sociedade. A 

mulher, assim, como a Deusa, tornava-se poderosa no imaginário da época” (LINS, 

2007, p. 24). Quanto aos homens, agricultores, e não mais caçadores, não tinham 

sua virilidade em destaque; não havia deuses masculinos nem superioridade ou 

opressão do homem em relação à mulher, ao contrário, baseando-se em Eisler 

(1989), a autora diz que a arte neolítica expressa uma ordem social em que ambos 

se empenhavam igualitariamente, visando ao bem comum.  

Consoante Lins (2007), o status masculino muda, ainda no período Neolítico, 

a partir da “descoberta da paternidade”, quando se percebe, pela observação do 

comportamento animal, a participação do homem na procriação, e de modo 

avassalador: se um só macho podia emprenhar muitas fêmeas, o homem podia ter 

um harém. Somam-se a esta novidade, a conquista de novos territórios e as 

colônias agrícolas, para transformar a relação homem-mulher, a arte e a religião. A 

filiação, a herança e a direção da casa passam a ser masculinas; as mulheres, 

esposas subalternas, fornecem a mão-de-obra e são destronadas por divindades, 

agora, masculinas. A liberdade sexual da mulher extingue-se e surge o controle da 

sua fecundidade, como universal e eterno, na medida em que ela se torna 

propriedade do homem, a fim de garantir-lhe a fidelidade e a legitimidade dos filhos; 

o homem, por seu turno, pode ser infiel, já que isso não compromete sua linhagem. 

Estão constituídas as famílias patriarcais.  
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Consoante Lins (2007), o patriarcado trata-se de uma organização social 

firmada no poder do pai, em que a descendência e o parentesco são ditados por sua 

linhagem, sendo a mulher inferior e submissa a ele, compondo um sistema 

autoritário. Esse sistema se configurou de muitas formas. Na sociedade ocidental, 

afirma Lins (2007), fundamentando-se em Badinter (1980), a família tem em sua 

história o poder paterno como autoridade absoluta e despótica do homem sobre a 

mulher e os filhos; considerado o responsável perante Deus pelos filhos, ele recebia 

todo o respaldo para cumprir essa tarefa. O Estado legitimava a autoridade do pai 

através do direito paterno de correção, encarceramento em prisões públicas, pena 

de morte, deportação, açoite para os filhos e esposa, em caso de insubordinação, 

uma vez que a sociedade hierarquizada tem na obediência uma virtude da qual 

depende para assim se manter. Isso valia tanto para as famílias aristocratas como 

para as famílias camponesas, famílias que se reconfiguraram em famílias nucleares 

burguesas, em especial, em função do capitalismo industrial e seus 

desdobramentos. 

 

1.4.1 A família na era industrial 

 

As configurações familiares vêm evoluindo expressivamente através dos 

tempos. Um verdadeiro arsenal técnico-tecnológico é ideologicamente arquitetado 

para manufaturar não só a forma de capitalismo que deve prevalecer, mas a família 

que passa a interessar ao contexto politicoeconômico em determinado período 

histórico, concordam os psicólogos sociais.  

O emprego de técnicas, táticas e estratégias advém de uma necessidade de 

implantar e conformar estilos de vida que interessam à sociedade capitalista 

emergente. A tecnologia participa expressivamente desses movimentos 

sociopolíticos e econômicos como se pretende brevemente apresentar nesta seção. 

Segundo Gonçalves (2010), o capitalismo concorrencial, em que são livres a 

concorrência, a venda da força de trabalho e o consumo, vê no mercado, em ação 

espontânea, a regulação natural da economia e da sociedade. O trabalho é 

valorizado; abomina-se a vadiagem. O indivíduo é “livre” para estar no mercado, 

para trabalhar e consumir o que lhe dá bem-estar, segundo seus desejos e 
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preferências, usufruindo direitos civis e políticos. Sob tais condições, a liberdade é 

reconhecida legalmente, o indivíduo é cidadão.  

Acontece que nem todos têm emprego e são bem sucedidos na iniciativa 

privada, que não são as necessidades reais de consumo que comandam a 

produção, mas é a venda competitiva que leva à distribuição lucrativa de bens, 

afirma Gonçalves (2010). Os monopólios crescem e a maciça utilização das 

tecnologias faz diminuir a necessidade da mão de obra e aumenta a produção, A 

garantia do bem-estar dos indivíduos reclama a intervenção do Estado. A 

contradição entre capital e trabalho transforma as necessidades básicas dos 

trabalhadores em direitos sociais. Ganham espaço as tecnologias da informação e 

comunicação. O capitalismo, agora, monopolista conta com a propaganda para 

regular o mercado e fazer o consumidor continuar acreditando que escolhe. 

 

Apresentam-se os mesmos produtos com pequenas variações que 
trazem a ilusão da escolha; a publicidade tenta escolher pelo 
consumidor e apresenta como bom para ele o que é bom para o 
produtor. Deve-se, apesar disso, tentar garantir a satisfação do 
consumidor e a publicidade esforça-se também por produzir essa 
satisfação (GONÇALVES, 2010, p. 37). 

 

No entanto, prossegue Gonçalves (2010), dificuldades financeiras e de 

sustentação do Estado contribuem para que o capitalismo entre novamente em 

crise. O desenvolvimento tecnológico e o crescimento do capital financeiro aceleram 

mudanças e aniquilam conquistas; barreiras físicas e temporais precisam ser 

eliminadas. Afirma-se o neoliberalismo, contando com o apoio das tecnologias da 

informação e comunicação para a divulgação, de modo hegemônico, do pensamento 

neoliberal, que considera naturais as leis de mercado e a desigualdade. Medidas 

econômicas permitem a livre circulação de mercadorias e capitais, ampliando a 

concorrência de mercado em nível internacional – a globalização – para favorecer a 

acumulação de capital. Sob a máxima “menos Estado e mais mercado”, o pleno 

emprego e os direitos sociais deixam de ser da responsabilidade do Estado, agora, 

regulador, refém do capitalismo mundializado e das dinâmicas internacionais. 

É nesse panorama de evolução tecnológica, de interesses políticos e 

econômicos, que as famílias vão sendo, historicamente, remodeladas no cenário 

sociocultural. Para se compreender família, Reis (2012) advoga que é impossível 

fazê-lo sem considerá-la dentro da complexa trama sócio-histórica que a envolve, 
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pois trata-se de uma instituição que se constitui de modos distintos em situações e 

tempos igualmente distintos pelos homens em relação; além disso, a família 

constitui-se em torno de uma necessidade material, qual seja, a reprodução, 

condição para sua existência, e exerce uma função ideológica, ladeada por outros 

agentes sociais. Baseando-se em Mark Poster (1979), Reis (2012, p. 104, ênfase do 

autor) afirma que 

 

[...] ela é o locus da vida psíquica. É a maneira peculiar com que a 
família organiza a vida emocional de seus membros que lhe permite 
transformar a ideologia dominante em uma visão de mundo, em um 
código de condutas e de valores que serão assumidos mais tarde 
pelos indivíduos. 

 

Nem sempre as famílias apresentaram a configuração que ainda parece 

predominar na contemporaneidade e que tantos temem que se modifique. 

Consoante Reis (2012), os estudos de Poster (1979) apresentam os modelos das 

famílias aristocrata e camponesa (séculos XVI e XVII) e das famílias proletária e 

burguesa (século XIX) e permitem observar como o modelo de família nuclear 

burguesa rompe com os modelos de família vigentes e implantam novos padrões de 

relações familiares.  

A família aristocrata, prossegue Reis (2012), baseando-se em Poster, 

habitava o castelo, espaço que dividia com parentes, criados e clientes, espaço que 

não privilegiava privacidade nem domesticidade, lugar de precárias condições 

sanitárias, que levavam a natalidade e a mortalidade infantis a altos níveis. O 

homem se ocupava da guerra e a mulher da organização da vida social. Os filhos 

eram amamentados pelas amas-de-leite, com quem estabeleciam seu primeiro 

vínculo, e depois eram cuidados pelos criados; não se valorizava a relação pais-

filhos. A educação da criança se dirigia à obediência à hierarquia social, que deveria 

se importar sobremodo com as normas sociais externas, estando, assim, a 

transgressão associada à vergonha. O exercício da sexualidade era reconhecido 

para homens, mulheres e crianças. A família camponesa, por sua vez, organizava-

se em pequenas famílias nucleares, mas era a aldeia, que unia todos por laços de 

dependência, o grupo social mais significativo, em que os costumes e a tradição 

conduziam o cotidiano, por exemplo, através dos rituais próprios aos casamentos e 

funerais, bem como por meio dos “procedimentos coletivos” que arranjavam os 

pares ideais de namorados. Às crianças, era ensinado a dependerem da 
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comunidade e a obedecerem às normas sociais; se desaprovados em suas ações, 

podiam experimentar punições físicas públicas, impostas por toda a comunidade. A 

mãe, dedicando-se ao trabalho do campo, cuidava da criação dos filhos, auxiliada 

por parentes, moças e mulheres da aldeia, de modo integrado à comunidade, e 

amamentava-os sem se envolver emocionalmente. As crianças dividiam quartos com 

adultos e, às vezes, a cama com os pais, então, o ato sexual lhes era familiar. Não 

se valorizava a privacidade nem a domesticidade. 

A família proletária, segundo Reis (2012), fundamentando-se, ainda, em 

Poster, começa a se constituir no início do século XIX, quando a industrialização 

leva todos às fabricas, a partir de dez anos de idade, para uma jornada de até 17 

horas. Sofrendo com as condições sociais e econômicas e, também, sanitárias, essa 

família se fortalecia na dependência e apoio mútuo que encontrava nos antigos 

laços comunitários, em que adultos e crianças conviviam. Os filhos eram criados, 

assim, informalmente, sem receber atenção e inspeção por parte dos pais, que não 

se ocupavam dos hábitos de higiene nem com a masturbação infantil. Essa foi a 

primeira fase da família proletária. Na segunda fase, na segunda metade do século 

XIX, as condições de vida começam a melhorar, em virtude de qualificação de 

setores da classe operária e da filantropia burguesa. Começa a se delinear uma 

diferenciação de papéis sexuais. O homem vive na fábrica e no bar boa parte de sua 

vida social e a mulher, mais tempo em casa, cuida dos filhos e se alia às mães, 

filhas e parentas, criando uma “rede social feminina”. Na sua terceira fase, a família 

operária passa a habitar o subúrbio, rompendo os vínculos comunitários. Com a 

mulher isolada no lar e o homem valorizando a privacidade e a domesticidade, a 

família prioriza a educação e o futuro dos filhos, a autoridade paterna e o 

conservadorismo, experimentando, no século seguinte, um “aburguesamento 

ideológico”. 

Em meados do século XVIII, conforma-se a família burguesa, na Europa, 

tendo os novos padrões de relação familiar definidos no início do século XIX. Reis 

(2012), a partir das considerações de Poster, mostra que a redefinição de padrões 

inclui as mudanças que se seguem: 1) o fechamento da família em si, demarcando 

nitidamente residência e local de trabalho, vida pública e privada; 2) a divisão de 

papéis sexuais: marido provedor, autoridade dominante, livre e autônomo e a mulher 

encarregada da vida doméstica, organização da casa e educação dos filhos; 3) a 

definição de novos padrões para a sexualidade: interdição à sexualidade da mulher 
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fora do casamento e, nele, restrita à procriação, acompanhada da repressão à 

sexualidade infantil; 4) a intensificação das relações afetivas condiciona o afeto 

parental às condutas dos filhos, como o controle do corpo, unindo amor e 

autoridade, para obter a submissão dos filhos, chave para não perderem a afeição 

dos pais, gerando uma situação conflitiva que faz surgir a ambivalência e o 

sentimento de culpa; 5) a inculcação do papel de filho que prepara o cidadão 

passivo, acrítico, sem criatividade, obediente à ordem estabelecida; 6) a definição de 

novos padrões de higiene.  

Desse modo, a família nuclear burguesa nasce na Europa e atravessa o 

Atlântico para reconfigurar as extensas famílias coloniais brasileiras. Segundo Costa 

(1989), no Brasil, economia e política se articulam à medicina social para regular o 

comportamento íntimo, por meio do “movimento higienista”, em que a ordem médico-

política define e institui a “norma familiar”. Os médicos higienistas foram incumbidos 

pelo Estado de transformar as extensas famílias coloniais nas pequenas famílias 

nucleares, em que, por exemplo, em nome de se alcançar privacidade entre os 

familiares, era necessário apartar de seu meio os escravos, já fitando as 

ameaçadoras mudanças que se aproximavam de modo inexorável, como a abolição 

da escravatura, a chegada dos imigrantes e o repovoamento. Visava-se à 

multiplicação dos brancos politicamente adeptos da ideologia nacionalista.   

 

Abriu-se campo para a proliferação de tecnologias e para o trabalho 
de especialistas que investigavam sobre a saúde dos imigrantes, a 
situação sanitária dos portos, o dia-a-dia das cidades, a higiene 
infantil, os hábitos e costumes populares, a eugenia ou “ideal de 
branqueamento” do povo brasileiro, o trabalho fabril, o mundo do 
crime etc. O discurso médico-higiênico acompanhou o início do 
processo de transformação política e econômica da sociedade 
brasileira em uma economia urbano-comercial e expressou o 
pensamento de uma parte da elite dominante que queria modernizar 
o país (MANSANERA; SILVA, 2000, p. 117). 

 

O higienismo, então, coloca a ciência a serviço do governo, encarregando-se 

da saúde e vigor dos corpos, dos costumes privados e da moral pública, do aumento 

da reprodução, da longevidade dos indivíduos e do incremento da população do 

país, assevera Costa (1989). Leva-se a efeito uma nova organização em prol da 

Pátria. O “pai higiênico” garante a proteção material, recebe a autorização para ser 

machista (corretivo aos menos hábeis, conformismo social, educação infantil, 
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estabilidade conjugal e redução da mulher ao papel de mãe), um contraponto aos 

anti-homens (libertinos, celibatários e homossexuais). A “mãe higiênica” foi 

convertida na “mãe amorosa alimentando o bebê”, uma “criatura médica” que 

ganhou o direito de ser nervosa para reivindicar seus interesses e manifestar 

insatisfações, cabendo-lhe a educação dos filhos que regulava-lhe a vida (tempo 

preenchido, autonomia anulada, família coesa, sexualidade controlada), um 

contraponto às antimulheres (prostitutas e mundanas). O “casal higiênico” era tutor 

dos filhos, cujo proprietário era a nação. O “filho higiênico” era controlado em sua 

sexualidade e preparado física, intelectual e moralmente para amar a Humanidade; 

era cobaia nos colégios, laboratórios de produzir ordem.  

Aqui já se pode vislumbrar ligeira ameaça às sólidas bases da família 

patriarcal. A higiene, manipulando as circunstâncias a seu bel-prazer, diz Costa 

(1989), revertia qualquer resistência à secularização das mentalidades e modos de 

vida. Precisando de aliados, os médicos higienistas promovem a desmoralização do 

patriarca: trazem para o social o cerceamento sofrido pela função políticoeconômica 

do chefe de família, desestabilizam o sistema familiar e colocam mulheres e filhos 

contra o absolutismo paterno. Com isso, ganhavam das mulheres o direito de 

determinar-lhes o novo papel na vida da família, recuperavam a desorientação social 

do homem, devolvendo-lhes parcelas do poder conforme sua conveniência. A 

“ordem médica” armou sexualmente homens e mulheres para se odiarem e só, 

excepcionalmente, se amarem: criou sua norma familiar. A higiene dirige-se às 

famílias elitistas; às pobres – modelos de antinorma –, restava a punição 

(intervenção policial, prisões e asilos).  

Com suas técnicas de persuasão e manipulação, o higienismo alcança seu 

intento. De fato, segundo Foucault (2012), a “família medicalizada-medicalizante” é o 

elemento-chave do funcionamento global da política de saúde do século XIX, 

constituído no século XVIII. A medicina moderna se caracteriza por uma medicina 

social fundada sobre uma “tecnologia do corpo social”, uma tecnologia disciplinar, 

com suas técnicas de sujeição dos corpos que veicula o discurso da norma. Nesse 

contexto, “O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia 

biopolítica” (FOUCAULT, 2012, p. 144).   

As famílias parecem seguir sua construção sócio-histórica imersas em um 

contexto cultural, em que imperam os ditames de um sistema politicoeconômico que 

as faz corresponderem aos seus interesses e se esforçarem para se adequar a ele, 
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implantado ideologicamente de modo tão magistral que elas sequer se apercebem 

de tal realidade. Então, entender, historicamente, as demandas da realidade social, 

na opinião de Gonçalves (2010), favorece a desnaturalização de fenômenos sociais, 

já que as situações sociais não são naturais, são produzidas; logo, alteráveis.   

No contexto em que a automação altera os contornos do capitalismo 

industrial, a mídia massiva contribui para a consolidação de sua nova modalidade, e 

o higienismo, considerado, aqui, uma artimanha tecnológica, forja a família nuclear 

burguesa, as novas tecnologias da informação e comunicação implantam, enquanto 

atendem à lógica das redes, e inauguram o “capitalismo informacional” da nova 

“sociedade em rede”. Todos esses fatores articulados parecem contribuir para a 

conformação de novos modelos de família em sua construção sócio-histórica 

atravessada por influências políticas, econômicas, tecnológicas, sociais e culturais 

no cenário contemporâneo. Se as mudanças no contexto familiar foram expressivas 

até aqui, observe-se profunda, ampla e rápida transformação que as famílias 

experimentam na “sociedade em rede” da era seguinte. 

 

1.4.2 A família na “era da informação” 

 

As famílias experimentam novas reconfigurações na sociedade midiática que 

estabelece uma nova cultura, a cibercultura. A família patriarcal, que perdurou por 

muito tempo como o modelo hegemônico de família, sustentava outros setores da 

sociedade. De acordo com Castells (2010), a fim de que o patriarcalismo não se 

colocasse como dominação pura e pudesse suster-se, não bastava permear toda a 

organização da sociedade, da produção e do consumo e se estender ao âmbito 

político, legislativo e cultural; ele precisava da família patriarcal para não correr o 

risco de submergir à insurreição da parte dominada. No entanto, a família nuclear e 

a família patriarcal experimentam sérias contestações e tendem a dar lugar a novas 

configurações de família. “Chamo de crise da família patriarcal o enfraquecimento do 

modelo familiar baseado na autoridade/dominação contínua exercida pelo homem, 

como cabeça do casal, sobre toda a família” (CASTELLS, 2010, p. 173). 

 A identidade do grupo social família está em processo de mudança e, se o 

sistema patriarcal decair, todo o patriarcalismo se modificará, afirma Castells (2010). 

As transformações que o têm desafiado se devem à convergência e concomitância 



56 

 

dos seguintes fatores: a economia informacional global e as mudanças no mercado 

de trabalho, que se aliam às novas oportunidades para as mulheres no âmbito 

educacional; a biologia, a farmacologia e a medicina, que se transformam 

tecnologicamente; o movimento feminista, que se desenvolve; as ideias, que se 

difundem ampla e rapidamente pela cultura globalizada. 

Nesse contexto, “[...] o casamento ao estilo antigo, „até que a morte nos 

separe‟, já desestabilizado pela coabitação „vamos ver como funciona‟, 

reconhecidamente temporária, é substituído pelo „ficar juntos‟, de horário parcial e 

flexível” (BAUMAN, 2004, p. 54). “Viver juntos” para ver no que dá tem o atrativo que 

falta aos laços de afinidade: nada de juras e declarações solenes nem congregação 

para testemunhar e consagrar o enlace; espera-se e aceita-se menos; o parentesco 

não representa ameaça; as possibilidades permanecem abertas; foca-se o presente 

e não o futuro. “‟Viver juntos‟ é por causa de, não a fim de” (BAUMAN, 2004, p. 46, 

ênfases do autor). Quanto aos “casais semisseparados”, eles “odeiam a ideia de 

compartilhar o lar e as atividades domésticas, preferindo manter domicílios, contas 

bancárias e círculos de amizades, e estarem juntos quando estão a fim” (BAUMAN, 

2004, p. 53). 

Em reconfiguração, de fato, encontra-se a família patriarcal. Considerando 

que o patriarcalismo é uma característica ao mesmo tempo política, cultural e 

psicológica, e acreditando que a interação entre mudança estrutural e movimentos 

sociais transforma o homem, Castells (2010), apoiando-se em dados estatísticos, 

mostra tendências que promovem a “crise da família patriarcal”, afetando-lhe a 

estrutura e a dinâmica e questionando seus valores: 1) o divórcio ou a separação 

conjugal dissolvendo lares indica insatisfação com um modelo familiar baseado no 

comprometimento duradouro de seus membros; 2) as crises matrimoniais frequentes 

e a dificuldade em conjugar casamento, trabalho e vida se associam ao adiamento 

da formação de casais e à formação de relacionamentos sem casamento; 3) as 

tendências citadas aliadas a fatores demográficos fazem surgir várias estruturas 

domésticas (lares de solteiros e lares habitados por um dos pais), o que reduz o 

número e compromete a reprodução social da família nuclear clássica; 4) a crise dos 

padrões de reposição populacional, devido à instabilidade familiar e à crescente 

autonomia da mulher quanto a seu comportamento reprodutivo. 

Outrossim, Reis (2012), quando aponta influências que alcançam as famílias 

no cenário social, ressalta as consequências do ingresso da mulher na universidade 
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e no mercado de trabalho para a vida familiar, em relação à educação dos filhos, 

que não têm mais a intensa interação com a mãe, e às suas próprias condições de 

vida, por sua dupla jornada de trabalho. O autor menciona que os movimentos 

feministas trazem expressivas contribuições para despertar consciências quanto à 

necessidade de mudanças das condições de vida da mulher. Além disso, o autor 

põe em questão se a presença maciça da televisão nos lares, padronizando, talvez, 

valores e costumes, estaria, por consequência, promovendo a padronização de 

padrões familiares e a insubordinação dos filhos aos seus pais.   

De fato, segundo Castells (2010), a informatização, a integração em rede e a 

globalização da economia juntamente com a segmentação do mercado de trabalho 

por gênero, respondem pela entrada da mulher no mercado de trabalho remunerado. 

Isso muda a vida da mulher; a família e a sociedade experimentam algumas 

implicações. Sua contribuição financeira, que passa a compor o orçamento 

doméstico, aumenta-lhe o poder de negociação em casa, abalando as bases 

ideológicas da dominação patriarcal, que privilegia o homem a despeito da jornada 

quádrupla feminina: trabalho remunerado, em geral, fora de casa; atividades do lar; 

criação dos filhos; bem-estar dos maridos. Amplamente lançadas às redes sociais, 

“[...] elas começam a se fazer perguntas e a passar as respostas às suas filhas. O 

solo estava preparado para receber as sementes das ideias feministas que 

germinavam simultaneamente nos campos dos movimentos culturais e sociais” 

(CASTELLS, 2010, p. 210, ênfase do autor). 

A falência da família patriarcal advém, também, da resistência feminista. O 

feminismo, “o compromisso de pôr fim à dominação masculina” (MANSBRIDGE, 

1995 citada por CASTELLS, 2010, p. 210), propõe-se a (re)definir a identidade da 

mulher, com base em sua especificidade biológica e cultural, negada pela definição 

dos homens, que reinterpretam-lhes os corpos e reformulam-lhes as experiências.  

O desprendimento das amarras do patriarcalismo por meio da criação de 

instituições feministas alternativas, verdadeiros espaços de liberdade na sociedade 

patriarcal – bases do feminismo cultural – e pelo anúncio das diferenças 

fundamentais biológicas e históricas que assinalam a superioridade moral e cultural 

da feminilidade como modo de vida – bases do feminismo essencialista – vem “[...] 

tornando a mulher „consciente‟ de que o que ela sente em sua experiência pessoal é 

uma condição compartilhada por todas as mulheres, e que, portanto, essa 

experiência pode ser politizada” (IRIGARAY, 1985 citada por CASTELLS, 2010, p. 
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233). Assim, o movimento feminista que tem por opositores os valores e instituições 

do patriarcalismo, vem dissipando a dicotomia patriarcal homem/mulher no modo 

como transita pelas instituições e práticas sociais, construindo muitas identidades 

autônomas que assumem micropoderes na trama global.  

Os movimentos lesbiano e gay, por sua vez, na visão de Castells (2010), ao 

afrouxarem as fronteiras sexuais, igualmente abalam as estruturas da família, 

propondo sua reconstrução, bem como a da personalidade, pois são expressões de 

identidade sexual que também desafiam a repressão sexual e a heterossexualidade 

compulsória do modelo patriarcal de família, de sociedade, enfim. 

Para Castells (2010), capitalismo informacional e movimentos sociais 

feministas e de identidade social interagem e induzem a (re)construção das 

instituições patriarcais em outras bases, modeladas segundo as especificidades 

histórico-culturais de cada sociedade. A família patriarcal tradicional – homem 

provedor casado legalmente com uma mulher que cuida tão somente do lar, dele e 

dos filhos – vem sendo substituída por uma diversidade de arranjos familiares, tais 

como famílias recombinadas, famílias adotivas, mulheres/homens solteiros com 

filhos, coabitação sem união legal, casamentos precedidos por coabitação, lares 

com apenas um genitor, lares e famílias de pessoas do mesmo sexo, lares não 

habitados por famílias. Essas novas composições têm sido auxiliadas pelas redes de 

apoio, que incluem padrastos e madrastas, vizinhos e amigos, ex-esposos e 

respectivos parentes, inaugurando uma série de relacionamentos, que exigem a 

negociação de papéis, regras e responsabilidades. Nessa transição cultural, os filhos 

têm sido negligenciados. Em busca de autonomia e sobrevivência pessoal, homens 

e mulheres que deveriam estar engajados nas questões de seus filhos, perdem o 

controle sobre suas vidas.  

 

A contestação do patriarcalismo e a crise da família patriarcal 
perturbam a sequência ordenada de transmissão de códigos culturais 
de geração em geração e abalam os alicerces da segurança pessoal, 
obrigando homens, mulheres e crianças a encontrar novas formas de 
viver (CASTELLS, 2010, p. 418). 

 

A revolução sexual que se caracteriza pela desvinculação do casamento, da 

família, da heterossexualidade e da expressão sexual, mostra-se, por exemplo, na 

intensa atividade sexual dos adolescentes e na coabitação de adultos sem/antes do 

casamento; mostra-se, também, por meio de “[...] uma história de consumismo, 
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experimentação e erotismo no processo de deserção do quarto conjugal e de 

procura de novas formas de expressão [...]” (CASTELLS, 2010, p. 274). Apoiando-se 

em Giddens (1992), Castells (2010) assevera que, na luta entre o poder e a 

identidade que homens e mulheres travam na arena que são seus corpos, a 

sexualidade é propriedade do indivíduo; assumindo seu corpo como princípio de 

identidade, ele lança-se à multiplicidade de expressões sexuais que o habilita a 

(re)construir sua personalidade.  

Moreira relata, no site http://blogs.oglobo.globo.com, a história de uma família 

norte-americana que pode ilustrar o processo de transformação sócio-histórica da 

família influenciada por fatores há pouco mencionados. Tracy Lagondino submeteu-

se a tratamentos a base de hormônios e à cirurgia para mudança de sexo; em 2002, 

Tracy era legalmente Thomas Beatie. O transexual, conhecido como o “homem 

grávido”, casou-se com Nancy, que já tinha dois filhos e era histerectomizada. O 

casal Thomas e Nancy decidiu ter seus filhos. Então, Thomas, em gestações 

distintas, gerou Susan, Austin e Jensen, a partir de seus próprios óvulos e de 

espermatozóides de um mesmo doador desconhecido (Figura 3).  

 

   

Figura 3: Na sequência, gravidez e parto de um dos filhos, e os três filhos na companhia de 
Thomas e Nancy. 

Fonte: http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/primeiro-homem-gravido-curte-
familia-mas-sofre-isolamento-435184.html. 

 

Thomas assegura que dirá aos filhos que os carregou na sua barriga, tal 

como “Senhor Cavalo-Marinho” faz na estória que conta para Susan, o que ela não 

vê como estranho. A família de Phoenix (Arizona, EUA), vista como uma aberração, 

sente-se socialmente isolada desde a notícia da gravidez, inclusive, pela 

comunidade transexual, da qual esperavam apoio. O site http://noticias.uol.com.br 

veicula a separação do casal, em 2012, após nove anos de casamento.  
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Como se constata, muitos são os fatores que interagem para alterar a 

conformação das famílias e as identidades das pessoas na sociedade 

contemporânea. Contudo, o que Bauman (2004) questiona no campo da identidade 

sexual adequada/desejada é o grau em que as tendências, predileções e 

identidades são flexíveis, mutáveis e passíveis de escolha pelas pessoas. Se 

popularmente, a cultura é inalterável, pois que porção herdada da identidade, e os 

“atributos naturais” podem ser responsavelmente escolhidos pelo homem, para o 

autor, tem menos relevância se as preferências sexuais articuladas como 

“identidade sexual” são dons naturais ou construções culturais e maior relevância a 

faculdade de o homem decidir acerca da identidade sexual adequada ou a 

submissão ao destino tomado como vocação pessoal, mas o primordial recai sobre a 

“[...] „alterabilidade‟, a transitoriedade, a não finalidade das identidades sexuais 

assumidas, quaisquer que sejam. A vida do homo sexualis é, por esse motivo, 

carregada de ansiedade” (BAUMAN, 2004, p. 73, ênfases do autor). Fato é que, 

nesse contexto cultural,  

 

As novas gerações estão sendo socializadas fora do padrão 
tradicional da família patriarcal e expostas, já na infância, à 
necessidade de adaptarem-se a ambientes estranhos e aos 
diferentes papéis exercidos pelos adultos. [...] Hages e Power 
[(1992)] constatam que, como resultado desses processos, novas 
personalidades vêm à tona, mais complexas, menos seguras de si, 
porém mais capazes de adaptarem-se aos papéis em mudança 
constante dentro dos contextos sociais, uma vez que seus 
mecanismos de adaptação são acionados por novas experiências 
desde a mais tenra idade (CASTELLS, 2010, p. 275).  

 

Para Castells (2010), a individualização dos relacionamentos interpessoais no 

contexto familiar coloca as exigências pessoais acima das regras institucionais e os 

valores sociais vão se fazendo necessidades pessoais não institucionalizáveis 

dentro da família. A construção da expressão sexual, cada vez mais fora do contexto 

da família tradicional, torna-se uma expressão de identidade. Tem-se, desse modo, 

que a manutenção de relacionamentos sociais estáveis na família implica 

estabelecer novos modos institucionalizados de relacionamento social que observem 

as modificações surgidas com o desaparecimento das relações marcadas pelo 

gênero nas instituições sociais em oposição ao capitalismo e ao Estado patriarcal, 
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se há a pretensão de que as famílias sobrevivam nas novas bases igualitárias que 

ora adotam. 

Segundo Castells (2010), a globalização, a formação de redes e a 

flexibilidade, bem como a crise da família patriarcal – processos de dominação 

embutidos nos fluxos de informação – representam ameaças, às quais tentam 

resistir defensivamente o fundamentalismo religioso, o nacionalismo cultural e as 

comunas territoriais, que interferem diretamente na construção da identidade 

coletiva, recorrendo aos fluxos reversos de informação para embasar sua 

autonomia. 

 

Quando o mundo se torna grande demais para ser controlado, os 
atores sociais passam a ter como objetivo fazê-lo retornar ao 
tamanho compatível com o que podem conceber. Quando as redes 
dissolvem o tempo e o espaço, as pessoas se agarram a espaços 
físicos, recorrendo à memória histórica. Quando o sustentáculo 
patriarcal da personalidade desmorona, as pessoas passam a 
reafirmar o valor transcendental da família e da comunidade como 
sendo a vontade de Deus (CASTELLS, 2010, p. 85). 

 

Castells (2010) explica que os movimentos religiosos fundamentalistas 

buscam fundar uma nova sociedade, restabelecendo moralmente os eternos valores 

divinos e se empenham em alcançar todos no mundo ou os mais próximos na 

comunidade de fiéis. Já os movimentos nacionalistas racionalizam os interesses da 

elite e estabelecem uma identidade nacional que o Estado-Nação, conforme seu 

interesse, acolhe e dissemina por meio da propaganda política entre a população, 

levando-a a içar a bandeira da nação e a engajar-se a ponto de ficar a pátria livre ou 

de por ela morrer. As comunas territoriais, por sua vez, construídas por meio da 

ação coletiva e mantidas pela memória coletiva, agrupam pessoas que resistem ao 

processo de individualização e à atomização em organizações comunitárias, onde 

experimentam um sentimento de pertença e constituem identidades culturais, 

comunais, pondo-se como verdadeiros abrigos das condições impostas pela 

desordem universal e pelas velozes e irrefreáveis mudanças.  

Assim, os movimentos reativos também são fontes de significado e identidade 

ao construírem novos códigos culturais a partir de ingredientes dados pela história e 

geografia, instituições (re)produtivas, memória coletiva e fantasias pessoais, e ao 

serem processados pelas pessoas que reorganizam seu significado influenciadas 

pelas tendências sociais e projetos culturais de sua sociedade. 
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 Construída por um processo de individuação, a identidade é definida por 

Castells (2010) como o processo de construção de significado baseado em um 

(conjunto de) atributo(s) cultural(is) que sobrepuja(m) outras fontes de significado. 

Identidades que têm origem nos atores sociais são-lhes também fontes de 

significado: 

 

Defino significado como a identificação simbólica, por parte de um 
ator social, da finalidade da ação praticada por tal ator. [...] o 
significado organiza-se em torno de uma identidade primária (uma 
identidade que estrutura as demais) autossustentável ao longo do 
tempo e do espaço (CASTELLS, 2010, p. 23, ênfase do autor).  

 

Consoante Castells (2010), as múltiplas identidades geram tensão e 

contradição na autorrepresentação e na ação social. A influência de papéis sociais 

no comportamento dos atores está em função das negociações e acordos entre eles 

e as instituições e organizações sociais. Nesse sentido, os sociólogos Berger e 

Luckmann (2012, p. 167), postulando que “[...] estar em sociedade significa 

participar da dialética da sociedade”, asseveram que 

 

Os processos sociais implicados na formação e conservação da 
identidade são determinados pela estrutura social. Inversamente, as 
identidades produzidas pela interação do organismo, da consciência 
individual e da estrutura social reagem sobre a estrutura social dada, 
mantendo-a, modificando-a ou mesmo remodelando-as. As 
sociedades têm histórias no curso das quais emergem particulares 
identidades. Estas histórias, porém, são feitas por homens com 
identidades específicas (BERGER; LUCKMANN, 2012, p. 221). 

 

Nessa estrutura social que tece identidades, os atores sociais são 

constantemente convidados, às vezes, mesmo intimados, a se reinventarem, em 

função das transformações trazidas pelos movimentos sociais e de identidade social, 

pelo capitalismo informacional, pela evolução tecnológica, pela queda do 

patriarcalismo, enfim, pelas mudanças que põem em cena novos papéis sociais, em 

virtude das novas expectativas socioculturalmente geradas para eles, pelas quais 

são seduzidos e/ou impingidos a atender, no ambiente familiar e extrafamiliar. 

Consoante Salem (1980), o comportamento do ator social inclui os dados 

observáveis de seu comportamento, bem como suas representações. Dedicando-se 

ao estudo de papéis e conflitos familiares, a autora esclarece que papel  
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Refere-se, de um lado, às expectativas de desempenho que recaem 
sobre um ator pelo fato de ocupar uma determinada posição social. 
Essas expectativas que cristalizam tipificações de padrões 
interacionais, são veiculadas por outros atores que, em virtude da 
relação particular que mantém com o ator em questão, se configuram 
em “outros significativos” para ele. [...] Por outro lado, o conceito de 
papel se refere também ao desempenho efetivo levado a cabo por 
um ator no exercício de sua função (SALEM, 1980, p. 25-26). 

 

Conforme Castells (2010), a construção social da identidade, que acontece 

em contexto marcado por relações de poder, distingue identidade legitimadora, 

identidade de resistência e identidade de projeto. A primeira, introduzida pelos 

dominantes para expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores 

sociais, origina uma sociedade civil, com organizações e instituições; a segunda, 

criada por atores contrários à dominação atual, criando resistências com princípios 

diferentes ou opostos aos da sociedade, originam comunidades, formas de 

resistência coletiva a alguma opressão; na terceira, os atores, usando a 

comunicação, constroem uma nova identidade para redefinir sua situação na 

sociedade, produzem sujeitos – ator social coletivo que confere aos indivíduos o 

significado holístico de sua experiência. 

Se a identidade de uma pessoa, de uma família ou de um povo se orienta 

pela noção de uma cultura identitária limitada a um monopertencimento, isso pode 

ser muito pouco fértil. “A cultura identitária é um impasse se ela liga de maneira 

rígida vários pertencimentos a linhagens diferentes, para daí fazer „uma‟ cultura de 

pessoas que supostamente devem se parecer” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 210, ênfase 

dos autores). O nacionalismo está para o “homem identitário”, assim como o 

cosmopolitismo está para o “homem das linhagens”. O primeiro é um soberano de 

um Estado submetido à lei, condição de existência de sua nação e religião. O 

segundo dissocia de território ou poder a nação, por saber que “[...] sua essência é 

espiritual: são maneiras de ser, constelações de signos, de ideias, de formas, um 

estilo, uma história, uma linhagem de transmissão” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 214). 

“A linhagem judia permaneceu sem Estado durante dois milênios porque 

resolveu habitar um espaço virtual, um espaço de memória e de promessa que 

obriga a renovar cotidianamente o sentido” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 219). As 

linhagens – língua, religião, filosofia, arte, ciência, culinária, entre outros – 

sobrevivem se, e somente se, alimentarem a produção de sentido e se suscitarem 

na presente geração o desejo de fazê-la perpetuar. Assim, não importa se o 
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pertencimento à linhagem é recebido “por nascimento” ou escolhido pelo “acaso dos 

tempos e dos lugares”. Importa a distinção “[...] entre as linhagens habitadas de 

maneira viva e criativa, de um lado, e aquelas que só são conjuntos de hábitos, de 

esquemas conformistas, de fortalezas identitárias defensivas” (LEMOS; LÉVY, 2014, 

p. 216-217), de outro. 

Eis para o quê aponta o "sentido da tecnologia” contemporânea, na opinião de 

Lemos e Lévy (2014): cibercultura expandida, mundo sempre mais informatizado, 

dimensões eletrônico-digitais e físicas dos espaços fundidas, sentido produzido 

coletivamente no interjogo de subjetividades, transcendendo fronteiras culturais e 

religiosas, territoriais e dos micropoderes, legando à cibercultura o desafio da 

produção de um sentido para a ciberdemocracia planetária. É nessa perspectiva que 

os atores sociais vão assumindo novos papéis e conformando novas identidades na 

vida em sociedade e na vida em família. 

 

1.4.3 A família na era da “intercomunicação” e da “interconexão planetária” 

 

A “era da informação” segue intensificando o uso das mídias digitais, que 

ganha expressão planetária, e o avanço tecnológico, que incrementa seu próprio 

desenvolvimento em ritmo acelerado. Os filhos desta geração são intimados a se 

atualizarem. A Web cresce sem sinais de decréscimo, consoante Barabási (2009). 

Todos os dias pessoas adicionam documentos atualizando seus gostos; linhas de 

produtos e serviços são ampliados por empresas; cidadãos são informados pelo 

governo; atividades docentes são compartilhadas por professores; serviços das 

organizações sem fim lucrativo dirigem-se a pretensos novos associados; 

companhias tentam aliciar o consumidor. “A velocidade das transformações 

científicas, técnicas, econômicas, culturais e políticas obriga cada um de nós a se 

redefinir constantemente, a fazer conhecer aos outros sua nova identidade, suas 

novas finalidades e competências” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 80). O que dizer, então, 

da velocidade a ser adquirida para se habitar de modo competente esse contexto 

sociocultural que convoca todos a se tornarem aptos para atender à sua demanda? 

Quem essa cultura forja?  

Na sociedade midiática, do “tempo intemporal” e dos “espaços dos fluxos”, 

nessa abertura das redes sociais para integrarem a elas as novidades trazidas pelas 
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redes sociais digitais, o tempo cronológico e o espaço físico teriam que se expandir, 

também, para ser possível incluir na agenda dos compromissos não virtuais aqueles 

que precisam ser cumpridos virtualmente. Como isto não acontece, o cibercidadão 

precisa ser veloz. Trivinho (2016), em palestra ministrada no XII Congreso 

Latinoamericano de Humanidades, menciona a “pressão social pantópica” para a 

habilidade no uso das mídias digitais, uma conclamação sociocultural para a aptidão 

digital, isto é, para que uma pessoa se torne “dromoapta”. A “dromoaptidão” é uma 

intimação da cultura que, obedecendo à lógica tecnocultural atual da civilização 

midiática, intima o indivíduo a abrir seu espírito à velocidade, ou seja,  

 

[...] à “capacidade de ser veloz em vários contextos [...] na relação 
com determinados elementos, tecnológicos ou não, vinculados à 
cibercultura, que, para mim, é o nome da época como fase 
contemporânea do capitalismo tecnológico, articulado por tecnologias 
digitais e redes interativas” (TRIVINHO, 2016). 

 

A dromoaptidão implica, assim, consoante Trivinho (2016), aptidão para lidar 

no desempenho com os apetrechos tecnológicos de acesso à cibercultura, como 

computador, laptop, tablet e celular; com o capital cognitivo (conhecimentos); com a 

linguagem a ser incorporada, e com a capacidade de acompanhar com capital 

econômico as “reciclagens estruturais” de hardware, software e netware, bem como 

a possibilidade de acesso à rede. “Dromoaptidão refere-se, então, à capacidade de 

ser veloz no trato com os equipamentos e elementos técnico-culturais que envolvem 

esses equipamentos, no trato com as senhas infotécnicas de acesso a um lugar ao 

sol na cibercultura” (TRIVINHO, 2016). Trata-se, na opinião do autor, de uma 

convocação ameaçadora à habilidade de utilizar os dispositivos infotécnicos em uma 

velocidade eficiente, trata-se de uma espécie de “violência invisível”, uma vez que 

aquele que não adere a essa intimação está fadado à segregação e à exclusão do 

processo social majoritário que exige dromoaptidão e que necessariamente passa 

pela apropriação e utilização de softwares e netwares, de tecnologias digitais e 

redes interativas. Essa demanda violenta vai delineando identidades na cultura 

digital. 

 

Tu deves seguir o ritmo: ser dromoapto, em sentido múltiplo, em 
todas as práticas recomendadas, em todas as operações exigidas, 
em todos os conhecimentos demandados; tu deves, se possível, 
antecipar-se ao funcionamento do sistema tecnológico e da 
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(respectiva) cultura midiática que financiam a tua identidade 
(TRIVINHO, 2007, p. 98). 

 

 O cidadão da sociedade contemporânea, respondendo à pergunta “quem sou 

eu neste contexto?”, talvez precise se afirmar e se autoafirmar, por exemplo, como 

um cidadão dromoapto, um(a) filho(a), um(a) pai/mãe ou um(a) avô/avó 

dromoapto(a), um(a) profissional dromoapto(a), se não quiser ser alienado do 

processo de evolução histórica, que tem exigido a dromoaptidão para se manter no 

mercado de trabalho e no grupo de amigos e familiares, nos setores, enfim, que 

compõem a sociedade midiática altamente tecnológica. A identidade parece estar 

mais uma vez se remodelando. 

Fronteiras convencionais não definem mais a identidade pessoal e coletiva.  

“[...] nossos netos não construirão suas identidades como fizeram nossos ancestrais. 

Nossos filhos já não o fazem hoje” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 204). As civilizações 

dos Estados-nação fundaram-se sobre a comunicação impressa; as civilizações 

atuais fundam-se sobre os hiperlinks do ciberespaço, ambiente tecnocultural 

remarcado não pela uniformidade, mas pela “[...] unidade que nasce da interconexão 

e do contato (não violento) das diferenças [e] é favorável à criação da diversidade 

(cultural)” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 206), uma diversidade que se universaliza cada 

vez mais, por vezes, ameaçando as uniformidades locais. 

 De fato, essa universalização da diversidade pode se constituir em um fator 

de preocupação também para as famílias da “era da informação” que talvez, aqui, 

novamente sem se aperceberem, já experimentam os prenúncios da era da 

“intercomunicação” e da “interconexão planetária”. Entretanto, pode ser que tal 

incômodo não se mostre pertinente. Afinal, as comunidades virtuais têm por 

finalidade “[...] criar sociabilidade, redes de conversação e de ajuda mútua, a fim de 

revitalizar tanto as vizinhanças locais quanto os processos democráticos. O objetivo 

é permitir às pessoas mais desfavorecidas a participação na construção da 

sociedade da informação” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 131). 

 

A menor singularidade local, quer seja ela cultural, linguística ou 
musical, torna-se ipso facto universalmente distribuída e, da mesma 
forma, todas as singularidades locais se entrecruzam e se envolvem 
no espaço virtual. As mídias são assim, de fato, desterritorializadas, 
sem que isso signifique uma perda ou dissolução da dimensão local 
na produção de conteúdos (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 73, ênfase dos 
autores). 



67 

 

 

Na opinião de Lemos e Lévy (2014), um “evolucionismo cultural”, que se dá 

pela seleção cumulativa de determinadas formas de evolução cultural, encontra no 

aperfeiçoamento da inteligência coletiva seu produto e sentido: as sociedades em 

que os indivíduos, além de serem mais livres e poderem atualizar potencialidades, 

contam com procedimentos e ferramentas de cooperação intelectual eficazes 

apresentam uma “vantagem competitiva” sobre aquelas em que as pessoas têm sua 

singularidade reprimida e cooperação intelectual pouco estimulada ou 

instrumentalizada. Os produtos da cibercultura contemporânea estimulam a 

liberdade com responsabilidade, a diversidade, a pluralidade e a diferença, além de 

privilegiarem a democratização do acesso, a não padronização e a heterogeneidade, 

pois não se vinculam à lógica mercantil, ao totalitarismo do capital, à publicidade 

nem ao marketing. Eles possibilitam “[...] o luxo da escolha, o luxo da garimpagem, o 

luxo do excesso e da profusão de coisas para além do gosto médio. Isso é que faz a 

riqueza da Internet e que permitiria uma expansão do conhecimento e da liberação 

da palavra na cibercultura” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 93). Os jovens, por exemplo, 

que apreciam menos os e-mails e chats e mais os softwares sociais como Facebook, 

agregam todas as ferramentas, para se encontrarem com seus amigos como num 

espaço físico. “Hoje, a Web 2.0 permite uma maior participação, conversação, 

customização e integração de ferramentas, reforçando ainda mais a potência 

agregadora das tecnologias da cibercultura” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 111). 

As gerações da sociedade da “intercomunicação” tecem sua identidade, 

aderindo, maciçamente, a softwares sociais, produzindo informação, compartilhando 

mensagens multimodais, valendo-se da comunicação ubíqua e móvel, para 

promoverem encontros de família, divulgarem eventos, articularem negócios, ou 

ainda, simplesmente, na intenção de expressarem seus sentimentos, dividirem sua 

criatividade e seu humor, porque querem conviver, querem se compreender. 

“Compreender os outros e nos fazer compreender por eles não é um luxo, é uma 

necessidade, pois vivemos, de agora em diante, em um emaranhado de 

significações e de mensagens em transformação permanente” (LEMOS; LÉVY, 

2014, p. 81). Assim, Lemos e Lévy (2014) esperam que todas as pessoas e não 

apenas grupos e instituições sejam suas próprias mídias, seus próprios agentes de 

relações públicas, animando a comunidade virtual correspondente à sua zona de 

influência social e exercendo uma função pós-midiática de captação, formatação e 
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distribuição de informação. Nesse contexto, valoriza-se a inteligência coletiva. A 

inteligência, entendida por Lemos e Lévy (2014) como potência de autocriação, 

cognitivamente, coloca-se como capacidade de “aprendizagem autônoma” e, 

historicamente, como “processo de evolução”; culturalmente, a inteligência coletiva 

cresce com a liberdade e a responsabilidade dos concidadãos, enquanto os 

enriquece, e esforça-se por seu próprio aperfeiçoamento, aumentando a potência 

humana. “Finalmente, a propensão à inteligência coletiva representa o apetite para o 

aumento das capacidades cognitivas das pessoas e dos grupos, quer seja a 

memória, a percepção, as possibilidades de raciocínio, a aprendizagem ou a criação 

(LEMOS; LÉVY, 2014, p. 14, ênfases dos autores).  

Para Lemos e Lévy (2014), no veloz processo de emancipação humana – 

essência do progresso e expoente dos processos de evolução social 

contemporâneos –, a capacidade de comunicar e de circular se vincula à 

disseminação da liberdade. Pode-se produzir, consumir e distribuir informação sem 

restrição estatal ou policial. Segundo André Lemos (2014), os princípios expressivos 

da cibercultura – o princípio da "liberação" da palavra, o princípio da conexão e 

conversação mundial e o princípio da reconfiguração social, cultural e política – 

favorecem pensar colaborativa, plural e abertamente. 

 

As pessoas sempre têm muitas coisas a dizer, imagens e músicas a 
difundir, coisas a trocar, injustiças a denunciar, sofrimentos a 
expressar, histórias a contar, opiniões a oferecer, questões a colocar, 
poemas a declarar, testemunhos a compartilhar, fotos a mostrar, 
músicas a serem ouvidas. E esse deslocamento da palavra, esse 
“poder de dizer enfim”, esse “mostrar” e “se mostrar” generalizado é 
que é uma das principais dimensões da revolução ciberdemocrática 
em curso (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 89-90, ênfases dos autores). 

 

Os cidadãos e as famílias, a sociedade, enfim, assiste à emancipação, 

autonomia, liberdade e responsabilidade se entrelaçando em nova perspectiva. No 

que tange à democracia, "[...] as redes, grupos e comunidades de pessoas seriam 

capazes de refletir suas próprias inteligências coletivas, num espaço aberto à 

observação e à interpretação do ponto de vista de cada uma das inteligências 

coletivas" (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 19, ênfase dos autores). A "deliberação coletiva" 

estaria associada à prática massivamente distribuída das ciências humanas e ao 

diálogo hermenêutico na memória mundial, e a esfera pública digital poderia 

caminhar, então, rumo à ciberdemocracia planetária, que, forjada pela globalização, 
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exprime-se, ainda, por uma governança direta da economia facultada pela 

transparência do ciberespaço. 

Conforme Castells (2006), vive-se a “era da intercomunicação”. Por exemplo, 

apesar da desconfiança dos cidadãos no que concerne aos assuntos de 

governança, através de redes de comunicação autônoma, os cidadãos usam 

recursos próprios para tentar influenciar seus representantes, introduzindo, na 

comunicação, os avanços da “intercomunicação individual”, para intervirem na 

organização política, adotando a Mass Self Communication como uma forma 

alternativa de política. A informação, nessa nova forma de comunicação em massa, 

é produzida, recebida e experienciada individualmente, favorecendo uma ação 

individual e grupal sobre a grande mídia, no controle e produção das informações, 

de modo crítico, inclusive para desmenti-las. Isso não define que ela se associe aos 

movimentos sociais e a mídia ao poder, pois ambas operam sobre dupla plataforma 

tecnológica. O autor afirma, ainda, que a constituição de redes de comunicação 

autônomas chega aos meios de comunicação tradicionais, como a possibilidade de 

se criar a própria rede de televisão com conteúdo alimentado parcialmente pelos 

telespectadores. Essa possibilidade se aplica à mobilização política instantânea, via 

telefone celular, no mundo. 

 

Essa onda mobilizadora, apoiada por redes de comunicação entre 
telefones celulares obteve efeitos impressionantes na Coreia do Sul, 
nas Filipinas, na Ucrânia, na Tailândia, no Nepal, no Equador, na 
França... Pode obter um efeito imediato, como em abril passado na 
Tailândia, com a destituição do primeiro-ministro Thaksin Shinawatra 
pelo rei Bhumibol Adulyadej” (CASTELLS, 2006). 

 

No Brasil, uma multidão saiu às ruas nos movimentos sociais de 2013. Dentro 

de poucos dias, viu-se o poder da “intercomunicação individual”, quando militantes, 

lutando pelo que entendem ser os seus direitos, decidiram produzir e distribuir, 

virtualmente, suas próprias informações, a fim de mobilizarem a sociedade em prol 

das causas que defendiam. Assinalam Alcântara e Mainieri (2015) que esses 

movimentos facultaram a participação popular em processos de comunicação 

horizontalizados, mediados pelas novas tecnologias da informação e comunicação, 

evidenciando a força de mobilização e de articulação em torno de ações coletivas 

incitadas pela Internet, que passa a desempenhar significativo papel na expressão e 

organização de manifestações políticas. 
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Estas ações coletivas nascem do desejo do cidadão e se consolidam 
por meio de movimentos sociais e entidades que lutam em prol da 
cidadania, ocupando espaços públicos além dos virtuais e na 
ambiência comunicacional da internet. Tal comunicação, mesmo que 
estabelecida de forma on-line, gera mobilizações dando visibilidade 
pública às lutas e bandeiras do cidadão, interferindo na agenda 
governamental e construindo uma nova democracia (ALCÂNTARA; 
MANIERI, 2015).  

 

Outrossim, fazendo circular ideias, mensagens, vídeo, charges, enfim, memes 

no WhatsApp, Facebook, Instagram ou Websites, convocações em contagem 

regressiva promoveram a mobilização pelo impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff e em apoio às investigações do Juiz Sérgio Moro para fazer acontecer o 

movimento “Vem pra Rua”, em 13 de maio de 2016, conforme imagens exibidas no 

site www.google.com.br (Figura 4). Novamente, a Internet desempenha expressivo 

papel na expressão e organização de movimentos sociopolíticos. Saem às ruas 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, famílias inteiras, para se 

pronunciarem politicamente. A Revista Época, em matéria atualizada em 30 de 

março de 2016, veicula que mais de 3,3 milhões de pessoas foram às ruas, em, pelo 

menos, 250 cidades brasileiras, de acordo com a Polícia Militar; o movimento, maior 

da história em adesão popular, que reivindica também a autonomia da Polícia 

Federal, teve sua maior expressão na cidade de São Paulo, contabilizando 2,5 

milhões de pessoas nas ruas da capital paulista, para os organizadores, 1,4 milhão 

segundo a Polícia Militar, 500 mil, na estimativa do Instituto Datafolha. 

 

         

Figura 4 – Imagens que circularam nas mídias digitais convocando para o Movimento Nacional “Vem 
pra Rua”, que aconteceu no dia 13 de março de 2016. 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=movimento+vem+pra+rua+13+de+mar%C3%A7o+de+20
16&espv=2&biw=800&bih=499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC_5CL7bnMAhVKlpA

KHS4HBb0Q_AUICSgE&dpr=1#imgrc=HgrFop_NIcFkpM%3A. 
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Desse modo, a cultura contemporânea segue criando formas de 

recombinações múltiplas, multimodais e planetárias. "O que parece estar em jogo é 

o alcance planetário para questões locais, a livre expressão para publicação de 

informações; a colaboração e participação; a inclusão digital" (LEMOS; LÉVY, 2014, 

p. 28). A onivisão facultada pelos instrumentos do ciberespaço provoca a mutação 

da democracia moderna na ciberdemocracia nascente e a queda das ditaduras 

geradoras de pobreza, guerra e êxodo das populações, asseveram Lemos e Lévy 

(2014). Ela empodera o cidadão que se pretende ator em vez de mero espectador, 

pela possibilidade que lhe abre de monitoramento da atividade política que vise ao 

uso correto da coisa pública e participação efetiva na economia, na política, nas 

relações sociais, na própria evolução tecnológica, na produção de conhecimento 

científico, na afirmação de princípios éticos e morais. 

Nesse sentido, Lemos e Lévy (2014) destacam que as tecnologias da 

informação e comunicação em si mesmas têm pouco poder; a informação em si 

mesma também. A não ser quando ela representa fluxos de acontecimentos que 

conectam subjetividades, num processo de aprendizagem que conduz as 

comunidades à afirmação da liberdade e à potência individual e coletiva de seus 

membros, ou seja, quando ela é subjetividade coletiva a fomentar a inteligência 

coletiva da população, reforçada, multiplicada e transformada por essas tecnologias.  

 

Torturar um corpo é bem menos eficaz do que moldar um 
pensamento. Eis o motivo pelo qual a comunicação é a pedra de 
toque do poder. O pensamento coletivo (que não é a soma dos 
pensamentos individuais em interação, mas sim um pensamento que 
absorve tudo e é difundido por toda a sociedade) se elabora na 
comunicação. É da comunicação que vêm as imagens, as 
informações, as opiniões e é por meio desses mecanismos de 
comunicação que a experiência é divulgada e transmitida ao 
coletivo/na coletividade (CASTELLS, 2006). 

 

Assim, segundo Lemos e Lévy (2014), as mídias pós-massivas abrem o fluxo 

informacional, pela liberação da emissão e transversalidade, personalizam o 

consumo da informação e propiciam a produção livre, a circulação aberta e 

cooperativa dos produtos informacionais (sons, textos, imagens, programas); elas 

dispensam altos investimentos financeiros, a concessão do Estado, as verbas 

publicitárias, o território específico e as grandes audiências em favor de suprir 

“nichos” excluídos da cultura massiva. Por tais razões, assim como as mídias 
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massivas dos séculos XVIII, XIX e XX moldaram a democracia moderna, as mídias 

pós-massivas do ambiente comunicacional conversacional do século XXI farão da 

democracia uma ciberdemocracia planetária, que tem na mutação da esfera pública 

um de seus fundamentos, quando permitem a todos indistintamente se expressarem 

a despeito de um mediador. Por exemplo, a blogosfera, que promove um debate 

sobre coisas e fatos, fomenta também um debate sobre si mesma; com suas 

ligações hipertextuais e tendo no japonês sua língua, seguido do inglês e do chinês, 

evidencia o caráter global, público e geopolítico do transparente ciberespaço. “Essa 

nova transparência transpõe, no plano técnico, o motor do diálogo (esse privilégio da 

humanidade), a essência do processo comunicativo: se abrir ao Outro” (LEMOS; 

LÉVY, 2014, p. 124). A “questão colocada ao outro” fundamenta a arte do diálogo, a 

política, a ciberdemocracia. Na verdade, também os indivíduos se revelam a si 

mesmos e toda a comunidade local se faz transparente a ela mesma. 

Eticamente, o diálogo se fundamenta na não objetividade da significação. Os 

sentidos não são dados; eles se constroem culturalmente no entrelaçamento dos 

espíritos humanos, que interpretam de modos diferentes os mesmos fatos, a partir 

de sua singularidade e trajetória, sendo, também, “fontes de sentido” originais, 

autônomas e responsáveis. “As mensagens são transmitidas por redes técnicas, 

mas a significação só existe no espírito” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 233).  

Povos diferentes, religiões diferentes, saberes diferentes. O diálogo, para se 

estabelecer, deve ser capaz de conectar universos de sentidos diferentes, na visão 

de Lemos e Lévy (2014). Nessa conversação de alteridades, as noções de certo e 

errado, verdadeiro e falso são dispensáveis, enquanto o desprezo ou 

desqualificação e a imitação são um desserviço à inteligência coletiva, pois cada 

pessoa deve reconhecer sua autonomia e a do outro em relação à produção de 

sentido, já que ela não é predeterminada nem definitiva, e responder pela renúncia à 

sua originalidade, quando escolhe imitar. O diálogo, afinal, não pretende “deslocar 

posições”, mas propiciar a cada um incluir o ponto de vista dos outros em suas 

próprias concepções. Pode-se tecer, assim, a “intercompreensão”.   

Pensamentos diferentes, pessoas diferentes, famílias diferentes. Nesse amplo 

contexto sociocultural, embebido em dromoaptidão, contexto em que as identidades 

individuais e coletivas se fundam sobre hiperlinks, em que o “evolucionismo cultural” 

encontra na inteligência coletiva seu produto e sentido, em que o poder de dizer e o 

mostrar-se se colocam como essência da “revolução ciberdemocrática”, em que se 
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pode mobilizar a sociedade para intervir na organização política por meio da 

“intercomunicação individual” e usufruir o caráter transparente do ciberespaço, como 

vêm se configurando as famílias, em sua evolução sócio-histórica, na era da 

“interconexão planetária”? 

Bauman (2004), estudando os relacionamentos humanos na “sociedade 

moderna líquida”, considera que os sujeitos não parecem muito dados ao diálogo e 

às relações interpessoais, e percebe os vínculos como frágeis. Desconectado de 

outros, o cidadão precisa se (re)conectar, e sem a garantia da permanência, ele 

experimenta insegurança e vive o conflituoso dilema entre desejar ajustar mais ou 

bambear os laços sociais. Abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos 

descartáveis, as pessoas sofrem com a ambiguidade entre almejar a segurança do 

convívio e o apoio na aflição, e os encargos, tensões e restrição de liberdade que 

terão de suportar se vinculados de modo permanente. Se as relações duradouras 

são satisfatórias, seu preço é excessivo e inaceitável. Assim, alguns optam por 

“relacionamentos de bolso”, aqueles (re)utilizados quando necessário. Talvez a 

verdadeira paixão das pessoas que querem sempre desfrutar novidades é descartar, 

lançar fora. Não se sabe se elas procuram, de fato, relacionamentos duradouros ou 

se, na verdade, querem-nos voláteis. 

Consoante Bauman (2004), as pessoas, quando falam sobre relações, 

mencionam “redes”; elas têm substituído o “relacionar-se” por “conectar-se” em suas 

colocações, postulando que os relacionamentos na sociedade líquida seguem a 

lógica da “cultura consumista”, que se deleita no prazer passageiro e na satisfação 

instantânea, e do investidor financeiro, que perscruta cotidianamente se deve manter 

ou desfazer-se de suas ações, sem se importarem com o estabelecimento de laços. 

“O homo oeconomicus e o homo consumens são homens e mulheres sem vínculos 

sociais” (BAUMAN, 2004, p. 90, ênfases do autor). Para ele, as relações 

interpessoais são fortemente impactadas pelo mercado consumidor ofensivo que 

esfacela as habilidades de sociabilidade.  

No árido terreno da sociedade líquida e consumista, na concepção de 

Bauman (2004), em que as conexões são breves e banais demais para se tornarem 

laços, o amor conduz a um território inexplorado e não mapeado. Quando o autor 

fala da fragilidade dos laços humanos, ele está se referindo a uma nova forma de 

amor, o “amor líquido”, que alcança as famílias, pois nelas impera o individualismo. 

Envolvimento, privacidade no encontro, intimidade não estão em voga na líquida e 
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individualizada sociedade moderna. “Nós entramos em nossas casas separadas e 

fechamos a porta, e então entramos em nossos quartos separados e fechamos a 

porta. A casa torna-se um centro de lazer multiuso em que os membros da família 

podem viver por assim dizer, separadamente lado a lado” (SCHUTER; LEE, 1993 

citados por BAUMAN, 2004, p. 84). 

 

No final da década de 1990, em meio ao boom da alta tecnologia, 
passei algumas horas no café na área dos teatros de São 
Francisco... Observei uma cena recorrente lá fora. A mãe está 
amamentando o bebê. Os garotos estão beliscando seus bolinhos, 
em suas cadeiras, com os pés balançando. E lá está o pai, 
ligeiramente reclinado sobre a mesa, falando ao celular... Deveria ser 
uma “revolução nas comunicações”, e, no entanto, aqui, no epicentro 
tecnológico, os membros dessa família estavam evitando os olhares 
uns dos outros (ROWE, 1999 citado por BAUMAN, 2004, p. 80). 

 

A cena descrita é recorrente no convívio das famílias. Não raro se pode ver 

pais e filhos, cônjuges, irmãos e primos, avós e netos, sentarem-se fisicamente 

próximos em encontros familiares ou em suas próprias casas, e continuarem 

virtualmente próximos aos seus contatos on-line, porque se mantêm conectados a 

eles, mesmo nesses momentos. Talvez nunca se tenha visto, em certo sentido, as 

pessoas se comunicarem tanto e se dizerem tão pouco, frustrando as expectativas 

de uns e atendendo às de outros.  

Pontua Bauman (2004) que houve um tempo em que os filhos chegavam 

prometendo melhorar o bem-estar das suas famílias; eles somavam-se à força de 

trabalho como bons produtores e bons investimentos, Noutro tempo, os filhos, 

alimentando as chamas da imortalidade, como pontes, ligavam a vida individual 

curta à infinita duração da família. Nos tempos da líquida era moderna, nas famílias, 

com sua estrutura frágil e sua pequena expectativa de vida, com a indeterminável 

participação em uma linhagem e sendo a afiliação a redes de parentesco uma 

escolha, talvez os filhos ainda possam ser “„pontes‟ para algo duradouro”. Nessa 

era, os filhos são “objetos de consumo emocional”, são aquisições caras; sua 

chegada não guarda relação com prazer de ser pai e mãe e não acontece 

acidentalmente, mas por uma decisão estressante. Significa ter de priorizar o 

cuidado a um ser dependente em detrimento do próprio conforto, comprometendo a 

autonomia, as ambições pessoais e profissionais, a independência.  
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Não somente os filhos tiveram mudadas, historicamente, as expectativas que 

geravam na vida dos pais. Os cônjuges também deixaram de ser um para o outro e 

para os seus descendentes um elo para o eterno. Como já apresentado, na 

concepção de Bauman (2004), os relacionamentos conjugais tradicionais vêm 

cedendo lugar ao “viver juntos” e, mais recentemente, aos “casais semisseparados”. 

Nessa senda, o autor menciona os relacionamentos virtuais, cuja maior vantagem 

seria a facilidade de finalizar a relação quando se pretende, sem medir perdas, sem 

tumulto ou remorso, acrescentando que o namoro on-line talvez não obtivesse êxito 

sem a isenção do “engajamento full-time”, do compromisso e da obrigação da 

disponibilidade para o outro alcançados nesse modo de relação. 

Contudo, Lins (2007) afirma que o “amor virtual” não necessariamente é fugaz 

e efêmero, embora isso possa acontecer. Na opinião da autora, os relacionamentos 

virtuais podem ser duradouros e estáveis, e enfatiza que os “encontros virtuais” 

despertam ansiedade e medo de rejeição, tal como acontece nos encontros ao vivo. 

Lins (2007) menciona a intensidade do relacionamento virtual, relatando as 

experiências de pessoas que se apaixonam ao se conhecerem em salas de bate-

papo e estabelecem uma relação em que ambos se sentem apoiados, compartilham 

experiências boas e difíceis, sentem-se ligados um ao outro, encontram-se todos os 

dias e consideram mesmo que se amam. 

Lins (2007) menciona, também, as “relações múltiplas” que acontecem no 

espaço virtual e não virtual. Nesses relacionamentos, uma mesma pessoa pode se 

relacionar com três ou mais pessoas ao mesmo tempo, uma relação sustentada pela 

sua própria capacidade de se manter, não comportando, portanto, espaço para 

ciúmes. “No poliamor, uma pessoa pode amar seu parceiro fixo e amar também as 

pessoas com quem tem relacionamentos extraconjugais, ou até mesmo ter 

relacionamentos amorosos múltiplos em que há sentimento de amor recíproco entre 

todos os envolvidos” (LINS, 2007, p. 401). Os poliamoristas ou poliamantes 

garantem, prossegue a autora, baseando-se em sites como www.polyamory.org, que 

esse relacionamento extrapola mera relação sexual, uma vez que pressupõe 

honestidade, ciência e aquiescência de todos, que se sentem confortáveis nessa 

condição, capazes de assumir compromisso com diversas pessoas; esses aspectos 

diferenciam o poliamor da secreta e desonesta infidelidade e da “relação aberta”, 

que implica sexo casual em um relacionamento extraconjugal.  
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Na perspectiva poliamorista, surgem, deixam-se ver ou se esforçam para 

serem vistas e aceitas, no cenário contemporâneo, a “família poliafetiva”. No Jornal 

on-line G1, Mendonça relata a história do “casamento” oficial entre três pessoas. O 

funcionário público e graduando de Psicologia, Leandro Jonattan da Silva Sampaio, 

de 33 anos, une-se, por meio de escritura declaratória de união poliafetiva, a duas 

mulheres, Thais Souza de Oliveira, de 21 anos, com quem tem uma filha biológica 

de 2 anos, e Yasmin Nepomuceno da Cruz, de 21 anos, no dia 1º de abril de 2016, 

no 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste 

do Estado do Rio de Janeiro (Figura 5).  

 

 

Figura 5: A tabeliã Fernanda Leitão (primeira mulher à esquerda) celebrou a primeira união 
poliafetiva de um homem, Leandro, e duas mulheres, Yasmin e Thais, do Rio (Foto: Simone 

Goldstein/ Divulgação). 
Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/primeiro-ter-uniao-estavel-com-2-

mulheres-no-rio-fala-sobre-relacao.html 

 

Conforme retrata a jornalista, este é o primeiro trio – formado por um homem 

e duas mulheres – a formalizar a união poliafetiva neste Estado. A tentativa de 

oficialização da união tem, para Leandro, razões legais, previdenciárias e 

ideológicas. Entretanto, a fim de evitar equívocos, importa esclarecer que as famílias 

poliafetivas podem ser assim constituídas de fato, mas não (ainda) de direito. As 

informações veiculadas pelo portal extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, no site http://cgj.tjrj.jus.br, por seu compromisso de 

fiscalizar e orientar os Serviços Extrajudiciais, tornam claro que a união poliafetiva, 

não sendo reconhecida no ordenamento jurídico, faz com que escritura declaratória 

de união poliafetiva não tenha o “condão de criar direitos” e que os efeitos de tal 
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escritura não são equiparados aos efeitos do registro de casamento ou da escritura 

de união estável, uma vez que a realização de um casamento somente pode ser 

feita perante os cartórios com atribuição de Registro Civil de Pessoas Naturais 

(RCPN) e as escrituras declaratórias de união estável (entre duas pessoas) nos 

cartórios de Ofício de Notas. O “casamento” de três ou mais pessoas, por ser um 

fato anterior à promulgação de qualquer legislação que o regulamente, não é 

reconhecido por lei e não pode garantir direitos. 

A sociedade contemporânea vive, assim, o momento histórico das 

reconfigurações familiares, do individualismo da modernidade líquida, dos espaços 

híbridos, do tempo real e diferido do ciberespaço, da copresença das mídias 

massivas e pós-massivas, da intercomunicação individual e da interconexão 

planetária. Esse é o momento que as famílias têm experimentado e do qual podem 

se beneficiar, se assim o desejarem, afinal  

 

[...] nesses tempos de nomadismo e de migração, os instrumentos do 
ciberespaço permitem a famílias dispersas, assim como às pessoas 
geograficamente afastadas do lar geográfico de sua comunidade 
nacional, manter contato estreito com seu grupo de pertencimento, 
principalmente com as novas tecnologias móveis (LEMOS; LÉVY, 
2014, p. 105). 

 

Nesses tempos das novas tecnologias da informação e comunicação, as 

ferramentas, dispositivos e aplicativos disponibilizados pela cibercultura, 

oportunizando o estabelecimento de interações e laços virtuais, contribuem para o 

surgimento de uma nova conformação de um grupo social que explora uma nova 

expressão de pertencimento: a constituição de família por meio deles. Cabral et al. 

(2016) cunham a expressão e-family, em que o “e” refere-se a “eletronic” e “family” a 

família, para nomear a família eletrônica ou família virtual, a família que se 

estabelece por meio do relacionamento on-line, e se mantém convivendo, 

comunicando-se e interagindo, expressivamente, por meio do uso de computadores, 

celulares, iPhones, smartphones, por exemplo. A família que inspira esse termo é a 

família de Sheila e Clovis, que assim se reconhecem. Após namorarem virtualmente 

por dois anos, Clovis e Sheila decidiram se casar. Há treze anos, então, ele 

morando no Japão e ela no Brasil, constituíram uma família pelo casamento e 

adoção de filhos por procuração (Figura 6). 
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Figura 6: Certidão de casamento de Clovis e Sheila e o primeiro encontro do casal em trezes 
anos de relacionamento. 

Fonte: http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/06/encontrar-alguem-reune-marido-e-mulher-
casados-ha-13-anos-que-nunca-tinham-se-visto-ao-vivo.html 

 

Segundo Cabral et al. (2016), o primeiro encontro do casal aconteceu em um 

templo budista, no Japão, promovido pelo programa televisivo Caldeirão do Hulk, 

que faz a primeira foto de família, a fim de sensibilizar o consulado japonês acerca 

da institucionalização desta família. A e-family não se constituiria de outra forma não 

fosse essa, propondo uma reflexão acerca da (re)definição de família e de 

identidade. 

 

No ciberespaço, o “eu” também torna-se desterritorializado. Ele está 
cada vez menos ligado a uma localização física, a uma classe social, 
a um corpo, um sexo ou a uma idade. [...] nossa identidade se ligará 
diferentemente aos nossos conhecimentos, centros de interesse, 
competências sociais e linguísticas. Nosso “corpo informacional”, 
virtualmente onipresente, se define cada vez mais por suas 
coordenadas no espaço semântico (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 202, 
ênfases dos autores).  

 

As novidades mediadas pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação surgidas na cibercultura, em geral, levantam o clássico 

questionamento de serem reais as vivências virtuais; além disso, alguns não 

conseguem entender como pertencimento e liberdade se articulam e se acomodam 

nas relações virtuais. À primeira questão, responde Lévy (2013) que o virtual é real, 

uma vez que o que confere o caráter de realidade a uma vivência virtual é a 

informação semântica, a significação. Logo, a virtualidade se dá tanto na experiência 

virtual quanto na experiência não virtual; assim, ambas se tecem pelo real e o virtual 

numa relação dialógica. Cabral et al. (2016) destacam que não admitir que o virtual é 
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real, no que concerne à família virtual, equivaleria a não admitir que as pesquisas 

em e-book sejam pesquisas reais ou que transações no e-commerce não seja 

efetivas, ou, ainda, que as experiências espirituais não sejam reais e que a pedofilia 

on-line não devaste a vida de crianças e suas famílias de modo real. Quanto à 

segunda questão, de fato, Bauman (2004) considera um desafio às relações 

interpessoais virtuais a liberdade que se mescla a pertencimento no “[...] trabalho 

extremamente absorvente e exaustivo de „tecer redes‟ e „surfar nelas‟. O ideal de 

„conectividade‟ luta para apreender a difícil e irritante dialética desses dois 

elementos inconciliáveis” (BAUMAN, 2004, p. 51, ênfases do autor). Todavia, a 

família de Clovis, Sheila, Gabriel e Lorena, consoante Cabral et al. (2016), percebe-

se conformando um núcleo familiar que propicia proximidade, sentido de 

pertencimento e interação, felicidade, união, estabelecimento de vínculo e 

compromisso, apoio mútuo e atendimento às necessidades emocionais e materiais, 

na opinião de todos os seus membros, que não reconhecem estranheza nas 

relações familiares por não se relacionarem fisicamente. Parafraseando Lemos e 

Lévy (2014), esta família habita um espaço de memória e de promessa que, 

necessariamente, renova o sentido todos os dias. Parece que McLuhan e Powers 

(1989, p. 85, tradução nossa) anteviram uma possibilidade assim. 

 

Após uma ou duas gerações, a proximidade física deve dar lugar à 
proximidade eletrônica, tal como as novas etnias casam entre si e 
viajam para as regiões mais remotas do país. Eles vão querer manter 
suas raízes parentais, bem como ir com o fluxo da assimilação. 
Então, pode-se esperar a construção de serviços de dados 
eletrônicos especiais para satisfazer essa necessidade. 

 

Barabási (2009), por sua vez, apresenta uma proposição que pode se aplicar 

à e-family. O autor assevera que a Web coloca a pessoa a um clique de distância de 

seus amigos, familiares e de outras pessoas a quem ama, permitindo estar 

conectada com elas, se e quando desejar, mesmo que elas estejam do outro lado do 

mundo. Nela, os vínculos sociais podem ser (re)vitalizados e (re)ativados encurtando 

o mundo, mostrando que a possibilidade de estabelecer contatos interpessoais 

refere-se cada vez menos à distância física. Encontrar vínculos comuns com 

estrangeiros, quando em viagem, faz lembrar que algumas pessoas distantes 

geograficamente estão mais próximas da rede social do que os próprios vizinhos.  
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A partir do exposto, a era da “interconexão planetária”, que disponibiliza todos 

os recursos para que se constitua uma família virtual, é convidada a questionar se, 

de fato, é imprescindível a presença física de pais e filhos, cônjuges, avós e netos, 

tios e primos, para se conformar uma família. A despeito das resistências, objeções 

e inquietações que tais novidades geram, nesses tempos de nomadismo e de 

migração, da proximidade também semântica, as novas configurações familiares vão 

se constituindo na cibercultura, uma cultura digital, em que as gerações digitais vão 

se delineando no (ciber)espaço. 

 

1.5 As gerações na era digital  

 

Como se constata até aqui, na era industrial, informação usufrui status de 

produto; na “era informacional”, informação é combustível que alimenta a produção 

de novas informações e dispositivos que processem novas informações; na “era da 

interconexão”, informação é subjetividade coletiva. De fato, o conceito de informação 

vai-se transformando historicamente e, também, em função do que Morin (2015) 

nomeia de “migração de conceitos”: “O conceito científico de informação, provindo 

do telefone, tornou-se um conceito físico, depois migrou à biologia, onde os genes 

se tornaram portadores de informação” (MORIN, 2015, p. 117). O autor, 

considerando ter evoluído ao perceber, por exemplo, que a definição física de 

informação tratava-se de uma “verdade parcial”, sugere que “a informação deve ser 

definida de maneira físico-bio-antropológica” (MORIN, 2015, p. 109), pelo fato de ela 

somente surgir com o ser vivo. Aplicando-se tais considerações ao contexto da 

família, inquieta pensar como e se a nova informação – as novas mídias digitais –, 

não mais considerada simplesmente produto ou apenas combustível, mas 

incremento à inteligência coletiva, interferirá na vida individual dos membros da 

família e na relação entre eles, de modo a alterar os relacionamentos e a interação 

no contexto interacional familiar. 

O advento da Internet marca não somente a chegada das novas mídias 

digitais, mas gera distinções entre as pessoas, em função do grau de apropriação 

das referidas mídias ao transitarem no ciberespaço. Assim, Prensky (2001) cunha a 

expressão “nativo digital”, para fazer menção às pessoas que não conseguem 

imaginar o mundo sem as redes sociais digitais, pessoas para as quais as 
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tecnologias da informação e comunicação não são novas, pois quando nasceram, as 

mídias digitais já faziam parte da sua realidade de algum modo e da realidade 

global, e a expressão “imigrante digital”, para se referir àquela pessoa que nasceu 

antes da potencialização de tais mídias e da Internet, época em que as pesquisas 

eram feitas em livros impressos, enciclopédias, bibliotecas, em vez de serem feitas 

on-line, em sites de busca como o Google. Esses últimos têm que se adaptar ao 

novo ambiente virtual, mantendo ainda comportamentos que revelam sua ligação 

com o passado, mas engajando-se na constante arte de aprender, o que evidencia 

distinções entre duas gerações com diferenças culturais. 

 

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. Atualmente, os mais 
velhos foram “socializados” de forma diferente das suas crianças, e 
estão em um processo de aprendizagem de uma nova linguagem. 
(PRENSKY, 2001, p. 2, ênfases do autor). 

 

Prensky (2001), então, caracteriza “nativos digitais” desse modo: são os 

“falantes nativos” da linguagem digital dos computadores, vídeo games e Internet; 

são habituados a receber informações velozmente; gostam de processar muitas 

coisas ao mesmo tempo e desempenhar múltiplas tarefas; preferem acesso 

aleatório, tais como hipertexto; apresentam melhor performance se ligados a uma 

rede de contatos; têm sucesso com gratificações instantâneas e recompensas 

frequentes. Os “imigrantes digitais”, por seu turno, apresentam as características: 

não nasceram no mundo digital, mas adotaram aspectos da nova tecnologia, sendo 

comparados aos “nativos digitais”; aprendem a se adaptar ao ambiente virtual, 

embora mantenham “sotaque”; não apreciam as habilidades que os nativos 

desenvolveram na interação e prática; os que são educadores ensinam 

vagarosamente, passo-a-passo, uma coisa de cada vez, individual e seriamente, 

como aprenderam, por estarem convictos de que seus alunos são como eles e de 

que os mesmos métodos devem lhes ser aplicados. Assim, conforme Alves (2013), a 

profunda penetração da Internet nos diversos segmentos sociais aliada ao avanço 

das novas tecnologias da informação e comunicação determinaram, de fato, dois 

grupos distintos de usuários, os imigrantes e os nativos digitais, com maiores 

implicações para os primeiros, de quem se requer atualização. 
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Baseando-se em Faustini (2009), Alves (2013) afirma que as distinções entre 

esses usuários são claras: os imigrantes dão crédito ao que está impresso e os 

nativos, ao que está on-line; para os imigrantes, o mundo do conhecimento é 

particular, para os nativos, público. Os imigrantes compram algo e depois lêem-no 

ou ouvem-no, mas os nativos só adquirem algo se gostarem depois de o lerem e 

ouvirem. Quanto aos acessos, os imigrantes são socialmente conservadores, pois 

só compartilham após se conhecerem pessoalmente, enquanto os nativos são 

liberais, pois antes disso, acessam-se mutuamente. Diferentemente dos imigrantes, 

os nativos subvertem hierarquias formais. Os imigrantes têm um aparelho para cada 

finalidade e resistem a novidades e aplicativos adicionais, já os nativos têm um 

“pout-pourri de funcionalidades” em um só aparelho com aplicativos diversos e 

abertos a novidades. Os imigrantes associam ludicidade a lazer e recreação, 

enquanto os nativos por meio dela aprendem e se socializam. Os imigrantes são 

sequenciais e lineares na execução de tarefas, mas os nativos são multitarefas. 

Enquanto os imigrantes não sabem (bem) o que são twitter, blog e links, os nativos 

transitam por eles facilmente. 

Ao discutirem a evolução do conceito de Rede Social e trazerem um perfil dos 

novos sujeitos pertencentes às redes sociais digitais, Souza e Cardoso (2011, p. 65) 

sinalizam para “[...] 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 e dos relacionamentos 

interpessoais”. Nesse ritmo veloz, muitas são as mudanças ocorridas, também, no 

perfil dos usuários das mídias digitais. Por meio da aplicação de questionários a 

usuários das redes sociais digitais Facebook, os conceitos de nativos e imigrantes 

digitais são analisados por Souza (2013, p. 120), constatando-se que 

 

[...] tanto Nativos como Imigrantes, utilizam por várias horas um ou 
mais equipamentos eletrônicos, permanecem boa parte do dia 
conectados em RSDs [Redes Sociais Digitais], se mostrando 
cautelosos com relação à disseminação da informação a qualquer 
público, restringem as conversas com pessoas desconhecidas, 
apresentam conhecimento de termos técnicos sobre perfis falsos, 
inclusive com capacidade de criar um fake para diferentes fins.  

 

Averigua, então, o autor que os conceitos cunhados por Prensky não se 

sustentam, pois eles definiriam duas categorias apenas por uma questão 
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comportamental associada à faixa etária. No entanto, tomando-se por referência a 

percepção dos usuários, há de se considerar aspectos subjetivos, tais como vivência 

e comportamento, além do fato de que há imigrantes que têm ampla vivência no 

ambiente on-line e há nativos que (quase) não transitam por ele, mais uma evidência 

de que a classificação prenskiana não pode ser tomada por regra.  

Souza (2013) demonstra, por meio de pesquisa bibliométrica, que os referidos 

conceitos foram utilizados em artigos e teses, no período de 2007 a 2012, 

classificando usuários, em especial, pais/professores e filhos/alunos, e a 

participação destes nas redes sociais digitais em função unicamente da idade. Com 

base em tais pesquisas, certo de que a caracterização etária deve ser substituída 

por uma categorização que considere também aspectos comportamentais e 

vivenciais no ciberespaço, o autor propõe nova terminologia. 

Para Souza (2013), os “nativos digitais imersos” são as pessoas nascidas 

após o advento da Internet e os adolescentes que vivenciaram as transformações na 

década de 90 e, além das caracterizações prenskianas, utilizam-se das tecnologias 

e do ambiente virtuais cotidianamente para atender a vários fins, como criar e 

vivenciar novos recursos e tendências tecnológicas de modo irrestrito e destemido, 

para se favorecerem e otimizarem processos diversos, aprendizagem e troca de 

informações. Os “nativos digitais não imersos” se diferenciam dos imersos por não 

fazerem uso das redes digitais e das tecnologias da informação e comunicação, e 

quando o fazem, é com menor frequência. Os “imigrantes digitais imersos” nasceram 

antes da era da internet e precisam se adequar às novas tecnologias digitais, 

utilizando-as com frequência, enquanto os “imigrantes digitais não imersos”, 

nascidos à mesma época e tendo também que se adaptar às novas tecnologias 

digitais, usam-nas com pequena regularidade ou tão-somente para fins específicos. 

De fato, as gerações digitais parecem perder cada vez mais a nitidez que 

ganhava apenas pela cronologia, na medida que adquire realce a imersão no uso 

das tecnologias digitais, compondo um novo quadro de conectores (digitais), em que 

a aptidão e vivência no uso das tecnologias da informação e comunicação pelos 

usuários reveste-se de várias nuances. As pesquisas europeias parecem confirmar 

tais proposições.  

 A Pesquisa EU Kids Online, a rede temática, no período entre 2006 e 2009, 

buscou identificar e avaliar a utilização das tecnologias digitais por crianças, em 

especial, no que tange aos riscos e oportunidades facultadas a elas pelo uso da 
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Internet, em 21 países da Europa, quais sejam, Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estônia, França, Grécia, Holanda, 

Irlanda, Islândia, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa e 

Suécia. Livingstone e Haddon (2009), então coordenadores da referida pesquisa, no 

relatório final do Projeto, anunciam que o número de pais e crianças que usam a 

Internet se equipara e segue crescendo, em especial, entre as mais novas, que 

estão na faixa etária entre 6 e 10 anos. Na verdade, afirmam os autores que os pais 

alcançaram os adolescentes e ultrapassaram as crianças mais novas, que deixam 

de ser “nativos digitais”, modificando-se, assim, o “perfil da criança on-line”.  

 

Embora as crianças continuem a “liderar” quanto à 
quantidade/qualidade do uso da internet, outra grande mudança 
entre 2005 e 2008 consiste na semelhança entre o número de pais e 
o número de filhos que usam agora a Internet, invertendo a anterior 
tendência onde o uso dos adolescentes ultrapassava o dos pais. [...] 
Há, por isso, menos provas relativamente às crianças serem os 
“nativos digitais”, pois os pais estão a “apanhar” os adolescentes (e 
já “ultrapassaram” as crianças mais novas) no uso da internet 
(LIVINGSTONE; HADDON, 2009, p. 3, ênfases dos autores). 

 

Pais e filhos navegam de igual para igual no ciberespaço. Parece que, 

teoricamente, a nova informação – as novas mídias digitais – pode interferir na vida 

individual dos membros da família e na relação entre eles, de modo a afetar a 

comunicação e o relacionamento familiar, uma vez que sua utilização gera 

distinções, algumas vezes, bastante nítidas entre os conectores sociais digitais, já 

nem tanto pelo fator idade, mas em função do comportamento e da vivência do 

usuário nas redes sociais digitais. Ser um “conector social” ou não, no meio familiar 

e extrafamiliar, são algumas possibilidades facultadas aos cidadãos da cultura 

digital, além de outras tantas. 

 

1.6 O comportamento dos atores sociais no ciberespaço: possibilidades de 

alcance planetário  

 

Muitas são as possibilidades oferecidas pelo mundo digital. Todas disponíveis 

a todos em qualquer parte do mundo e a qualquer hora. A criatividade e a ousadia 

dos cibernautas impactam inevitavelmente a sociedade, e, por vezes, alcançam as 

famílias. As proezas dos “conectores sociais” que navegam nas redes trazem à 
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existência riscos e oportunidades sem número, inovações e avanços tecnológicos. 

De acordo com Barabási (2009), as façanhas dos “hubs sociais” no ciberespaço 

propõem questões que vão da democracia virtual à vulnerabilidade da Internet: 

dentro das densas redes, todo nó é navegável e nada pode escapar; então, ao longo 

dos links, uma mensagem pode chegar a atingir milhões de pessoas com as quais 

nunca se conviveu. 

Em 2000, um adolescente canadense faz o mundo questionar o caráter 

vulnerável das redes. Apesar do que há de destrutivo na sua ação, Barabási (2009) 

o reconhece como um outro mestre das conexões sociais. Aos 15 anos, sob a 

alcunha de Mafiaboy, ele paralisou os principais sítios de comércio eletrônico, as 

maiores corporações da nova economia assistidas por experts da segurança de 

computadores, estagnando operações de 1 bilhão de dólares, ao fazer com que 

bilhões de usuários reais de computador se conectassem ao Yahoo pontualmente às 

10h20min, horário do Pacífico. Ele instruiu computadores de universidades e 

pequenas empresas a bombardearem a ferramenta de busca com a mensagem 

“Sim, eu ouvi você!” em linguagem de computador. O peralta Mafiaboy não era um 

ciberterrorista. Ele usou ferramentas disponíveis a qualquer um em sítios de hackers 

da Web e seu amadorismo permitiu que seus dados registrados em uma sala de 

bate-papo fossem rastreados pelo FBI, a Agência Federal de Investigação norte-

americana, que o encontrou em casa, gabando-se do seu feito. 

Não é de se admirar que pais e mães, cuidadores, enfim, se preocupem com 

as possibilidades de acesso oferecidas pelas novas mídias digitais, para alguns, 

inimagináveis possibilidades, que estão disponíveis aos seus filhos no ciberespaço. 

No entanto, radicalizar, impedindo-lhes tais aventuras pode ser uma atitude que 

venha inibir sua capacidade criativa e produtiva que pode alcançar e beneficiar 

muitas pessoas. Consoante Duarte e Durante, com apenas 18 anos de idade, em 

1999, o norte-americano Shawn Fanning dedica-se ao Napster, um software por 

meio do qual, uma vez baixado gratuitamente pela Internet, pode-se instalar e 

encontrar a música desejada. Surge o primeiro programa de compartilhamento de 

música MP3 da Internet. Tal proeza preocupa as empresas fonográficas e 

movimenta o judiciário, em virtude da infração à lei de direitos autorais, pelo que 

recebe penalidade. Apesar das implicações jurídicas e comerciais que despertou, 

além de não representarem ilegalidade em si mesmas, as redes P2P possibilitam o 

compartilhamento de arquivos em massa gratuitamente sem um servidor central de 
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armazenamento, incrementando as invenções e o progresso das tecnologias da 

informação e comunicação, que não param.  

O que dizer daquelas peripécias que surgem como uma transgressão, 

precisando mesmo serem mantidas em secreto por seus autores, mas que acabam 

por serem reconhecidas como imprescindíveis ao cotidiano do estudante, dos 

empresários, dos professores, dos políticos, enfim, do cidadão? Assim surge o e-

mail, “[...] quando um hacker aventureiro, Rag Tomlinson, trabalhando na BNN, 

pequena firma de consultoria de Cambridge, Massachusetts, imaginou como 

modificar os protocolos de transferência de arquivo para transmitir mensagens de 

correio” (BARABÁSI, 2009, p. 134, ênfase do autor). Essa ação controversa de 

Tomlinson saiu do sigilo para se tornar uma das aplicações dominantes da primeira 

Internet. 

Pode haver motivação particular em façanhas virtuais. Muitas vezes, algumas 

delas, projetadas intencionalmente ou não com esse fim, fazem sobressair seus 

idealizadores. “As novas necessidades da vida coletiva e a disponibilidade dos 

meios de comunicação encontram a paixão humana pelo reconhecimento e 

celebridade e, mais ainda, pela possibilidade inédita de produzir conteúdo multimídia 

de alcance planetário” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 82). Os websites são uma potência 

quando se trata de fazer de um desconhecido alguém célebre mesmo quando a 

intenção é a de apenas compartilhar uma criação com um grupo de amigos.   

Mike Collins, 26 anos, engenheiro e cartunista amador, alcançou notoriedade 

internacional literalmente do dia para a noite, conforme Barabási (2009). Ele traduziu 

a frustração popular com as eleições presidenciais norte-americanas de 2000 em um 

cartum enviado por e-mail a trinta amigos. A charge satirizava a cédula eleitoral da 

Flórida. No dia seguinte à noite, havia centenas de mensagens em sua caixa de e-

mails e dezessete mil em sua Webpage. Jornais e Websites do mundo solicitavam 

autorização para reproduzir o cartum que, logo depois, apareceu estampado em 

objetos de todo tipo.  

No meio acadêmico, a criação do norte-americano Mark Zuckerberg coloca-

se, atualmente, como um dos sistemas que possui a maior base de usuários do 

mundo. Baseando-se em Boyd e Ellison (2007), Recuero (2009) mostra que o 

acadêmico de Havard cria o Facebook, quando almeja criar uma rede de contatos 

que pudesse favorecer o jovem universitário em um momento delicado de sua vida, 

em que, em geral, deixa sua cidade para se lançar em novas relações sociais no 
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contexto da academia. Por isso, o Facebook esteve, inicialmente, disponível apenas 

para os graduandos de Havard, antes de ser aberto para outras universidades e 

escolas secundárias. 

Alguns conseguem, contudo, impactar as redes com ações de alcance 

planetário nada alvissareiras. O vírus Love Bug alcançou milhões de computadores 

em poucas horas, no ano de 2000, causando um colapso em escala global, um 

prejuízo de bilhões de dólares por meio de uma armadilha irresistível.  

 

Como não se abriria imediatamente uma mensagem intitulada “Carta 
de amor para você”? Se o destinatário caísse em tentação, o vírus 
ativado apagava uma série de documentos do disco rígido, com 
particular apetite por arquivos jpeg e mp3 que codificam imagens e 
músicas digitais. Em seguida, rastreava o programa de e-mail do 
Microsoft Outlook Express. Se encontrasse um, enviava novas 
cópias da carta de amor a todos os amigos e conhecidos cujos 
endereços eletrônicos estivessem armazenados (BARABÁSI, 2009, 
p. 120). 

 

Curiosamente, afirma Barabási (2009), usando as mesmas rotas e explorando 

o “marketing viral”, uma técnica que segue o mesmo princípio que propagou o Love 

Bug pelo planeta em poucas horas, Sabeer Bhatia, em torno de seus 27 anos, 

juntamente com Jack Smith, lançaram um serviço que oferecia e-mail grátis; um ano 

depois, milhões de usuários possuíam contas do Hotmail. Sua elevada taxa de 

disseminação deveu-se à combinação de serviço gratuito, fácil aprendizado e rápido 

alcance por meio do marketing de consumidor associada à sua adoção pelos hubs, 

os nós altamente conectados da rede de consumidor, demonstrando seu poder.  

As possibilidades de alcance planetário, como se pode constatar, são muitas. 

Atualmente, não se pode assegurar se aquilo que se removeu do próprio Website 

não está registrado em algum arquivo rastreado por uma ferramenta de busca 

qualquer por alguém em algum canto do planeta. Segundo Barabási (2009), Kahle 

criou o Internet Archive com o objetivo de registrar a história em um acervo da 

memória da humanidade, acervo que fascinaria cientistas sociais, historiadores, 

topógrafos da Internet. Essa organização sem fins lucrativos preserva os 

documentos rastreados pela ferramenta de busca Alexa, criada por Kahle e Gilliat, 

em 1996, como, por exemplo, milhões de documentos relacionados aos ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001, já coligidos um mês após o ocorrido. 
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As situações trazidas à discussão põem em questão a privacidade e a 

segurança de grupos e pessoas, sem deixar de reconhecer a importância do 

desenvolvimento tecnológico. Não se pode deixar de questionar, também, a 

transparência do ciberespaço. Na opinião de Lemos e Lévy (2014), como já 

explanado anteriormente, a copresença das mídias massivas e pós-massivas do 

ambiente comunicacional conversacional do presente século favorece a 

ciberdemocracia, ao transformar a esfera pública pela pluralidade de proposições 

que faculta às pessoas e pela autonomia, liberdade e atuação não mediada 

colocadas em suas mãos. Não obstante, Castells (2006) adverte quanto à 

manipulação midiática de sistemas que controlam a capacidade dos meios de 

comunicação, embora não destinados a distorcer ou manipular informações, de 

influenciar o público. O jornalismo militante, já considerado uma mídia sem a 

qualidade da objetividade, pode ter, hoje, no engajamento ideológico um modelo 

bastante rentável. Além disso, observa-se a perda de autonomia desses 

profissionais ante seus empregadores. Há que se atentar para as ligações entre a 

máquina da propaganda e as produções do sistema midiático.  

Outro aspecto a ser considerado, conforme Castells (2006), é que a mais 

potente influência da mídia sobre a política provém do que não é publicado. A 

imagem, que tem no rosto sua forma mais simples, é uma mensagem midiática 

simples e poderosa. Como a atividade midiática parte do princípio de que algo só 

existe no pensamento das pessoas se é veiculado pela mídia, estabelece-se uma 

relação orgânica entre a midiatização da política, a personalização da mídia e a 

personalização da política. Desprezam-se programas de governo, embrenham-se 

em querelas pessoais e ataca-se a pessoa que encarna a mensagem, modo 

convincente de combater uma ideologia, em largos passos que conduzem à crise da 

legitimidade política em escala mundial. 

Além disso, nem tudo é publicado nem tudo é acessível na Internet, embora 

tudo esteja aí disponibilizado. A opacidade midiática encontra eco na opacidade do 

espaço virtual.  

 

O resultado mais curioso de nosso projeto de mapeamento da Web 
foi a completa falta de democracia, de equidade e de valores 
igualitários nela. [...] a página média da Web possui apenas, 
aproximadamente, de cinco e sete links, cada um deles apontando 
para uma dentre 1 bilhão de páginas existentes (BARABÁSI, 2009, p. 
51-52, ênfases do autor). 
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Na opinião de Barabási (2009), a Web é fragmentada em continentes e 

comunidades e isso limita e determina o comportamento do usuário no mundo on-

line. Há, também, continentes que nunca foram e nem serão visitados por 

ferramentas de busca, que conseguem mapear próximo de metade da Web. Logo, a 

acessibilidade aos dados armazenados nela não se mostra tão democrática quanto 

aparenta ser. Escolhendo-se aleatoriamente uma página como ponto de partida, 

apenas 24% de todos os documentos podem ser acessados; o restante está 

inacessível à navegação, pois a navegabilidade da Web é determinada por 

caminhos direcionados de modo disjuntivo, ou seja, os links podem ser percorridos 

em dado sentido sem a garantia de haver o sentido inverso. Tal como ocorre em 

uma rede científica, em que os nós são as publicações e os links são as citações, 

uma dada pesquisa direciona o estudioso a outros textos que não a citam, portanto, 

não o remetem de volta a ela. Assim, a arquitetura da Web resulta da interação auto-

organizada entre o software (o código), regulável pelo governo, tribunais, indústrias 

e instituições, e as ações humanas coletivas, não formatáveis. Ela se impõe 

restringindo o comportamento e a visibilidade, na medida em que uma Webpage 

somente é encontrada pelas ferramentas de busca se outras páginas se conectarem 

a ela, tornando-a um hub perceptível; caso contrário, permanecerá invisível.  

Pode-se inferir que, paradoxalmente, a liberdade cria a restrição: o indivíduo, 

livre para escolher onde se conectar, submete-se à direcionalidade dos links. Para 

Barabási (2009), isso favorece a segregação e a fragmentação sociais. A pesquisa 

de Sustein, em 2000, mostra que 15% dos 60 sítios políticos analisados possuem 

links para Webpages que defendem visão oposta e 60% para aquelas de mesma 

orientação ideológica. As comunidades de interesse, de fronteiras indefinidas e 

caracterizadas por diferentes critérios, são Websites irmanados por ideias de união, 

hobby ou hábitat, e adquirem presença na rede pelos muitos links entre seus sítios e 

pela informação mantida entre eles. Quem almeja presença virtual precisa pertencer 

a uma ou a muitas comunidades. 

Devido a sua topologia auto-organizada distribuída, a Internet é tão dispersa e 

autossustentada que mesmo a eliminação de um hub altamente conectado não a 

desintegra. Uma “[...] parcela significativa de nós pode ser aleatoriamente removida 

de qualquer rede sem escala, sem que ocorra sua fragmentação” (BARABÁSI, 2009, 

p. 102). Tal robustez contra falhas deve-se à resiliência a erros, uma propriedade 
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inerente à topologia dessas redes, que se funda em sua desigualdade estrutural, já 

que as falhas atingem desproporcionalmente os pequenos nós. “Enquanto as 

espécies virulentas rapidamente atingem todos os nós em qualquer rede, em um 

ambiente sem escala suas contrapartes moderadamente contagiosas também 

possuem boa chance de sobrevivência” (BARABÁSI, 2009, p. 122). Assim, a 

robustez topológica é um traço estrutural, sendo as falhas em cascata uma 

propriedade dinâmica de sistemas complexos.  

 

A maioria dos crackers ou hackers que possuem know-how não teria 
interesse em desativar toda a Internet. Um ataque bem-sucedido à 
rede acabaria com seus jogos favoritos, negando-lhes também o 
acesso à rede. Por essa razão, uma ação em larga escala tendo por 
alvo a Internet como um todo nunca seria obra de verdadeiros 
hackers, mas poderia ser facilmente o objetivo de terroristas e 
elementos nocivos à nação (BARABÁSI, 2009, p. 139). 

 

A guerra fomentada pelo ódio do terrorismo e sua intolerância à ordem 

sociopolítica estabelecida respaldada por crenças religiosas só pode ser vencida 

extinguindo-se as raízes socioeconômicas e políticas que fazem crescer essa rede. 

“Devemos ajudar a eliminar a necessidade e o desejo que sentem os nós de 

estabelecer links com as organizações terroristas, oferecendo-lhes oportunidades de 

pertença a redes mais construtivas e significativas” (BARABÁSI, 2009, p. 196).  

Lemos e Lévy (2014) apontam como aspectos vulneráveis da Internet o 

discutível controle de agências de investigação, serviços de espionagem e sistemas 

de vigilância sobre as comunicações mundiais, além do voyeurismo e da invasão de 

privacidade. Para Barabási (2009), a estrutura da Internet favorece a persistência e 

propagação de vírus por hubs altamente conectados, e permite aos hackers 

desenvolver estratégias para intencionalmente danificar toda a sua infraestrutura. Do 

mesmo modo, o sistema econômico pode ser brutalmente impactado, pois mirando-

se as redes subjacentes à economia, podem-se criar estratégias para avariá-la. 

Dentre as vulnerabilidades relacionadas à interconectividade e à interdependência 

de uma economia de rede, estão as pontuais dificuldades financeiras que deflagram 

falhas financeiras em cascata, que atravessam fronteiras em questão de horas, 

promovendo desvalorização cambial e quedas no mercado de capital.  

Mapear a Internet, então, na visão de Barabási (2009), significa monitorar 

todas as suas características e permitir que seja visualizada do tráfego à topologia. 
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O mapeamento possível da Internet que a torna vulnerável pela ação de hackers, 

terroristas, especuladores do mercado, também permite protegê-la e projetar 

ferramentas e serviços que ofereçam uma infraestrutura de comunicação veloz e 

confiável. Ou seja, no mundo virtual, parece que tudo é facultado a todos. O que, de 

fato, convém a cada um enquanto se navega no ciberespaço deverá passar pelo 

crivo do discernimento pessoal de seus usuários. 

A reflexão aponta para alguns desafios da era da “interconexão planetária” e 

da “intercomunicação”. “O desafio da ciberdemocracia na globalização é também o 

de garantir transparência com respeito às liberdades individuais e à vida privada” 

(LEMOS; LÉVY, 2014, p. 159); oferecer informações e serviços on-line consistentes; 

fomentar o engajamento, o debate e a deliberação política; primar pelo acesso da 

população a computadores e Internet; favorecer a apropriação social das tecnologias 

da informação e comunicação por meio de um aprendizado crítico e criativo, visando 

a melhores condições materiais e simbólicas de vida dos brasileiros. Os autores, 

ainda, convidam a governança eletrônica a passar de uma relação de autoridade 

sobre os sujeitos a uma relação de serviço aos cidadãos, cabendo ao Estado o 

compromisso com a inclusão digital que contemple não apenas o capital técnico, 

mas também o econômico, o cognitivo, o social e o intelectual, além de “[...] respeitar 

e fazer respeitar as identidades múltiplas de seus concidadãos, desde que eles não 

se prejudiquem mutuamente” (LEMOS; LÉVY, 2014, p. 210). Nesse contexto, cabe 

ao cidadão, no uso das ferramentas virtuais, uma postura consciente que alie 

liberdade e responsabilidade, que favoreça o pertencimento à cibercultura e que 

venha a colaborar para o desenvolvimento da inteligência coletiva.  

Até aqui, as pesquisas bibliográficas propiciaram uma compreensão sistêmica 

de como as (novas) tecnologias da informação e comunicação se desenvolveram 

historicamente, ora impulsionando ora impulsionadas por vetores socioculturais, 

políticos e econômicos contribuindo para tecer a “sociedade em rede” que, de fato, 

parece estabelecer uma nova relação entre a tecnologia e os processos 

comunicacionais sociais, interconectando, em escala planetária, cidadãos que 

experimentam novas identidades/identificações, novas configurações familiares, 

nova forma de cidadania. A partir, também, de um olhar sistêmico, este estudo 

dispor-se-á a entender como a família se transforma ao longo de seus “ciclos de 

vida”, como se comunica, ou seja, como se comporta e interage com o meio 

(extra)familiar, como se coloca como a “matriz da identidade” na vida dos seus 
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membros, para, então, poder observá-la se comportando no ciberespaço tendo por 

referências as pesquisas EU Kids Online, realizadas na União Europeia e, em 

especial, as pesquisas TIC Kids Online Brasil, que são feitas anualmente no Brasil, 

atualmente, em sua terceira edição. 
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2 A ABORDAGEM SISTÊMICA DE FAMÍLIA 

 

Abordar a família na perspectiva sistêmica implica considerá-la a partir de 

uma visão bastante ampla, uma vez que, além de se considerar seus próprios 

processos, é preciso considerar os processos que atravessam a sociedade, pois 

com ela interage, sendo-lhe subsistema, portanto, parte integrada a ela. Assim, para 

se buscar conhecer o que impacta a família, é necessário investigar, também, a 

sociedade. Por isso, o estudo do impacto midiático sobre a comunicação – 

entendida como comportamento, logo, como relacionamento e interação – no 

contexto interacional familiar, exige conhecer o impacto midiático sobre a 

comunicação no contexto macro, não só perpassado pelos fatores tecnológicos, mas 

também pelos fatores econômicos, políticos, sociais e culturais, observando-se a 

complexidade do fenômeno em estudo. Nesse sentido, de modo bem sintético, 

pode-se postular que tudo o que atinge a família atinge a sociedade e vice-versa. 

“Entre os seres humanos, unir-se para „coexistir‟ significa normalmente uma 

sorte de grupo familiar” (MINUCHIN, 2007, p. 21, ênfase do autor). É nessa 

perspectiva que se caracteriza família neste trabalho, um ponto de vista que 

acomoda a família tradicional, a família adotiva, a família monoparental ou 

uniparental, a família recasada ou recomposta, a família homoafetiva, a família 

anaparental, enfim, todas as configurações familiares, pois a ênfase recai sobre a 

família como sistema. 

A Abordagem Sistêmica de Família se importa, assim, com as pessoas e com 

a maneira como elas convivem em família, procurando estudar os modos de 

comunicação e interação entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, bem como 

a relação dessas relações com o contexto sociocultural, histórico, econômico e 

político mais amplo, observando-se a pertinência e relevância de tais aspectos em 

cada caso. Randal Day (2010), que se apresenta como pesquisador da “ciência da 

família”, assim define e caracteriza família em seus estudos: 

 

[...] família é um grupo de indivíduos no qual há uma conexão 
geracional presente (isto é, um relacionamento pais-filho é 
encontrado). Adicionalmente, os membros da família provêem 
contato íntimo próximo (usualmente caracterizado por compromisso 
profundamente arraigado, verdade, respeito, e um senso de 
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obrigação a longo prazo). É assumido que intimidade sexual é um 
elemento do relacionamento entre os pais e que esse grupo familiar 
procura alcançar objetivos pela aquisição, alocação e distribuição de 
recursos (isto é, tempo, dinheiro, espaço, e contato pessoal próximo) 
(DAY, 2010, p. 14-15, tradução nossa). 

 

Day (2010) explicita sua motivação para cuidar de famílias: elas têm 

expressivo valor para os indivíduos, a sociedade e a economia. As pessoas têm 

suas vidas afetadas, individualmente, a partir do que acontece nos relacionamentos 

familiares próximos, o que impacta a comunidade maior, que se interessa por modos 

de criar e cuidar dos filhos, observando-se sempre os melhores resultados para as 

crianças. Acreditando na relação “crianças mais fortes, comunidade melhor”, o autor 

dedica-se a estudar os “processos familiares”, por ele identificados como “as 

estratégias e sequências diárias de comportamento empregadas pelos membros da 

família para alcançar metas, que são frequentemente implícitas e podem ou não ser 

compartilhadas por todos os membros da família igualmente” (DAY, 2010, p. 6, 

tradução nossa). Além disso, o estudo da vida familiar pode fazer emergir 

informações acerca da família que auxiliem as pessoas a observarem o modo pelo 

qual irão escolher formar e construir suas próprias “famílias de procriação”, a nova 

família constituída, e compreender sua “família de orientação”, aquela família em 

que foram criadas. 

 

2.1 O conceito de família na perspectiva sistêmica 

 

A Abordagem Sistêmica de Família, segundo Calil (1987), entende a família 

conforme a concebe von Bertalanffy em sua Teoria Geral dos Sistemas, como um 

sistema aberto que tende a funcionar como um sistema total, pois os seus membros 

agem e se comportam dentro e fora de uma interação uns com os outros nos 

subsistemas familiares e também com sistemas extrafamiliares, em que 

invariavelmente todos são influenciados reciprocamente por todos os demais o 

tempo todo. Tal concepção implica considerar a família uma estrutura em que as 

pessoas, com a intenção de alcançarem objetivos comuns, organizam-se e se 

comportam nas situações interacionais, observando determinadas regras e padrões. 
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A família é um grupo natural que através dos tempos tem 
desenvolvido padrões de interação. Esses padrões constituem a 
estrutura familiar, que, por sua vez, governa o funcionamento dos 
membros da família, delineando sua gama de comportamento e 
facilitando sua interação (MINUCHIN, 2007, p. 21). 

 

Os sistemas familiares apresentam, então, à semelhança dos sistemas 

abertos, as propriedades elencadas por Watzlawick, Beavin e Jackson (1981): 

globalidade, que implica a circularidade e a não somatividade; retroalimentação, que 

implica o equilíbrio homeostático e a morfogênese; equifinalidade. Tais propriedades 

aplicadas ao contexto interacional familiar podem favorecer o entendimento de como 

se dão as relações entre os membros de uma família. 

A globalidade expressa a coesão do sistema familiar, no sentido de que a 

nova experiência vivida por um membro da família implica reorganização do sistema, 

o que pressupõe disposição para mudança e adaptação de cada um em particular, 

visando ao próprio bem-estar e ao conforto dos demais. Isso remete à circularidade, 

pois a interação entre os familiares não acontece de modo linear, mas circular, pois 

o comportamento de um membro da família não afeta um outro membro apenas, 

mas a todos, ao mesmo tempo que é afetado pelo de todos os demais, e não pelo 

comportamento de um apenas. Por isso, a não somatividade vem destacar que uma 

família não é a soma de seus membros, pois há que se considerar o contexto 

interacional, em que todos se influenciam mutuamente e são influenciados pelo 

ambiente familiar e extrafamiliar, influenciando esses ambientes também, global e 

circularmente. 

A retroalimentação acontece por feedback positivo, em que o sistema familiar 

experimenta a morfogênese, absorvendo inputs do ambiente para reorganizar-se e 

autotransformar-se, evoluindo para uma interação em outras bases, ou por feedback 

negativo, em que a família se recusa e experimentar mudanças, evitando aceitar o 

conflito que poderia fazê-la crescer e escolhe manter os antigos padrões que podem 

embotar e adoecer seus iguais. Nesse contexto, a homeostase diz respeito ao 

equilíbrio dinâmico e à autorregulação, que mantêm a estabilidade e o 

funcionamento familiar frente às novidades (novos inputs) que se impõem ou que 

são criadas pela família em seu cotidiano e que requerem modificações nos padrões 

de comunicação e atualização de conceitos e valores.  

A equifinalidade sugere que situações que se iniciam em condições diferentes 

podem gerar um mesmo resultado; sugere, ainda, que um mesmo evento pode 
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desencadear diferentes reações ou promover diferentes resultados. Desse modo, 

pode fazer todo sentido pensar que, no convívio familiar, uma relação interpessoal 

nunca tem a mesma característica que outra, nunca é igual a nenhuma outra, 

mesmo, por exemplo, que progenitores acreditem e insistam em afirmar que 

educaram todos os seus filhos do mesmo modo.  

As famílias, em seu cotidiano, são surpreendidas por novidades como a 

aprovação de um(a) filho(a) em vestibular, que o(a) leva a deixar sua casa para 

residir fora de sua cidade ou pelo adoecimento do pai, que precisa ser hospitalizado 

por alguns dias. Às vezes, essas novidades não surpreendem, pois são esperadas, 

como uma gestante que irá dar à luz. Essas mudanças envolvem o meio intra e 

extrafamiliar e requerem, portanto, interação com a comunidade e com a sociedade. 

Surpreendendo ou não, novos acontecimentos surgem. São os inputs, que trazem 

necessidade de reorganização do sistema familiar, a fim de que ele produza suas 

respostas àquela demanda, ou seja, os outputs. Nesse contexto, todos têm que se 

reposicionar, pois todos estão em plena atividade nesse sistema. 

 

Com base na teoria de Von Bertallanfy (1972), a família pode ser 
considerada como um sistema aberto, devido ao movimento de seus 
membros dentro e fora de uma interação uns com os outros e com 
sistemas extrafamiliares (meio ambiente – comunidade), num fluxo 
recíproco constante de informação, energia e material. A família 
tende também a funcionar como um sistema total. As ações e 
comportamentos de um dos membros influenciam e simultaneamente 
são influenciados pelos comportamentos de todos os outros (CALIL, 
1987, p.17, ênfases da autora).  

 

Assim, quando uma mãe precisa viajar a trabalho, por exemplo, alguém 

precisa assumir por um tempo suas atividades naquele sistema familiar. Se um avô 

passa a residir com a família, todos terão que se reorganizar para acomodar essa 

novidade Além disso, esse sistema tem suas próprias leis, que dizem o que é ou não 

permitido fazer tem suas tradições, por exemplo, a celebração das bodas em alto 

estilo; tem sua forma própria de interação, que faz com que as pessoas se calem e 

se distanciem, quando se aborrecem, em vez de se aproximarem para resolver a 

situação conflituosa. Desse modo, a concepção sistêmica de família, conforme Day 

(2010), permite tomar as relações familiares como um processo. Cada família se 

comporta de modo distinto na convivência cotidiana, tentando responder a fatores 

geracionais, emocionais, afetivos, econômicos, sociais e ecológicos dentro e fora da 
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família. As relações familiares são, de fato, regidas por regras, tradições e padrões 

de interação particulares de cada núcleo familiar.  

 

Quando a vida está “normal”, um sistema familiar está em um 
processo de transformar inputs em outputs com relativa facilidade. O 
grupo pode transformar input como dinheiro, energia, tempo, espaço 
e comportamento em amor, atenção, disciplina, crescimento, 
desenvolvimento, satisfação, títulos, herança, proximidade, 
aprendizagem e segurança. Para realizar esses processos de 
transformação, cada família desenvolve um grande número de regras 
de transformação que governam de hora em hora, diariamente e 
semanalmente rotinas e ciclos de vida. Algumas dessas regras são 
explícitas, mas a maioria delas são de “entendimento” implícito sobre 
como fazer as coisas. Cada família está continuamente monitorando 
para ver se os resultados estão dentro das normas e limites 
acordados para a consecução dos objetivos da família (DAY, 2010, 
p. 238, ênfases do autor). 

 

No entanto, nem sempre a vida em família segue seu curso experimentando 

calmaria. Ao contrário, eventualmente, surgem situações altamente estressantes, 

conflitos e crises. Segundo Day (2010), baseando-se em McCubbin e Dahl (1985), 

quando os padrões familiares conhecidos não são adequados para enfrentar um 

evento estressor, pode instalar-se uma crise que se expressa por uma fase aguda, 

mais curta, em que a energia volta-se a minimizar o seu impacto, e uma fase de 

reorganização em que a nova situação que se coloca é encarada e aceita quando, 

então, todos se movem para um momento de recuperação, em que as regras e 

processos de transformação são reorganizados. As famílias têm, aí, de repensar sua 

forma de abordar as situações, encontrar novos recursos, aprender novas 

habilidades e algum modo de se adaptarem ou ser-lhe-ão particularmente 

problemáticas suas regras disponíveis, suas tradições e padrões de interação já 

conhecidos. Assim, na perspectiva sistêmica, a crise é também processo. As 

famílias se comportam de modo distinto ao experienciá-la, tentando equilibrar as 

necessidades de união e separação de seus membros, enquanto o sistema familiar 

responde a diversos fatores dentro e fora dele.  

Tome-se a situação de gravidez na adolescência ou de prisão de um jovem. 

Se esses fatos representam o descumprimento de uma regra familiar e se, 

tradicionalmente, quem o faz deve seguir sozinho seu caminho e assumir por si as 

consequências de seus atos, sem o apoio da família, cujo padrão relacional de 

resposta a tal situação seria o corte de relações, esse será o momento de a família 
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decidir manter sua forma de se comportar e repetir o conhecido ou se reorganizar 

para desenvolver estratégias para enfrentar a nova situação de um modo novo. Isso 

pode ser algo difícil para as famílias que percebem as mudanças como algo que 

venha ameaçar os seus padrões de interação, que lhe dão estabilidade. Consoante 

Calil (1987), a Escola de Terapia Familiar conhecida como Grupo de Milão enfatiza o 

paradoxo básico existente nas famílias: todos os membros de uma família 

dependem de relacionamentos íntimos uns com os outros e de padrões estáveis de 

interação, a fim de obterem feedback sobre comportamentos e percepções de si 

próprios e dos outros. Mas, ao mesmo tempo, esses relacionamentos estão sempre 

se modificando devido ao desenvolvimento biológico de cada um deles e às 

influências externas exercidas sobre as famílias. Algumas famílias lidam 

apropriadamente com esse dilema mudar/não mudar; outras famílias são incapazes 

de mudar, pois as mudanças são-lhe ameaçadoras, levando os seus membros a se 

comportem de maneira a limitar o crescimento e a manter os padrões estáveis de 

interação, mesmo que inadequados. 

Como se constata, a perspectiva sistêmica de família se apoia na Teoria da 

Comunicação e na Teoria Geral dos Sistemas, buscando escapar ao reducionismo, 

à unidimensão e à causalidade linear na investigação contextualizada dos 

fenômenos estudados, o que pode ser corroborado pelo “pensamento complexo” de 

Morin (2015), que entende que tentar compreender unidirecionalmente a realidade a 

empobrece. Segundo o autor, o vocábulo “complexidade” lhe “chega” na década de 

60, por intermédio das mesmas teorias. Essa complexidade refere-se àquilo que é 

“tecido junto”, portanto, não elimina a simplicidade nem almeja a completude, pois 

enquanto integra em si o que ordena, aclara, distingue e precisa, aspira ao 

conhecimento multidimensional, convicta que está da impossibilidade de um 

conhecimento completo e da onisciência. 

 

Em toda a minha vida jamais pude me resignar ao saber 
fragmentado, pude isolar um objeto de estudo de seu contexto, de 
seus antecedentes, de seu devenir. Sempre aspirei a um 
pensamento multidimensional. Jamais pude eliminar a contradição 
interna. Sempre senti que verdades profundas, antagônicas umas às 
outras, eram para mim complementares, sem deixarem de ser 
antagônicas. Jamais quis reduzir à força a incerteza e a ambiguidade 
(MORIN, 2015, p. 7). 
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Assim, o pensamento complexo de Morin, assim, integra o objeto de estudo 

em seu contexto, seus antecedentes e devir, e não pretende aniquilar a contradição 

interna, pois entende que verdades antagônicas umas às outras permanecem 

antagônicas e são também complementares. Dizer que um fenômeno é complexo 

não significa dizer que ele é complicado. À luz de Morin (2015), a complicação é 

entendida como o emaranhamento extremo das inter-retroações, mostrando-se, 

portanto, como um aspecto da complexidade. Houaiss e Villar (2009, p. 505) 

assinalam que complexidade se refere à qualidade daquilo que é complexo, ou seja, 

à qualidade de um “conjunto tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos 

componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de 

subordinação de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto, e que geralmente 

apresentam diversos aspectos”. 

Desse modo, a fim de buscarem formas de alcançar algum conhecimento 

acerca de um fenômeno complexo, os teóricos da comunicação e os “cientistas 

familiares” orientam-se pelas teorias dos sistemas, da informação e da comunicação; 

contudo, é a teoria da auto-organização e da complexidade de Morin (2015) que 

vem encorpar o referido suporte teórico, oferecendo maior embasamento 

epistemológico, almejado por esta pesquisa. Na concepção do autor, a cibernética e 

a teoria dos sistemas pecaram por transitarem em uma “faixa intermediária”; a 

segunda teria explorado pouco o conceito de sistemas, acatado um “holismo vale-

tudo” e ignorado a auto-organização e a complexidade. Portanto, “Resta um enorme 

vazio conceitual entre a noção de sistema aberto e a complexidade do mais 

elementar sistema vivo, que as teses de von Bertalanffy sobre a „hierarquia‟ não 

preenchem” (MORIN, 2015, p. 24, ênfase do autor). A epistemologia, sustenta Morin 

(2015), precisa, ainda, encontrar um "metaponto de vista", a partir da reintegração 

do “observador-conceptor” em sua observação e concepção, que permita ao 

pesquisador não apenas a consideração da própria consciência como objeto de 

conhecimento, mas também a autoconsideração crítica do conhecimento.   

A complexidade não supera, mas aceita a contradição entre ideias 

inconciliáveis e, sem poder liquidá-las, ultrapassa-as sem as negar; nos “processos 

auto-organizadores”, cada sistema cria suas próprias determinações e finalidades. O 

atravessamento dos “ciclos de vida familiar”, que serão expostos a seguir, 

exemplifica com propriedade essas proposições, como ilustra Morin (2015, p. 66), 

considerando Heráclito: “Mas à força de rejuvenescer, envelhecemos e o processo 
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de rejuvenescimento desanda, se desequilibra e, efetivamente, vive-se de morte e 

morre-se de vida”. 

 

A complexidade da relação ordem/desordem/organização surge, 
pois, quando se constata empiricamente que fenômenos 
desordenados são necessários em certas condições, em certos 
casos, para a produção de fenômenos organizados, os quais 
contribuem para o crescimento da ordem (MORIN, 2015, p.63). 

 

O “tetragrama ordem/desordem/interação/organização” prevê a 

interdependência entre ordem, desordem e organização, não havendo, portanto, 

prioridade de uma sobre outra, o que anuncia as condições e os limites da 

explicação. Segundo Mansur (2011), o tetragrama moriniano se distancia do 

conceito de estrutura por ampliar a fenomenalidade do sistema, pois evidencia sua 

capacidade de autorreorganização e autoeco-organização permanente, ao 

transformar-se e autoproduzir-se homeostaticamente, ou seja, por meio das 

retroações reguladoras. 

Morin (2015) enumera três princípios para pensar a complexidade: 1) 

dialógico: ordem e desordem podem se suprimir mutuamente, entretanto, podem ao 

mesmo tempo colaborar e produzir organização e complexidade, pois permite 

preservar a dualidade na unidade e associar termos complementares e antagônicos; 

2) da recursão organizacional: processo em que os produtos e os efeitos são ao 

mesmo tempo causas e produtores do que os produz, num ciclo de autoconstituição, 

auto-organização e autoprodução, uma ideia em ruptura com a linearidade 

causa/efeito, produto/produtor, estrutura/superestrutura; 3) hologramático: a parte 

está no todo, assim como o todo está na parte, uma ideia que vai além do 

reducionismo e do holismo. A estes princípios, ao fundamentar-se nas proposições 

de Morin (1999) e Martins e Silva (2000), Mansur (2011) acresce o “princípio da 

autoeco-organização”, que diz respeito à indissociabilidade entre indivíduo e 

ecossistema, uma vez que o homem retira energia, informação e organização do 

ambiente, e o “princípio da reintrodução”, consoante Mansur (2011), proposto por 

Brecailo (2007), que se baseia na junção dos contrários, na solidarização de 

conhecimentos dicotomizados e no sujeito cognoscente, capaz de favorecer o senso 

de responsabilidade e cidadania, bem como a disseminação da solidariedade, para 

tomar o conhecimento por reconstrução de um indivíduo situado cultural e 

historicamente. 
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Assim, aplicando-se as proposições morinianas de “complexidade na 

empresa” à complexidade no sistema familiar, tem-se que todo o conhecimento que 

os membros da família possam ter sobre o fluxo recíproco constante de informação, 

energia e material tecem as relações familiares seria insuficiente para conceber o 

todo que é o contexto interacional familiar. Sob tais considerações, assim se 

formulariam as “etapas da complexidade”: 1) Uma família é mais do que a soma dos 

membros que a constituem; 2) A família é menor do que a soma das partes, já que o 

conjunto familiar impede que seus membros se expressem plenamente; 3) A família 

é ao mesmo tempo mais e menos que a soma de seus membros. Nessa 

perspectiva, ainda parafraseando Morin (2015), uma família se autoproduz ao 

produzir seus outputs, pois ela se auto-organiza, gerenciando a produção dos 

outputs a partir da forma como administra os inputs; assim, pode se 

autodesenvolver, desenvolvendo o que produz. Nesse sentido, a família se produz. 

Nesse processo, enquanto se auto-organiza e se autoproduz, a família faz a 

autoeco-organização e a autoeco-produção, uma vez que se coloca em um 

ambiente externo que compõe um sistema eco-organizado ou ecossistema. Por isso, 

implica considerar as três causalidades das organizações complexas morinianas – 

causalidade linear, a causalidade circular retroativa e a causalidade recursiva – para 

estudar o complexo sistema familiar.  

Seguindo sob os preceitos de Morin (2015), uma família se autoeco-organiza 

lidando com o ambiente intra e extrafamiliar, que se mostra ordenado, organizado e 

aleatório. Nessa interação, ela tende a se degradar e a degenerar como todo 

fenômeno físico, organizacional e vivo. Então, ela terá que enfrentar a 

degenerescência, o que vai depender da atitude do sistema familiar em se 

empenhar na sua regeneração e a autorreorganização, por meio da ação, que é 

uma decisão, uma escolha, um desafio, uma estratégia que busca a informação e 

que luta contra o acaso e dele se vale. Essa ação supõe consciência das derivas e 

bifurcações, bem como uso de estratégias imediatas, intuitivas, ou orientadas pelo 

pensamento complexo, que considera muitas variáveis inter-retroagindo para 

conformar um fenômeno. O desenvolvimento de estratégias requer que o sistema 

familiar não esteja concebido para obedecer à programação, pois simplesmente 

submeter-se a ela pode absorver os elementos que poderiam contribuir para a 

elaboração e o desenvolvimento da estratégia. Então, a família precisa estar atenta 
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a isso, pois os modelos de funcionalidade e racionalidade costumam ser rígidos, e o 

que é programado é rígido quanto à estratégia. 

 

Há, pois, uma ambiguidade de luta, de resistência, de colaboração, 
de antagonismo e de complementaridade necessária para a 
complexidade organizacional. [...] Mas um excesso de 
complementaridade finalmente é desestruturador. No máximo, uma 
organização que só tivesse liberdades, e muito pouca ordem, se 
desintegraria a menos que houvesse em complemento a essa 
liberdade uma solidariedade profunda entre seus membros. A 
verdadeira solidariedade é a única coisa que permite o incremento de 
complexidade (MORIN, 2015, p. 93). 

 

Essa complexidade organizacional de que trata Edgar Morin, aplicada ao 

sistema familiar, colabora significativamente para o diálogo pretendido por esta 

pesquisa entre duas áreas do conhecimento, quais sejam, a Evolução das 

Tecnologias da Informação e Comunicação e a Abordagem Sistêmica de Família. 

Esse caráter processual do sistema familiar, experimentando ele crise ou não, 

faz com que ele esteja constantemente se modificando, pois inevitavelmente convive 

com desordens, ou seja, com algo que o convida a se reposicionar. Algumas 

mudanças são previstas, esperadas e almejadas, outras são apenas aceitáveis e 

outras, ainda, são suportadas, mas algumas delas sequer são toleradas. A família 

tem de lidar, também, com características e condições que lhe são intransferíveis e 

imutáveis.  

 

2.2 As transformações experimentadas pela família ao longo dos seus “ciclos 

de vida” 

 

O desafiador tetragrama moriniano – ordem/desordem/interação/organização 

– ganha status de aliado se a família entender que as transformações pelas quais 

ela necessariamente atravessa em sua existência são um convite ao 

desenvolvimento. Uma novidade, uma desordem, pode desorganizar o sistema 

familiar, que pela interação pode se reorganizar e adquirir uma nova ordem, um 

novo equilíbrio dinâmico, em novas bases relacionais, talvez, mais interessantes. 

Conforme Day (2010), o quê as famílias realizam – criação de filhos, cuidados 

mútuos, solução de problemas – não tem mudado muito ao longo do tempo; no 
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entanto, o modo como elas realizam as atividades e a composição das famílias vêm 

mudando consideravelmente, de família para família e de cultura para cultura. 

Carter e McGoldrick (2007) comentam que as mudanças experimentadas 

pelas famílias não são impostas apenas pelos “eventos impredizíveis”, tais como 

morte prematura, perda de emprego e divórcio; elas são trazidas também pelos 

“eventos predizíveis”, como as mudanças no ciclo de vida da família. A família é 

constituída, conforme as autoras, pela união de duas pessoas (adultas), evento que 

modifica dois sistemas familiares inteiros e desenvolve um terceiro sistema com 

identidade própria, caracterizado como família com a chegada do primeiro filho, 

trazendo novamente muitas mudanças. A família compreende todo o sistema 

emocional de pelo menos três gerações, às vezes, quatro. Esse “campo emocional 

operativo” abarca a família nuclear, subsistema emocional que reage aos 

relacionamentos passados, presentes, antecipando futuros, incluída no sistema 

familiar maior – famílias de origem e extensiva ou ampliada – ao longo dessas 

gerações. Na concepção das autoras, família nuclear diz respeito ao subsistema 

casal com seus os filhos; as famílias de origem são as famílias dos pais do casal 

(pais dos pais e irmãos dos pais); a família ampliada inclui os demais membros da 

família nuclear (avós, tios, primos). 

De acordo com Carter e McGoldrick (2007), a cada nova etapa do ciclo de 

vida familiar, os membros experimentam um processo emocional de transição e 

mudanças no status familiar que precisam ser acolhidas, a fim de todos poderem 

prosseguir desenvolvimentalmente; os familiares precisam, então, se reorganizarem 

para se adaptarem ao novo momento, realinhando os relacionamentos. São seis os 

ciclos propostos pelas autoras, com o primeiro começando antes do casamento: 1) 

“jovem solteiro”: responsabilidade emocional e financeira, trabalho, diferenciação da 

família de origem, relacionamentos íntimos com adultos iguais; 2) “o novo casal”: 

formação do sistema marital, realinhamento de relacionamentos com as famílias 

ampliadas e amigos; 3) “famílias com filhos pequenos”: criar espaço para os filhos, 

compartilhar tarefas de educação, financeiras e domésticas, incluir os papéis de pais 

e avós; 4) “famílias com adolescentes”: flexibilizar as fronteiras para permitir 

movimento dos filhos para dentro e fora do sistema, rever questões conjugais e 

profissionais, cuidar da geração mais velha; 5) “lançando os filhos e seguindo em 

frente”: sistema conjugal como díade, relação de adulto para adulto entre pais e 

filhos, incluir parentes afins e netos, lidar com a incapacidade e morte dos pais 
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(avós); 6) “famílias no estágio tardio da vida”: manter o funcionamento e interesses 

próprios e/ou do casal em face do declínio físico/fisiológico, ceder o papel central 

para a geração do meio que irá apoiar sem superfuncionar por essa geração, 

suportar a perda de irmãos e cônjuge, lidar com a ideia da própria morte. 

Essa concepção de “ciclos de vida familiar” traz estranheza para alguns que 

nunca haviam pensado nas fases que se conformam ao longo da vida de uma 

família pelas características que as distinguem umas das outras. Em cada etapa, a 

família é convidada a se reorganizar num processo dinâmico de desenvolvimento, 

pois em cada uma delas há papéis específicos a serem desempenhados e novos 

modos de relacionamentos a serem adotados. Por exemplo, o comportamento dos 

pais em relação a seu filho ainda criança, não se mostra adequado para a relação 

deles com seus filhos adolescentes, jovens ou casados. Carter e McGoldrick (2007) 

consideram o relacionamento intergeracional na família um dos maiores recursos 

humanos. Ao estudarem-no, no entanto, alertam para o cuidado de tais proposições 

não promoverem uma simplificação das complexas transições de vida, tampouco 

alimentarem estereotipias que sugerem classificações de normalidade, limitadoras 

da compreensão da vida humana.  

Há famílias que podem contar com a ajuda mútua de seus membros – 

aspecto presente na concepção de “ciclos de vida familiar” – nas diferentes fases 

que atravessam. É bastante corriqueira a necessidade que alguns pais têm de 

recorrerem a seus próprios pais para buscarem apoio quanto ao cuidado com seus 

filhos pequenos ou a orientações para lidarem com seus filhos adolescentes; esse 

intercâmbio intergeracional é comum, também, para troca de ideias em tomadas de 

decisões, por exemplo. Segundo Day (2010), a importância de se considerar várias 

gerações no estudo da família deve-se ao fato de que a “conexão geracional 

humana” provê a estrutura e os mecanismos de ajuda para que as crianças 

alcancem com sucesso a adultez. Do ponto de vista filogenético, protege-se e cuida-

se da geração seguinte, porque ela representa a continuação da humanidade; do 

ponto de vista socioemocional, as famílias transmitem às próximas gerações 

conhecimentos adquiridos, padrões e habilidades, estratégias para sobreviverem e 

resolverem problemas ou conflitos, ideologias sobre trabalho, educação e religião, 

crenças e rituais, por acreditarem que tais direcionamentos serão fundamentais para 

que seus filhos prosperem. Desse modo, tem-se nas “conexões geracionais 

humanas” um recurso especial, um alicerce da família, embora isso não ocorra em 
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todas as famílias, casos em que as conexões podem se mostrar disfuncionais, 

desastrosas, até fatais.  

Na opinião de Day (2010), as pessoas próximas à criança influenciam seu 

modo de pensar o mundo e suas crenças, o modo como constroem relacionamentos 

com pessoas no ambiente extrafamiliar, sua visão de mundo sobre o que, de fato, 

importa e sua consideração do mundo como um lugar amigável ou não. Influenciam, 

ainda, aspirações e valores, a desenvoltura e o modo como trata o outro e a 

propriedade alheia, como respeita a natureza, como lida com a intimidade, como dá 

e expressa amor ou raiva, como odeia ou negligencia a sacralidade da vida. Esses 

“relacionamentos estendidos” são poderosos, pois muitas conexões geracionais são 

fixadas (impossíveis de serem mudadas em nível mais fundamental) e inalienáveis 

(não podem ser anuladas, canceladas e não se pode escapar a elas). “Mesmo 

quando nós gostaríamos de mudá-las, muitos de nós não temos recursos ou força 

de vontade para mudá-las, ou nós não queremos pagar o preço emocional e 

interpessoal que nós teríamos que pagar para mudá-las” (DAY, 2010, p. 102-103, 

tradução nossa). 

Suportar mudanças nem sempre se mostra fácil, porém, resistir a elas pode 

tornar as coisas mais difíceis. Se os pais resistem ao crescimento e emancipação 

dos filhos, e isto pode ser dar por diversos fatores, tais como a evidência de que 

estão envelhecendo ou de que uma vez crescidos seus filhos terão seus próprios 

enfrentamentos, o que tentam adiar, eles experimentam um dilema. Se esse 

impasse não for resolvido no tempo satisfatório, esses pais poderão prejudicar a si e 

a seus filhos, ainda que sua intenção não tenha sido essa. 

Por isso, mudança, adaptação, atualização, flexibilidade são palavras de 

ordem quando se tematiza família. Segundo Calil (1987), os teóricos da Escola 

Grupo de Milão enfatizam o paradoxo básico vivido pelas famílias: todos os seus 

membros dependem de relacionamentos íntimos uns com os outros e de padrões 

estáveis de interação, a fim de obterem feedback sobre comportamentos e 

percepções de si próprios e dos outros. No entanto, simultaneamente, esses 

relacionamentos estão se modificando constantemente, dado o desenvolvimento 

biológico de cada um e as influências externas que as famílias experimentam. 

Algumas delas lidam com esse dilema mudar/não mudar de modo satisfatório, 

acolhendo e enfrentando as novidades e os conflitos, mas outras percebem as 
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mudanças como uma ameaça aos padrões estáveis de relacionamento e as evitam, 

limitando o crescimento dos seus membros e resistindo à alteração de tais padrões. 

Menciona Day (2010) que, quando as famílias são impactadas pelas 

mudanças, quando as catástrofes chegam ou as situações inusitadas surgem, as 

pessoas se voltam para suas raízes; tendo no lar um refúgio, fazem o que podem 

para salvar o que têm de mais especial em suas vidas: a família. O autor vê 

esperança na assistência. Invocando recursos, tais como os demais familiares, a 

religião, a força interior, os próprios processos de tomada de decisão, as habilidades 

para resolver problemas com rapidez, as pessoas podem se ajudar mutuamente. 

Além disso, as pessoas podem tomar por suas as experiências vividas em âmbito 

familiar que virão ajudá-las a suportar as intempéries e a sobreviver. 

Na verdade, Day (2010) vai além: a vida em família pode ser fonte de amor, 

compaixão e comprometimento ou um lugar destrutivo, opressivo e violento. Cabe 

aos familiares fazer a diferença na qualidade de sua vida familiar, uma vez que 

aprender modos de tornar a vida familiar melhor para todos é responsabilidade de 

cada membro da família. O autor postula que o capital social encontrado dentro das 

conexões geracionais pode estar entre os mais valiosos recursos humanos quando 

os problemas surgem; para muitas pessoas, os familiares são uma pronta fonte de 

capital social. Ele extrapola cuidado e ajuda mútua e envolve verdade, confiança, 

história e afeto. “Conexões sociogeracionais construtivas ajudam-nos a ter um senso 

de bondade sem escravidão, proximidade sem sufocação, e identidade sem 

superidentificação” (DAY, 2010, p. 104, tradução nossa).  

Conseguir estar próximo sem sufocar e permitir a construção da identidade de 

forma autônoma é uma conquista que pode fortalecer muito os relacionamentos 

familiares. Para algumas famílias, contudo, isso representa um desafio ou mesmo 

uma impossibilidade. As conexões geracionais podem ser fonte de inspiração ou 

podem gerar desconforto, senão crise. As famílias, em seu cotidiano, lidam, assim, 

com muitos fatores estressantes, como conciliar tempo para atender às 

necessidades dos filhos, dos cônjuges, dos pais, e conjugar tudo isso com as 

exigências dos estudos e/ou trabalho. As crises são colocadas pelos eventos 

estressores que podem vir eventualmente ou em cascata. Segundo Day (2010), um 

aspecto que pode acirrar a crise é o fato de as famílias lidarem com muitos eventos 

estressores ao mesmo tempo ou serem surpreendidas por um novo estresse antes 
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mesmo de solucionar o anterior – o “stress pile-up” na expressão de McCubbin e 

Patterson (1982). 

Para lidar com as turbulências, perdas e ganhos que alteram os ânimos nas 

relações familiares quando as crises chegam, Day (2010) apresenta estratégias 

cognitivas, orientadas à comunicação, emocionais, mudanças nos relacionamentos, 

espirituais, estratégias que focam o ambiente, desenvolvimento individual, inclusive 

as estratégias inadequadas que são buscadas pelas famílias para lidar com a crise. 

Dentre as estratégias cognitivas estão uma atitude positiva e otimista como uma 

estratégia intelectual e mental eficaz para enfrentar problemas, conforme Day (2010) 

aponta ao citar Innstrand (2008). Segundo Day (2010), deve-se focar os aspectos 

positivos da vida, os bons resultados e tentar sentir-se no controle da situação para 

implementar soluções. Para o autor, as atitudes familiares são como “profecias 

autorrealizáveis”: se acreditam e confiam que podem lidar com a situação tendem a 

agir assim; se não, as coisas ficam mais difíceis. A atitude positiva pode e deve 

coexistir com o realismo, buscando conhecimento realista dos eventos estressores 

para empreender esforços na direção da sua solução. 

Obter informações precisas é uma estratégia cognitiva também importante. 

Kaplan e colaboradores (1973), estudando famílias que lidam com doenças graves, 

comenta Day (2010), observaram que os familiares negam a realidade do 

diagnóstico e usam eufemismos para mencionarem a enfermidade, quando seria útil 

que, todos os que tivessem maturidade para compreender, fossem informados 

acerca da natureza e gravidade do problema; caso contrário, torna-se difícil 

encontrar estratégias de enfrentamento a curto e longo prazo, apoio socioemocional 

e obter uma definição realista da situação, além de gerar ansiedade e irritabilidade 

nas pessoas desinformadas, que se perdem em expectativas não realistas e se 

precipitam em falsas conclusões. Quanto à comunicação, 

 

Há um número de estratégias orientadas para a comunicação que as 
famílias parecem considerar úteis. Ter alguém para apenas “ouvir” e 
“tentar compreender” pode ser enormemente útil. Tentar ser honesto 
e abrir em comunicação também tende a ser útil na maioria das 
famílias. Duas outras estratégias de comunicação que tendem a ser 
úteis são ser empático e sensível a mensagens não verbais 
(McCUBBIN; FIGLEY, 1983 citados por DAY, 2010, p. 242). 
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As estratégias emocionais são acionadas por sentimento de desamparo, 

perda e angústia pela incompreensão dos fatos são impactantes no estresse 

familiar. “De acordo com McCubbin et al. (1988), o manejo das emoções envolve 

dois processos razoavelmente diferentes: (a) estar ciente das emoções e fadiga e 

(b) encontrar modos construtivos de liberar ou entrar em acordo com as emoções” 

(DAY, 2010, p. 243, tradução nossa). Ignorar as emoções, querer que elas não 

existissem ou dizer às pessoas para não se sentirem de tal modo não as elimina, 

não aplaca o estresse. “Isso pode ser facilitado usando a família como um grupo de 

apoio coletivo, abraçando, falando com os outros, estando perto, chorando, 

tranquilizando, ouvindo, expressando sentimentos e estando em torno da pessoa 

amada” (DAY, 2010, p. 243, tradução nossa). 

Quanto às estratégias que visam a mudanças nos relacionamentos, Day 

(2010) orienta-se pela “adaptabilidade” de Angell (1936), pela proposição de apoio 

mútuo e acesso às experiências de enfrentamento coletivas de Kaplan e 

colaboradores (1973) e pela ideia de que os indivíduos deveriam ser tratados como 

membros da família e não como indivíduos independentes. Day (2010) aponta a 

visão de Hill (1958), para dizer que se as famílias forem flexíveis e abertas a 

tentarem algo novo, uma vez que suas partes estão entrelaçadas e que mudança 

numa parte dela influencia as outras, “a rede dos membros da família” tem seus 

laços, como os emocionais e geracionais, mais fortalecidos. 

Dentre as estratégias espirituais, Day (2010) enumera a oração, o empenho 

em aumentar a fé e o envolvimento com atividades religiosas e a busca pela ajuda 

de Deus. Dentre as que enfocam o ambiente, o autor assevera que o apoio social 

pode ser emocional, financeiro, físico e mental, vindo, por exemplo, de amigos, 

familiares, colegas de trabalho, clube, igreja, polícia. Cobb (1982), segundo Day 

(2010), vê o apoio social como um intercâmbio em que a família troca informação 

com o ambiente e lhe provê apoio emocional, pela crença de serem amados e 

cuidados, além de auto-estima, pela crença de que são valorizados, e apoio em 

rede, que lhes dá o sentido de pertencimento. Para Bronfenbenner (1979), 

prossegue Day (2010), quando em crise, esse apoio social é fundamental tanto 

dentro da família como entre ela e a comunidade.  

São estratégias de desenvolvimento individual: promover autossuficiência, 

exercitar-se para obter preparo físico e engajar-se em outras organizações, como o 

emprego. Já as estratégias inadequadas, tais como negação, anulação, rejeição, 
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abuso de álcool, hostilidade, comunicação distorcida e desonesta, proibição de 

lamento individual ou grupal, enfraquecimento das relações justamente quando 

deveria permanecer fortes, conforme enumeram McCubbin (1988) e Kaplan (1973) 

com seus respectivos colaboradores, diz Day (2010), agravam o problema, 

prejudicam a capacidade de solucioná-los, arruínam sentimentos positivos e criam 

outros negativos, além de enfraquecerem as conexões familiares. McCubbin (1988) 

et al., segundo Day (2010), ainda aludem aos efeitos destrutivos de estratégias 

como tornar-se (mais) violento, adotando comportamento indesejável. Boss (2007), 

autora também mencionada por Day (2010), aponta como imprópria a “boundary 

ambiguity”, que pode ser entendida como “ambiguidade de fronteiras”, já que traduz 

a indefinição de quem está dentro ou fora da família e de quem realiza quais papéis 

e tarefas dentro da família.  

Como já ressaltado anteriormente, as “desordens” se colocam e exigem 

desprendimento da “programação” para que se possam vislumbrar elementos que 

venham colaborar com a elaboração das estratégias, a fim de integrar novamente o 

sistema e alcançar uma nova reorganização. Essa flexibilidade guarda relação com 

a capacidade de ser resiliente. As crises, para serem atravessadas com sucesso, 

vão exigir certo grau de resiliência das famílias. Partindo do conceito de resiliência 

de Patterson (2002), Day (2010) acredita que famílias resilientes são famílias que 

seguem adiante apesar das adversidades, pois elas têm uma “base de recurso forte” 

e “mecanismos protetivos” no ambiente em que vivem. Portanto, transpor crises 

implica valorizar os pontos fortes, o modo como usam seus recursos e suas 

habilidades, bem como atentar para seus mecanismos protetivos, entendidos como 

perspectiva positiva na vida, capacidade para resolver problema e habilidade de 

comunicação interpessoal efetiva. Implica valorizar, também, o nível de reserva de 

recursos que já havia antes de determinado evento estressor surgir. Essa reserva é 

ativada em tempos de necessidade e novos recursos podem ser angariados ou 

criados para abastecer, apoiar e capacitar todos para o enfrentamento da crise. 

Além disso, valorizam-se todos os recursos familiares e extrafamiliares disponíveis, 

tais como economias guardadas, capital social, condições de decidir, avaliar 

cautelosamente a questão e planejar estratégias, solucionar problemas. Não há 

magia; há trabalho. “A varinha mágica não aparece em nossos resultados, e isto 

sugere que ter uma arma particular em um arsenal delas é menos importante que ter 

uma variedade de armas (PEARLIN; SCHOOLER, 1982 citados por DAY, 2010, p. 
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241, tradução nossa). Enquanto algumas famílias saem mais fortalecidas dos 

períodos de crises, outras não conseguem o mesmo feito e alcançam um “nível 

„normal‟ de organização mais baixo” do que experimentavam antes da crise.  

Ao longo de sua existência, a família, ao atravessar os seus “ciclos de vida”, 

inevitavelmente, experimenta transformações, para as quais a “conexão geracional”, 

as estratégias de enfrentamento e a resiliência se mostram um recurso promissor. 

Outro recurso capaz de prover alicerce para as famílias é a comunicação, cujo 

aspecto crucial pragmático de que trata esta pesquisa refere-se à constatação de 

que a comunicação afeta o comportamento, ao interferir nas interações humanas, 

transformando e delineando os relacionamentos. 

 

2.3 A comunicação como comportamento e interação 

 

A comunicação, tal como se discute neste trabalho, refere-se, não apenas ao 

que é dito e ao que, também, não é dito, mas inferido. Diz respeito a todas 

informações que entram e saem do sistema familiar, ou seja, relaciona-se aos inputs 

e outputs e aos processos que os implicam. Assim, os padrões de comportamento, 

isto é, os modos de comunicação (circulação de informação) e de interação (troca de 

mensagens), definem relacionamentos humanos.  

Sob esse entendimento, Watzlawick, Beavin e Jackson (1981) discutem a 

impossibilidade de não comunicar, quando estudam a complexa comunicação 

humana, propondo os “axiomas metacomunicacionais da pragmática da 

comunicação”: não se pode não comunicar; toda comunicação tem um aspecto de 

conteúdo, relativo à transmissão de informação, e um aspecto de comunicação, que 

se refere ao tipo de mensagem e como ela deve ser considerada, em última 

instância, alude às relações entre os comunicantes, de modo que o segundo 

classifica o primeiro, sendo uma metacomunicação (o que é comunicado para além 

do que se comunicou); a natureza de uma relação está na contingência da 

pontuação das sequências comunicacionais entre os comunicantes; todas as 

permutas comunicacionais são simétricas ou complementares, segundo se baseiam 

na igualdade ou na diferença.  

A metacomunicação tem lugar altamente relevante nas relações 

interpessoais. Uma pessoa pode concordar com outra a respeito de determinada 
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coisa, discordando com seu tom de voz e/ou com sua expressão facial, que pode 

ganhar, por exemplo, conotação hostil ou pejorativa; outra pode exprimir em sua fala 

não apenas desaprovação, mas repreensão e punição. A complexidade da 

metacomunicação se mostra, ainda, quando uma pessoa fala o que, de fato, não 

pensa acerca de algo ou alguém como estratégia para provocar uma reação 

pretendida. 

“Os seres humanos comunicam digital e analogicamente. A linguagem dígita 

é uma sintaxe lógica sumamente complexa e poderosa, mas carente de adequada 

semântica no campo das relações” (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1981, p. 

61), pois as palavras são sinais arbitrários que se manipulam de acordo com a 

sintaxe lógica da linguagem: uma palavra denomina algo; a relação entre o nome e 

aquilo que se pretende nomear é arbitrariamente estabelecida por uma convenção 

semântica da nossa linguagem. A linguagem analógica possui a semântica, mas não 

tem uma sintaxe adequada para a definição não-ambígua da natureza das relações; 

a comunicação não-verbal abrange posturas e gestos, expressão facial e inflexão de 

voz, sequência, ritmo e cadência das palavras, bem como pistas comunicacionais 

presentes em qualquer contexto em que uma interação ocorra.  

Essa é uma das razões pelas quais a comunicação por e-mail ou WhatsApp, 

por exemplo, podem causar equívocos e até mesmo sérios desentendimentos. As 

pessoas, ao digitarem o que pretendem comunicar, encaminham, virtualmente, 

somente as palavras. Não seguem com elas a entonação da voz, o olhar, a 

expressão da face ou dos gestos, enquanto a pessoa escreve a mensagem. Assim, 

quando essa mensagem chega ao destinatário, ela pode ser recebida de modo 

impactante, a depender do modo como é lida, ou seja, do modo como pode ser 

interpretada, pois a mensagem foi enviada apenas na linguagem dígita sem a 

contribuição da linguagem analógica, que complementaria a mensagem para lhe 

conferir o seu sentido todo. Alguns buscam minimizar esse desconforto através do 

uso das emoticons, as divertidas carinhas que favorecem o aspecto semântico. 

Assim, Watzlawick, Beavin e Jackson (1981) mencionam a necessidade de se 

considerar todo o contexto interacional, pois a importância pragmática, interpessoal, 

dos modos digital e analógico não está no seu pressuposto isomorfismo com o 

conteúdo e a relação, mas na inevitável e significativa ambiguidade que emissor e 

receptor experimentam quando tentam traduzir um modo para outro. 
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[...] um indivíduo não comunica, ele se envolve em comunicação. [...] 
ele não origina a comunicação, participa dela. Portanto, a 
comunicação como sistema não deve ser entendida como um 
simples modelo de ação e reação, por mais complexamente que seja 
descrito. Como sistema tem de ser compreendido no nível 
transacional (BIRDWHISTELL citado por WATZLAWICK; BEAVIN; 
JACKSON, 1981, p. 64). 

 

 Nesse contexto transacional, em que se está necessariamente envolvido em 

comunicação, conforme Watzlawick, Beavin e Jackson (1981), uma pessoa pode 

tentar negar que está se comunicando e depois querer negar que sua negativa seja 

uma comunicação ou essa pessoa pode querer comunicar sem aceitar o 

compromisso inerente à comunicação. Ou seja, a tentativa de não comunicar existe 

em qualquer contexto em que se procure evitar o compromisso inerente a toda 

comunicação. No entanto, não há essa possibilidade. Portanto, a pragmática de um 

contexto comunicacional, em que duas (ou mais) pessoas não podem abandonar 

fisicamente o local e não podem não comunicar, fica reduzida à rejeição, 

confirmação ou desconfirmação.  

Numa interação, havendo desacordo sobre o valor de verdade de uma 

declaração no nível comunicacional (de conteúdo) ou no nível metacomunicacional 

(de relação), segundo Watzlawick, Beavin e Jackson (1981), cria-se um problema de 

relacionamento, pois as pessoas passam do aspecto da informação para o aspecto 

interpessoal, quando enfatizam a espécie de mensagem e como deve ser 

considerada, porque passam a falar sobre elas próprias e suas relações, 

envolvendo-se numa disputa que pretende apontar, por exemplo, quem está certo e 

quem está errado, quem de fato teria o direito de deliberar sobre algo, quem é o 

inteligente ou o esperto, o inculto ou o inconsequente. Aí reside o aspecto 

pragmático da comunicação: ela afeta o comportamento, define interações e altera 

relacionamentos. 

Watzlawick, Beavin e Jackson (1981) explicam que as pessoas, no nível de 

relação, não comunicam sobre fatos alheios às suas relações, mas oferecem-se 

mutuamente definições dessa relação e de si próprias, ou seja, no contexto 

comunicacional, elas apresentam uma à outra uma “definição de eu”, elas se dizem 

reciprocamente como se concebem. Então, elas terão sua “definição de eu” 

confirmada/aceita, o que assegura o seu desenvolvimento e estabilidade mentais, 

levando a comunicação humana para além das trocas indispensáveis à proteção e à 
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sobrevivência, reportando-a a um mundo onde há beleza, poesia, jogo e humor. 

Entretanto, elas podem ter a “definição de eu” frontalmente rejeitada, sob a 

mensagem “você está errada”, o que ainda pressupõe o reconhecimento limitado do 

que está sendo rejeitado, não lhes negando completamente a realidade do 

autoconceito. No entanto, algo mais grave pode ocorrer. Uma pessoa pode ter 

invalidada sua comunicação, sua “definição de eu”, sendo desconfirmada ao ser 

ignorada; debaixo de uma “punição diabólica”, uma pessoa é levada à “perda do eu”, 

à alienação, ao lhe ser negada a realidade de seu autoconceito, sob a mensagem 

“você não existe”.  

O poder da comunicação se mostra, assim, em sua capacidade de confirmar 

a pessoa, a ponto de favorecer sua estabilidade mental, de rejeitar a pessoa, a 

ponto de promover-lhe sentimento de inadequação, ou de desconfirmá-la e provocar 

sua alienação. Isso acontece na relação entre pais e filhos, entre cônjuges, entre 

irmãos, entre avós e netos, no ambiente familiar, e entre os atores sociais, no 

ambiente extrafamiliar. Mas o que incomoda é que, muitas vezes, as pessoas têm 

essa percepção, mas podem não ter o alcance dos prejuízos que seu 

comportamento pode causar na vida uns dos outros. 

Assim, na concepção de Watzlawick, Beavin e Jackson (1981), relações 

espontâneas e “saudáveis” privilegiam o aspecto de conteúdo da comunicação, 

deixando em segundo plano o seu aspecto relacional, enquanto as relações mais 

adoecidas, disputando a natureza das relações, enfatizam o aspecto de relação da 

comunicação e o aspecto de conteúdo ganha menos realce. Daí Day (2010) sugerir 

que se espera que as pessoas que estão se engajando em novos relacionamentos 

gastem mais tempo explorando o modo como fazem as coisas em seus 

relacionamentos, embora isso irrite algumas pessoas. 

Elogios furtivos e conversas evasivas, para distraírem a atenção de um 

assunto que precisa ser tratado e esclarecido ou de um conflito que precisa ser 

resolvido, mas que se torna um problema a ser evitado, mascaram a interação e 

comprometem os relacionamentos. Bauman (2004) entende que o fracasso no 

relacionamento equivale, muitas vezes, a um fracasso na comunicação. Segundo 

ele, o comunicador desavisado cai na armadilha das “perversões divergentes” do 

filósofo Lgstrup, quando cede à “louvação mútua” enquanto foge da situação 

conflituosa, devido a duas razões: 1) preguiça, medo, acomodação, que advêm do 

desejo de paz e conforto e do respeito amoroso; 2) “desejo de mudar os outros”, 
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devido às próprias predefinições sobre como tudo deve ser, inclusive as pessoas, 

advindo da permissão à possessividade amorosa para se manifestar 

desenfreadamente e da adoração do amante pelo amado. 

Portanto, se a comunicação afeta o comportamento e define relacionamentos, 

talvez seja importante considerar a metacomunicação, permitindo o espaço de fala 

nas relações interpessoais dentro da família. Na perspectiva em que a traz Day 

(2010), aclara-se um importante aspecto relacional da comunicação: investigar, 

conversando, o modo pelo qual se comunica a respeito do que se comunica.  Day 

(2010), baseando-se na “search talk” de Miller et al. (1988), realça a importância da 

metacomunicação – falar sobre como se fala sobre as coisas – na construção de 

relacionamentos mais fortes, já que ela favorece o fluxo de tomada de decisão, 

solução de problemas e conflitos de modo seguro. Se ela é evitada ou acontece 

raramente, são perdidas oportunidades de se construírem compromissos de 

comunicação mais eficazes.  

A comunicação propicia espaço de desenvolvimento cognitivo também. Leitão 

(2007) diz que a argumentação é condição para a reflexão, na medida em que 

medeia o desenvolvimento do pensamento reflexivo, pois argumentar e contra-

argumentar faz passar o pensamento do primeiro nível de semiose, a cognição 

(pensar sobre algo), para o segundo nível, a metacognição (pensar a respeito do 

que pensa sobre algo), que pode ser “[...] entendida como o ato de controlar o 

próprio ato de pensar, a administração deliberada das formas de raciocínio e de 

interação” (BRITTO, 2008 citado por CORREA, 2009, p. 283). 

 

Assim, a interação familiar implica liberdade para a autoexpressão de 
sentimentos e pensamentos, a fim de favorecer a cognição e a 
metacognição, a comunicação e a metacomunicação, processos 
fundamentais ao desenvolvimento socioafetivo, intelectual e psíquico 
de seus membros, tanto em nível individual quanto coletivamente 
(BOECHAT; CABRAL; SOUZA, 2015, p. 238). 

 

Então, se em família comunicar sobre o que se comunica pode fortalecer os 

relacionamentos e pode interferir positivamente no desenvolvimento cognitivo, 

relacional e emocional dos familiares, por que não abrir esse espaço de fala? O 

espaço de comunicação garantido às diferentes versões que cada membro da 

família tem uns dos outros e de seus relacionamentos caracteriza o que McGoldrick 

e Gerson (1987) nomeiam de “efeito Rashomon”, que se refere ao resultado da 
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expressão de fatos compartilhados segundo o ponto de vista de cada familiar. Na 

interação, nessa troca de informação, pode acontecer de os membros de uma 

família descreverem eventos e contarem histórias diferentes sobre os mesmos 

acontecimentos. Isso pode contribuir para a quebra de padrões de comunicação que 

empobrecem ou dificultam a interação. 

Essa troca de informação que permite uma visão dialética do sistema familiar 

pode evidenciar, também, seus “padrões de conduta”, bastando, para isso, observar-

se quem “dá as cartas”, quem se omite, quem se irrita ou se anula nesses 

relacionamentos, por exemplo. Segundo Watzlawick, Beavin e Jackson (1981), 

padrões de comunicação são estabelecidos por sequências comunicacionais. A 

pessoa que observa externamente uma série de comunicações pode vê-la apenas 

como uma sequência ininterrupta de trocas de mensagens. No entanto, quem 

participa da interação introduz agrupamentos dessa sequência de eventos, que 

Bateson e Jackson denominaram de “pontuação da sequência de eventos”. As 

sequências são extensas e se caracterizam pela simultaneidade de estímulo, 

resposta e reforço, seus itens. Ao pontuarem as sequências, eventos 

comportamentais se organizam, pois as pessoas, ao manifestarem quem tem a 

iniciativa, a dependência, o controle, estabelecem entre si os “padrões de conduta” – 

as regras de contingência regulatórias do reforço.  

Culturalmente, consoante Watzlawick, Beavin e Jackson (1981), 

compartilham-se convenções de pontuações que organizam sequências de 

interação, tal como acontece quando uma pessoa é identificada como líder de um 

grupo pelo modo como se comporta, distinguindo-a dos liderados. Isso também se 

verifica na subcultura familiar, por exemplo, nos padrões de interação entre 

cônjuges. Um esposo pode alegar que se retrai para se defender das críticas de sua 

mulher, enquanto ela diz que o critica por causa de sua irritante passividade. Ambos 

podem permanecer eternamente nessa interação de natureza oscilatória sim-não-

sim-não-sim pela incapacidade de comunicar sobre seus padrões de interação. 

Quadro que pode se agravar se passarem a se acusar de maus ou loucos. 

Há, então, numa concepção jacksoniana, três modalidades básicas de 

comunicação, segundo Calil (1987): a complementar, alimentada por uma ação 

autogeradora caracterizada pela maximização da diferença, como ocorre no ciclo de 

dominância-submissão ou ajuda-dependência; a simétrica, cujos comportamentos 

são caracterizados por igualdade e minimização da diferença, como ocorre nos 
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casos de rivalidade e competição, resultando, por vezes, em rejeições mútuas 

constantes; e a recíproca, uma mistura equilibrada das relações simétrica e 

complementar. 

Modalidades de comunicação, padrões de interação ou de comportamento 

são gerados pelo sistema familiar, portanto, podem ser alterados. Consoante Day 

(2010), o modo pelo qual relacionamentos são estabelecidos origina e conforma 

novas regras e padrões de interação; isso se dá, muitas vezes, sem uma ação e 

planejamento intencional, mas baseado nas escolhas conversacionais das trocas 

anteriores. A comunicação efetiva está no coração da compreensão da força da 

família, nisto há consenso entre os “cientistas familiares”. O autor afirma que, 

observando-se a comunicação, o modo pelo qual interagem os humanos, tal como 

se observa um feixe de luz branca ser refratado por um prisma ótico, é possível, no 

seio das famílias, captar informações e ver aspirações, propósitos não explicitados, 

crenças arraigadas, diferenças de poder, expectativas quanto ao cotidiano. Então, 

“comunicação é o processo de fazer sentido: enquanto interagimos, o arco-íris de 

sentimentos, sonhos e desejos são expostos” (DAY, 2010, p. 177, tradução nossa). 

As relações familiares se fortalecem e ganham sentido através da 

comunicação efetiva que descortina emoções, projetos de vida, pretensões, enfim, a 

comunicação em família também contribui de modo, muitas vezes, determinante 

para o sentido de identidade de seus membros. 

 

2.4 Pertencimento e separação: a concepção sistêmica de identidade 

 

O sentido de identidade é produzido, em especial, na interação com os 

familiares e na convivência com os atores sociais no contexto sociocultural. O grupo 

social família é, assim, um espaço de construção da identidade. Nesse subsistema 

da sociedade, pode-se pensar, com Berger e Luckmann (2012), que identidades 

específicas compõem histórias das quais surgem identidades particulares na 

dialética com o meio intra e extrafamiliar. Conforme pontuam os autores, a 

identidade, formada por processos sociais, é um elemento-chave da realidade 

subjetiva, que está em relação dialética com a sociedade. Tendo-se cristalizado, a 

identidade conserva-se, altera-se ou remodela-se pelas relações sociais.  



117 

 

A família atua não somente no âmbito da vida emocional dos familiares, mas 

também no nível de relações sociais, esboçando para estes referências pessoais 

para a vida social e coletiva, segundo Reis (2012, p. 99, ênfase do autor): “É na 

família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a perceber o 

mundo e a nos situarmos nele. É a formadora da nossa primeira identidade social. 

Ela é o primeiro „nós‟ a quem aprendemos a nos referir”. As famílias nucleares 

possuem subsistemas (pais, esposos, filhos, irmãos) e são subsistemas de um 

suprassistema, a comunidade. Compondo a sociedade, portanto, as famílias 

recebem influência dos valores socialmente compartilhados para a construção da 

identidade. 

 

Cada família, no entanto, possui organização e estrutura específicas 
dependendo da forma como seus subsistemas interagem entre si e 
com os sistemas comunitários. As interações que ocorrem entre os 
subsistemas, seja no interior da família, seja entre a família e o meio 
ambiente, dão-se, contudo, nos limites ou fronteiras de cada 
subsistema. Considera-se que cada subsistema da família tem 
características específicas quanto a sua natureza e funções, as quais 
estão vinculadas aos valores de nossa sociedade e cultura (CALIL, 
1987, p. 22). 

 

A qualidade das fronteiras que delimitam os subsistemas familiares e o 

relacionamento hierárquico dos membros da família são aspectos que interessam à 

perspectiva sistêmica de família, uma vez que tais aspectos vão interferir 

decisivamente na diferenciação de seus membros e, por conseguinte, na construção 

de sua identidade. Nessa senda, Calil (1987) diz que a Escola Estrutural propõe 

observância à qualidade das fronteiras do subsistema familiar. A impermeabilidade é 

característica das famílias fechadas, em que as trocas com o meio são escassas; as 

fronteiras dessas famílias são excessivamente rígidas, não há conexões fortes entre 

os membros que pouco se relacionam, mas permitem-lhes uma maior diferenciação. 

A permeabilidade total produz indiferenciação, confusão de papéis e perda de 

identidade; as fronteiras dessas famílias são muito difusas, fracas e de fácil 

travessia; a diferenciação dos membros é bastante pobre e a individuação é 

radicalmente dificultada. A semipermeabilidade das fronteiras é, então, o almejado, 

pois permite as trocas ao mesmo tempo em que garante diferenciação.  

Diferenciação, própria identidade, autoexpressão, espaço pessoal e 

autonomia são expressões que Andolfi et al. (1989) usam para se referirem ao 
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“processo de individuação”, processo em que a necessidade de diferenciação se 

funde com a necessidade de coesão e manutenção da unidade da família à medida 

que o tempo passa. 

 

Teoricamente, o indivíduo é membro garantido em um grupo familiar 
que seja suficientemente coeso e do qual ele possa se diferenciar 
progressiva e individualmente, tornando-se cada vez menos 
dependente, em seu funcionamento, do sistema familiar original, até 
poder separar-se e instituir, por si mesmo, com funções diferentes, 
um novo sistema (ANDOLFI et al., 1989, p.18). 

 

No contexto interacional das famílias, estão, assim, em questão o 

pertencimento e a separação. “Uma forma viável de estrutura familiar é necessária 

para desempenhar suas tarefas essenciais e dar apoio para a individuação, ao 

mesmo tempo que provê um sentido de pertinência” (MINUCHIN, 2007, p. 21). 

Evidencia-se, assim, a participação da família na construção da identidade nesse 

movimento de permitir que os filhos se sintam pertencendo ao sistema familiar e 

tenham liberdade para agir, pensar e se comportar de modo distinto do que prevê, 

na expressão de Carter e McGoldrick (2007), o “programa emocional familiar”.   

 

Em todas as culturas, a família dá a seus membros o cunho da 
individualidade. A experiência humana de identidade tem dois 
elementos: um sentido de pertencimento e um sentido de ser 
separado. O laboratório em que esses ingredientes são misturados e 
administrados é a família, a matriz da identidade (MINUCHIN, 1996, 
p. 79, ênfase nossa). 

 

Algumas famílias tornam esse processo algo doloroso, aprisionando-se nos 

laços da pseudomutualidade, verdadeiros “cercos de goma”, que distinguem esse 

fenômeno, estudado por Wynne et al. (1980), caracterizado pela invariabilidade da 

estrutura de padrões, apesar de alterações físicas e circunstanciais e das mudanças 

experimentadas na vida familiar; pela insistência no conveniente e adequado desta 

estrutura de padrões; pela intensa preocupação com respeito a qualquer divergência 

ou independência relativa a essa estrutura; e pela ausência de espontaneidade, 

novidade, humor e entusiasmo na participação conjunta.  

Nesse sentido, Boszormenyi-Nagy e Spark (1983) aludem às famílias que 

prendem os seus membros às teias das “lealdades invisíveis” através das gerações. 

O grupo familiar tem suas próprias leis, nem sempre verbalizadas, muito menos 
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escritas, traduzidas em expectativas compartilhadas. Estando-lhes isso claro ou não, 

os pais cobram dos filhos observância às regras do sistema familiar, às quais eles 

devem obedecer, unindo todos com “fibras invisíveis”, compromissos de lealdade 

que vão sendo internalizados. Assim, o membro leal da família tem o seu sentido de 

pertencimento condicionado ao cumprimento dos mandatos transgeracionais. Além 

disso, cada geração transmite às novas gerações as expectativas que não 

conseguiram cumprir, em relação às gerações anteriores, e que esperam que elas 

cumpram, submetendo seus membros uma “contabilização de méritos” em uma 

cadeia geracional. 

A família, então, pode ou não favorecer o processo de individuação. Para 

Andolfi et al. (1989), a pessoa cresce e define sua identidade na interação com 

outras pessoas e a enriquece aprendendo novas formas de relação que lhe dão a 

possibilidade de variar funções e exercer funções únicas dentro dos subsistemas 

sem deixar de experienciar sua própria continuidade, expressando aspectos 

diferenciados de si mesmo, adquirindo uma identidade específica. No entanto, se a 

família não pode suportar a instabilidade e a desorganização do sistema através de 

seu ciclo de vida, características do “processo de separação-individuação”, até 

alcançar um novo equilíbrio funcional, mostra-se incapaz de alterar funções durante 

certo tempo. Os familiares permanecem indiferenciados, vivendo em função dos 

outros, coexistindo apenas em nível de função.  

Mantendo essa perspectiva, Bowen (2010), afirma que o processo de 

diferenciação acontece em níveis, segundo uma “escala de diferenciação do Eu”, em 

que o desenvolvimento emocional ocorre dentro de um continuum, que vai desde a 

fusão egoica até a autodiferenciação: no primeiro nível, estão os indivíduos que 

alcançam o grau mais alto de “não diferenciação”; no segundo nível, a fusão do eu é 

menos intensa e o si-mesmo é pouco definido, mas há uma capacidade potencial de 

diferenciar seu si-mesmo; no terceiro nível, eles alcançam um maior grau de 

diferenciação e o nível de fusão do eu é muito mais baixo; no quarto nível, eles 

atingem a diferenciação do “si-mesmo” e maturidade emocional completa, tornando-

se pessoas diferenciadas.  

Verifica-se, assim, que, em boa medida, depende dos 

pais/responsáveis/cuidadores o desenvolvimento de seus filhos, que parte da total 

dependência, heteronomia e indiferenciação à independência, autonomia e 

diferenciação. A partir dessa compreensão, Andolfi et al. (1989) caracterizam a 
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“família saudável” como sendo aquela que se abre às mudanças, avaliando 

constantemente o equilíbrio entre unidade familiar e crescimento individual, para 

permitir a diferenciação de seus membros, enquanto grupo coeso; a “família em 

risco” suporta certa flexibilidade que lhe permite experimentar funções alternativas 

através da reversibilidade de suas relações normais-patológicas, assim, a 

designação de “paciente” pode variar de uma pessoa para outra dentro da família; a 

“família rígida” se mostra fechada à experimentação e novas aprendizagens, então, 

uma “patologia-função”, sempre irreversível em um membro da família, encontra sua 

contraparte “saúde-função”, comparavelmente irreversível nos outros. 

Nessa perspectiva, McGoldrick (2003) chama de lar o lugar em que uma 

pessoa pode se diferenciar e continuar pertencendo, um lugar onde se pode 

construir a identidade sem perder a liberdade, um lugar de “pertencimento e 

liberação”.     

 

Passei a entender que lar é muito mais do que o lugar onde vivemos 
fisicamente. [...] É um local espiritual e psicológico de liberação. O lar 
é um espaço ao qual todos poderíamos pertencer, um com o outro – 
fortalecidos pelo que extraímos daqueles que vieram antes de nós, 
criando um porto seguro para nossos filhos e para todos aqueles que 
virão depois de nós. Estou passando a entender que preciso agir 
para criar um lugar seguro, não apenas para meu próprio filho, mas 
para os filhos de todos nós, que são, como disse Jorge Luís Borges, 
“nossa imortalidade” na terra (McGOLDRICK, 2003, p. 245, ênfase 
da autora). 

 

Lar talvez possa ser um lugar em que as gerações e as pessoas se 

encontrem e se desencontrem sem se distanciarem por isso, um espaço em um 

tempo em que elas podem se diferenciar e manter sua continuidade, ou seja, podem 

ter autonomia e continuar sentindo-se pertencendo. Baseando-se no que indicam 

pesquisas sociológicas, Roudinesco (2003) afirma que, apesar das desventuras 

familiares, a família é “[...] reivindicada como o único valor seguro ao qual ninguém 

quer renunciar. Ela é amada, sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças 

de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições” 

(ROUDINESCO, 2003, p. 198).  

Acredita-se, então, que, a despeito de todas as reconfigurações 

experimentadas pela família em sua construção sócio-histórica, ela será sempre 

almejada. A despeito, também, dos fatores que porventura possam surgir e 
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convergir para novamente reconfigurá-la, a família se reinventará. Consoante 

Roudinesco (2003), a família do futuro resistirá à tribalização orgânica da sociedade 

globalizada e será mais uma vez reinventada.  

A família é convidada constantemente a se reposicionar em relação aos seus 

hábitos e valores, suas regras de convívio, seus padrões de interação e de 

comunicação, (re)construídos ao longo de (muitas) gerações, esteja ela 

participando, ativamente ou não do ciberespaço, integrada plenamente ou não à 

cibercultura. A crescente demanda das tecnologias da informação e comunicação 

também se coloca como um fator que mobiliza as famílias, nesse sentido, em 

tempos de “interconexão planetária”, como mostram as pesquisas EU Kids Online, 

na União Europeia, e a pesquisa TIC Kids Online Brasil já em sua terceira edição, 

aqui, no país. 

 

2.5 O comportamento familiar no ciberespaço: das oportunidades às 

vulnerabilidades 

 

Muitos fatores têm contribuído para a reinvenção da família ao longo dos 

tempos, conforme se tem discutido neste trabalho. Em especial, no século XXI, as 

famílias experimentam um fator algo impactante e, para algumas, mesmo 

desconcertante: a rápida evolução das tecnologias da informação e comunicação, 

tecnologias, cujo uso é amplamente requerido, alcança os lares, as escolas e 

universidades, as empresas, as indústrias, enfim, as diversas instituições sociais 

pelas quais transitam os filhos dessa geração, alterando os modos de comunicação, 

ou seja, de interação e de relacionamento entre os familiares e entre os atores 

sociais. Nessa perspectiva, esta subseção aborda os resultados das pesquisas Kids 

Online, que compõem a rede temática Kids Online na Europa e no Brasil, com a 

intenção de corroborar e ilustrar as proposições que se discutem neste trabalho, 

sem, contudo, pretender que esses dados sejam tratados de forma sistemática, 

devendo ser considerados apenas como mais alguns dos parâmetros utilizados no 

estudo do comportamento familiar no ciberespaço.  

Baseando-se em pesquisas qualitativas e quantitativas no Brasil e exterior, 

Belloni (2013, p. 73-74, ênfase da autora) propõe que  
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O avanço científico e tecnológico vertiginoso – especialmente a 
informática, a inteligência artificial, a biotecnologia, a nanotecnologia 
e as telecomunicações – vem provocando mudanças radicais em 
todas as esferas da vida social, colocando imensos desafios aos 
campos da comunicação e da educação e desestabilizando a 
instituição familiar. [...] As duas principais instituições responsáveis 
pela socialização das novas gerações, a família e a escola, estão 
perdidas, perplexas, frente a crianças e jovens cada vez mais 
“empoderados”, informados, participantes e conscientes (mesmo que 
confusamente) de seus direitos, além de serem digitalmente 
competentes e de se mostrarem totalmente à vontade frente a essas 
novas tecnologias. 

 

As famílias estão diante de um fato que as leva a lidar e a questionar 

ineditismos, como o direito à privacidade na infância. Segundo Barbosa (2014), o 

acesso à Internet e o direito de construírem as próprias opiniões e de serem livres 

para se expressar são direitos garantidos à criança e ao adolescente pela 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e constituem aspectos 

que estão sendo impactados pelas tecnologias digitais. Para Tavares (2014), as 

crianças e adolescentes, ainda pequenos, argumentam acerca de sua privacidade 

como direito e, apesar de seus direitos serem garantidos por lei, não se sabe se elas 

estão aptas a responderem por seus deveres, por liberdade e privacidade, e nem até 

que ponto esses direitos podem justificar a omissão de pais e responsáveis. 

 
Por sua vez, é verdade, nesse universo de direitos e privacidade, 
algumas crianças e jovens – incitados, em uníssono, pela escola, 
família, mídia e mercado de trabalho, a serem perfeitos e mais ainda 
criativos, autônomos e solidários – encontram, nas redes sociais, no 
uso contínuo e ininterrupto das tecnologias móveis, formas 
interessantes e positivas de se comunicar, entreter, ganhar dinheiro 
e, novamente, reivindicar seus direitos. Os exemplos positivos de uso 
das tecnologias por esses jovens são rapidamente socializados pela 
grande imprensa, que ajuda a criar uma representação social 
positiva, junto à sociedade, dos benefícios de tal relação. 
Reforçando, assim, uma imagem de que as crianças e jovens sabem 
– como ninguém – dominar as novas linguagens (TAVARES, 2014, 
p. 82). 

 

A cultura vai-se adequando às novas demandas na constituição de novas 

identidades. A criação de representações sociais, a partir de uma imagem 

socialmente desejável, inspira-se na cultura digital e vale-se do sentido de 

pertencimento, explorado, inclusive, pela publicidade. Criança e adolescentes 

seguem construindo/reformulando a noção de quem são no ciberespaço. A 

sociedade contemporânea, de acordo com Belloni (2013), implanta o convívio com 
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as tecnologias da informação e comunicação e contribui para a constituição de uma 

“cultura audiovisual”. Nessa cultura, desponta a autonomia e o protagonismo de 

crianças e jovens que, por tanto verem a publicação de conteúdos violentos e 

imagens sexuais também violentas e/ou perversas e machistas, pensam que podem 

fazer o mesmo com pessoas próximas. “Imagens produzidas e distribuídas 

tecnicamente são elementos extremamente significativos na construção dos 

imaginários infanto-juvenis e, portanto, das identidades e representações” 

(BELLONI, 2013, p. 77). 

 

É uma realidade: crianças e jovens chegam à sala de aula já 
conectados à web por meio de seus celulares. Muitos com aparelhos 
de última geração, o que teoricamente não condiz com a renda 
familiar, mas é explicado pelo crédito fácil, por uma campanha 
publicitária incessante sobre a importância da conectividade e, 
principalmente, pelo apelo insistente das próprias crianças e 
adolescentes. Ter o celular conectado às redes sociais significa 
pertencimento (TAVARES, 2014, p. 79). 

 

Na opinião de Henriques e Toledo (2014), a publicidade constrói significados 

e cria desejos, tratando-se, conforme postula La Taille (2008), segundo os autores, 

de uma violência simbólica que desperta na criança um desejo que ela não tinha e a 

faz introjetar uma ambição de adquirir um objeto muito valorizado socialmente, 

gerando-lhe frustrações e formas violentas de possuí-lo. Assim, o 

“hiperconsumismo” da sociedade contemporânea de Lipovetsky (2006), dizem os 

autores, produz angústia e eternos insatisfeitos. 

Na busca de satisfação e de “fazerem parte do time”, crianças, adolescentes 

e jovens exploram conteúdos e veículos midiáticos, interagem com pessoas seus 

iguais e constroem novas formas sociais de interação. Nessa aventura virtual, eles 

expõem a própria intimidade e a de outros, sem dimensionar as consequências de 

tais práticas, como relata Tavares (2014, p. 81, ênfase do autor): 

 

Durante o carnaval, um grupo de alunos pegou uma foto minha, 
tirada na escola, e fez uma montagem com foto e legenda, um 
meme, brincando com a minha postura de ser um professor “rígido”, 
que cobra atenção, respeito e dedicação em sala. Uma brincadeira 
sem ofensas, dentro do contexto da turma. A imagem era para ser 
circulada somente no âmbito dos estudantes. No entanto, um deles 
mostrou para um ex-aluno que resolveu publicar no Facebook. Em 
poucos instantes vi a foto na rede, não no grupo fechado. Não fiquei 
zangado. Qual estudante nunca fez um desenho do seu professor e 
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o circulou na aula? Os tempos mudaram. A tecnologia está aí. Os 
celulares, já citados aqui, tiram fotos e você nem percebe. Tais 
brincadeiras de ontem e de hoje (e de amanhã) fazem parte da 
cultura da escola. Ir contra a isso é um erro. 

 

Tavares (2014) aproveita essa situação experienciada com sua turma para 

refletir sobre autoconhecimento e dialogar com ela sobre o perigo da impossibilidade 

de controle sobre as informações divulgadas nas redes digitais, as consequências 

sobre a reputação das pessoas, a responsabilidade pessoal, o contexto de uma 

realidade específica e os diferentes significados que uma imagem pode suscitar. 

Seus alunos entenderam e excluíram o post, mas o autor não crê que seus pais 

tenham tomando ciência do ocorrido.  

Pontuados até aqui estão alguns aspectos que, de fato, merecem redobrada 

atenção por parte das famílias. Igualmente sérios, são aqueles que põem em 

questão e, portanto, devem suscitar reflexão, o sentido da vida e da finalidade dos 

aparatos tecnológicos, que modificam as formas sociais, os modos de vida e os 

valores culturalmente constituídos, a ponto de se tornarem imprescindíveis. 

 

A tecnificação intensa e rápida da vida social, difundida em escala 
planetária por todas as mídias pode também levar ao esvaziamento 
do sentido da vida (sensibilidades e valores substituídos por lógicas 
técnicas). A difusão em massa de imagens de situações de extrema 
violência física e psicológica tende a gerar uma dessensibilização do 
ser humano em formação com relação aos sentimentos e 
necessidades do outro, ao sofrimento de outras pessoas, à 
banalização e à espetacularização da violência e da sexualidade e 
ao enfraquecimento da solidariedade.  
A individualização exacerbada, sob a aparência de interações 
multiplicadas ao infinito (gerações mutantes; nativos digitais; crianças 
constantemente plugadas) vai substituindo aos poucos as redes 
convencionais de interações reais sociais e afetivas. Desenvolve-se 
um consumismo “adictivo”, típico de um sistema que promete a 
felicidade na mercadoria, especialmente nas mercadorias abstratas 
que são as mensagens midiáticas. Nossas crianças são seres 
humanos constantemente ligados (plugados) a alguma máquina de 
comunicar: crianças sem tempo livre (livre da presença adulta, 
mesmo virtual), que não conseguem mais viver (brincar, sonhar, se 
construir) sem a ajuda de algum desses dispositivos técnicos, 
altamente sofisticados, planejados para… para o quê? (BELLONI, 
2013, p. 78-79, ênfase da autora). 

 

De fato, a questão se agrava quando as crianças e os adolescentes sofrem o 

apelo do mercado numa trama tecida pela complementaridade midiática. No 

entendimento de Henriques e Toledo (2014). Elas são alvos de estratégias 
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mercadológicas favorecidas pela aquisição crescente de pacotes com Internet, 

telefones (móveis) e canais por assinatura. Os programas infantis fazem constantes 

remissões a seus sítios, usando os jogos on-line como atrativos. “Assim que termina 

o desenho do Ben 10, eu corro para a Internet para jogar os joguinhos”, revelou uma 

criança entrevistada pelo estudo (SOUZA; AGNELLI, 2010 citados por HENRIQUES; 

TOLEDO, 2014, p. 38). Os autores explicam que as emissoras detêm uma ação em 

rede em diferentes plataformas fidelizando o público infantil, que nem sempre é 

acompanhado por um mediador. Personagens infantis que encantam as crianças na 

TV a cabo e nas atividades virtuais continuam a fazê-lo no ambiente não virtual: eles 

são licenciados, estampados em produtos e viram bonecos para serem 

comercializados. Fanpages de desenhos animados e canais infantis a cabo em 

redes sociais são notadamente disseminados no Facebook, numa exposição 

contundente a estímulos consumistas, como faz o canal infantil Cartoon Network. 

Nota-se que as ações estruturadas em rede têm na televisão seu eixo central, 

irradiador. Esse quadro reflete, no Brasil, a ascensão social pelo acesso a bens de 

consumo duráveis, que faz do consumo sua mola mestra, atingindo, como não seria 

diferente, as crianças e adolescentes. 

 

Com um público alvo mais amplo, que abrange também 
adolescentes de até 16 anos, o canal Nickelodeon, com seus 21 
milhões de seguidores no Facebook, também deixa clara a sua 
investida em direção à complementaridade entre mídias. No site do 
canal, há ícones para os seus perfis no Facebook, Twitter e Google+ 
(HENRIQUES; TOLEDO, 2014, p. 39). 

 

De mídia em mídia, crianças e adolescentes, competentes digitalmente, de 

fato, entendem muito sobre navegar na Internet, às vezes, mais que seus pais. No 

entanto, Henriques e Toledo (2014) advertem que nem sempre eles estão aptos a 

lidar com os conteúdos e a persuasão da publicidade direcionada a eles. Todavia, 

esse consumismo desmedido parece desempenhar uma função no sistema familiar, 

pontua Tavares (2014, p. 80, ênfases do autor): 

 

Para os pais, em primeira instância, serve como uma espécie de 
GPS, um controle dos passos dos filhos, que, espertos, atendem e 
desligam quando querem. Além disso, presenteá-los com o último 
modelo é uma forma de garantir certa “paz” dentro de casa, afinal 
muitos responsáveis não têm noção da quantidade de atributos, 
ferramentas e aplicativos que podem vir a ser utilizados. Confinada 
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às teclas, e, hoje, ao touch screen, a geração polegar não incomoda, 
não aborrece, não atrapalha e fica quieta. A geração ri, “curte”, 
conversa, chora, compartilha e brinca, sozinha, em casa, mas com 
diversas pessoas na rede. Incentivada à conectividade e engolida por 
ela, não há limites. 

 

Conforme Tavares (2014), família e escola vivem a incoerência de não 

discutirem tais questões. Crianças e adolescentes não vivem mais uma “vida 

paralela” na Web como há anos atrás, mas uma “vida em tempo real”; cresce o 

cyberbullying, não há fronteira que delineie o público e o privado, (quase) não se fala 

em limites. “Verifica-se o (des)lugar que os pais ou responsáveis estão 

(des)ocupando na vida dos seus filhos. Verifica-se um novo papel que a 

escola/professor deve interpretar; ou omitir-se cada vez mais” (TAVARES, 2014, p. 

81).  

Os riscos se incrementam, colocando a própria vida de crianças e 

adolescentes em jogo. O jogo de que aqui se fala não diz respeito aos jogos on-line, 

como já abordados, mas trata-se de um jogo que põe literalmente na berlinda a vida, 

trazendo consigo a morte. “A selfie, o autorretrato feito pelo celular, faz parte de uma 

rotina entre os jovens „descolados‟ (e entre os não tão jovens também) que 

frequentam, todos os dias, incontáveis vezes, redes sociais de compartilhamento, 

como o Facebook e o Instagram” (GUZZI, 2014, p. 29, ênfases da autora). Essas 

fotos compartilhadas virtualmente se destinam a curtir com amigos, fazer novas 

amizades, mas também ao cyberbullying, prática que pode culminar até em suicídio, 

como aconteceu com duas adolescentes brasileiras em 2012 por terem suas fotos 

íntimas expostas na rede sem seu consentimento. O sexting, compartilhamento de 

fotografias ou vídeos de si próprio em momentos íntimos por celular, também se 

difundiu, diz Guzzi (2014). Outro fator de risco para as crianças está na maior rede 

social de compartilhamento no Brasil. As crianças conseguem se cadastrar e criar 

uma página no Facebook sem declarar, por exemplo, sua idade, que deveria ser 

oficialmente 13 anos: 43% delas que estão entre 9 e 10 anos dizem ter perfil no 

Facebook. Outro risco apontado por Tavares (2014) refere-se à “reputação digital”. 

 

Além dos riscos sublinhados, que não devem ser subestimados ou 
menosprezados, creio que crianças e adolescentes estão 
vivenciando outros, de outra ordem e que têm mais que ver com a 
construção de sua identidade e de sua relação de estar e ser no 
coletivo. Falo sobre a reputação digital, desenhada a partir do que se 
publica, “curte” e compartilha nas redes sociais, sobre o respeito ao 
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próximo e o limite entre brincadeira e cyberbullying, sobre a 
percepção do público e do privado, sobre o direito autoral, o plágio e 
a febre da produção de memes (imagem, vídeo ou frase bem-
humorada que se espalha na Internet como um vírus, muitas vezes, 
utilizando-se de imagens de conhecidos, colegas e professores) 
(TAVARES, 2014, p. 80, ênfases do autor). 

 

Qual a finalidade da Internet, com que intenção as pessoas a utilizam e como 

a acessam crianças, adolescentes e jovens no Brasil e no mundo, e também como 

os cuidadores/responsáveis se comportam em relação à atuação de seus filhos no 

ambiente on-line são questões que têm mobilizado muitos estudiosos. Consoante 

Barbosa (2013), para entender como as crianças e os adolescentes de 9 a 16 anos 

de idade usam a Internet e para entender também os riscos e oportunidades que se 

relacionam com a proteção desses brasileiros no ambiente on-line, o Comitê Gestor 

da Internet no Brasil (CGI.br) realiza anualmente a pesquisa TIC Kids Online Brasil 

em todo o território nacional. A metodologia de natureza quantitativa alinha-se com o 

referencial desenvolvido pela London School of Economics no projeto EU Kids 

Online. Assim, especificamente, a pesquisa objetiva analisar o acesso e o uso da 

Internet pelas crianças e adolescentes, os riscos e a segurança on-line, bem como 

estudar as práticas e preocupações parentais quanto ao uso da Internet por seus 

filhos. 

Segundo Barbosa (2014, p. 24, ênfases do autor), “A pesquisa está baseada 

no referencial metodológico da rede europeia EU Kids Online, liderada pela London 

School of Economics, o que permite a comparabilidade internacional dos resultados 

obtidos no Brasil”, e reflete as aceleradas transformações experimentadas de modo 

intenso por crianças e adolescentes em relação ao uso da Internet, mostrando-se 

expressivas de ano a ano, uma vez que as mídias sociais têm impactado a 

socialização e os relacionamentos dos jovens com o mundo que o rodeia, enquanto 

suscitam oportunidades para se desenvolverem e riscos que devem ser aplacados.   

De fato, conforme Livingstone (2014), a EU Kids Online, criada em 2006 pelo 

programa Safer Internet Programme da Comissão Europeia, o atual Better Internet 

for Children, é uma rede temática de pesquisa composta por equipes de 33 países, 

incluindo todos os Estados-Membros da União Europeia. No Departamento de Mídia 

e Comunicação do London School of Economics and Political Science, a autora 

coordena a pesquisa que investiga o modo pelo qual crianças e adolescentes usam 

as novas mídias e dá atenção especial às condições que configuram riscos e à 
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segurança on-line. Dentre as oportunidades, listam-se as atividades educativas e 

letramento digital; a participação e envolvimento cívico; a criatividade e 

autoexpressão; as comerciais. Dentre os riscos, estão a vulnerabilidade aos apelos 

sexuais, a agressividade e valores negativos. Estes dados são analisados a partir 

das categorias do conteúdo, do contato e da conduta da criança no ambiente virtual 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4: Classificação das oportunidades e riscos da realidade virtual em crianças. 
Fonte: LIVINGSTONE; HADDON, 2009. 

 

A pesquisa revela que a criança se coloca nos contatos virtuais como um 

passivo receptor, como participante ou ator, na medida em que sai de uma postura 

de mero espectador e passa a atuar ativamente nesse espaço. Por exemplo, se em 

seus contatos on-line uma criança se queixa de angústia e recebe um conselho para 

se automutilar, a fim de se sentir aliviada, ela pode desconsiderar essa sugestão ou 

ela pode se sentir encorajada a ponto de fazer isso. Ela pode também aprender 

muito por meio de pesquisas on-line. Ou seja, ela pode se beneficiar ou se 

prejudicar, em nível individual e coletivo, já que os desdobramentos de suas ações 
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não se restringem à sua vida apenas. Esse estudo mostra, ainda, que a Internet 

parece ser uma via de acesso a experiências de toda sorte, que coloca as crianças 

em relação com o mundo, de modo que faz pensar se a Internet, em si mesma, 

tenha algo de periculoso ou de seguro. Fato é que a Internet tem colocado todos, 

crianças, adolescentes e seus pais, navegando no ciberespaço, a todo tempo e em 

todos os lugares do planeta, consolidando a cibercultura. 

Dentre as estratégias para regular as atividades on-line das crianças, em 

ordem de prioridade, Livingstone (2014) enumera a imposição de regras e 

restrições; as abordagens sociais, como partilhar e conversar sobre a navegação on-

line; o uso de ferramentas técnicas como filtros e monitorização, A mediação 

parental se funda na confiança e no respeito pelos filhos e se interessa em dividir as 

experiências com as crianças mais novas. Os pais não acreditam que essas regras 

funcionam ou são adequadas aos adolescentes.  

Livingstone e Haddon (2009) afirmam que os adolescentes encontram mais 

riscos on-line do que as crianças. O comportamento de risco mais comum para os 

usuários adolescentes é fornecer informações pessoais e, em segundo lugar, a 

pornografia on-line. Em seguida, vêm os conteúdos violentos ou discriminatórios e, 

depois, o cyberbullying. Em quinto lugar, estão os comentários sexuais indesejados 

que recebem e, por fim, o encontro offline com um contato feito on-line, pouco 

frequente, mas o mais perigoso. Além disso, registra-se que 15 a 20% deles já 

experimentaram certo grau de desconforto ou sofreram ameaças on-line. Embora 

não haja um acordo sobre o que seja "lidar" com o risco on-line ou “ser resiliente” a 

ele, reações infantis, ainda em estudo, podem ser observadas, como ignorar o 

problema, verificar se o sítio virtual é confiável ou denunciá-lo, dizer a um amigo ou 

(raramente) aos pais, agravar a situação pelo reenvio da mensagem recebida a 

outros ou por meio de resposta hostil. O que pouco se sabe é como elas avaliam a 

confiabilidade de um sítio on-line, por exemplo. Sabe-se, no entanto, que sua 

competência on-line, como a sua habilidade em se proteger de riscos, aumenta com 

a idade.  

Famílias e escolas, de acordo com Livingstone (2014), pensando na 

segurança de seus filhos e estudantes em atividades on-line, algumas vezes, 

entendem que devem privá-los de tais oportunidades na intenção de poupá-los de 

exposição a riscos. Todavia, eles se tornam mais hábeis em segurança digital ao 

aprenderem a gerir o próprio comportamento, enquanto circulam pelo ciberespaço, e 
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tendem a serem aí mais resilientes e responsáveis. “Ações de sensibilização devem 

enfatizar o empoderamento, ao invés da restrição, bem como a promoção de 

comportamentos adequados e responsáveis para o uso de tecnologias” 

(LIVINGSTONE, 2014, p. 56), embora sejam poucas as evidências de que isso 

reduz riscos; por isso, os pais precisam ser apoiados na avaliação que fazem do que 

pode ser bom ou não para seus filhos. 

Na União Europeia, conforme Livingstone (2014), os pais, cujos filhos estão 

na faixa de 06 e 17 anos, muito se preocupam com a possibilidade de eles 

visualizarem no ambiente on-line imagens sexuais/violentas, serem vítimas de 

aliciamento, informarem-se sobre automutilação, suicídio ou anorexia, serem 

intimidados por outros usuários de mesma idade, isolarem-se das outras pessoas e 

darem informações pessoais ou privadas. Na França, Portugal, Espanha e Grécia, 

em que o uso da Internet pelas crianças é menor, os pais estão mais preocupados 

do que os pais de países onde o uso é elevado, como a Dinamarca e a Suécia. 

Aqueles pais que usam a Internet estão menos preocupados do que aqueles pais 

que não a usam. Então, conseguir que usem a Internet para aprenderem a 

experiência on-line e se tornarem competentes na regulação do uso da Internet pode 

diminuir sua ansiedade. 

No Brasil, a primeira edição dessa pesquisa foi a TIC Kids Online Brasil 2012. 

Segundo Soares e Viana (2013), a pesquisa mostra que 57% das crianças e jovens 

têm uma imagem positiva sobre suas descobertas na Internet, considerando-se 

usuários aptos e melhores conhecedores que seus pais ou responsáveis, tal a 

familiaridade com o mundo on-line, o que parece lhes conferir também uma 

autoimagem positiva. Seus pais, por sua vez, otimistas, confiam no aproveitamento 

que eles têm feito desse aparato tecnológico: 71% acreditam que eles usam a 

Internet com segurança; 68% acham pouco provável que eles sofram algum 

incômodo e 58% apostam na segurança deles por serem capazes de lidar com 

constrangimentos experimentados aí. Reforça-se, desse modo, um senso comum de 

que as novas mídias digitais são frutos do avanço tecnológico e, portanto, cultural e 

moralmente neutras e de que as novas gerações são espertas para contornarem 

dificuldades no ambiente virtual. Todavia, 53% desses pais não usam a Internet e 

desconhecem, por exemplo, o e-mail. Portanto, os filhos dificilmente recorrem aos 

pais quando pretendem se lançar no ciberespaço. 
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Na opinião de Desiderá e Von Zuben (2013), a segurança das crianças e 

adolescentes nas redes sociais digitais está ameaçada pelo pouco cuidado que eles 

têm ao compartilharem informações no perfil social. A pesquisa TIC Kids Online 

Brasil 2012 revela que, dentre os usuários de Internet de 9 a 16 anos que têm o 

próprio perfil na rede, 86% deles publicam foto expondo o rosto; 69% publicam o 

sobrenome; 57% mentem quanto à idade; 42% restringem o acesso aos seus dados, 

enquanto 25% deixam seu perfil totalmente público; 28% informam onde estudam; 

13% divulgam o endereço; 12% publicam seu número de telefone. Para as autoras, 

deixar o perfil público expõe mais informações, como álbum de fotos, e-mail, mural 

de notícias, status, localização geográfica, entre outras, acessíveis a qualquer um, o 

que acarreta consequências: 4% dos usuários entre 11 e 16 anos relataram que 

alguém utilizou suas informações pessoais de forma que não gostaram. Os riscos 

são similares no mundo virtual e não virtual. A Internet “[...] não é „virtual‟. Tudo o 

que ocorre ou é realizado por meio da Internet é real: os dados são reais, e as 

empresas/pessoas com as quais interagimos são as mesmas que estão fora dela” 

(DESIDERÁ; VON ZUBEN, 2013, p. 70). As autoras acrescentam que a Internet é 

um local público e as informações nela divulgadas ficam disponíveis on-line por 

tempo indeterminado, podem ser encontradas por ferramentas de busca e podem 

trazer danos à reputação e à integridade física, problemas psicológicos e de 

socialização.  

Segundo Ponte (2014), baseando-se, também, nos dados da pesquisa TIC 

Kids Online Brasil 2012, afirma que a construção de gênero pode ser influenciada 

desde a infância, pois embora os estudos sejam inconclusos, ainda, já permitem 

observar mediações familiares, da sociedade e da cultura brasileira em relação a 

meninos e meninas, quanto aos equipamentos por eles utilizados para acesso à 

Internet, sobretudo entre os mais novos, na construção da sua identidade, sugerindo 

que o gênero exerce influência nos meios de acesso à Internet usados no final da 

infância. A autora comenta que, nos domicílios, verifica-se uma nítida diferença dos 

meios de acesso nos dois grupos etários. Meninas entre 9 e 12 anos indicam como 

equipamentos que reportam como seus, nessa ordem, o computador de mesa, o 

celular, o computador portátil e o console de jogos; já os meninos, nessa faixa etária, 

lideram na referência a acessos por intermédio de dispositivos compartilhados, 

sobretudo o computador de mesa. Quanto aos adolescentes, essa diferença 

acentuada nos meios de acesso não se verifica, mostrando uma ligeira vantagem 
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para o sexo masculino. Entre equipamentos não disponíveis no domicílio as 

diferenças são reduzidas, com ligeira vantagem do sexo masculino, para os mais 

novos e mais velhos.  

Consoante Volpi (2014), essa mesma pesquisa indica que o universo virtual 

reproduz alguns aspectos das desigualdades sociais do mundo não virtual. 

Considerando o local no qual as crianças e adolescentes usam a Internet, verifica-se 

que quanto mais pobre é sua família, mais caro é o acesso: usam a Internet em 

lanhouses 15% deles nas classes A e B e 57% nas classes D e E. Decorre daí uma 

maior falta de assistência das crianças pobres por seus pais: percebem que os pais 

(quase) nada sabem de suas atividades on-line 18% das crianças e adolescentes de 

famílias das classes A e B e 30% deles nas classes D e E. Segundo o autor, a 

desigualdade no uso e acesso à Web também se confirma na pesquisa realizada 

com adolescentes entre 12 e 17 anos pelo Ibope para o Unicef, em 2013: 30% deles 

não acessaram a Web nos últimos três meses. “Adolescentes das regiões Norte e 

Nordeste do país, negros e indígenas, de famílias de menores faixas de renda e com 

menor escolaridade compõem majoritariamente o grupo sem acesso à rede” (VOLPI, 

2014, p. 87).  

 

Em relação aos excluídos da Internet, a pesquisa Unicef/Ibope 
captou que 78% deles gostariam de ter acesso, e 23% não têm 
interesse. Os motivos mais citados para não se ter acesso à Internet 
são: 70% não têm onde acessar; 68% declararam não ter habilidade 
para usar computador; 58% não têm condições de pagar pelo 
acesso. Quando perguntados o que gostariam de fazer se tivessem 
acesso à Internet, a maioria respondeu: jogos, fazer contato com 
amigos e parentes; e buscar informação para fazer as tarefas 
escolares.  
Ao serem perguntados como se sentem por não ter acesso à rede, 
31% responderam que são indiferentes ou não se importam, e 23% 
acham que a Internet não faz falta. Os outros indicaram os seguintes 
sentimentos: com vergonha ou constrangido (27%), ignorante ou 
desinformado (22%), fora do seu grupo ou excluído (17%), e outras 
expressões (8%) (VOLPI, 2014, p. 89). 

 

Associa-se aos desanimadores dados acima o crescente uso da Internet. 

“Pesquisa da empresa comScore, divulgada em janeiro de 2014, aponta que o 

número de crianças e adolescentes na rede social aumentou 118% entre 2012 e 

2013 [...] esses usuários passam mais de 18 horas mensais conectados à rede 

social” (HENRIQUES; TOLEDO, 2014, p. 38). A segunda edição da pesquisa, a TIC 
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Kids Online Brasil 2013, prossegue investigando o acesso e o uso das tecnologias 

da informação e comunicação para compreender os riscos e oportunidades relativas 

ao uso dessas mídias e da Internet para crianças e adolescentes. Seus resultados 

constam da obra TIC Kids Online Brasil 2013, coordenada por Barbosa (2014), em 

cujo prefácio Demi Getschko pontua a relevância da Internet o desenvolvimento 

social e pessoal, e para a construção de uma sociedade que prime pela inclusão e 

não discriminação. Conforme Getschko, esse texto oferece dados para proposição 

de políticas públicas que gerem aplicação pedagógica das tecnologias da 

informação e comunicação, para capacitação de professores, para o 

desenvolvimento de competências e habilidades no uso dessas tecnologias, para o 

uso crítico delas pelos jovens e para a proteção das crianças e adolescentes que 

navegam na Internet. Segundo ele, cabe ao Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br) prover a sociedade de dados estatísticos confiáveis e atualizados sobre os 

impactos das tecnologias e da Internet na economia e na sociedade. 

De acordo com as informações do Centro Regional de Estudos para 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), veiculadas no site 

http://cetic.br, a terceira edição da pesquisa no Brasil, a TIC Kids Online Brasil 2014, 

objetiva mensurar o uso das tecnologias da informação e comunicação por crianças 

e adolescentes entre 9 e 17 anos usuários da Internet. Por meio de entrevistas 

presenciais e questões de autopreenchimento com apoio de tablet, a pesquisa 

obteve dados de 2105 crianças/adolescentes e 2105 pais/responsáveis, em 129 

municípios brasileiros, incluindo capitais, regiões metropolitanas e interioranas, em 

áreas urbanas e rurais, no período de outubro de 2014 a fevereiro de 2015. A 

pesquisa investigou, assim, o perfil de uso da Internet (frequência, equipamento, 

local de acesso), atividades on-line, assim como riscos on-line e habilidades para 

uso seguro da rede. 

O perfil de uso da Internet foi delineado a partir da entrevista com 2105 

crianças/adolescentes usuários de Internet entre 9 e 17 anos. Quanto à frequência 

de uso da Internet, nos anos de 2012, 2013 e 2014, respectivamente, 47%, 63% e 

81% usam-na (quase) todos os dias; 38%, 27% e 13% usam-na uma ou duas vezes 

na semana; 10%, 8% e 4% usam-na menos de uma vez por semana e 5%, 2% e 2% 

não sabem. Quanto aos equipamentos utilizados, nos anos de 2013 e 2014, 

respectivamente, 53% e 82% usam celular; 71% e 56% usam computador de mesa, 

PC ou desktop; 41% e 36% usam laptop ou notebook; 16% e 32% usam tablet; 11% 



134 

 

e 12% usam videogame e 3% e 5% usam televisão. Em relação ao local de acesso, 

nos anos de 2013 e 2014, respectivamente, 68% e 81% acessam-na da sala ou 

outro espaço coletivo da casa; 57% e 73% a acessam do próprio quarto ou outro 

quarto da casa; 54% e 60% a acessam da casa de parentes; 45% e 54% a acessam 

da casa de amigos; 35% e 49% acessam-na em movimento; 37% e 38% a acessam 

da escola; 22% e 22% acessam-na da lanhouse ou cibercafé; 7% e 17% a acessam 

da biblioteca pública, telecentro ou outro local público. 

As atividades on-line foram investigadas, entrevistando-se os 2105 usuários 

da rede entre 9 e 17 anos, no ano de 2014: 73% acessaram uma rede social; 68% 

usaram-na para trabalho escolar; 67% pesquisaram coisas nela; 64% usaram 

mensagens instantâneas para conversar com amigos; 50% ouviram música na 

Internet; 48% assistiram a vídeos, por exemplo, no YouTube; 43% postaram fotos, 

vídeos ou músicas em redes sociais ou em mensagens instantâneas; 42% jogaram 

sozinhos na Internet; 41% baixaram aplicativos gratuitos ou sem pagar; 35% 

baixaram músicas ou filmes; 33% enviaram ou receberam e-mails; 32% 

leram/assistiram às notícias na Internet; 31% criaram um personagem ou um bicho 

de estimação; 31% assistiram a programas, séries de TV e filmes on-line; 26% 

jogaram games/jogos com outras pessoas na Internet; 25% postaram o lugar onde 

estavam ou fizeram check-in; 19% procuraram mapas; 15% usaram site de 

transferência de arquivos ou de download; 13% ficaram um tempo em um mundo 

virtual; 12% postaram uma mensagem em uma página na Internet ou escreveu em 

um blog ou diário on-line; 11% leram um livro eletrônico ou e-book; 9% entraram em 

salas de bate-papo; 7% usaram uma webcam; 5% pagaram por downloads ou por 

aplicativos; 4% compraram coisas na Internet. Constatou-se, ainda, que têm próprio 

perfil em redes sociais: 43% das crianças/adolescentes entre 9 e 10 anos; 68% 

deles entre 11 e 12 anos; 88% entre 13 e 14 anos; 95% entre 15 e 17 anos; Dentre 

as redes sociais em que eles possuem perfil, 78% das crianças/adolescentes 

utilizam o Facebook; 24% deles usam o Instagram; 15% deles preferem o Twitter; 

9% usam outras redes. Destes 2105 respondentes, 85% possuem perfil próprio em 

rede social nas classes sociais A e B, 80% deles na classe C e 69% nas classes D e 

E. 

Os riscos on-line e as habilidades para o uso seguro da rede apontaram os 

dados que se seguem ao serem investigados. Quanto à configuração de privacidade 

no perfil em rede social, as 2105 crianças/adolescentes entre 9 e 17 anos, nos anos 
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de 2012, 2013 e 2014, respectivamente, 25%, 42% e 52% deles optaram pelo perfil 

público; 42%, 32% e 31% optaram pelo perfil privado; 31%, 23% e 12% optaram 

pelo parcialmente privado e 2%, 3% e 5% não sabem. Quanto às habilidades para o 

uso da Internet, dentre os 2105 usuários entrevistados entre 11 e 17 anos, nos anos 

de 2013 e 2014, respectivamente, 55% e 64% bloquearam as mensagens de 

alguém; 45% e 55% encontraram informação sobre como usar a Internet com 

segurança; 57% e 58% marcaram um site ou adicionaram a Favoritos; 58% e 56% 

mudaram as configurações de privacidade no perfil de rede social; 46% e 50% 

apagaram ou deletaram o histórico de sites que visitaram; 39% e 46% bloquearam 

propaganda indesejada ou lixo eletrônico/spams; 42% e 46% compararam diferentes 

sites para saber se as informações são verdadeiras; 32% e 28% mudaram as 

preferências de filtro. Em 2014, experimentaram tratamento ofensivo na Internet 9% 

dos respondentes entre 9 e 10 anos; 11% deles entre 12 e 13 anos; 15% entre 13 e 

14 anos; 20% entre 15 e 17 anos. Experimentaram mensagens de ódio 13% deles 

entre 11 e 12 anos; 20% entre 13 e 14 anos; 27% entre 15 e 17 anos. Tiveram suas 

informações pessoais usadas de um modo que não gostaram: 12% dos 

respondentes entre 11 e 12 anos; 10 deles entre 13 e 14 anos; 10% entre 15 e 17 

anos.  

Mediante tamanha contribuição das edições da pesquisa Kids Online na 

Europa e no Brasil, pode-se pensar, a partir de seus dados, muitos aspectos que 

reclamam atenção. Em especial, nesse trabalho, enfoca-se o uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação por crianças, adolescentes, jovens, seus 

pais/responsáveis ou cuidadores e a mediação parental na utilização dessas mídias 

digitais. Portanto, cabe, ainda, elucidar como as famílias podem se comportar no 

espaço virtual e não virtual, a fim se beneficiarem da cibercultura, minimizando os 

riscos a que todos estão expostos.  

Interessante observar nas considerações de Barbosa (2014) que nem sempre 

as situações de risco comprometem o desenvolvimento da criança ou do 

adolescente, assim como nem todo comportamento de risco é problemático; deve-se 

avaliar a faixa etária, o grau de escolaridade e o uso crítico dos conteúdos 

acessados. O que realmente faz diferença é que eles possam contar com a 

mediação de atores sociais.  
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Isso porque a melhor forma, segundo especialistas, para proteger as 
crianças dessas situações é por meio do uso mediado por pais, 
responsáveis e educadores. Além disso, é imprescindível o 
acompanhamento e participação desses atores sociais no uso que a 
criança faz da Internet. Com a disseminação de dispositivos móveis, 
as estratégias baseadas na orientação e educação para o uso 
seguro se tornam ainda mais importantes, indo além de ações de 
mediação restritivas, tais como o uso de software ou filtros de 
controle de conteúdo (BARBOSA, 2014, p. 24). 

 

As famílias têm ao seu dispor ajuda virtual para cuidarem da segurança de 

seus filhos no ciberespaço. Segundo Guzzi (2014, p. 33, ênfase da autora), o sítio 

Safety Center disponibiliza as seguintes orientações às famílias:  

 

como ativar o modo de segurança dos vídeos do YouTube; como 
supervisionar, permitir ou bloquear determinados sites e gerenciar 
quais sites cada membro da família pode visualizar; como, ao ativar o 
SafeSearch, é possível filtrar a maior parte do conteúdo adulto; como 
limitar o acesso apenas aos aplicativos e jogos aprovados nos 
celulares ou tablets pelo sistema Android. 
Por sua vez, a ONG SaferNet, além de ministrar cursos e promover 
campanhas de prevenção de riscos na Internet, recebe denúncias 
que envolvam páginas suspeitas de aliciamento sexual infantil ou 
divulgação de imagens íntimas de crianças e adolescentes. A 
entidade, ao receber denúncias a partir da Central de Denúncia da 
Safernet Brasil: <http://www.denuncie.org.br>, opera formalmente 
com a Polícia Federal, o Ministério Público e a Secretaria dos 
Direitos Humanos da Presidência da República nas investigações, 
garantindo o anonimato do denunciante. 

 

Para Desiderá e Von Zuben (2013), a segurança deve se tornar rotina: manter 

seguro o computador, com atualizações aplicadas e versões recentes dos 

programas; adotar mecanismos de segurança, como antivírus; dar atenção às 

senhas; avaliar o conteúdo a ser publicado; não divulgar o local onde está e para 

onde vai; não marcar encontro com desconhecidos; não se deixar filmar e não enviar 

fotos para estranhos; informar a um adulto sobre ameaça ou constrangimento; não 

enviar mensagens que provoquem constrangimento; não postar informações sobre 

amigos e familiares; respeitar os limites etários. As autoras orientam os pais ou 

responsáveis a manterem o computador em um local de uso comum na casa e, 

mesmo a distância, observar seus filhos, orientá-los e participar com eles das 

atividades on-line; configurar a função “controle para pais” para protegê-los de 

contato com conteúdo indevido; controlar as ações deles nos jogos on-line. No 

entanto, alguns mecanismos podem ser burlados ou não estarem disponíveis onde e 
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quando necessário, então fica a indicação maior do Centro de Estudos, Resposta e 

Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br): conscientização e 

educação.  

O uso mediado das novas mídias, a ajuda virtual que a própria rede faculta, o 

monitoramento rotineiro das ações desses jovens no ambiente virtual podem 

contribuir para o uso consciente e responsável das tecnologias digitais, inclusive 

para que usufruam com mais qualidade das relações estabelecidas no ciberespaço. 

Soares e Viana (2013), explicam que a educomunicação, área da prática social, que 

estuda a natureza dos ecossistemas comunicativos compostos por sujeitos sociais, 

não se ocupa das novas tecnologias da informação e comunicação nem das 

ferramentas como a Web 2.0. Também não se atém à atualização de equipamentos 

nem à capacitação de usuários, mas interessa-se pelas relações entre as novas 

gerações no uso das novas mídias, especialmente, pelo modo através do qual pais, 

professores e estudantes podem usar a Internet para estreitarem de suas relações 

em prol da solidariedade que pode nascer desse empreendimento, visando à 

comunidade educativa e à sociedade. Nesse contexto, não há como não questionar 

a serventia da imprescindível Internet.  

 

Afinal, para que serve a Internet? 
Tal reflexão é o único caminho para que os jovens humanos 
coloquem as máquinas a serviço de suas aspirações e de sua 
criatividade e não se coloquem sob influência delas como partes de 
redes sociotécnicas governadas pela lógica técnica da máquina e 
pela lógica econômica do mercado. Escapar do domínio dessas 
lógicas e da ingenuidade de pensar que as virtudes democratizantes 
das redes técnicas levam automaticamente à democratização da 
sociedade exige formação, reflexão, ou seja, mídia-educação 
(BELLONI, 2013, p. 79, ênfase da autora). 

 

O questionamento aponta para uma ação autônoma na política de uso das 

mídias digitais, visando à cidadania digital, postura ética e consciência crítica. 

Livingstone (2014) assevera que crianças e adolescentes têm sido instruídos a 

denunciar os infortúnios sofridos virtualmente e têm obtido êxito em relação às 

imagens sexuais, quando fazem a denúncia ao provedor de serviço on-line, mas não 

obtêm o mesmo sucesso quanto às mensagens sexuais ou de bullying, sinalizando 

que merecem atenção os riscos peer-to-peer, as ferramentas e uma provisão de 
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maior apoio, a fim de que eles desenvolvam sua “cidadania digital”, que precisa, de 

fato, ser democrática e alcançar igualmente a todos. 

 

O fenômeno do knowledge gap, ou lacuna de conhecimento, no qual 
aqueles que têm mais acesso a informações aprendem com 
conselhos e orientações disponíveis mais prontamente do que 
aqueles que têm menos acesso a informações, significa que os 
esforços para promover a cidadania digital podem beneficiar de 
forma desproporcional aqueles que já se encontram em vantagem 
(LIVINGSTONE, 2014, p. 57-58). 

 

Cidadania digital implica, ainda, outras sérias questões, que vão do lar ao 

mundo, em tempos de “interconexão planetária”. Consoante Guzzi (2014), reduzir 

constrangimentos e riscos para crianças e adolescentes ante a profusão precoce de 

tecnologias digitais com pouca ou nenhuma orientação de adultos é uma questão 

mundial trazida a estudo pela sociedade como um desafio, incluindo-se aí 

governadores, professores, gestores de políticas públicas, com a qual contribui a 

pesquisa TIC Kids Online Brasil. Busca-se eticamente, isto é, sem privá-los dos 

benefícios para sua formação, otimizar atividades virtuais com segurança. 

Privacidade e segurança em rede, na verdade, dizem respeito a todos os usuários 

que constituem, ao navegarem, compartilharem e inovarem na rede, a inteligência 

coletiva de Lévy. 

Na impossibilidade de negar e proibir as novidades trazidas pelas tecnologias 

da informação e comunicação, Tavares (2014) convida à prática da criticidade: tem-

se que refletir, contextualizar, atualizar e dialogar criticamente, a fim de constituir 

cidadãos críticos, capazes de avaliarem e analisarem contextos, sentidos implícitos, 

interesses em jogo e de estabelecerem links, cidadãos que formem novos cidadãos; 

portanto, não cabem mais “ações unilaterais de convencimento” que geram entraves 

na relação pais-filhos. Trata-se de um processo que precisa ser potencializado na 

escola e na família, um processo que sofre influência do contexto sociocultural e 

econômico mais geral. 

Segundo Volpi (2014), a autonomia, a identidade e a interação são processos 

formadores do sujeito vividos de modo intenso na adolescência. Respectivamente, 

referem-se à tomada de decisão, construção do espaço pessoal distinto do 

familiar/escolar e gerência da própria vida; à busca de respostas para si acerca de 

quem se é; à expansão do campo relacional para além do familiar e experimentar 
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outros relacionamentos, culturas e valores. A Internet é um desses novos espaços 

interativos, que pode propiciar tanto ampliação de conhecimento, relacionamento e 

formas de expressão como também vulnerabilidade a riscos, mostrando que a 

Internet não parece ser, em si mesma, uma bênção nem uma maldição. 

 

O que vai determinar um uso positivo ou negativo por parte dos 
adolescentes não é apenas a Internet em si, pois, em certa medida, 
ela reproduz as contradições, conflitos e tensões presentes na 
sociedade. O que vai fazer a diferença é a qualidade das 
informações, do apoio e do acompanhamento que os pais, 
educadores e adultos de referência vão oferecer aos adolescentes 
para que usufruam da melhor maneira possível dessa nova 
tecnologia de informação e comunicação (VOLPI, 2014, p. 85). 

 

Então, a participação da família é fundamental nesse processo. A participação 

de outros atores sociais também. No contexto macro, outras medidas que alcançam 

mais pessoas têm sido apontadas, tais como o desenvolvimento de políticas 

públicas que visem à segurança do cibernauta no mundo virtual. Tomando-se as 

pesquisas internacionais, conforme Livingstone e Haddon (2009), referindo-se à 

pesquisa EU Kids Online, no sentido de elevar ao máximo as oportunidades, as 

políticas públicas devem observar: o mais elevado grau de difusão da Internet levam 

à redução das diferenças de gênero e socioeconômicas no seu uso; inclusão digital 

onde o número de usuários seja pequeno; o acesso a conteúdo em língua inglesa 

aumenta os riscos e as oportunidades e quando em língua de pequena dimensão 

reforçam as oportunidades se aumentada oferta; serviços públicos audiovisuais 

incentivam as oportunidades e reduzem riscos; a ênfase midiática nos riscos on-line 

que não inclui as oportunidades gera maior ansiedade nos pais quanto ao uso da 

Internet pelas crianças; a cultura de pares na mediação do uso da Internet se 

diversifica entre equilíbrio família e pares, inibição das amizades (culturas que 

restringem o brincar na rua) e quartos aparelhados com multimídia (culturas 

individualizadas); equilíbrio entre proteção e capacitação, para não aumentar os 

riscos nem restringir aprendizagens, combinando regulamentação, letramento digital 

e acessibilidade; a tendência dos processos educativos aumentarem o uso e a 

sofisticação no uso da Internet, o que requer provisão de tecnologias da informação 

e comunicação e educação digital nas escolas.  

No sentido de diminuir os riscos, prosseguem Livingstone e Haddon (2009), 

as políticas públicas devem observar: ambiente virtual regulado na aplicação de lei, 
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acessibilidade e design do sítio virtual, nos métodos de busca de informação, nos 

prestadores de serviços e de conteúdos, nos recursos de segurança on-line; os altos 

níveis de autorregulação podem resultar em mais informação segura; “ações de 

sensibilização” que enfoquem os países de elevado risco, de adesão rápida e 

recente à Internet e aqueles em que o seu uso pelas crianças é maior do que pelos 

pais; as ações de sensibilização citadas não devem focar crianças como vítimas e 

adultos como transgressores apenas, pois as crianças podem gerar riscos e estarem 

vulneráveis; a impossibilidade de confiar apenas nos pais para garantirem a 

segurança dos filhos; a avaliação da eficácia do letramento virtual no aumento da 

capacidade crítica da criança quanto à realidade virtual. 

Considerando que “O cotidiano de cidadãos, governos e organizações 

depende cada vez mais de aplicações baseadas nas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e, sobretudo, das redes de comunicação que as interligam” 

(BARBOSA, 2014, p. 23), pode-se concordar com Volpi (2014), quando afirma que 

cabe à família, à sociedade e ao Estado auxiliarem os adolescentes a se tornarem 

competentes e hábeis para o exercício da cidadania e para tornar a sociedade 

melhor.  

Muitos esforços têm sido envidados na intenção de investigar e otimizar o uso 

da novas mídias digitais ao navegarem na Internet crianças, adolescentes, jovens, 

seus pais/responsáveis ou cuidadores, bem como de discernir o que cabe às 

famílias, ao governo, aos cidadãos individualmente. Esses esforços incluem, ainda, 

a tentativa de se estar em um “lugar de movimento” com Morin (2015, p. 48).  

Desse modo, o desafio de abordar o impacto das (novas) mídias (digitais) 

sobre a comunicação no contexto interacional familiar, adotando a perspectiva 

sistêmica e abraçando a proposta interdisciplinar, guarda a mesma tensão que 

anima o pensamento complexo e toda a existência de Morin (2015, p. 07), “[...] uma 

tensão permanente entre a aspiração a um saber não fragmentado, não 

compartimentado, não redutor, e o reconhecimento do inacabado e da incompletude 

de qualquer conhecimento”. Esse desafio não prescinde da interdisciplinaridade, que 

faculta o encontro profícuo entre conceitos e teorias na construção de saberes, na 

produção de conhecimento.  
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3 A INTERDISCIPLINARIDADE: ARRANJOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E 

INOVAÇÃO NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO    

 

O olhar sistêmico dos estudiosos da Teoria da Comunicação e da Abordagem 

Sistêmica de Família, inspirado na Teoria Geral dos Sistemas e nas Teorias da 

Comunicação, encontra maior suporte epistemológico no pensamento complexo 

moriniano, a fim de tentar analisar o complexo fenômeno da relação entre as (novas) 

tecnologias (digitais) e a comunicação – entendida como comportamento, logo, 

como interação e relacionamento –, considerando-o atravessado por fatores 

econômicos, sociais, políticos, culturais e tecnológicos que inter-retroagem para 

conformar muitas transformações em nível da sociedade mais ampla e da subcultura 

familiar, subsistema da sociedade.  

A investigação do referido objeto de estudo promove uma pesquisa 

bibliográfica. Desse modo, tem-se uma metodologia qualitativa, quanto ao problema, 

uma pesquisa exploratória, quanto aos objetivos, e bibliográfica, quanto aos 

procedimentos técnicos. A base teórica deste estudo encontra subsídios na 

Evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação em Recuero (2009), 

Castells (2010, 2011), além de Prensky (2001), Lemos e Lévy (2014) e Barabási 

(2009), que estudam a influência das redes sociais digitais sobre as relações sociais. 

Este estudo, por sua natureza interdisciplinar, alia tais pressupostos aos da 

Abordagem Sistêmica de Família, privilegiando os trabalhos de Watzlawick, Beavin e 

Jackson (1981), para quem todo comportamento é uma forma de comunicação, os 

estudos dos “processos familiares” de Day (2010), bem como as proposições de 

Calil (1987), e “os ciclos de vida familiar” de Carter e McGoldrick (2007), que, entre 

outros, concebem família como sistema aberto e, por conseguinte, assinalam a 

interdependência entre os familiares e a influência recíproca que uns exercem sobre 

os outros e todos sobre cada um em particular, no ambiente familiar e extrafamiliar. 

Pode-se, aqui, elencar entre os pesquisadores da Kids Online que investigam os 

modos de uso e os riscos da utilização das novas mídias digitais por crianças e 

adolescentes e seus pais/responsáveis, no Brasil e na União Europeia, Barbosa 

(2014), Livingstone (2014) e Tavares (2014).  
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Os estudos interdisciplinares oferecem uma possibilidade de avançar para 

além de um paradigma pautado na “inteligência cega” de que fala Morin (2015), que 

desintegra as realidades-chave que atravessam as fendas distintivas das disciplinas, 

para fazer ver o óbvio: “Precisamos enfrentar a complexidade antropossocial, e não 

dissolvê-la ou ocultá-la” (MORIN, 2015, p. 14). De acordo com Alvarenga et al. 

(2011), fundamentando-se em Santos (1995), o paradigma hegemônico da ciência 

moderna, que tem o racionalismo de Descartes e o empirismo de Bacon, 

condensados no positivismo do século VIII, concebe apenas as disciplinas formais 

da lógica e da matemática e as ciências empíricas, segundo o modelo mecanicista 

das ciências naturais como formas de conhecimento científico. Surge, então, a 

interdisciplinaridade, porque, afirmam os autores sob orientação moriniana, o 

paradigma hegemônico exclui os fenômenos complexos não redutíveis à ordem, às 

leis gerais e às unidades elementares; porque a lógica formal não comporta o 

afrontamento dialógico e dialético das contradições da realidade e, também, porque 

as disciplinas ignoram o que existe entre e além de suas fronteiras. Para Alvarenga 

et al. (2011), a interdisciplinaridade coloca-se como forma alternativa de produzir 

conhecimento científico com o propósito de complementar o conhecimento 

disciplinar e não de superá-lo, uma vez que ele não enquadra a realidade toda, o 

que evidencia seus limites. 

Assim, conforme o Documento de Área 2013 da CAPES, em 2008, a 

interdisciplinaridade é introduzida no contexto da Pós-graduação devido à 

necessidade de estudar a natureza complexa de problemas que requerem diálogos 

entre disciplinas próximas e entre disciplinas de áreas diferentes, entre saberes 

disciplinar e não disciplinar, visando a novas formas de produção de conhecimento e 

formação de recursos humanos, que assumam como objeto de investigação 

fenômenos que se colocam entre fronteiras disciplinares, implicando desafios 

teóricos e metodológicos. A interdisciplinaridade converge duas ou mais áreas do 

conhecimento, não da mesma classe, que contribuem para o avanço das fronteiras 

da ciência e tecnologia, transferindo métodos de uma área para outra, gerando 

novos conhecimentos ou disciplinas. Sendo, de fato, grandes os embates 

epistemológicos e teórico-metodológicos, busca-se estabelecer a relação entre 

saberes, propor o encontro entre teoria e prática, filosofia e ciência, ciência e 

tecnologia, ciência e arte, para responder aos desafios do saber complexo, 

caracterizando-se como espaço privilegiado, em virtude de sua própria natureza 
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transversal, para avançar além das fronteiras disciplinares, articulando, transpondo e 

gerando conceitos, teorias e métodos, ultrapassando os limites do conhecimento 

disciplinar e dele se distinguindo.  

Desse modo, na opinião de Alvarenga et al. (2011), a interdisciplinaridade 

produz inovação na produção do conhecimento, pois ao lado das trocas teóricas, 

metodológicas e tecnológicas, traz a possibilidade de criação de novos conceitos, 

modelos, teorias, metodologias e tecnologias de pesquisa; dentre essas, destacam-

se as trocas teóricas, porque é nos sistemas teóricos que a produção e o avanço do 

conhecimento se manifestam como tal. Observando-se todas essas proposições 

 

Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um 
empreendimento interdisciplinar todas as vezes em que ele 
conseguir incorporar os resultados de várias especialidades, que 
tomar de empréstimo a outras disciplinas certos instrumentos e 
técnicas metodológicos, fazendo uso dos esquemas conceituais e 
das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim 
de fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido 
comparados e julgados. Donde podermos dizer que o papel 
específico da atividade interdisciplinar consiste, primordialmente, em 
lançar uma ponte para ligar as fronteiras que haviam sido 
estabelecidas anteriormente entre as disciplinas com o objetivo 
preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente positivo, 
segundo modos particulares e com resultados específicos 
(JAPIASSU, 1976, p. 75, ênfases do autor). 

 

Nesse sentido, navegando entre ciência e não ciência, Morin (2015, p. 99) diz 

fundamentar-se “Sobre a ausência de fundamentos, isto é, a consciência da 

destruição dos fundamentos da certeza”, buscando meios de pensar através das 

inter-retroações, incertezas e contradições, lutando contra a mutilação do 

conhecimento, certo de que a essência do mundo é inconcebível e de que a 

complexidade acha-se no âmago da relação entre o simples – um momento entre 

complexidades – e o complexo, uma vez que essa relação é simultaneamente 

antagônica e complementar. 

A complexidade é o princípio regulador que atenta para a realidade do tecido 

fenomênico em que se vive e que constitui o mundo. A ciência avança porque é 

complexa; os louros da redução são obtidos sempre a custa de uma nova 

complexificação. “Enfim, a complexidade científica é a presença do não científico no 

científico, o que não anula o científico; ao contrário, lhe permite exprimir-se” 

(MORIN, 2015, p. 106). 
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A complexidade “[...] é a incerteza no seio de sistemas ricamente 

organizados” (MORIN, 2015, p. 35, ênfases do autor). Morin (2015) esclarece que o 

pensamento complexo não recusa a clareza, a ordem, o determinismo, as ideias 

gerais, apenas os toma por insuficientes. Na reforma paradigmática de Morin, pela 

"transformação multidimensional" da ciência em seus imperativos intangíveis, a 

unidade da ciência apreende, graças à “teoria da auto-eco-organização”, unidade e 

diversidade, continuidade e ruptura, pois a física, a biologia e a antropologia, não 

mais entidades fechadas, guardam sua identidade, numa perspectiva 

transdisciplinar, "indisciplinar". Uma ciência que admite e integra o antes banido 

acaso, que integra o meio ambiente no conceito de mundo e o ser auto-eco-

organizado no conceito de sujeito, que reconhece a inventividade e a criatividade; 

uma ciência que prevê a adequação do objeto a si e de si ao seu objeto. Aqui, as 

alternativas clássicas de caráter absoluto que contrapõem unidade/diversidade, 

acaso/necessidade, quantidade/qualidade, sujeito/objeto, holismo/reducionismo, 

tornam-se antagônicas e também complementares pela "unidade complexa" que 

une, numa dialetização, o pensamento analítico-reducionista e o pensamento da 

globalidade.  

O desafio, portanto, de alcançar uma compreensão, não holística, contudo, 

tão ampla quanto possível do objeto que investiga esta pesquisa, quando se vale do 

olhar sistêmico dos teóricos da Comunicação e das Ciências da Família, numa 

proposta interdisciplinar, não prescinde do pensamento complexo de Morin, porque 

 

[...] a complexidade é a união da simplicidade com a complexidade; é 
a união dos processos de simplificação que são seleção, 
hierarquização, separação, redução, com os outros contraprocessos 
que são a comunicação, que são a articulação do que foi dissociado; 
e é a maneira de escapar à alternação entre o pensamento redutor, 
que só vê os elementos, e o pensamento globalizado, que só vê o 
todo (MORIN, 2015, p. 102-103).  

 

Cabe, assim, doravante, fazer comunicar o que foi selecionado, analisado, 

reduzido, a fim de articular o que foi dissociado, na tentativa de alcançar uma 

compreensão do complexo fenômeno em estudo, aspirando ao conhecimento 

multidimensional, tendo por certo a impossibilidade de um conhecimento completo e 

da onisciência. 
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4 AS (NOVAS) TECNOLOGIAS (DIGITAIS) E A COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO 

DAS FAMÍLIAS 

 

Investigar o modo pelo qual o uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação impacta o comportamento comunicacional no contexto familiar não 

requer apenas considerar a relação entre tais variáveis somente em termos de 

causalidade linear, ou seja, não se mostra suficiente analisar unidirecionalmente o 

modo pelo qual a evolução tecnológica afeta a comunicação em família, pois é 

preciso contextualizar a relação entre tais variáveis na complexa organização 

sociocultural das civilizações, uma vez que a concepção sistêmica de família indica 

que a história das famílias se mistura à história das outras instituições e das 

organizações sociais. Parafraseando Morin, a sociedade se autoproduz ao produzir 

bens e serviços. Ela se auto-organiza, organizando a produção de bens e serviços e 

a formação de seus cidadãos e pode se autodesenvolver, desenvolvendo o que ela 

contribuiu para gerar. Pessoas, bens e serviços são gerados socioculturalmente, 

enquanto participam (ativa ou passivamente) do processo que os gera ao longo da 

história. A família, subsistema aberto e dinâmico da sociedade, idem. 

A comunicação em família é poderosamente impactante para a vida de seus 

membros. Avançando por seus ciclos de vida, demarcado pelas sucessivas 

gerações, a família comunica aos seus as suas regras e os seus valores, as suas 

tradições e crenças, os seus padrões de comportamento e suas atitudes – “profecias 

autorrealizáveis” –, autogerando-se pela “recursão organizacional”, pois o produto 

das interações são, ao mesmo tempo, causa e produtor das relações produzidas, 

num ciclo de autoconstituição, auto-organização e autoprodução contínuo, através 

de um processo dialógico, em que ordem e desordem se suprimem e/ou colaboram 

e geram organização e complexidade, considerando que o sistema familiar com 

todas as suas implicações está em seus subsistemas com suas peculiaridades e 

vice-versa. É nesse processo que se constituem as identidades no âmbito da família, 

que se conformam as suas configurações e que se modifica o modo de conceber 

suas gerações, que se alteram seus padrões de comunicação e que emergem 

oportunidades e vulnerabilidades para aqueles que a compõem. 
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Sendo a família subsistema da sociedade, a comunicação em família, tal 

como a entendem os teóricos da comunicação e da concepção sistêmica de família, 

não se restringe à troca de informação em termos do conteúdo das mensagens 

compartilhadas nem deve ser compreendida como um modelo de ação e reação, 

mas deve ser tomada no nível transacional, que considera o contexto interacional da 

família, já que os padrões de comportamento, isto é, os modos de comunicação e de 

interação definem relacionamentos humanos no meio intra e extrafamiliar. Os 

membros das famílias interagem uns com os outros dentro do sistema familiar – que 

inclui os subsistemas casal, filhos, irmãos, pais, as famílias nuclear, de origem e 

extensiva – e com o sistema extrafamiliar, num fluxo recíproco constante de 

informação, energia e material, ou seja, num fluxo em que inter-retroagem fatores 

físicos, geracionais, emocionais, econômicos, sociais, culturais, políticos e 

ecológicos que contribuem para conformar a comunicação em família, isto é, os 

relacionamentos e a interação no ambiente familiar. 

Analisar, portanto, o impacto das mídias (digitais) sobre a comunicação em 

família, implica observar, historicamente, este complexo fenômeno, a partir das 

transformações tecnológicas, políticas, econômicas, sociais, culturais, para entender 

como tais vetores agem, reagem e se entrecruzam em inter-retroações provocando 

transformações nele, enquanto se transformam, no diverso e rico panorama 

sociocultural. Um estudo baseado em uma perspectiva sistêmica não pode 

prescindir, então, do pensamento complexo de Morin, pois o paradigma complexo 

moriniano não somente confere maior suporte epistemológico à Teoria dos Sistemas 

sobre a qual se embasa a concepção sistêmica de família, mas também permite ter 

uma visão não exatamente holística, mas bastante ampla do complexo fenômeno a 

que se dedica esta pesquisa, na medida em que mostra os “efeitos de rede” em 

nível macrossocial alcançando o comportamento comunicacional das famílias, que, 

por sua vez, altera as relações sociais mais amplas.  

A vida em sociedade exige adaptação, adequação e atualização de seus 

cidadãos, impondo-lhes sempre novas demandas, às quais eles precisam tentar 

corresponder em tempo hábil. Essas pessoas que estão convivendo em uma 

sociedade que se torna, cada vez mais, tecnológica, em nível macro, são 

professores e estudantes, clientes e fornecedores, empresários e funcionários, 

políticos e cidadãos, profissionais ativos e inativos de diversas áreas, industriais e 

operários, donas de casa e prestadores de serviços, entre outros. Essas pessoas 
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são as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, que compõem 

as comunidades e experimentam em cada etapa de vida necessidades específicas 

no contexto da família e da sociedade. Essas mesmas pessoas são, em nível de 

subsistema familiar, os pais e filhos, os irmãos, os avós e netos, tios e primos, 

cônjuges que constituem os núcleos familiares e que precisam se esforçar para 

atender aos padrões de comportamento e interação propostos pela sociedade e, 

simultaneamente, criar estratégias para enfrentar as crises advindas dos eventos 

predizíveis e impredizíveis ao atravessarem os “ciclos de vida familiar”, enquanto 

atendem aos padrões de interação de sua própria subcultura familiar, que ora se 

identificam ou se complementam, ora divergem absolutamente daqueles da 

sociedade. 

Assim, novos modos de interação são apresentados pela dinâmica 

convivência em sociedade às famílias a partir da evolução tecnológica. Partindo da 

tradição oral, a sociedade caminhou lentamente da escrita às mídias massivas. 

Nesse momento, o homem era aquele que buscava desenvolver formas de se 

comunicar, de democratizar a informação, de eternizar suas memórias e de afirmar a 

expressão de seu pensamento. Uma informação demorava muito tempo para ser 

veiculada e alcançar uma abrangência que viesse impactar a sociedade de modo 

global, produzindo reações que articulassem muitas pessoas ao mesmo tempo. 

Então, as transformações sociais advindas desse processo, também, eram mais 

lentas e mais localizadas. A televisão, por exemplo, começa a produzir uma 

comunicação mais ampla e rápida, favorecendo a globalização. Com a criação dos 

computadores e o advento da Internet, a velocidade com que a informação circula e 

a amplitude dos efeitos que produz na sociedade é tal, que o homem experiencia, 

hoje, a “interconexão planetária”. A evolução tecnológica, então, avança velozmente, 

alcançando um espectro bastante amplo de atores sociais, independentemente da 

proximidade física, pela copresença das mídias massivas e pós-massivas, que 

promove a privatização do espaço público e a publicização midiatizada do espaço 

privado, usufruindo as possibilidades do tempo real e do tempo diferido do 

ciberespaço. O homem se vê, agora, como aquele que busca eternizar seus feitos 

na memória numérica mundial, vislumbrando coordenar e sincronizar a memória 

digital multicultural em escala planetária. Ampliam-se as habilidades desenvolvidas 

nas redes sociais para integrarem as novas habilidades requeridas pelas redes 
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sociais digitais, e, nesse processo, o homem se transforma, continuamente, 

enquanto modifica o ambiente.  

Nesse sentido, os atores sociais experimentam, em seu cotidiano, uma 

conformação sempre nova do contexto sociocultural influenciada, ao longo do 

tempo, pelos avanços tecnológicos que inter-retroagem com os vetores políticos, 

econômicos, culturais e sociais, assumindo, então, novas identidades. Novas 

imagens se apresentam no cenário sociocultural e novas representações sociais 

convidam, seduzem ou impingem os atores sociais a assumirem novos papéis 

sociais, ou seja, a redefinirem constantemente sua identidade pessoal e coletiva. A 

primeira corresponde a uma resposta à pergunta “quem sou eu?”, e a segunda 

equivale responder à questão “quem sou eu nesse grupo?”. Novas identidades se 

tecem nas interações e nos laços criados pelos “conectores sociais” no ciberespaço, 

onde, inclusive, as identidades podem ser forjadas em identificações. No espaço 

físico ou no espaço virtual, podem-se estabelecer, por exemplo, laços fortes ou 

frágeis e relacionamentos sólidos ou líquidos. No hibridismo entre o espaço físico e 

o virtual, as pessoas (re)constroem suas identidades, adotam ou não identificações, 

expressam sua individualidade, compartilhando valores e objetivos comuns de modo 

personalizado, vivenciando experiências que transformam suas vidas de modo real, 

enfim, elas se tornam politizadas usufruindo a possibilidade da “circulação multimídia 

e imediata de vozes”.  

Historicamente, então, as “desordens” se colocam no macrossistema e 

exigem que as famílias se desprendam da “programação” e vislumbrem elementos 

que colaborem para a elaboração de novas estratégias, a fim de promoverem 

integração e reorganização do sistema familiar em novas bases, alcançando uma 

nova “ordem”. Assim, a família se autoeco-organiza e se reinventa ao longo da 

história, e os atores sociais precisam estar sempre abertos a responderem de um 

novo modo à pergunta “quem sou eu nesse grupo familiar?”. As respostas a esta 

pergunta se diferenciam constantemente à medida que a sociedade apresenta 

novas propostas às famílias e elas se comportam socialmente de modo novo, 

fazendo surgir novas formas de se perceberem, em função das novas habilidades e 

estratégias que os atores sociais/membros das famílias precisam desenvolver para, 

por exemplo, criarem e usarem as tecnologias sempre novas e desafiadoras – objeto 

de interesse deste estudo.  
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Nessa perspectiva, as sociedades pré-históricas, organizadas em 

“matrimônios grupais”, com suas tecnologias não midiáticas, hoje, consideradas 

rudimentares, primeiramente, habilitaram pais e mães para serem caçadores e 

coletores de alimentos, a mulher era quem determinava a linhagem e os filhos eram 

filhos de todos os homens e mulheres; num segundo momento, os homens 

passaram a ser os hábeis agricultores e domesticadores de animais e a mulher, 

símbolo da fertilidade, era a sua parceira nessa empresa; num terceiro momento, o 

homem passou a ser alguém completamente diferente, pois além de “descobrir” que 

ele determinava a linhagem, a conquista de territórios e as colônias agrícolas 

realçaram-lhe a virilidade, e a mulher se tornou alguém subjugada a sua autoridade, 

juntamente com os filhos. Nesse momento histórico, surge a família patriarcal: o 

homem é o provedor e o centro em torno do qual gravitam a mulher e seus filhos, 

modelo familiar que sustenta o patriarcalismo em todos os setores da sociedade. A 

sociedade capitalista industrial formulou o trabalhador destituído de sua 

subjetividade, o indivíduo e a família consumistas e o aldeão globalizado e 

capitalista; a família nuclear burguesa, sob a “tecnologia do corpo social”, produziu o 

filho higiênico e os pais/cônjuges higiênicos, a família higiênica, enfim, o cidadão 

higiênico, disposto a atender plenamente aos interesses políticos e econômicos da 

época.  

A sociedade capitalista informacional segue essa tendência, forjando o 

trabalhador individualizado em seus atributos pessoais, os “netizens”, o ser humano 

de “alto grau de alterabilidade”, o cidadão jornalista, o cidadão e a família que 

consomem e produzem informação, aqueles que precisam desenvolver habilidades 

e adquirirem os dispositivos que processem as informações, para alimentarem o 

ciclo de retroalimentação entre a inovação e o seu uso; produz, ainda, uma família 

nada convencional, que, talvez, se possa nomear de família transexual, na qual o pai 

“grávido” gera os filhos do casal, por meio de inseminação artificial, em que seus 

próprios óvulos foram fecundados por espermatozóides doados. Decai, assim, a 

família patriarcal, em função da inter-retroação de inúmeros vetores, tais como 

fatores demográficos, tecnologias de reprodução assistida, tecnologias midiáticas, 

movimentos sociais, movimentos de identidade sexual e de gênero, movimentos 

reativos, divórcios, economia informacional, entre outros, para fazer surgir diversos 

arranjos familiares. Além do casamento tradicional, as famílias se (re)configuram em 

famílias monoparentais e famílias recasadas, em famílias homoafetivas e famílias 
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anaparentais, em relações no estilo “viver juntos”, nos casais semisseparados, nos 

relacionamentos virtuais. Nesse contexto de muitas reconfigurações sociais, pais, 

mães e filhos, em alguns casos, estão formulando respostas para a pergunta “quem 

sou eu/somos nós nesse novo grupo familiar?”. Contudo, a velocidade das 

transformações pode não lhes conceder esse tempo.  

A sociedade informacional se estende na sociedade da “intercomunicação” e 

da “interconexão planetária”, com o cibercidadão politizado, mobilizando movimentos 

sociopolíticos, e conclama todos a serem cibernautas dromoaptos ou cibercidadãos 

dromoaptos, para continuarem interagindo e pertencendo à cibercultura, isto é, para 

serem cidadãos incluídos e não cidadãos excluídos da nova cultura que ora se 

estabelece. Este momento histórico prossegue, produzindo configurações familiares 

não convencionais: a e-family, que gera os filhos e os cônjuges virtuais, compondo 

um sistema familiar virtual de fato, reconhecido legalmente, e a família poliafetiva, 

que se constitui socioafetivamente de fato, mas não (ainda) de direito. A família 

virtual, que apresenta os filhos virtuais, o pai virtual, os cônjuges virtuais, em um 

primeiro momento, coloca em evidência um sistema familiar virtual. Porém, uma 

observação mais atenta pode levar à constatação de que o hibridismo entre o 

espaço físico e o virtual, característico das cidades contemporâneas alcança o 

contexto interacional familiar. A e-family, embora constituída via mídias digitais e 

mantida, expressivamente, por intermédio delas há treze anos, comporta 

subsistemas que não se estabeleceram nem se mantém apenas por meio das 

referidas mídias, pois ele comporta, também, a mãe não virtual e os irmãos não 

virtuais, as famílias de origem e extensivas virtuais e não virtuais, registrando, então, 

a copresença dos subsistemas familiares físicos e virtuais em um mesmo sistema 

familiar.  

De igual modo, a virtualidade conjuga em si tal hibridismo, pois habita o 

espaço físico e a cibercultura. Nas redes sociais, a virtualidade é experimentada 

através do mundo da significação que começa com a linguagem, da atribuição de 

expectativas a outrem, das vivências espirituais, do espaço de memória e de 

promessa que renova o sentido. Nas redes sociais digitais, a virtualidade é 

vivenciada através da comunicação mediada pelas das tecnologias digitais. Dessa 

forma, esse hibridismo alcança a subcultura familiar, também, de outra forma, pois a 

comunicação em família mescla, hoje, a comunicação mediada e não mediada pelas 

novas tecnologias da informação e comunicação. 
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Observa-se, nessa trajetória histórica, a remodelação das identidades, 

seguindo tendências que surgem pela influência do uso das novas mídias digitais na 

cultura contemporânea híbrida, pois esta cultura integra as características da cultura 

virtual e não virtual, o que se evidencia pelo comércio físico e pelo e-commerce, pela 

contas bancárias em agências físicas e pelas contas on-line, pelos cursos 

presenciais e on-line, por exemplo. As gerações familiares também obedecem a 

esse espírito, pois elas sempre foram definidas apenas cronologicamente, 

entretanto, até o advento da Internet. Os critérios trazidos pelas redes sociais digitais 

se acrescem aos das redes sociais, na sociedade ocidental contemporânea, fazendo 

emergir diferenças culturais entre as gerações, que até então, obedeciam apenas à 

sequência cronológica dos “ciclos de vida familiar”, em uma regularidade que, 

também, se altera pelas novas configurações familiares, como apresentada, por 

exemplo, pelas famílias recasadas, que podem apresentar em seus subsistemas 

filhos casados e filhos recém-nascidos. As pretensas “gerações digitais”, das quais 

inicialmente cuidava este estudo, quais sejam, os “nativos digitais” e os “imigrantes 

digitais”, também não mais são definidas, vinculando-se a cronologia e a 

familiaridade no uso das mídias digitais somente. Essas categorias se desdobram, 

em pesquisas recentes, em “nativos digitais imersos”, “nativos digitais não imersos”, 

“imigrantes digitais imersos” e “imigrantes digitais não imersos”, a partir de estudos 

que acrescem à época do nascimento e à familiaridade com as novas mídias 

digitais, o comportamento e a vivência do usuário no ciberespaço, ao se constatar 

que há imigrantes que têm ampla vivência no ambiente on-line e há nativos que 

(quase) não transitam por ele. Atualmente, pais, adolescentes e crianças são tão 

hábeis no uso das mídias digitais que se tem mudado o perfil do usuário on-line. 

Cresce o número de cibernautas no seio das famílias. Os pais e os filhos já 

transitam frequentemente pelas redes sociais (digitais). 

Nessa cadeia geracional mesclada pela virtualidade, os membros das famílias 

têm de conciliar, na constituição de suas identidades, novas aprendizagens, em 

função do uso crescente das mídias digitais que potencializam a própria evolução. 

Experiências vividas no ambiente não virtual, agora, estão, também, presentes no 

ambiente on-line. As famílias que lidavam com o bullying e a invasão de privacidade 

no mundo não virtual, atualmente, lidam, também, com o ciberbullying e com a 

invasão de privacidade também na esfera digital; elas consultam livros impressos e 

e-books, transitam pelas comunidades físicas e pelas comunidades virtuais. Assim, a 
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flexibilidade, a adaptabilidade e a resiliência podem favorecer a expansão das 

habilidades de convivência usadas na rede social para acomodar os novos hábitos 

característicos das redes sociais digitais e vice-versa. Nesse sentido, os princípios 

expressivos da cibercultura – liberação da palavra; conexão e conversação mundial; 

reconfiguração social, cultural e política –, aplicados às relações familiares, podem 

favorecer o pensar de modo colaborativo, plural e aberto, por meio do incremento da 

argumentação e da contra-argumentação na comunicação familiar, que habilitam os 

familiares a monitorarem o próprio ato de pensar e a administrarem deliberadamente 

seu raciocínio e interação, e a se expressarem de modo crítico e autônomo. Então, 

por meio da (meta)cognição e da (meta)comunicação, os familiares podem se tornar 

mais aptos para discutirem e se posicionarem em relação aos direitos de navegar na 

Internet, à ascensão social que ela parece proporcionar, ao aspecto da publicidade 

direcionada a públicos-alvo, à complementaridade midiática, ao grau de exposição 

nos perfis das ferramentas virtuais, à “violência invisível”, às implicações dos 

“personagens alternativos”. Trata-se da “aprendizagem coletiva” do ambiente on-line 

aplicada ao convívio familiar, se a família tem a intenção de se colocar como capital 

social na vida de seus membros/atores sociais e se tem interesse de potencializar as 

capacidades cognitivas – memória, percepção, possibilidades de raciocínio, 

aprendizagem ou criação – dos seus membros, a fim de habilitá-los para a 

“computação social”, para os relacionamentos virtuais e não virtuais, no ambiente 

intra e extrafamiliar, dando-lhes, à semelhança da Internet, a “potência do agir 

autônomo”, para a deliberação individual e coletiva. 

Outrossim, as estratégias de enfrentamento disponíveis às famílias para 

lidarem com suas crises na esfera não virtual podem ser aplicadas às dificuldades 

relacionais apresentadas pela cultura audiovisual no uso das tecnologias 

multimodais. As famílias podem buscar se inteirar melhor dos aspectos que a 

incomodam para lidarem de modo construtivo com as emoções e sentimentos 

despertados por esses impasses, para melhor se adaptarem à nova realidade, 

valendo-se de sua fé e valores, usufruindo o apoio social oferecido pela 

comunidade/sociedade e empenhando-se para o desenvolvimento individual e 

coletivo de seus membros, que estão expostos à vulnerabilidade e às oportunidades, 

tanto no ambiente on-line quanto no ambiente físico.  

No entanto, as famílias podem não acompanhar esse movimento, oferecendo 

aos seus membros riscos e oportunidades em seus processos comunicacionais. A 
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própria família pode estar potencializando os riscos atribuídos às vivências on-line. 

Os fenômenos da pseudomutualidade e da lealdade familiar podem impedir que os 

familiares se diferenciem e construam com autonomia o seu “espaço pessoal” ou 

podem favorecer o estabelecimento de relações mutuais, em que a diferenciação 

não condiciona o pertencimento, também, no que tange ao uso das tecnologias, a 

depender do modo como a família o experiencia. Por exemplo, é preciso observar se 

as longas horas de atividade on-line de crianças, adolescentes e jovens, de alguns 

cônjuges e de não (ainda) muitos avós têm sido motivo de conflitos relacionais no 

âmbito familiar e se têm posto em questão a proximidade física/topográfica e a 

proximidade virtual, no sentido de que as pessoas estão mais comunicativas 

virtualmente e mais incomunicáveis fisicamente, promovendo uma individualização 

que se oculta pelas múltiplas interações. Nesse sentido, há que se verificar se esse 

distanciamento acontece independentemente do uso das mídias, ou seja, deve-se 

observar se o diálogo e a metacomunicação fazem parte da vivência cotidiana da 

família no mundo não virtual e se o distanciamento atribuído à relação intensa 

desses cibernautas com as mídias digitais estariam, de fato, apenas no âmbito das 

redes sociais digitais. É preciso notar, ainda, se estas questões realçam o 

cumprimento da missão estabelecida pela família e estimulam a supressão da 

divergência, levando as famílias a rechaçarem as novidades trazidas pela 

cibercultura, se as mídias representam para elas uma ameaça a ser evitada.  

O “efeito Rashomon”, que favorece o autoconhecimento e o conhecimento do 

sistema familiar, talvez, possa elucidar tais aspectos, e até mesmo ir além, se 

revelar, por exemplo, que todos estão se comportando do mesmo modo sem o 

notarem. Absortos em seus smartphones, navegando de uma página a outra na 

Web, além de estarem atendendo à demanda da sociedade altamente tecnológica, 

que os leva à necessidade e ao desejo de transitarem no espaço físico e virtual o 

tempo todo, os familiares podem estar reproduzindo os padrões de comunicação da 

família no uso das novas tecnologias. Assim, o modo de uso das mídias pelos 

familiares estaria expressando as contradições das famílias em relação aos seus 

padrões comunicacionais, tal como a Internet expressa as desigualdades e as 

contradições sociais, quando, por exemplo, parece democrática, mas não o é 

plenamente, e quando, em tese, alcança indistintamente a todos, mas não o faz. Os 

padrões de comunicação, assim como os fenômenos sociais, são gerados no 

intercâmbio comunicacional, ou seja, são produzidos, então, podem ser alterados, 
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reproduzidos de um novo modo, o que contribui para desnaturalizar a qualidade da 

comunicação no contexto das famílias, contexto primeiro em que é gerada a 

identidade, local onde se articulam o sentido de pertencimento e o sentido de ser 

separado.  

Nessa perspectiva, há que se observar se os padrões de comunicação 

produzidos na interação familiar podem estar se estendendo para a comunicação 

entre os membros da família no uso das mídias digitais. Se o padrão de conduta 

familiar obedece à sequência comunicacional que se verifica na modalidade de 

comunicação simétrica, por exemplo, pode ser que a comunicação mediada pelas 

tecnologias digitais expresse a competição que caracteriza essa sequência 

comunicacional, fazendo com que a referida comunicação pareça um embate, por 

acontecer mediada pelas tecnologias digitais. Outro fator que pode trazer 

dificuldades é que, na comunicação mediada tecnologicamente, a linguagem dígita 

não traduz tudo o que se pretende comunicar, pois não se pode considerar todo o 

contexto interacional pela ausência da linguagem analógica. Isso pode fazer com 

que uma pessoa digite uma mensagem com certa intenção e a outra pessoa a 

receba, interpretando-a de outro modo. Outro aspecto a ser considerado nessa 

interação é a “definição de eu”, que pode ser confirmada, rejeitada expressamente 

ou desconfirmada, também, na comunicação mediada pelas tecnologias da 

informação e comunicação, quando, respectivamente, valida-se a comunicação, 

rechaça-a ou ignora-a completamente, pelo silêncio, pela interrupção da conversa 

ou pelo bloqueio do contato, excluindo a pessoa da relação, também, nos 

relacionamentos virtuais. Então, não sendo facultado às pessoas a possibilidade de 

não se comunicarem, os familiares devem observar mais um risco em seu 

comportamento comunicacional: a valorização do aspecto de relação em detrimento 

do aspecto de conteúdo, que pode criar impasses no relacionamento por atingir o 

outro em nível pessoal. 

Nesse sentido, como “locus da vida psíquica”, por excelência, se a família 

promove a delimitação entre os subsistemas por meio de fronteiras semipermeáveis 

e se ela suporta a desorganização do sistema, através dos seus “ciclos de vida”, até 

alcançar um novo equilíbrio funcional, ela permite a alternância de funções entre 

seus membros – ora ser quem ensina ora ser quem aprende, por exemplo –, 

favorece o “processo de individuação” de seus membros, pelo qual eles podem se 

sentir livres para se diferenciarem e continuarem pertencendo a esse núcleo familiar, 
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num processo de construção de autonomia e autoexpressão, ou seja, de 

constituição de sua própria identidade. Essas são as características da “família 

saudável”, uma microrrede social (digital) que pode, dessa forma, contribuir para que 

seus filhos entendam de cidadania (digital), reputação (digital), solidariedade 

(digital), pesquisas (on-line), invenções (on-line), (ciber)democracia e consciência 

crítica para transitarem pelas redes sociais (digitais), aprendendo a evitar os riscos e 

usufruir com segurança as oportunidades oferecidas pela cibercultura, tal como 

apontados pelas pesquisas da rede temática Kids Online, ao enfatizarem a 

importância da mediação parental e da educomunicação no uso das novas 

tecnologias digitais.  

Estas pesquisas mostram que, na União Europeia, a competência on-line 

aumenta com a idade e o uso da Internet pelos pais torna-os competentes para 

mediarem o uso das tecnologias digitais pelos filhos, deixando-os menos ansiosos e 

preocupados. No Brasil, as pesquisas apontam que as imagens positivas que jovens 

e crianças têm sobre suas descobertas on-line conduzem à autoimagem positiva, 

mostra que eles buscam usar a Internet com segurança e que são capazes de lidar 

com o constrangimento. A pesquisa revela, ainda, que cresce o acesso à rede pelo 

celular e nos espaços coletivos das casas, que as atividades on-line privilegiam o 

acesso às redes sociais seguido de trabalhos escolares, pesquisas e convívio com 

amigos. Os riscos mais expressivos referem-se à exposição do usuário que opta 

pelo perfil público e as habilidades que sobressaem são o bloqueio de usuários e 

instrução para transitarem pelo ciberespaço com segurança. O tratamento ofensivo 

e as mensagens de ódio são pouco expressivos e crescem na razão direta do 

aumento da idade dos cibernautas. As pesquisas evidenciam, também, que as redes 

interferem na construção da identidade individual e coletiva, identidade de gênero, 

além de retratar as desigualdades econômicas das classes sociais e a mudança de 

perfil da criança on-line, que deixa de ser sozinha um “nativo digital”. As discussões 

que se tecem a partir das referidas pesquisas propõem profícuas reflexões acerca 

da finalidade da Internet, do esvaziamento de sentido em seu uso, da 

dessensibilização que pode advir de imagens que banalizam a violência e a 

sexualidade, da substituição das redes sociais pelas redes sociais digitais, entre 

outras. 

Se a construção da identidade social acontece em contexto marcado pela 

relação de poder e se essa relação de poder, neste momento histórico, submete-se 
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ao capital informacional, de fato, está em questão uma nova relação entre a 

tecnologia e os processos comunicacionais sociais, de modo que se torna 

imprescindível a inclusão digital, que pode começar na família pela “mídia-

educação”, a fim de que se constituam “identidades de projeto”. Uma família pode 

impactar a sociedade pelo seu potencial de inclusão, se ela não discrimina os seus a 

ponto de excluí-los, também, em relação ao uso das tecnologias digitais, quando 

vistas como uma ameaça que pode descompor a relação familiar, sob a alegação de 

modificar a estabilidade dos padrões relacionais da família, atitudes características 

de relações pseudomutuais. Uma família que adota uma postura inclusiva expressa 

o valor da conexão geracional das redes sociais e das conexões em redes sociais 

digitais como capital social, um capital que depende mais da qualidade das 

interações entre os membros das famílias/atores sociais e menos da articulação 

entre o capital financeiro e o capital industrial (a alta tecnologia). Inclusão digital, que 

implica o capital técnico, o econômico, o cognitivo, o social e o intelectual, é uma 

questão, então, que diz respeito às famílias, às escolas, às demais instituições 

sociais, às organizações, ao governo, enfim, a todos coletivamente e a cada um 

individualmente, se se pretende que a sociedade experimente não apenas as 

desventuras, mas, especialmente, os louros da “ciberdemocracia planetária”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

CONCLUSÃO 

 

O tema da presente dissertação é a complexa relação entre as tecnologias 

midiáticas e a comunicação que se estabelece no contexto interacional familiar na 

sociedade ocidental contemporânea, lugar e momento em que os relacionamentos 

sociais, logo, as interações em família têm sido impactadas pelo uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação. A comunicação, nesta pesquisa, é 

entendida na perspectiva dos teóricos da comunicação, que a concebem como 

comportamento comunicacional, portanto, como interação e relacionamento. Foram 

investigados o breve histórico das tecnologias da informação e comunicação; a 

evolução das redes sociais para integrarem as novidades trazidas pelas redes 

sociais digitais; a construção sócio-histórica de família atravessada pelas influências 

tecnológicas, sociais, culturais e econômicas, desde os agrupamentos pré-históricos 

até a sociedade da “interconexão planetária”; as gerações na era digital; o 

comportamento social no ciberespaço; a concepção sistêmica de família e de 

identidade; as transformações experimentadas pela família ao longo de seus “ciclos 

de vida”; a comunicação como comportamento, e o comportamento familiar no 

ciberespaço. 

Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar a influência da utilização das 

novas tecnologias da informação e comunicação no contexto comunicacional das 

famílias. Constatou-se que o uso das tecnologias midiáticas massivas e pós-

massivas promove impactos no contexto interacional familiar, confirmando a 

hipótese de que, historicamente, transformações no cenário sociocultural mais 

amplo se aliam à evolução tecnológica, produzindo alterações nos modos de 

comunicação – entendida como comportamento, logo, como relacionamento e 

interação – em família. O estudo deste complexo fenômeno, a partir da perspectiva 

sistêmica, mostra, então, que o avanço tecnológico inter-retroage com os aspectos 

econômicos, sociais, culturais e políticos, causando modificações consideráveis na 

comunicação no contexto das famílias, uma vez que esse processo dinâmico tece 

novos contextos no sistema macrossocial, ao definir a nova morfologia – as redes – 

da sociedade contemporânea, impactando a cultura que precisa se modificar para 

interagir com as inovações da cibercultura, a economia que se submete ao capital 

informacional nas relações financeiras e comerciais realizadas pelas organizações e 

instituições sociais, a política pelo empoderamento do cidadão e pela gestão sempre 
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mais informatizada e transparente, e as relações sociais que se tornam mediadas, 

agora, também, pelas tecnologias digitais. Impactando e transformando os 

processos comunicacionais dos atores sociais, essas transformações impactam as 

relações no contexto das famílias, que, por sua vez, impactam as relações sociais 

mais amplas, sendo a família subsistema da sociedade. 

Os objetivos específicos dispostos na introdução deste trabalho foram 

atendidos na medida em que se estabeleceu um recorte histórico da Evolução das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, a fim de se vislumbrar aspectos 

familiares e sociais mais amplos relativos às novas tecnologias da informação e 

comunicação que interferem na comunicação familiar; foram identificados 

pressupostos da Abordagem Sistêmica de Família que colaboraram para melhor 

compreender o comportamento familiar no espaço virtual e não virtual, e as 

implicações que dele decorrem para a comunicação e os relacionamentos em 

família; discutiu-se o modo pelo qual o uso das novas mídias digitais altera a 

comunicação, ou seja, o comportamento, na subcultura familiar. Deste último 

objetivo, inferiu-se que o uso das (novas) tecnologias (digitais) impacta de modo real 

os relacionamentos e a interação no contexto das famílias, na medida em que, as 

inovações tecnológicas participam das inter-retroações com os aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, produzindo, assim, transformações no contexto 

interacional familiar, de muitas formas: caracterizando de um novo modo as 

gerações familiares; criando novas representações sociais, logo, propondo novos 

papéis aos membros das famílias/atores sociais, aos quais eles tentam 

corresponder, (re)definindo, constantemente, suas identidades; modificando os 

padrões de comunicação, a interação e os relacionamentos em âmbito familiar e 

extrafamiliar; reconfigurando as famílias; apresentando novos riscos e oportunidades 

a todos os membros das famílias/atores sociais, que precisam transitar pelas redes 

sociais (digitais). 

Os resultados obtidos foram os esperados, pois uma aproximação desse 

complexo fenômeno comunicacional, numa perspectiva sistêmica, apoiada no 

pensamento complexo moriniano, mostrou expressivas interferências do uso das 

novas tecnologias da informação e comunicação nos processos comunicacionais no 

ambiente familiar e indicou de que modo as tais mídias interferem e alteram os 

modos de relacionamento no contexto interacional familiar. 
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A convivência familiar tem se mostrado um enorme desafio para as famílias e 

para as sociedades ao longo dos séculos. Neste momento histórico, a comunicação 

em família tem, nas novas mídias digitais, mais um ingrediente que a incrementa 

enquanto a transforma. Historicamente, pode-se perceber que a evolução 

tecnológica alavanca o desenvolvimento. Se, na sociedade capitalista industrial, a 

TV contribui para o desenvolvimento de um país industrializado e para a 

globalização, na sociedade capitalista informacional a Internet, acelerando os 

processos comunicacionais, promove a “interconexão planetária”. O motor da 

economia deixa de ter o capital financeiro por primazia, que passa a se submeter ao 

capital informacional, modificando o perfil do trabalhador e as relações de trabalho, o 

perfil do ator social e as relações sociais, o perfil da política e as relações políticas, 

logo, o perfil dos membros das famílias e as relações familiares. Se na esfera 

econômico-empresarial, o legado da Internet é transformar as empresas, ao atores 

sociais/membros das famílias seguem o fluxo da autoeco-organização ou são 

excluídas do processo. Na esfera política, o cibercidadão se empodera e se organiza 

politicamente, participando dos rumos que toma sua nação, ao articular movimentos 

sociais de natureza sociopolítica, religiosa, de identidade sexual e de gênero, 

reivindicando direitos e propondo mudanças, pois que um produtor e não mais 

apenas consumidor de informação. Na esfera sociocultural, vão se construindo 

novas identidades sexuais, sociais e de gênero, novas identidades e identificações 

no mundo virtual, novas configurações familiares. Essas mudanças não acontecem 

paralelamente. Todos esses aspectos interagem sistemicamente em um equilíbrio 

dinâmico de forças, seguindo uma tendência autorreguladora, característica dos 

sistemas complexos, alterando os contextos, mudando a vida das pessoas e seus 

modos de se relacionarem. Mudam-se as identidades dos atores sociais. Mudam-se 

as identidades dos familiares. Eles precisam conciliar os antigos hábitos e práticas 

da cultura com os da cibercultura, para continuarem pertencendo e participando do 

contexto sociocultural midiatizado, do qual todos dependem de algum modo.  

Assim, no âmbito pessoal e/ou profissional, todos precisam aderir, direta ou 

indiretamente, de forma imersa ou não imersa, à cibercultura que requer 

dromoaptidão. Pais e filhos são impelidos, então, a adquirirem habilidades para se 

lançarem no “hipertexto audiovisual digitalizado”, obedecendo às demandas do 

“espaço de fluxos” e do “tempo intemporal”. Nas relações familiares, novos papéis 

são impostos ao subsistema pais. Os pais/cuidadores devem prover “senhas 
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infotécnicas de acesso à cibercultura” para capacitarem seus filhos a 

desempenharem suas tarefas acadêmicas e continuarem pertencendo à nova 

cultura hibridizada pela virtualidade do mundo on-line; eles têm que adquirir 

conhecimento para usarem os aparatos tecnológicos e serem mediadores no uso 

das novas tecnologias digitais, que expõem seus filhos a riscos, enquanto oferecem 

a eles oportunidades no ambiente on-line. O subsistema filhos, também, é convidado 

a assumir novos papéis; os filhos precisam aprender a utilizar o ambiente on-line de 

modo a incrementar a “inteligência coletiva”, de modo a realizarem suas curiosas 

investigações e estabelecerem relacionamentos de forma segura. Eles precisam 

entender, agora, de cidadania digital, de reputação digital, de ciberbullying, de 

sexting e de vulnerabilidade on-line. Novos papéis experimentam, também, o 

subsistema casal, pois os cônjuges conhecem novidades no relacionamento 

conjugal, também, mediado pelas tecnologias digitais, inclusive, flexibilizando 

padrões relacionais esperados em relação ao casamento. O sistema família, 

subsistema da sociedade, move-se do “matrimônio grupal” à e-family, passando pelo 

modelo patriarcal que, na sociedade contemporânea, reorganiza-se em um sem-

número de configurações, com prenúncios de conformarem uma família grupal em 

nova versão, que não parece tão nova assim, pois que esteve sempre presente em 

algumas culturas.  

As novas tecnologias digitais, inauguradas pela criação dos computadores e 

incrementadas pelo advento da Internet em novas mídias digitais, ganham evidência 

e, em alguns momentos, assumem o lugar de vilã das relações familiares. Como 

aconteceu, no passado, com a televisão, que, para alguns, ameaçava homogeneizar 

socioculturalmente a sociedade e padronizar comportamentos no âmbito das 

famílias; nesse aspecto, o que parece haver de homogeneidade deve-se à 

imprescindibilidade das novas mídias digitais, que mais parecem potencializar a 

diversidade, incrementar a “inteligência coletiva” e a democracia. Seria reducionista, 

portanto, pensar em termos de causalidade linear, também, no que concerne a tais 

questões. A vulnerabilidade sempre se apresentou às famílias oferecida pelas redes 

sociais; agora, também, pelas redes sociais digitais; além disso, a Internet faculta 

riscos e oportunidades.  Assim, a visão sistêmica, corroborada pelo pensamento 

complexo moriniano, permite constatar as mudanças tecnológicas, políticas, 

econômicas, sociais e culturais inter-retroagindo na subcultura familiar, colaborando 

para conformar novos contextos nesse subsistema da sociedade, que se tecem na 
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relação dialético-dialógica dos membros das famílias com o cenário sociocultural 

mais amplo, impactando de igual modo a sociedade, tanto no que diz respeito ao 

uso das mídias digitais quanto em relação aos seus padrões de interação não 

mediados pelas referidas tecnologias.  

Além disso, máquinas, dispositivos, aplicativos, fluxos de energia não têm 

poder de decisão; a autonomia dos computadores é de outra natureza. As pessoas, 

no uso de sua liberdade e responsabilidade, decidirão se utilizarão a Internet a seu 

favor, a favor de sua família e da sociedade ou contra si, contra a sua família e a 

sociedade. A qualidade da comunicação no ambiente familiar está pautada, também, 

em sua própria dinâmica relacional e não guarda, necessariamente, apenas relação 

com a utilização da Internet. No uso responsável de sua liberdade, então, os 

cidadãos/membros das famílias, podem assumir novos posicionamentos a partir de 

questionamentos acerca da finalidade da Internet e do fluxo veloz da “alterabilidade” 

da identidade, ou seja, podem decidir se querem a Internet para alguma coisa ou 

para coisa alguma, se, realmente, querem essa alterabilidade toda e se a querem, 

também, para alguma coisa ou para coisa alguma. Tais reflexões se apoiam na 

perspectiva tratada neste estudo de que os fenômenos sociais/familiares são 

construídos sócio-historicamente. Conceber que “a significação vem do espírito” 

significa dizer que a atribuição de significados que dão sentido à vida está no cerne 

da constituição da identidade, que pode ser construída com autonomia. De igual 

modo, são construções os modos de se comunicar em família, ou seja, de interagir e 

de se relacionar no ambiente familiar. 

A partir do exposto, verifica-se que as (novas) mídias digitais colaboram, de 

fato, para a reinvenção do comportamento comunicacional no contexto das famílias: 

novas identidades, nova forma de perceber as gerações, novas configurações, 

novos padrões de interação, novos riscos e oportunidades emergem influenciados 

pelo uso das mídias digitais no contexto interacional familiar. Seguindo essa 

tendência, provavelmente, continuarão a fazê-lo. A família, subsistema da 

sociedade, que parece mesmo caminhar a passos largos rumo à “ciberdemocracia 

planetária”, será, quem sabe, mais uma vez reinventada, pois que desejada por 

todos.  
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