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Dados:

– 80% dos brasileiros entre 10 e 24 anos são internautas

– Desses, a maioria esmagadora usa a Rede como 

ferramenta de comunicação (90%). 

– 75% usam para isso, principalmente, os sites de rede 
social, seguidos pelos mensageiros e emails.

– O percentual de uso dos SRS é semelhante entre os 

internautas de classe A, B, C e DE. 

Fonte: Comitê Gestor da Internet, 2009



A principal apropriação da 
Internet, pelos jovens 

brasileiros é como 
ferramenta de ferramenta de 

COMUNICAÇÃO e 
SOCIALIZAÇÃO.



A principal ferramenta que 

representa essa apropriação 

hoje são os hoje são os 

SITES DE REDE SOCIAL



• O principal site de rede social hoje, no Brasil é o Orkut. Outros, como o Facebook 

começam a despontar. Sites que não se encaixam originalmente nessa definição 

são apropriados como site de rede social (ex. Twitter)



Site de rede social é diferente de rede social. 

Eles publicizam as redes.

SRS: 1) perfis; 2) conexões entre os perfis; 3) 

redes sociais públicas (boyd & Ellison)



Sites de Rede Social ainda possuem determinadas 

características: (boyd)

- “Buscabilidade”

- Persistência- Persistência

- Replicabilidade

- Audiências invisíveis

Essas características vão influenciar a apropriação simbólica 
dessas ferramentas e sua cultura emergente.



• Três eixos de apropriações simbólicas:

– A Vida Hipermidiática

– A Vida em Rede

– A Publicização da Vida

AS APROPRIAÇÕES:

Perfis como narrativas

Redes Associativas– A Publicização da VidaRedes Associativas

Tudo é rede social



• Perfis são performances (Goffman)

• Narrativas do eu, prontos a refletir a última 
“atualização”. (Donath)

• “Se está vivo, está no Orkut”

• “Tem que colocar no Orkut que tá solteiro…”

• Social Browsing (Stutzman)• Social Browsing (Stutzman)
• Perfil pensado para uma “audiência”

• Marcas narrativas – comunidades, notícias, status updtates 

• Aplicativos adicionados do perfil funcionam como 
marcas simbólicas do self.

• Buddy Poke

• Jogos





• Comunidades são marcas simbólicas de 

interesse e gosto (aplicativos também) (boyd)

• Inversão do processo de estabelecimento do laço social 

(libertação do corpo)

• Maior controle em cima das impressões construídas

• Associação e conversação são intercaladas

• “mostra que eu gosto [do grêmio] e meus amigos vem 

discutir o jogo comigo”

• “sempre dá pra começar um assunto”



• Tudo é rede social: Mesmo aquelas 

ferramentas que não foram criadas pra isso 

(Exemplo: Twitter)

• Expectativa de que todas as ferramentas • Expectativa de que todas as ferramentas 

funcionem dentro de redes sociais (mostrar 

para os amigos, publicar do celular)



• Três eixos de apropriações simbólicas:

– A Vida Hipermidiática

– A Vida em Rede

– A Publicização da Vida

A VIDA EM REDE:

Hipermidiática

Pública– A Publicização da VidaPública

Coletiva



A VIDA HIPERMIDIÁTICA

• Sempre conectados 

(homogeinização do online x 

offline) (Baron)

• Sites de rede social como 

extensões do espaço social extensões do espaço social 

(boyd)

•Tudo online: TV, Rádio, series, 

ídolos (hibridização dos meios)





A VIDA PÚBLICA

• Imperativo da visibilidade (Lemos)

• “Mercado” de performances

• Social Browsing (Stutzman)

• Conversações públicas (Herring)• Conversações públicas (Herring)

• Todos visíveis – “buscabilidade” 

(boyd)

•Público x Privado = noções 

diferentes (?)



A VIDA COLETIVA

• Ações coletivas/cooperação (fãs/ 

subculturas - Amaral)

• Tudo migra para a Rede

•Todos visíveis – “buscabilidade

• Sites de rede social como 

apropriações (tudo é rede socia e 

cada site tem um propósito) 

•Pseudo-anonimato



• Uma nova cultura proveniente das apropriações 
dos sites de rede social

• Marcas simbólicas que perpassam o offline

• Confundem/transformam as noções de público e 
privado

• Modificam as noções do social
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