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Introdução 

Em janeiro de 2011, o mundo acompanhou, entre incrédulo e atônito,  o desenrolar de 

uma insurreição popular na Tunísia que, deflagrada pelo sacrifício do jovem tunisiano 

Mohamed Bouazizi1, levou milhares de manifestantes às ruas, conseguindo o 

improvável: encerrar, em poucos dias, 23 anos da ditadura de Ben Ali. Em sequência, 

movidos pelo sucesso da revolução tunisiana, manifestações de rua, protestos e atos de 

desobediência civil ocorreram no Egito provocando a queda de Mubarack, que há 30 

anos impunha o único regime que a vasta maioria dos jovens manifestantes havia 

vivenciado em seu país. Mais recentemente, manifestantes saíram às ruas na Líbia, 

ameaçando a ditadura de Kadafi, e também no Iêmen, Argélia, Jordânia, Bahrain e 

Omã.  

Mas, após tantos anos de aparente passividade e desamparo, o que favoreceu e sustentou 

essas mobilizações?  

Parece não haver dúvida de que as novas tecnologias de informação e comunicação —

em especial, as redes sociais— tiveram um papel fundamental nesses movimentos, 

razão pela qual eles passaram a ser chamados de revoluções cibernéticas, ou ainda, 

revoluções do Facebook, dos Twitters, do correio eletrônico ou dos blogs2. É claro que 

todos aqueles países compartilhavam motivos para o início das manifestações, como o 

desemprego, os baixos salários, a violação de direitos humanos, a violência policial, a 

corrupção e a concentração de poderes nas mãos de governos totalitários, mas, sem 

sombra de dúvida, o que mobilizou e sustentou os protestos foram as interações 

mantidas pelas pessoas na internet.  

Castells (2011), renomado cientista social e estudioso da “sociedade em rede”, afirmou 

que as insurreições populares no mundo árabe constituíram a mais importante das 

muitas transformações que as TIC induziram e facilitaram em todos os âmbitos da vida, 
                                                
1 Mohamed Bouazizi, de 26 anos, vendedor ambulante de frutas e verduras que, impossibilitado de 
continuar pagando propinas aos fiscais, acabou tendo sua mercadoria e sua balança confiscadas. 
Desesperado por não ter como sustentar sua família, o rapaz ateou fogo ao próprio corpo. 
2 Na Tunísia, os bloggers, driblando os censores e os instrumentos controlados pelo Estado, exibiam fotos 
e vídeos feitos por celulares mostrando as mortes de manifestantes, o que deu inicio à revolta nacional. 
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marcando um ponto de inflexão na história social e política da humanidade. Ele 

reconhece que a internet constituiu uma condição necessária, mas não suficiente, pois as 

raízes da revolta residem na exploração e na opressão. Entretanto, o fato de que ela 

eclodiu e se alastrou sem ser esmagada de imediato só foi possível  graças à densidade e 

rapidez da mobilização proporcionada pelas novas tecnologias. E isto é também o que 

as faz serem tão temidas pelos governos totalitários. 

Segundo Castells, esse novo cenário de comunicação globalizada, em rede e que se 

nutre da colaboração de milhões de usuários, não é apenas uma ferramenta mais potente 

à nossa disposição; ela transformou a comunicação interpessoal e mudou a nossa 

maneira de  viver, pois ninguém que está inserido diariamente nas redes sociais (este é o 

caso de 700 dos 1, 2 milhões de usuários) continua sendo a mesma pessoa. Para 

Castells, a internet é o espaço social do nosso mundo, um lugar híbrido, construído na 

interface entre a experiência direta e a mediada pela comunicação e, sobretudo, pela 

comunicação na internet.  

Diante da força da cultura digital, ou cibercultura, de seu impacto nas condutas de 

indivíduos e grupos, consideramos necessário refletir sobre o fenômeno das 

representações sociais (RS) neste novo cenário tão complexo e tão distinto daquele no 

qual a obra seminal de Moscovici foi gestada. E foi essa mesma obra que nos inspirou a 

propor estas reflexões. Lembremos que Moscovici inicia sua elaboração teórica 

retomando o conceito de representação coletiva, proposto por Durkheim, e mostrando 

que este se referia a uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais, 

englobando os referentes à ciência, aos mitos e à ideologia. Entretanto, diz Moscovici, 

na medida em ele não explica “a pluralidade de modos de organização do pensamento, 

mesmo que sejam todos sociais, a noção de representação perde sua nitidez” 

(MOSCOVICI, 1961/1976, p.40). Além disso, para Moscovici, outra razão para o 

abandono da noção de representação coletiva foi o fato de que esta era muito estática, o 

que correspondia à força das regulações do comportamento presentes nas chamadas 

sociedades primitivas, mas a tornava inadequada ao estudo da sociedade da época (final 

da década de 50 do século passado), dotada de “sistemas muito heterogêneos, políticos, 

filosóficos religiosos, artísticos” (p. 42), e de modos de controle menos rígidos. E 

finaliza: temos que encarar a representação social como uma formação “própria de 

nossa sociedade, de nossa cultura” (p. 43).  

Assim, propomos centrar nossa reflexão em dois pontos:  

1. A cibercultura é, de fato, uma cultura, que produz e compartilha informações, 
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crenças, significados, valores, atitudes e modelos de comportamento? 

2. As redes sociais online propiciam interações significativas, instituindo e partilhando 

significados e orientações para a ação que contribuem para a construção de RS? 

Para responder a essas questões, dividimos o restante deste capítulo em cinco seções.  

Na primeira, apresentamos o que se entende por cibercultura. Na segunda,  analisamos o 

conceito de cultura que pode ser depreendido da obra pioneira de Moscovici. Na 

terceira, tomamos algumas definições das RS como fenômeno cultural, comparando-as 

com o que ocorre na cibercultura. Na quarta, focalizamos as redes sociais procurando 

mostrar características que favorecem diversos tipos de interação e mútuas influências. 

Finalmente, na quinta, dedicada às Considerações finais, procuramos sintetizar  

argumentos que sustentem a alegação de que a cibercultura pode ser vista como uma 

nova estrutura cultural, e as redes sociais online como um equivalente funcional dos 

grupos no estudo das RS. 

 

I. A cibercultura como formação tecnológica e cultural 

É um equívoco recorrente identificar a idéia de cibercultura com o uso do computador e 

da internet. Na verdade, nas últimas décadas, convivemos com computadores pessoais, 

mas também com telefones celulares, câmeras digitais, aparelhos de DVD, cartões 

magnéticos, gerando novos padrões de comportamento que se distinguem nitidamente 

dos anteriores, superando muitos daqueles engendrados no contexto das tecnologias 

analógicas e dos meios de comunicação de massa. O uso da voz via computador, por 

exemplo, rompe com a exclusividade da linha telefônica; interfaces como o Skype e 

Messenger, além de facilitarem as comunicações telefônicas, permitem a conversa 

simultânea de várias pessoas e uso da webcam, que nos deixa ver nossos interlocutores. 

Presentes principalmente nas cidades, mas também no campo, essas tecnologias 

tomaram o cotidiano de instituições de ensino, indústrias, estabelecimentos comerciais, 

bancos, escritórios, organizações diversas e lares, provocando transformações 

significativas que desenham uma nova cultura.  

Qualquer que seja o nome que se dê ao espírito do nosso tempo —“sociedade 

informática” (SHAFF, 1995), “era digital” (SANTAELLA, 2001), “sociedade em rede” 

(CASTELLS, 2000), ou “sociedade do conhecimento” (DRUCKER, 1994)—, o que 

está sendo apontado é o fato de que o homem contemporâneo está inexoravelmente 

inserido na cibercultura (SANTOS; SILVA, 2009). Esse fenômeno corresponde ao 

impacto das tecnologias digitais de informação e comunicação nas sociedades 
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contemporâneas, que oferecem ao sujeito novas formas de ocupar suas horas de lazer, 

de se relacionar, de trabalhar, de adquirir e comunicar conhecimentos, de manifestar sua 

individualidade e criatividade de diversas maneiras, reconfigurando significativamente a 

vida cotidiana. 

As contínuas sofisticações técnicas dos meios de comunicação e a vulgarização dos 

computadores, aliadas à rápida e crescente difusão da internet, foram responsáveis pelo 

surgimento do ciberespaço: o espaço das comunicações online. O ciberespaço é fruto 

não somente das redes de computadores, mas também das redes sociais que se 

apropriam dos computadores e de outras tecnologias numa relação de interdependência. 

Nesse sentido, as TIC digitais não são apenas ferramentas para se obter informações e 

ampliar a comunicação; elas constituem mecanismos estruturantes de novas formas de 

pensar (PRETTO, 2008), fazendo convergir linguagens e mídias que potencializam os 

processos comunicacionais e promovem redes de colaboração. Não se trata, portanto, de 

uma cultura restrita ao ciberespaço, estando tão presente nas atividades humanas que o 

termo cibercultura tem sido usado como sinônimo de cultura contemporânea ou pós-

moderna (FELINTO, 2008).  

Para Lemos (2004) a cibercultura potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica 

cultural, a saber, o compartilhamento, a cooperação, a apropriação dos bens simbólicos, 

na medida em que põe em sinergia processos de modificação criativa de obras, dadas as 

características da tecnologia digital em rede. Esses processos são conhecidos como 

“copyleft”, em oposição à lógica proprietária, centralizadora e fechada do copyright, 

que domina a dinâmica sociocultural dos meios de comunicação de  massa. Para Lemos, 

mais do que uma nova mídia, devemos pensar o ciberespaço como uma incubadora 

midiática, onde novas formas comunicativas —como chats, ICQ, fóruns, blogs, 

weblogs, fotologs, mensagens SMS, jogos eletrônicos, além de redes sociais ( Facebook, 

o Orkut e o Twitter, entre outros)— surgem a cada dia. Nesse sentido, pode-se afirmar 

que o ciberespaço oferece o que há de mais rico na dinâmica identitária de qualquer 

cultura, uma vez que a identidade e a cultura de um povo são especificidades que 

emergem de mútuas influências. 

Podemos, ainda que de modo provisório, adotar uma definição de cibercultura como 

uma ambiência produtora de conhecimentos (informações, crenças, significados, 

valores), condutas (práticas, atitudes) e tecnologias derivadas (como uma “incubadora”). 

Trata-se do espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de criação 



 5 

coletiva de conhecimento e arte característica do século XXI (COSTA, 2005; 

FELINTO, 2008; FOSTER, 2005;  MATRIX, 2006).   

Assim, podemos destacar, entre suas principais características: 

1. estreita convergência entre as formações culturais e o aparato tecnológico; este 

aparato formata a inserção dos indivíduos no ciberespaço e suas possibilidades 

interativas e criadoras; 

2. “liberação da palavra” (LEMOS, 2006; LÉVY,1999) pela livre expressão da opinião 

via web (redes sociais, emails, blogs, podcasting), retirando das mídias de massa o 

monopólio da formação da opinião pública e da circulação de informação; 

3. caráter híbrido das práticas e das interações, pela reconfiguração de práticas e  

modalidades midiáticas sem substituição de seus respectivos antecedentes, ou seja, uma 

nova mídia não substitui as anteriores.  

4.  relativização dos limites do tempo e do espaço; 

5. aceleração do processo de criação de novas ficções, narrativas que recriam a 

percepção do mundo e sustentam identidades subjetivas e coletivas e a visão de mundo 

(COYNE, 2001); ao mesmo tempo que todas estas novas formações culturais ou “novas 

ficções” são infiltradas por mitos arcaicos (TOFTS, 2005); 

6. dado o caráter de imersão do sujeito, produz-se uma dificuldade em separar o que é 

ficção (criada por ele, ou por outro usuário ou membro de rede) do que é a realidade, 

efeito já existente na televisão (THOMPSON, 1999; LIPOVETSKY, SERROY, 2011), 

mas que é potencializado no ciberespaço. 

7. modificação radical do modelo clássico da comunicação baseado no esquema 

emissor-mensagem-receptor: o computador online é um sistema aberto que permite 

autoria e co-criação na construção do conhecimento e na troca de informações diversas, 

graças à passagem da lógica da transmissão, baseada no modelo “um-todos”, para a 

lógica da interatividade, da comunicação “todos-todos” (SILVA, 2010)   

Vejamos, a seguir, porque consideramos que a cibercultura pode ser vista como uma 

nova estrutura cultural compatível com as concepções de cultura que podem ser 

depreendidas do trabalho original de Moscovici. 

 

II. O conceito de cultura na obra de Moscovici  

O livro “La Psychanalyse, son image, son public” não é um tratado sobre o conceito de 

cultura e não se propõe a isto. Todavia essa obra está repleta de referências à dinâmica 
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social, às formas de interação social, à estrutura da sociedade e às formações culturais. 

Assim, mesmo não apresentando uma teoria da cultura, o livro inaugural de Moscovici 

revela uma concepção particular de cultura. Antes de examinarmos essa concepção, 

retomando alguns extratos que consideramos sugestivos, cabe esclarecer que tivemos o 

cuidado de não buscar uma rotulação da teoria das RS (TRS) situando-a em um 

determinado enquadre sociológico da cultura, embora façamos algumas comparações 

com outros autores. 

Em uma das primeiras vezes em que procura expor a noção de RS (e ele o faz de muitas 

maneiras ao longo do livro), Moscovici (1961/1976, p.39) escreve: 
Nós sabemos que elas correspondem de uma parte, à substância simbólica que 
entra na [sua] elaboração, e de outra parte, à prática que produz esta mesma 
substância, assim como a ciência ou os mitos correspondem a uma prática 
científica ou mítica. 
 

Aqui, de forma explícita, ele define as RS como formas simbólicas cujo funcionamento 

é similar ao de outras formas simbólicas (ele se refere especificamente à ideologia, à 

religião, aos mitos, à ciência e, algumas vezes à noção de visão de mundo). Como 

formas simbólicas, as RS não estão descoladas do universo exterior dos indivíduos e 

grupos, ou seja, elas não estão em ruptura com as estruturas sociais: 
Logo de início, nós consideramos que não há ruptura predeterminada entre o 
universo exterior e o universo do indivíduo (ou do grupo), que sujeito e objeto 
não são forçosamente heterogêneos em seu campo comum. O objeto está 
inscrito em um contexto ativo, em movimento, posto que ele é parcialmente 
concebido pela pessoa e a coletividade (1961/1976, p.46) 
 

Na concepção apresentada, as formas culturais participam do mundo do discurso, 

reforçando seu caráter de forma simbólica. A posição do autor quanto à dinâmica entre 

grupos e RS, entre coletividade e formas simbólicas, aponta para a concepção de cultura 

presente na obra como um operador conceitual (MOSCOVICI, 1961/1976, p.50, 51). 

Em trabalho posterior (MOSCOVICI, 2003) o autor destaca que as RS são expressivas: 

elas demarcam a identidade dos grupos, orientam a formação de estereótipos referentes 

a outros grupos e indicam a posição social de cada um deles por meio dos significados 

que carregam. Além disso, elas são prescritivas, permitem a leitura das situações, 

indicando aspectos relevantes e orientando o julgamento e a decisão sobre as ações 

desejáveis, ou seja, elas prescrevem as condutas adequadas, aceitas ou intoleráveis. São, 

portanto, formas culturais simbólicas, padrões organizados de significados 

historicamente produzidos, coletivamente partilhados, associados a processos 

sociocognitivos e em interação com as estruturas sociais. 
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O leitor desatento pode cair na armadilha de pensar que, dado o reconhecimento 

explícito da herança de Durkheim, a visão de cultura presente na TRS seria, também, 

tributária das posições durkheimianas. Para este autor, as formas simbólicas 

predominam sobre as estruturas, dado que elas formatam o funcionamento social, as 

instituições e as condutas; trata-se do princípio da “primazia do social” (DURKHEIM, 

1967). Moscovici, ao contrário, nos aponta uma visão dinâmica, interativa, acerca da 

relação entre formas simbólicas (ideologia, mitos, conhecimento científico, RS, crenças 

religiosas e outras) e as estruturas sociais, destacando-se aí os grupos e as instituições. 

Para ele, o problema maior de Durkheim neste ponto não foi o de estabelecer a vida 

social como condição para todo pensamento organizado existente nos fenômenos 

culturais, nem a posição recíproca, que foi o principal investimento daquele autor: a de 

demonstrar como as formas coletivas de pensamento moldavam o universo psicológico 

dos indivíduos. Para Moscovici, a principal lacuna no pensamento durkheimiano foi não 

abordar a pluralidade dos modos de organização do pensamento social, deixando 

escapar sua natureza dinâmica nas diferentes interações com as diversas estruturas do 

social. Ao desconsiderarmos as diversas formas de interação que ocorrem no 

ciberespaço não estaríamos também deixando escapar a natureza dinâmica e a 

pluralidade dos modos de organização do pensamento social. 

A concepção de cultura de Moscovici parece se aproximar da de Geertz (1973) que dá 

ênfase às formas simbólicas, instituindo o que ele chamou de concepção semiótica da 

cultura, que corresponde ao padrão de significados incorporados nas formas simbólicas. 

Este padrão inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, 

graças aos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham informações, 

experiências e crenças. A concepção de cultura presente em “La Psychanalyse, son 

image, son public” converge em outro ponto importante com a concepção semiótica: as 

formas simbólicas (no caso, as RS) expressam conjuntos de significados historicamente 

construídos e partilhados. Coloca-se, então, a questão: como a parte não-simbólica da 

cultura (estruturas sociais) se relaciona com as formas veiculadas por signos? 

 Retomemos a concepção de Thompson (1999), que define os fenômenos culturais 

como formas simbólicas em contextos estruturados. Tal concepção inscreve as formas 

simbólicas nas estruturas sociais que passam a ser vistas como condições de produção 

das próprias formas simbólicas, o que resulta em uma exigência essencial para o estudo 

dos fenômenos culturais: a necessidade de tomar o funcionamento das estruturas sociais 
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(como os grupos e as instituições) como um dos elementos essenciais de sua 

interpretação.  

A concepção de cultura presente na obra inaugural de Moscovici também se aproxima 

da de Lévy-Strauss (1974, p.344), na qual a interpretação de qualquer signo ou 

manifestação cultural depende de um sistema de representações. Esse sistema de 

representações tem ligação estreita com as relações sociais que o sustentam, do mesmo 

modo que é “impossível conceber relações sociais fora de um meio comum que lhes 

sirva de sistema de referência”. 

Concluindo, o que se buscou evidenciar aqui é que, desde o início, a concepção de 

cultura que subsidia a TRS põe em relevo o fato que a relação entre estruturas sociais e 

representações, tomadas como formas simbólicas, é dinâmica. O que nos leva a sugerir 

que mudanças significativas operadas pela cibercultura nas instâncias do social (grupos, 

comunidades, organizações, instituições) podem estar gestando uma nova “era das 

representações sociais”.   

 

III. As representações sociais como fenômeno cultural  

O conceito de RS é definido por Moscovici (1961/1976) como uma forma simbólica, 

um fenômeno cultural que é próprio da sociedade de seu tempo. Não resta dúvida, 

portanto, que as RS são fenômenos culturais, porém, o que marca sua natureza distinta 

de outras formas simbólicas pertencentes ao que ele chama de pensée sociale, é sua 

gênese associada à difusão do conhecimento científico na vida social e ao fato de 

constituírem o equivalente do senso comum nas sociedades contemporâneas. Trata-se 

(...) da formação de outro tipo de conhecimento adaptado a outras necessidades, 
obedecendo a outros critérios, em um contexto social preciso. (...) Ele participa 
então da homeostase sutil, da cadeia de operações pelas quais as descobertas 
científicas transformam seu meio e se transformam ao atravessá-lo, produzem 
as condições de sua própria realização e de sua renovação. Tendo por pano de 
fundo a mudança histórica decisiva na gênese do nosso senso comum, que 
não é o contágio das idéias, a difusão de átomos de ciência ou de informação 
que nós observamos, mas precisamente o movimento no curso do qual eles são 
socializados (MOSCOVICI, 1961/1976, p.25, grifos nossos) 
 

Esta apropriação e reconstrução do conhecimento científico na vida cotidiana só se 

torna possível na medida em que a ciência passa a ocupar o seu lugar atual na 

estruturação da sociedade e em sua formação cultural. Nesse sentido, as RS são um 

fenômeno “próprio da nossa sociedade, da nossa cultura” (...) “elas constituem uma 

organização psicológica, uma forma de conhecimento particular da nossa sociedade, 

irredutível a nenhuma outra” (p.43).  



 9 

Se as RS são uma manifestação própria da cultura de uma sociedade, “irredutível a 

nenhuma outra”, cabe, então, indagar: não seria necessário repensá-las quando essa 

cultura sofre transformações profundas nas relações sociais e na vida cotidiana das 

pessoas, como as que estão ocorrendo na cibercultura?  

Ao justificar a necessidade do conceito de representações sociais em substituição ao de 

representações coletivas, Moscovici o faz inscrevendo esse fenômeno na sociedade de 

seu tempo, argumentando que esta diferia claramente daquela analisada por Durkheim 

em dois aspectos essenciais: o número crescente de novas informações científicas e 

tecnológicas, e a rapidez com que elas são difundidas graças à evolução dos meios de 

comunicação de massa. Cabe lembrar que a mídia em questão é a do final dos anos 50, 

quando nem sequer a televisão estava popularizada! A distância entre as duas épocas 

comparadas por Moscovici nos parece muito semelhante à que separa o período de 

gestação e emergência da TRS das sociedades contemporâneas, imersas na cibercultura.  

Se as RS surgem como um fenômeno importante dada a aceleração dos processos de 

criação e difusão da informação na virada da década de 50, o que dizer da cibercultura, 

quando essa aceleração torna-se exponencial? Não estaríamos vivendo uma nova 

inflexão, uma “mudança histórica decisiva” na construção do nosso senso comum? 

Não queremos, com isto dizer que a TRS não seja mais adequada ao estudo do senso 

comum em nosso tempo. Ao contrário de Durkheim, Moscovici, ao propor sua teoria, a 

dotou de um dinamismo que supõe a necessidade de adaptações em decorrência de 

mudanças sociais significativas. O que sugerimos aqui é uma ampliação de seu escopo 

de modo a abarcar fenômenos que ocorrem na cibercultura. 

Assim, retomamos, a seguir, algumas afirmações acerca das RS presentes na obra 

seminal de Moscovici, buscando refletir como essas premissas se aplicariam ao 

contexto da cibercultura. 

As representações sociais como preparações para a ação. 

Para sustentar que as representações são uma preparação para a ação, Moscovici 

argumenta que, ao orientar as condutas, elas já as justificam: 
(...) se uma representação social é uma ‘preparação para a ação’, ela não o é 
somente na medida em que guia o comportamento, mas sobretudo na medida 
em que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o 
comportamento deve ter lugar. Ela consegue dar sentido ao comportamento, 
integrá-lo numa rede de relações às quais está ligado seu objeto (MOSCOVICI, 
1961/1976, p. 47).  
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Também na cibercultura os conhecimentos e informações são apropriados e 

reconstruídos coletivamente, preparando e justificando a ação. Isto é válido tanto para a 

comunicação na rede quanto para efetivamente participar de ações, que podem variar 

desde a organização de uma festa beneficente às grandes manifestações, eventos de 

massa, como nas “revoluções cibernéticas” citadas no início deste texto. Lembremos 

que, como foi mencionado, que durante a mobilização, as redes exibiam fotos e vídeos 

feitos por celulares mostrando morte de manifestantes.  

A reconstrução do conhecimento pelos sábios-amadores  

Ao explicar como se formam as RS, Moscovici (1961/1976) afirma que o “homem 

comum” junta, mais ou menos aleatoriamente, conversas ouvidos num café, artigos de 

jornal, o que leu num livro ou ouviu de um especialista. Diz ele: 

Nada nos impõe a prudência do especialista, nem nos impede de juntar os 
elementos mais díspares que nos são transmitidos (...) A finalidade  não é fazer 
avançar o conhecimento, ‘é estar por dentro’, ‘não ser ignorante’, ficar fora do 
circuito coletivo (p.53).  
 

Esta poderia ser uma descrição do usuário típico da internet, que freqüenta chats e 

discute temas em comunidades de interesse específico, “zapeia” por blogs e sites, e 

junta as informações sem muito critério.  

Rheingold (1996) aborda a questão do excesso de informação que caracteriza a web, 

chamando a atenção para o aumento incessante da sinergia das interações online pelo 

crescimento incontrolável do “capital social”3 dos indivíduos nos grupos ou redes. Mas 

esse autor já detectava na jovem web a existência de “contratos sociais informais (…) 

que nos permitem agir como agentes inteligentes uns para os outros” (p.82), 

favorecendo a re-apropriação e reconstrução dos conhecimentos.  

Ainda descrevendo esse trabalho, “mil vezes começado e repetido”, de colagem e 

reconstrução de significados que dá origem às RS, Moscovici (1961/1976), observa: 
O espírito que aí está em ação transforma os membros da sociedade numa 
espécie de ‘sábios amadores’. Como os ‘curiosos’ e os ‘virtuoses’ que, em 
séculos passados, povoaram academias, sociedades filosóficas e universidades 
populares, cada um procura manter contato com as idéias que pairam no ar e 
responder às interrogações que nos atormentam (...) O importante é poder 
integrá-los num quadro coerente do real ou adotar uma linguagem que permita 
falar daquilo de que todo mundo fala. Esse duplo movimento de familiarização 
com o real, pela extração de um sentido ou de uma ordem através do que é 

                                                
3 Bourdieu e Wacquant (1992, p. 14) definem capital social como “a soma de recursos, reais ou virtuais, 
acumulados por um indivíduo ou grupo em virtude de possuir uma rede durável de relacionamentos mais 
ou menos institucionalizados de conhecimento e reconhecimento mútuo”. 
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relatado e pela manipulação dos átomos de conhecimento dissociados de seu 
contexto lógico normal, desempenha um papel capital (p. 53). 

 

O “espírito” aí citado é resultante da exposição cotidiana do sujeito a novas informações 

e à necessidade de integrar o objeto (“maîtriser l´objet”) no seu sistema cognitivo e nas 

condutas. A ciência bombardeia o cotidiano do sujeito que se empenha em transformar 

esses conhecimentos “estranhos” em algo familiar, integrado em seu sistema de teorias 

explicativas do real. Na cibercultura, a quantidade de “idéias que pairam no ar” sobre 

um dado tema é imensa, exigindo dos sujeitos um trabalho cognitivo mais complexo 

para “integrá-los num quadro coerente”. Por outro lado, ao ser socializado em uma rede 

social, a informação reconstruída retorna imediatamente à sua fonte original, 

transformando, não somente seu conteúdo, mas também sua linguagem pelas 

possibilidades de co-construção que essas redes oferecem.  Nesse sentido, a 

cibercultura, está plena de sábios amadores, que “pesquisam”, discutem e formulam 

“teorias”. 

Assim, podemos conceber a cibercultura como uma formação cultural propícia à 

produção não somente de informações, imagens, opiniões, atitudes e julgamentos sobre 

objetos, mas, também, de teorias. Tomemos o exemplo do bullying. No meio científico 

o termo designa atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, 

praticados por um indivíduo ou grupo com o objetivo de intimidar ou agredir outro 

indivíduo (ou grupo) incapaz de se defender. A partir impacto de um massacre ocorrido 

recentemente numa escola no Rio de Janeiro, rapidamente se criaram e circularam na 

internet diversas “teorias” sobre o bullying, “explicando” aquele e vários outros eventos 

similares. De modo espetacular, estas “teorias”, que podemos chamar de representações 

sociais, foram veiculadas na forma de entrevistas de supostos especialistas e artigos de 

jornal, que não são fruto de pesquisa científica, mas de compilações de informações, a 

maioria delas recolhida na... internet! 

 

IV. Redes online podem ser considerados grupos sociais? 

Certamente as redes sociais são o aspecto “instituído” da cibercultura que mais interessa 

aos pesquisadores em RS. Segundo a Wikipédia,  

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 
conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos 
comuns. (...) Muito embora um dos princípios da rede seja sua abertura e 
porosidade, por ser uma ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas 
se dá através da identidade. (...) Não é um limite físico, mas um limite de 
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expectativas, de confiança e lealdade, o qual é permanentemente mantido e 
renegociado pela rede de comunicações. 
 

Desde a virada do século, o número de pessoas conectadas às redes sociais online tem 

crescido exponencialmente. Um levantamento feito em dezembro de 2008 pelo Pew 

Internet Project constatou que 35% dos usuários adultos da internet e 65% dos usuários 

adolescentes nos EUA têm um perfil numa rede social (LENHART, 2009).  

Para participar de uma rede social, basta acessar o site, se apresentar por meio de um 

perfil e indicar amigos com os quais pretende interagir. Uma vez cadastrado, o sujeito 

pode inserir informações pessoais, fotos, vídeos; anexar novos amigos; ver os perfis dos 

amigos e dos amigos dos amigos; postar comentários nas páginas dos outros, indicar 

uma lista de comunidades às quais deseja filiar-se; ou criar uma nova comunidade. As 

comunidades de interação abordam um tema específico e os usuários interessados nesse 

tema podem filiar-se para discutir assuntos pertinentes e compartilhar experiências. 

Nessas comunidades, nas quais interagem pessoas conhecidas e desconhecidas, o grupo 

define as regras para filiação e os assuntos  a serem discutidos; e avalia as contribuições 

postadas, definindo o que é relevante (SANTOS JUNIOR; MANTOVANI, 2010). 

 Facebook, Twitter e Orkut são alguns exemplos de redes que contam com milhões de 

usuários. Pesquisadores, publicitários e ativistas políticos vêem essas redes “como uma 

representação de interações  sociais que podem ser usadas para estudar a propagação de 

idéias, a dinâmica de laços sociais, e o marketing viral, entre outros” (HUBERMAN; 

ROMERO; WU, 2009). Pesquisas acadêmicas sobre as redes têm focalizado questões 

relativas à identidade, auto-estima, privacidade, confiança, bem como à acumulação de 

capital social. A noção de capital social, como já foi mencionado, se refere à habilidade 

dos indivíduos para interagir com pessoas, constituindo uma rede durável de 

relacionamentos que implicam conhecimento e reconhecimento mútuos. A noção de 

capital social, central no estudo das redes, é de especial interesse para o estudo das 

representações sociais, na medida em que nos permite uma estimativa do grau de 

compartilhamento de um  determinado significado. 

Dentre as redes sociais, o Facebook vem se destacando como uma rica fonte de estudo 

para pesquisadores interessados nas interações mantidas nas redes, graças aos seus 

padrões de uso e aos recursos tecnológicos que oferecem. Estudo realizado por Ellison, 

Steinfield e Lampe (2007) examinou a relação entre o uso do Facebook, e a formação e 

conservação de capital social. Análises de regressão conduzidas com os resultados 



 13 

obtidos com estudantes de graduação (N = 286) indicaram forte associação entre o uso 

do Facebook e a formação de capital social. 

Tong et al. (2008) consideram que o Facebook é um espaço particularmente frutífero 

para pesquisadores interessados na comunicação entre os participantes, uma vez que  

esta rede se dedica especialmente a buscar e manter relações e a formar  e gerenciar 

impressões entre os participantes. Todos os membros de um grupo podem interagir em 

um bate-papo do grupo, independentemente de serem amigos confirmados ou não. Os 

participantes podem também criar e compartilhar documentos com seu grupo. Estes 

podem ser visualizados e editados de forma colaborativa, uma vez que qualquer 

membro do grupo pode, a qualquer momento, adicionar ou remover partes do 

documento. O usuário típico do Facebook passa cerca de 20 minutos por dia no site e 

dois terços dos usuários se conectam pelo menos uma vez por dia (ELLISON; 

STEINFIELD; LAMPE, 2007). 

Outra faceta que torna Facebook particularmente atraente para os pesquisadores é a 

existência de aplicativos que podem ser instalados para interações focadas em perguntas 

e respostas (Q&A sites). As perguntas podem ser dirigidas a um determinado tipo de 

pessoa ou para a rede inteira. O Collabio é um programa do Facebook criado para 

facilitar a identificação de pessoas com um determinado tipo de conhecimento ou área 

de especialidade, o que ajuda o usuário interessado em  fazer perguntas dirigidas a um 

determinado tipo de pessoas. As perguntas podem ser  conversacionais, isto é, feitas 

com a intenção de animar uma discussão ou informacionais, quando solicitando dados 

específicos (MORRIS et al. , 2011) 

Com o surgimento da Web 2.04 ampliaram-se significativamente as possibilidades de 

interação nas redes sociais. A Web 1.0 é mais identificada com o “portal” e com o “site” 

por onde o internauta navega, baixa ou troca arquivos, cria conteúdo, encontra 

interlocutores. Na Web 2.0 ganham destaque os blogs e as redes sociais co-criados com 

a finalidade de permitir a liberação da palavra, o compartilhamento e a colaboração, 

favorecendo o uso globalizado das mídias sociais5 e das redes sociais. É possível, 

                                                
4 A Wikipedia define a Web 2.0 como “a mudança para uma internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é 
desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são 
usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva" http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0#. 
(Acesso em 20/04/2011)  
5 “Mídias sociais podem ter diferentes formatos como blogs, compartilhamento de fotos, videologs, 
scrapbooks, e-mail, mensagens instantâneas, compartilhamento de músicas, crowdsourcing, VoIP, entre 
outros” http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdias_sociais  (Acesso em 17/05/2011). 
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mesmo sem conhecimentos de programação, criar um blog para expor idéias, apresentar 

um conteúdo, integrar-se a uma rede social e interagir em uma comunidade. O fórum 

também é amplamente utilizado para discussão de temas de interesse comum. A 

participação no fórum facilita a expressão de idéias, pensamentos e sentimentos em 

mensagens compartilhadas com os demais usuários. Uma comunidade mantém-se coesa 

pelo conhecimento que constrói coletivamente, compartilhando crenças, experiências, e 

formas de solucionar problemas. Essa busca por identidade do participante com a 

comunidade, bem como  reconhecimento por suas habilidades pelo grupo, o leva a 

tornar-se cada mais engajado, mais integrado à comunidade (SANTOS JUNIOR; 

MANTOVANI, 2010).  

O grupo como produtor de representações sociais  

No livro “La Psychanalyse, son image, son public” duas estruturas são discutidas de 

maneira recorrente: o grupo e a instituição.  Pode-se ainda notar que, de um lado, 

Moscovici vincula a produção das RS aos grupos e suas práticas; contudo, de outro 

lado, em sua pesquisa sobre as representações veiculadas pela imprensa, são as 

instituições que ocupam o primeiro plano. A leitura daquela obra nos permite dizer que, 

de algum modo, grupo e “instituições” aparecem como intercambiáveis em vários 

trechos, de onde podemos supor que o segundo termo é utilizado em referência a sua 

dimensão “informal”, ou ainda que esteja implícita a noção de que as instituições são 

habitadas por indivíduos e grupos. Diz Moscovici (1961/1976): 
Resta agora acrescentar um último elo à corrente. A saber, o elo do sujeito, 
daquele que se representa. Pois, em definitivo, o que está frequentemente 
ausente do objeto —e torna o objeto ausente—,  o que determina sua estranheza 
— e torna o objeto estranho— é o indivíduo ou o grupo. (...) os filósofos já 
compreenderam há muito tempo que toda representação é representação de 
alguém (p.64/65) 
 

E, mais adiante, acrescenta: 
Procuremos pois, alhures, do lado do processo de produção das representações, 
um ponto de ataque mais bem definido. E, nessa perspectiva, qualificar uma 
representação de social equivale a optar pela hipótese de que ela é produzida, 
engendrada, coletivamente. ( p.76, grifos do autor) 

 

A noção de grupo ganhou status de objeto científico na esteira das grandes 

transformações no mundo do trabalho na passagem dos séculos XIX ao XX, como 

herança do esforço de aplicação dos princípios científicos à organização do trabalho. 

Em seguida às discussões sobre a estrutura informal dos grupos, Lewin conduz os 

primeiros experimentos sobre seu funcionamento e estabelece as bases para o conceito 
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de grupo psicológico: interdependência de tarefas e interdependência de destinos.  

Quando Moscovici (1961/1976) aponta, como sujeito das RS, o grupo, não é 

exatamente do grupo sociológico que se trata, mas do grupo psicossocial. A noção de 

grupo em sua obra pioneira é marcada por outro referente: os grupos como a dimensão 

informal ou flexível das organizações e instituições (LAPASSADE, 1977). 

No que se refere à noção de comunidade, ela aparece geralmente identificada com a 

vida comunal no medievo, amparada em três âncoras: referência a um local geográfico 

de nascimento e vida, a existência de laços de sangue e a obediência a uma autoridade 

local, geralmente o senhor feudal ou equivalente. Sob o impacto dos estudos sobre pós-

modernidade, globalização e cibercultura, a noção foi retomada, recebendo várias 

definições, muitas das quais claramente conflitantes. Bauman (2004), por exemplo, 

analisa o que chama de “comunidades guarda-roupa”, às quais o sujeito adere para 

acalmar a necessidade de vínculo. São redes de curta duração e poucos compromissos 

para o ingresso, como identidades prêt-à-porter, cujo engajamento é muito fácil, porém 

a exclusão ou rejeição também o são. A noção de comunidade é caracterizada por 

compromissos de longo prazo, relações relativamente estáveis que dão suporte a 

identidades estabilizadas. Por isto o autor defende o retorno do interesse no estudo das  

comunidades, uma vez que, dentro ou fora da cibercultura, a “pós-modernidade” 

favoreceria a fragilização dos vínculos. 

Wellman e Berkowitz (1988) afirmam que muitas concepções de comunidade atuais 

sofrem de uma “síndrome pastoral” ao comparar as comunidades contemporâneas com 

os supostos bons tempos afirmando que o tamanho, a densidade e heterogeneidade das 

cidades contemporâneas têm alimentado laços superficiais, transitórios, especializados e 

desconectados nas vizinhanças, características estas que são transferidas para as 

comunidades online. Esses autores propõem um outro conceito de comunidade, que 

parte do princípio de que estamos associados em redes, mas por meio de comunidades 

pessoais. E acrescentam que muitos analistas se enganam porque, enquanto a maioria 

das pessoas sabe que elas próprias possuem laços comunitários significativos,	  “elas com 

frequência acreditam que muitas outras não os têm” (p. 123). 

De acordo com Costa (2005, p. 239), as análises recentes de redes apontam para o fato 

de que o surgimento de novas formas de comunidade, com diferentes formas de 

associação, traz a necessidade de uma mudança nesse conceito. Para esse autor, 
 se focarmos diretamente os laços sociais e sistemas informais de troca de 
recursos, ao invés de pensarmos em pessoas vivendo em vizinhanças e 
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pequenas cidades, teremos uma imagem das relações interpessoais bem 
diferente daquela com a qual nos habituamos. Isso nos remete a uma 
transmutação do conceito de “comunidade” em “rede social”. 

 

De fato, se voltarmos às definições de rede social aqui apresentadas, veremos que se 

trata de uma estrutura social composta por pessoas que partilham valores e objetivos, 

trocam informações, produzem coletivamente saberes e se mantém conectados em 

função de traços identitários comuns, aspectos essenciais à produção de RS. E, como 

afirma Costa (2008 p. 236) referindo-se  à necessidade de compreender as redes sociais 
(...) todo tipo de grupo, comunidade, sociedade é fruto de uma árdua e constante 
negociação entre preferências individuais. Exatamente por essa razão, o fato de 
estarmos conectados uns aos outros implica que tenhamos de nos confrontar, de 
algum modo, com nossas próprias preferências em sua relação com aquelas de 
outras pessoas. E não podemos esquecer que tal negociação não é nem evidente 
nem tampouco fácil.  

 

V. Considerações finais 

No início deste trabalho propusemos centrar nossa reflexão em dois pontos. 

Inicialmente, indagávamos se a cibercultura era de fato, uma cultura, que institui 

significados, produz e compartilha informações, crenças, valores, atitudes e modelos de 

comportamento. Acredito que tenhamos oferecido argumentos  suficientes para admitir 

que sim. 

Em segundo lugar, perguntávamos se as redes sociais online propiciam interações 

significativas, instituindo e partilhando significados e orientações para a ação que 

contribuem para a construção de RS, podendo, portanto, ser tomadas como um 

equivalente funcional dos grupos. 

Este é um ponto mais polêmico, uma vez que, embora a noção de rede social implique a 

existência de uma relação entre seus participantes, estudos têm sustentado que, nas 

comunidades online, as pessoas interagem com muito poucas daquelas declaradas como 

parte de sua rede. Em outras palavras, um link entre duas pessoas não garante que haja, 

necessariamente, interação entre elas (RECUERO, 2005).  

De fato, na internet podem ser encontradas inúmeras “comunidades” nas quais basta um 

clique para solicitar entrada e muitas das conexões encontradas nessas redes são fugazes 

e superficiais, não refletindo a constituição de laços sociais significativos. No entanto, 

algumas pesquisas têm mostrado que é possível identificar a rede social “que importa”, 

aquela em que as pessoas se influenciam mutuamente, difundindo idéias, ou partilhando 

crenças (HUBERMAN; ROMERO; WU, 2008).  
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Assim, há estudos que apontam a existência de núcleos ou subconjuntos nas redes, 

constituídos de indivíduos que interagem frequentemente, como afirmam Wellman e  

Berkowitz (1988), sendo que, muitos deles, o fazem no mundo offline. A cibercultura, 

para essas pessoas, é uma extensão e dinamização da sociabilidade.  Além disso,  vários 

esforços têm sido feitos para a estudar a influência, o conceito chave da psicologia 

social, segundo Moscovici (1994). Cha et al. (2010), por exemplo, com base em uma 

grande quantidade de dados coletados no Twitter, mostraram que é possível medir a 

influência por meio da combinação de três indicadores: número de pessoas que seguem 

um usuário; número de vezes que outros reenviam um tweet do usuário; e o número de 

vezes que outros mencionam o nome do usuário. Em suma, há hoje diversas formas de 

se captar, ou mesmo mensurar a intensidade de interação e a reciprocidade das trocas. 

em uma rede social. Lembremos, ainda, que grupos de amigos, de apoio, associações 

religiosas, de bairro, de trabalho, ou outras potencializam suas interações utilizando os 

diversos recursos existentes na cibercultura, dos e-mails e celulares até redes sociais 

online criadas justamente com a finalidade de abrigar esses grupos. Deste modo, o 

grupo recebe influências sobre suas representações e sobre seu próprio funcionamento, e 

tende a crescer rapidamente, o que evidencia que a cibercultura aumentou a 

probabilidade de um pequeno grupo se tornar uma “comunidade” maior (PUTNAN, 

1999). 

Ainda com relação ao debate sobre se as comunidades online constituiriam, de fato, 

grupos, cabe lembrar que este mesmo questionamento foi feito por Harré (1989) com 

relação aos grupos offline. Para este autor, a afirmação de que a representação é social 

por ser partilhada por um grupo só se aplicaria a grupos reais, ou seja, aqueles em que 

seus membros se intercomunicam, desempenham papéis e têm entre si relações de 

compromisso, o que não era o caso de grande parte das pesquisas no campo das 

representações sociais; estas trabalhariam com o que ele chamou de “grupos 

taxionômicos”, criados pelo pesquisador e constituídos por “um agregado de pessoas 

ligadas pela simples semelhança de suas crenças” (HARRÉ, 1989, p.131).    

Em resposta a esta questão, Codol (1988) pondera que cada indivíduo se apropria, 

atualiza e expressa as formas sociais das culturas e dos grupos em que está inserido, 

sendo, portanto, perfeitamente legítimo tentar captá-las nas falas e condutas individuais. 

Poderíamos acrescentar que, ao trabalhar com grupos taxionômicos, a identificação de 

regularidades intra-grupo e diferenças inter-grupo com relação à representação do 

mesmo objeto é uma evidência de que essas representações são partilhadas no âmbito 
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de cada um daqueles grupos (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Pode-se, ainda, como em 

estudos sobre o imaginário social, partir da existência de um “quadro cultural que 

matricia a produção imaginativa do grupo” (TEVES, 1992, p.17), veiculando 

significados simbólicos, valores e aspirações sociais sem que haja, necessariamente, 

interação entre seus membros, como pode ser o caso de muitas redes sociais.  

Um último critério, porém não menos importante, para identificar reciprocidade, 

sinergia ou interação entre os membros de uma comunidade, no nosso caso particular, 

uma rede social, pode ser encontrado no próprio campo da TRS e se relaciona à noção 

de homogeneidade da população com relação ao objeto social representado. A 

abordagem estrutural e a abordagem posicional propõem critérios diferentes, porém não 

opostos, pois adotam diferentes concepções de consenso. A abordagem estrutural 

(ABRIC, 1994; MOLINER, 2005) se funda na noção de práticas sociais, comuns, 

coletivas, diretamente vinculadas ao objeto social representado. Para considerarmos a 

existência de uma RS para um grupo, deve haver consenso interno quanto às crenças 

acerca do objeto, as quais derivam da natureza da relação do grupo para com o objeto. O 

critério final para nos assegurarmos deste consenso está na ação do grupo para com o 

objeto, que denota a referida natureza. Para saber se um grupo é homogêneo, devemos 

observar suas práticas coletivas, comuns. A RS é concebida como um saber agido. 

Já a abordagem posicional ou societal (DOISE, 2000; DOISE, LORENZI; CIOLDI; 

CLEMENCE, 1992) o critério é a adesão a um conjunto organizado e historicamente 

determinado de crenças. Inspirada no princípio de homologia estrutural de Bourdieu, 

esta perspectiva considera as RS como princípios ideativos capazes de gerar diferentes 

tomadas de posição. Assim, o consenso não se refere ao pensamento homogêneo de um 

grupo, mas ao reconhecimento que certas ideias existem na sociedade, sem que cada 

grupo em particular faça uma adesão consensual a esta idéias. Nesta abordagem, uma 

RS é uma marca da posição social do grupo na estrutura social. 

Assim, não há porque desconsiderar a importância das redes online na instituição e/ou 

propagação de significados largamente partilhados que entram na construção das RS. 

Vários critérios podem ser usados para identificar as redes em que há interações 

significativas entre os membros, além de grande facilidade de acesso aos dados, o que 

tem estimulado psicólogos de outros campos a fazê-lo. Os questionamentos feitos pelos 

autores citados apontam a necessidade do estabelecimento de critérios na escolha dos 

grupos em estudo, bem como de obter informações detalhadas sobre os sujeitos 

envolvidos. Mas esses cuidados valem tanto para os grupos constituídos online, como 
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os que aparecem na quase totalidade das pesquisas atuais do campo das representações 

sociais, as quais trabalham com “grupos taxionômicos”. 

Outro argumento importante para a consideração das redes online na pesquisa das RS 

está relacionado a uma observação feita por Potter e Litton (1985), embora esses autores 

estivessem se referindo a grupos “comuns”. Esses autores chamam a atenção para o fato 

de que, uma vez que os sujeitos pertencem a vários grupos, nada nos garante que eles se 

identificam com aquele grupo especificado pelo pesquisador, no qual foram incluídos. 

Considerando que no ciberespaço há “comunidades que importam” e, portanto, podem 

exercer influência na produção e circulação de RS, pesquisadores do campo das RS que 

estudam grupos offline deveriam, ao estabelecer o “perfil” de seus sujeitos, investigar a 

natureza e importância relações que eles mantêm na rede, pois não podemos mais supor 

automaticamente que um morador de uma comunidade local tenha como referência 

apenas as comunidades locais, uma vez que ele pode estar conectado ou ancorado (no 

sentido de adesão a crenças e a práticas comuns) a um grupo em qualquer lugar do 

globo. Pode-se chamar isto de princípio do “reescalonamento” das instâncias do social 

(SASSEN, 2010) ou de conectividade global (LEVY, 1999). 

Finalmente, concordamos com Costa (2005), que não se pode definir uma relação de 

comunidade na cibercultura apenas em termos de laços íntimos e duradouros; é preciso 

ir além para pensar as novas formas de associação que regulam a atividade humana em 

nossa época. Estamos conectados com um número cada vez maior de grupos e de 

instituições, com uma frequência que só faz crescer. Torna-se, pois, necessário 

compreender melhor a atividade desses coletivos, a forma como comportamentos e 

idéias se propagam de um ponto a outro do planeta. Somos hoje capazes de encontrar 

zonas de proximidade onde pareceria impossível: as pessoas compartilham idéias, 

conhecimentos e informações sobre seus problemas, dificuldades e necessidades, que, 

em muitos casos, não fariam nem em suas relações mais íntimas, justamente pelo fato 

de que relações mantidas nas redes são, por definição, limitadas no tempo e no espaço.  
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