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Facebook e novas sociabilidades1  
contributos da investigação

Lúcia Amante 

Introdução

Sabemos, diz-nos Castells (2005, p. 17) “que a tecnologia não 
determina a sociedade: é a sociedade. Com efeito, acrescenta este 
autor, A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as 
necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tec-
nologias”. Neste sentido, refere ainda a sensibilidade particular das 
tecnologias da comunicação e da informação aos usos sociais das 
próprias tecnologias e aos seus efeitos.

Assim, a sociedade em rede e a tecnologia que lhe está asso-
ciada, não constitui uma força independente, que destrói tudo o 
que dantes tinha um toque humano, na visão dos intelectuais tra-
dicionais, ou algo que, na visão oposta, tudo melhora, associando 
a tecnologia à criatividade e realização plena do ser humano.

1 Este texto foi publicado nas Atas da VII Conferência Internacional 
de TIC na Educação. Centro de Competência TIC do Instituto de 
Educação da Universidade do Minho: Braga, Portugal, 2013.
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Ao nível da sociabilidade a sociedade em rede é por vezes acusada 
de levar ao isolamento dos indivíduos, a um menor contacto face a 
face, no entanto, a investigação mostra exactamente o contrário

a maior parte das vezes os utilizadores de 
Internet são mais sociáveis, têm mais amigos 
e contactos e são social e politicamente mais 
activos do que os não utilizadores. Além 
disso, quanto mais usam a Internet, mais se 
envolvem, simultaneamente, em interacções, 
face a face, em todos os domínios das suas 
vidas. (CASTELLS, 2005, p. 23). 

Enquanto, anteriormente as pesquisas revelavam que as redes 
de relações que existiam na net, diziam respeito a pessoas que não 
se conheciam, formando comunidades de interesses, para lá da 
sua localização geográfica e conhecimento prévio, onde se assu-
mia uma direccionalidade online para offline, (PARKS and FLOYD, 
1996) atualmente o fenômeno das redes sociais tem alterado este 
panorama. Por norma, os utilizadores estabelecem preferencial-
mente relação com pessoas que fazem previamente parte do seu 
mundo offline, (LAMPE, et al. 2006), ainda que estabeçam também 
novos contactos. 

Assim, compreender a vida social na contemporaneidade requer 
considerar o estudo das redes sociais online já que estas alteraram 
profundamente nos últimos anos a forma como milhões de pessoas 
se comunicam e compartilham informação entre si. Neste âmbito, 
sendo o facebook a rede mais popular (KREUTZ, 2009) e mais 
disseminada, impõe-se como uma fonte privilegiada de informação 
aos estudiosos desta área. 
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A história de sucesso do Facebook

A história de criação do facebook é actualmente bastante 
conhecida, para o que em muito contribuíu a sua abordagem no 
cinema em 2010 com o filme A rede Social (The social network) 
de David Fincher, onde se conta o essencial da história verídica da 
criação desta rede social inicialmente designada Thefacebook. 

Criado em 2004 por um grupo de jovens universitários de 
Havard (Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e 
Chris Hughes), visava criar um espaço no qual as pessoas se encon-
trassem, compartilhassem opiniões e fotografias visando, no início 
criar uma rede de comunicação apenas para os estudantes da pró-
pria Universidade. Todavia, em poucos meses a rede expandiu-se 
entre as universidades americanas, conectando jovens de mais de 
800 instituições (ARRINGTON, 2005). A sua popularidade cres-
ceu e em menos de um ano já tinha 1 milhão de utilizadores ativos. 

Em 2005 ultrapassa as fronteiras americanas e no início de 2006, 
algumas empresas e estudantes do ensino não superior passam a ter 
acesso a esta rede. Em setembro desse mesmo ano, o Facebook foi 
aberto a quem se quisesse registrar, mantendo apenas a restrição 
(teórica) da idade mínima de treze anos. No final de 2011, a rede 
social de Zuckerberg ultrapassou o Orkut, até então a maior rede 
do social do Brasil. Em Dezembro de 2012 a rede social ultrapassou 
1.060 milhões de utilizadores mensais ativos, sendo 680 milhões 
utilizadores que usam acesso móvel. Por dia, o número de utiliza-
dores médio ativo, ronda os 618 milhões. Trata-se pois de um fenó-
meno único que se configura como a maior rede social do mundo 
(FACEBOOK, 2012).

Entre nós, o recente estudo da Marktest Consulting,  Os 
Portugueses e as Redes Sociais 2012 aponta que entre os utilizado-
res destas (3 milhões) 96.7% referem possuir perfil no Facebook, 
situando-se este valor a grande distância dos registados nas restantes 
redes mais populares (Hi5, 42,7% e Youtube, 35,8%).
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Características

Ao criar um perfil no facebook são disponibilizados campos para 
diferentes informações. O quadro informação básica inclui infor-
mação sobre género, data de nascimento, idiomas, ideologia polí-
tica e crença religiosa. O campo trabalho/formação permite inserir 
a pertença institucional a nível profissional e a(s) instituição(es) de 
formação acadêmica. É ainda possível referir o status de relaciona-
mento, a naturalidade e a residência atual. O campo “Sobre ti” dei-
xado em aberto, permite ao utilizador realizar uma auto-descrição. 
A este junta-se o campo citações preferidas e o campo relativo a 
contatos onde pode ser indicado apenas o endereço de e-mail, ou 
muitos outros dados. Há, pois, um conjunto de referências pessoais 
que podem ser inscritas nestes campos, permitindo traçar um perfil 
do utilizador mais ou menos detalhado, consoante a opção tomada 
por este já que estes campos não são de preenchimento obrigatório.

Ao aderir a esta rede cada utilizador pode procurar por 
quem quiser e ter acesso ao seu perfil. A partir desta procura 
pode enviar um convite para adicionar essa pessoa à sua lista de 
contatos, passando através de um hiperlink a integrar a lista de 
“amigos” de ambos os utilizadores caso o convite seja aceite. Para 
além destas ligações a sujeitos individuais há a possibilidade de se 
ligar a grupos, ou tornar-se fã de páginas de celebridades, clubes 
desportivos, ou outras organizações. Há assim a possibilidade de 
criar uma rede de contactos em função dos interesses comuns 
dos utilizadores. 

As formas de comunicação que são facultadas podem assu-
mir a forma de mensagens privadas, ou públicas, através do mural, 
onde para além de texto é possível anexar fotos, clips de vídeo ou 
música. Estes posts podem ser comentados pelos “amigos”. Além 
destas funções, o facebook disponibiliza um calendário de aniver-
sários, que emite alertas sobre os aniversários da lista de amigos, 
bem como um calendário de eventos, que informa sobre a data e 
local do mesmo, permitindo igualmente convidar os “amigos” para 
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participarem no mesmo. Um conjunto de jogos constituem uma 
vertente específica de entretenimento nesta rede social, entre eles a 
Farmville, Mob wars, entre outros.

De referir ainda a possibilidade de comunicação síncrona, atra-
vés da troca de mensagens instantâneas usando a função de chat. 

Motivos de uso do Facebook 

As razões que levam as pessoas, designadamente os jovens, a 
usar o facebook são amplamente discutidas na literatura. De entre 
o conjunto de razões invocadas, destaca-se como principal manter 
as relações já existentes, ou seja manter o contato com os ami-
gos, sendo também usado para solidificar relações que de outro 
modo se perderiam (LAMPE, et al. 2006; ELLISON et al. 2007; 
SHELDON, 2008; LEWIS & WEST, 2009; MADGE et al. 2009; 
OPHUS & ABBITT, 2009; PEMPEK & et al. 2009).

Com efeito, o desenvolvimento da pesquisa sobre o comporta-
mento dos jovens nas redes, mostra que os mundos online e offline 
parecem, cada vez mais, encontrarem-se ligados (IGARASHI, 
TAKAI & YOSHIDA, 2005; MCMILLAN & MORRISSON, 
2008; SUBRAHMANYAM et al. 2008). Evidencia-se que os uti-
lizadores das redes sociais trarão assuntos e pessoas dos seus mun-
dos offline para os mundos online. Esta perspectiva contrasta com a 
dos que consideram que a internet permite aos utilizadores apre-
sentarem “eus” online diferentes dos “eus” offline (BYAM, 1995; 
TURKLE, 1995; MCKENNA & BARGH, 2000;).

Em alguns estudos surgem, também, outros motivos, mas menos 
frequentes, como conhecer novas pessoas, ser divertido, tornar-se 
mais popular, ocupar o tempo, expressar-se e autoapresentar-se, utili-
zar o facebook como instrumento gerenciador de tarefas (contactos, 
organizador de fotos, etc.), como instrumento de activismo estudan-
til, sendo ainda possível encontrar razões relacionadas com objec-
tivos académicos (HEW, 2011), como mais à frente se apresentará.
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Para lá desta questão, geralmente transversal a todos os estudos, 
encontramos depois pesquisas centradas em aspetos diferenciados, 
no que se refere à utilização do facebook e suas relações com o 
universo social, educacional e pessoal. Nesse âmbito, destacam-se, 
de acordo com a revisão de literatura que efetuamos, três grandes 
áreas, de que em seguida procuraremos dar conta.

Uso do Facebook e capital social

Como referido, a pesquisa realizada nesta área mostra que os 
jovens  são motivados a aderir às redes sociais  para  manter con-
tato com os amigos e reforçar os laços com novos conhecidos e não 
tanto para conhecer novas pessoas (ACQUISTI & GROSS, 2006; 
ELLISON et al, 2007). O uso das redes sociais tem pois implica-
ções ao nível do capital social dos indivíduos. 

Donath e Boyd (2004) colocavam a hipótese de que as redes 
sociais  poderiam aumentar consideravelmente os designados “laços 
fracos” e mantê-los, porque a tecnologia permite facilmente sus-
tentar essas ligações que criam alguma proximidade sem contudo 
implicarem um grande vínculo.

Neste âmbito, algumas pesquisas (ELLISON, et al, 2007; 
VALENZUELA, PARK & KEE, 2008) têm procurado aprofundar 
em que medida o uso do facebook permite promover ou manter 
o “capital social”, entendendo este conceito como o conjunto de 
recursos acumulados, ou benefícios, resultantes das relações e inte-
racções entre as pessoas. Considerando a definição de Bordieu e 
Wacquant (apud Ellison et al. 2006) entende-se como capital social 
‘‘the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a 
group by virtue of possessing a durable network of more or less institutional-
ized relationships of mutual acquaintance and recognition’’ (BORDIEU 
e WACQUANT apud ELLISON et al, 2006, p. 1145).

Várias formas de capital social têm sido identificadas pelos 
investigadores. Putnam  (2000)  distingue entre capital social 
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“ponte” (bridging) e capital social “vínculo” (bonding) sendo 
o primeiro  ligado  ao que os pesquisadores  da  rede chamam de 
‘’  laços fracos’’. São laços soltos, conexões entre indivíduos  que 
podem fornecer  informações úteis ou  novas perspectivas sobre 
cada um, mas  que não constituem propriamente  suporte emo-
cional. Alternativamente, “o vínculo”   encontra-se entre  indiví-
duos fortemente ligados emocionalmente, referindo-se a relações 
próximas, como família e amigos íntimos.

 No estudo de Ellison, Steinfield e Lampe (2007), os autores 
introduzem uma dimensão  adicional de  capital social  que  se 
relaciona com a capacidade de manter conexões válidas ao longo 
da vida e das suas alterações. Esta dimensão “manutenção do capital 
social” pode eventualmente ser favorecida pelo uso das ferramentas 
online, designadamente das redes sociais, permitindo aos indivíduos 
manterem contacto, mesmo depois de fisicamente se afastarem.

Concluem, neste estudo, que há uma relação positiva entre cer-
tos tipos de uso do Facebook e a manutenção e criação de capi-
tal  social.  Embora não podendo dizer o que precede o quê. O 
Facebook parece desempenhar um papel importante no processo 
através do qual os estudantes formam e mantêm o capital social, con-
siderando os 3 tipos identificados (Bridging, Bonding; Maintained).

Assim, o facebook é usado para manter contacto com velhos 
amigos e manter ou intensificar relações caracterizadas por alguma 
forma de conecção offline. O facebook pode contribuir para tornar 
laços sociais latentes em laços fracos, através da informação que dis-
ponibiliza e a facilidade de interacção que pode motivar o contato 
que de outro modo não existiria.

O uso do facebook tem menos impacto no bonding do que no 
bridging capital social. Assim, parece encorajar a criação de laços 
fracos mas não cria necessariamente as condições associadas à 
criação de laços fortes. Contudo é também importante para estes. 
Finalmente surge como relevante para perdurarr o capital social, 
funcionando como forma de manter contactos que de outro modo 
se perderiam (maintained).
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No estudo de Valenzuela, Park e Kee (2009) desenvolvido com 
estudantes universitários do Texas procura-se também avaliar se o 
uso do facebook, está relacionado com atitudes e comportamen-
tos que aumentam o capital social do sujeito. Considerando este 
construto muldimensional distinguem, de acordo com Scheufele 
e Shah (2000) três domínios: Intrapessoal, interpessoal e compor-
tamental. O primeiro relaciona-se com a satisfação com a vida, já 
que, de acordo com dados de algumas pesquisas a satisfação com a 
vida é determinada, em parte, pelos laços sociais (KAHNEMAN; 
KRUEGER, 2006). O segundo relaciona-se com a confiança 
nos outros, considerando que a satisfação com a vida e a confiança 
social mantêm uma relação de interdependência/reciprocidade 
(INGLEHART, 1990; HELLIWELL; PUTNAM, 2004); O ter-
ceiro, o domínio comportamental, engloba a participação cívica e polí-
tica, que abrange actividades coletivas de diferente natureza (cívicas 
e/ou políticas) a este nível.

Os resultados encontrados apontam para a inexistência de dife-
renças face a estas dimensões, entre os sujeitos que usam e não 
usam o facebook, à excepção da participação cívica, revelando os 
utilizadores do facebook uma maior participação cívica (não polí-
tica) que os não utilizadores. Por seu turno, de entre os utilizadores, 
a intensidade de uso do facebook denotou uma relação positiva 
com as dimensões confiança social e, de forma mais acentuada, com 
a dimensão satisfação com a vida. Também ao nível da participação 
cívica se verificou existir uma associação positiva com a intensi-
dade de uso do facebook, não verificada do mesmo modo no que 
se refere à participação política. No domínio da participação cívica 
e política ainda a assinalar que esta associação se revelou mais fraca 
nos estudantes brancos, do que nos estudantes não brancos.

Os dados confirmam, pois a existência de relações positivas entre 
a intensidade de uso do Facebook, a satisfação com a vida, confiança social 
e participação cívica e política dos alunos. Ainda que não se possa con-
cluir que existe uma relação causal entre o uso do facebook e o nível 
de capital social, tanto mais que este é determinado por muitos outros 
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factores, como afirmam os autores: It may well be that happy, trusting, 
civically and politically engaged students are more likely to join facebook 
(VALENZUELA et al, 2009, p. 894). De fato os resultados contra-
riam os ciberpessimistas que advogam que o uso da Internet contri-
bui para a diminuição do capital social dos indivíduos, isolando-os. 
As interações on-line não afastam necessariamente as pessoas do seu 
mundo offline, mas podem ser usadas para apoiar e/ou incrementar 
relações pré-existentes, mantendo as pessoas em contato.

Uso do Facebook e identidade

São vários os estudos sobre o uso do facebook que centram a 
sua atenção na forma como esta rede social funciona como expres-
são da identidade dos jovens. Considerando identidade como o 
processo através do qual os indivíduos partilham o seu “eu” com 
os outros (ALTHEIDE, 2000), constata-se que a definição da iden-
tidade no facebook ocorre, antes de mais, através dos elementos 
inseridos no perfil, constituindo-se o estudo destes perfis como 
um interessante campo de pesquisa sobre a autoapresentação num 
contexto social autêntico (WILSON et al, 2012). Com efeito, o 
Facebook é um cenário não anônimo ideal para examinar a cons-
trução da identidade em ambientes on-line, onde as relações são 
ancoradas em comunidades offline (LIVINGSTONE, 2008).

As redes sociais, designadamente o facebook, têm vindo a cons-
tituir-se como um espaço alternativo, onde se fazem e reforçam 
amizades e que, como espaço social que são, dão igualmente lugar 
a processos de construção de identidade dos jovens. Atualmente, 
estar nas redes sociais constitui uma forma de gerir a própria iden-
tidade, estilo de vida e relações sociais. Quando um jovem faz 
comentários positivos sobre os seus amigos, está a favorecer a possi-
bilidade de também os seus amigos fazerem comentários positivos 
sobre si próprio. Desta forma, entre outras, assiste-se nestas redes 
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à co-construção de identidade, processo em que a relação com os 
pares assume particular relevância.

Uma das questões que surgem tratadas nas pesquisas realizadas 
a este nível relaciona-se com a apresentação de uma identidade 
verídica ou idealizada. Os resultados de alguns estudos mostram 
que os perfis apresentam dados de personalidade bastante precisos 
e reais sobre o perfil dos seus autores (BACK et al, 2010), ainda que 
possam surgir algumas marcas de auto aperfeiçoamento, relativa-
mente à sua identidade off-line (ZHAO et al, 2008; WAGGONER, 
SMITH; COLLINS, 2009; WEISBUCH, IVCEVIC; AMBADY, 
2009). Não será estranho a estes resultados, em parte, o fato de as 
relações existentes no facebook serem predominantemente as rela-
ções que os jovens mantêm em contexto offline, pelo que apresen-
tações muito idealizadas ou falsas facilmente seriam denunciadas. 
A pesquisa de Zywica e Danowsky (2008) revela que os utiliza-
dores mais introvertidos e com mais baixa autoestima que gozam 
de menor popularidade offline, assumem procurar apresentar-se de 
forma mais positiva no facebook, ainda que não se comprove que 
estas estratégias de autopromoção são eficazes.

De acordo com Boyd (2008) apesar de existirem diferenças 
entre a identidade virtual adotada e o comportamento real dos 
usuários das redes sociais, constata-se que os adolescentes procuram 
mostrar o seu verdadeiro ‹eu› no universo online das Redes Sociais.

No estudo de Zhao e colaboradores (2008), visando analisar 
a auto-apresentação/construção de identidade na rede facebook 
refere-se que a existência de interactividade offline entre os elemen-
tos que usam a rede social, leva a que os utilizadores do facebook 
procurem articular a identidade online com a identidade offline.

O estudo em causa revela ainda que os jovens expressam a sua 
identidade usando diversas estratégias, a saber, “visual self ”, “cul-
tural self ” e “narrative self ”. A primeira, a mais frequente, recorre 
à publicação de um grande número de fotografias: ‘Watch me 
and know me by my friends’ (BORDIEU e WACQUANT apud 
ELLISON et al, 2006, p. 1825). A segunda, cultural self, diz respeito à 
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publicação de preferências e gostos, recorrendo a referências cultu-
rais que são adoptadas como auto-descrições: ‘See what I like/do/
read/listen to’. A terceira estratégia, narrative self revela-se através 
da descrição personalizada quer sobre o aspeto físico quer sobre 
características da personalidade ‘About Me’ e corresponde à estra-
tégia menos utilizada, de cordo com os resultados obtidos. 

Os autores sublinham que, se é verdade que em contextos anô-
nimos as pessoas têm tendência em “jogar” com a identidade, ou 
seja, ser outra pessoa que difere da sua própria na vida real, nos 
ambientes das redes sociais como o facebook, não anônimos, os 
utilizadores não “jogam” com a sua identidade, mas “transformam-
-se” naquilo que gostariam de ser realmente. A autoapresentação 
do “eu” no Facebook parece assim representar a identidade que o 
indivíduo aspira apresentar off-line. Uma espécie de “eu ideal”.

Sonia Livingstone (2008), que aborda o uso das redes sociais 
pelos jovens perspetivando questões de expressão pessoal associa-
das aos riscos e às oportunidades que oferecem, considera errado 
pensar que os adolescentes não se preocupam com sua privacidade; 
este conceito não está tanto ligado à divulgação de certos tipos de 
informação, mas sim ao controle da informação (quem sabe o quê 
sobre cada indivíduo);

Para esta autora o grupo de adolescentes que entrevistou na sua 
pesquisa qualitativa procura nas redes sociais uma oportunidade 
de auto-realização, (re)definindo a sua identidade e estabelecendo 
relações sociais e íntimas. Considera existirem diferentes fases de 
desenvolvimento que influenciam a forma como os adolescentes 
se posicionam nestes espaços. Uma dessas fases, associada habitu-
almente aos mais jovens, que estão a ter um primeiro contacto 
com as Redes Sociais, caracteriza-se pelo foco na identidade como 
algo para ser exibido aos outros - identity of display: os adolescentes 
desenvolvem, assim, a sua identidade através da recriação constante 
das suas páginas de perfil. 

Numa outra fase, geralmente posterior, definida como iden-
tity as connection, os adolescentes, já mais velhos, tendem a preferir 
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Redes Sociais mais simplistas do ponto de vista visual, procurando 
estabelecer e desenvolver relações autênticas com os outros. Nesta 
fase o principal foco de desenvolvimento da identidade do jovem 
já não se centra tanto na exibição do seu perfil, mas sim na relação 
que estabelece com os pares.

Livingstone conclui que os adolescentes, sem comprometerem 
demasiado a sua privacidade, procuram mostrar o seu verdadeiro 
“eu” quando interagem no universo das Redes Sociais.

A natureza e quantidade dos elementos partilhados sobre si 
próprios relaciona-se com a consciente proteção da sua identidade 
e dos seus espaços de intimidade.

Uso do Facebook e contextos educativos

É frequente debater-se a importância de usar as redes sociais 
nos contextos de educação, designadamente na escola. Todavia, 
as pesquisas têm revelado que as interacções com propósitos de 
aprendizagem, ou ligadas a usos educativos formais e ao contato com 
a Escola são muito restritas (PEMPEK et al, 2009; SELWYN, 2007; 
MADGE et al, 2009, OPHUS & ABBITT, 2009), o que poderá levar 
a questionar as frequentes proclamações sobre o papel do facebook 
como apoio ao envolvimento dos alunos nos processos educativos 
(HEW, 2011). Madge e outros autores (2009) com base na sua 
pequisa com alunos do 1º ano de graduação, numa universidade 
do Reino Unido, concluem que o Facebook é um importante 
instrumento na integração social dos estudantes na universidade. 
Os estudantes revelaram percepcionar o uso do Facebook ligado 
essencialmente a razões socias, e não com objectivos de ensino, 
ainda que por vezes seja usado informalmente com objectivos 
relacionados com assuntos académicos, como formar grupos de 
trabalho de projeto, ou resolver questões administrativas. 

Também Selwyn (2007) numa pesquisa em que realizou 
análise de conteúdo das páginas de facebook de 612 estudantes 
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universitários, ao longo de 6 semanas, identificou diferentes tipos 
de interacção relacionados com assuntos educacionais. Estas dife-
rentes interacções apontam para relatos de experiências vividas na 
universidade, troca de informação prática, troca de informação aca-
dêmica, críticas ou pedido de apoio/suporte socia/emocionall, e 
brincadeira.

Os dados mostram assim a existência de interacções no campo 
educacional dentro da utilização global feita do facebook, mas que 
não se centram em questões de aprendizagem formal, centrando-
-se em outros aspetos da vida universitária, mas que não podem, 
todavia dissociar-se do contexto global em que ocorre a aprendi-
zagem. Assim, o tipo de interacções estabelecidas pode permitir 
aos alunos a liberdade de falar e discutir a universidade ou a escola 
numa espécie de bastidor que pode constituir uma contribuição 
vital para o sucesso do ensino offline. Para autores como Bugeja 
(2006) e Ziegler (2007) o Facebook oferece a oportunidade de 
voltar a envolver os alunos com sua formação universitária, pro-
movendo um pensamento crítico sobre a aprendizagem que tem 
lugar na universidade. Neste sentido o Facebook poderá contribuir 
para motivar e envolver os estudantes tornando-os mais críticos e 
menos passivos, o que constitui um objetivo importante do ensino 
superior.

Admite-se, pois que, embora não se centrando no desenvolvi-
mento de aprendizagens formais, o Facebook pode constituir um 
espaço importante para a aprendizagem informal e cultural sobre 
ser estudante universitário (SELWYN, 2007).

Nota final

O acesso online oferece toda uma nova área social, designa-
damente aos adolescentes e jovens. A Internet, e em particular 
as redes sociais, criaram um novo sistema de comunicação que é 
público, mas é também horizontal. São canais de comunicação 
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que não dependem de nenhuma instituição, nem são controla-
dos pelos adultos. A comunicação que se estabelece na socie-
dade em rede ultrapassa assim a comunicação dos mass media 
tradicionais.

Como assinala Boyd (2008) os adolescentes usam as redes 
sociais como utilizam outros espaços públicos. Movimentam-se 
nesses espaços, fazem amizades, cometem erros, procuram a 
aprovação dos seus pares, testam os limites do mundo social.

O Facebook permite a autoexpressão através do perfil, ao 
mesmo tempo em que favorece múltiplas oportunidades para 
compartilhar informações sobre a própria cultura, gostos, redes de 
amizade, filiação política, e outros aspectos que contribuem para 
a construção quer da identidade, quer das relações com os outros, 
desempenhando um papel importante em manter e desenvolver o 
capital social, podendo ainda ter reflexos nos contextos educacio-
nais, independentemente da utilização específica destas ferramentas 
como espaços de aprendizagem formal. 

A sociedade em rede surge como uma sociedade hipersocial, 
onde as tecnologias se integram no quotidiano ligando o mundo 
real ao virtual de tal modo que esta distinção, especialmente nos 
mais jovens, deixa mesmo de fazer sentido. Com efeito, para os 
jovens e adolescentes a rede social é a continuação da sua vida 
offline. Um e outro mundo são a mesma coisa, coexistem e fun-
dem-se, sem qualquer distinção. Importa, no entanto, aprofundar 
não só a natureza destas interacções como perspectivar estes novos 
contextos, pesquisando em que medida estas novas formas de rela-
cionamento e comunicação criam novos conceitos de sociabili-
dade, de participação, redesenham noções de privacidade e, para, 
além disso, redesenham muito provavelmente o nosso funciona-
mento social e mental. 

Podem-se questionar o determinismo tecnológico, também a 
visão da tecnologia como meramente instrumentalista, pode ser 
questionada. Com efeito, os artefactos tecnológicos não são neu-
tros e, como assinala Carr (2012), os avanços tecnológicos assinalam 
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pontos de viragem na história. Basta pensar na tecnologia do livro, 
que veio não só mudar as experiências pessoais de escrever e ler, 
como determinou um conjunto vasto de novas experiências sociais 
e educacionais, transformando o acesso ao conhecimento, e conse-
quentemente, a natureza da educação. Como estão as redes sociais e 
a sua conectividade omnipresente a exercer o seu “determinismo”? 
A investigação na área em muito poderá ajudar a entender e apro-
fundar esta nova ecologia da comunicação e as suas implicações a 
diferentes níveis.
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