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O Facebook para além da rede social.  
O usuário como consumidor-mercadoria

Zeca Peixoto

Introdução

O Facebook, maior rede social do mundo, foi criado em 
fevereiro de 20041 pelos programadores estadunidenses Mark 
Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes, 
quatro estudantes da Universidade de Harvard. É um fenômeno do 
início do século XXI. Seu crescimento pujante nestes 10 anos (ver 
dados adiante) tem, de alguma maneira, alterado os fluxos de comu-
nicação na Internet. Neste artigo, buscaremos apresentar alguns 
aspectos acerca da atuação do FB no contexto do atual panorama 
da rede mundial de computadores.

Espaço colaborativo de cultura livre, infraestrutura da nova eco-
logia comunicativa (LÉVY, 2002), intelligentsia operária dos cibor-
gues e hackers (Negri, Hardt apud Malini e Antoun, 2013). Muitos 
pesquisadores apontam a Internet como ferramenta que tem alavan-
cado transformações profundas na sociedade. Para alguns, o início 

1 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg 
Acesso em: 4 abr. 2014
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da materialização das utopias de liberdade e igualdade, perseguidas 
desde o século XVIII. Outros, embora reconheçam o papel funda-
mental que a rede exerce, debitam a alguns dos seus setores proce-
dimentos que levam à desagregação social e utilização dos usuários 
para fins nem sempre éticos (KEEN, 2007); (PARISER, 2011). 

Oportuna a provocação de Alex Primo (2013), quando questiona 
se a indústria da comunicação, de fato, capitulou diante da cultura 
participativa propiciada pela Internet. Sem fechar questão, o pesqui-
sador da UFRGS alerta para o reducionismo da díade: a rede como 
campo libertário e capaz de se contrapor aos ditames da indústria da 
mídia; e/ou totalmente refém e tomada por interesses corporativos. 
Para Primo, este é um processo em curso e ainda indefinido.

A internet e as redes sociais

Redes sociais digitais se caracterizam pelo constructo de gru-
pamentos de indivíduos que produzem – e reproduzem – identida-
des para fins de associação e, também, afinidades – sejam culturais, 
econômicas, políticas, comerciais, filosóficas, ideológicas e religio-
sas - no ambiente online.

Pertinente observar, de forma sucinta, a visão de alguns autores 
quanto à definição e importância dessas estruturas no contexto da 
cibercultura. 

Justifica-se. Grupos e organizações acantonadas na Internet 
têm contribuído com iniciativas que em vários países provocaram 
significativas mudanças qualitativas no tecido social, econômico, 
jurídico e político2; ou, em sentido contrário, resgatado valores 
e ideologias que ameaçam o convívio social – entidades racistas, 

2  A Primavera Árabe, com os levantes no Egito, Tunísia e em outros 
países do mundo árabe; a Revolução das Panelas na Islândia; o movi-
mento dos Indignados, na Espanha; o Occupy Wall Street, iniciado 
no Canadá e posteriormente migrando para os EUA; e as chamadas 
Jornadas de Junho, no Brasil, são alguns dessas ações.
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nazistas, grupos religiosos fundamentalistas, intolerância às alteri-
dades. A sociabilidade online nada mais é do que o reflexo dos 
confortos e desconfortos da sociedade contemporânea.

O sociólogo catalão Manuel Castells, um dos pioneiros no 
estudo da Internet, observa nas redes espaços de “comunicação 
autônoma, de muitos para muitos” (CASTELLS, 2013). O pes-
quisador sustenta que estas ferramentas são decisivas para, entre 
outras mudanças, a transformação da economia mediante a “ação 
do conhecimento sobre o conhecimento” (CASTELLS, 2010). 
Para além da economia, Castells acrescenta que: “Assim, a mudança 
do ambiente comunicacional afeta diretamente as normas de cons-
trução do significado e, portanto, a produção de relações de poder” 
(CASTELLS, 2013, p. 11).

No entanto, o catalão não coaduna com a terminologia “socie-
dade de informação ou sociedade do conhecimento” como carac-
terísticas decorrentes do advento da Internet (CASTELLS, 2005, 
p.17). Seriam traços historicamente presentes em todas as socie-
dades. O fato novo é que os atuais dispositivos tecnológicos têm 
amplificado capacidades de mobilização e formas de organização.

Para Pierre Lévy (2002), as redes da Internet impulsionam a 
conformação futura de uma “inteligência coletiva”, que afetará 
positivamente a democracia com quatro domínios “estreitamente 
interdependentes”: capacidade de aquisição de informação, expres-
são, associação e deliberação (LÉVY; LEMOS, 2010). Seria o exer-
cício da “tecnodemocracia”. 

Criticando de forma contundente a posição de Lévy, Rüdiger 
(2011, p. 165) a entende como “discurso de Poliana”. E afirma:

Sendo assim, o problema com o autor (Lévy), 
sempre que não sucumbe à propaganda new 
age, nos parece ser sobretudo a falta de visão 
crítica e a concepção idealizada, para dizer 
o mínimo, do que está em jogo na cibercul-
tura. Lévy nos parece o iluminista incapaz 
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de ver que a marcha da história também é 
pontuada de escuridão, que o potencial cog-
nitivo contido na tecnologia de informação 
é agenciado pelos sistemas de poder que 
regulam o curso da tecnocultura. 

Num outro diapasão, o pensador e sociólogo polonês Zygmunt 
Bauman (2012) é enfático ao negar a existência de um conceito 
de rede social. Para Bauman, o que existe é um conceito de comu-
nidade, “que antecede ao de rede”3. Referindo-se a estes novos 
modelos, o polonês entende que tais formas de associação entre 
pessoas “minam” as relações humanas: “estamos todos numa multi-
dão e solidão ao mesmo tempo”. 

Raquel Recuero (2009), que tem dedicado vários trabalhos e 
pesquisas de fôlego sobre o tema, observa dois elementos determi-
nantes à definição de redes sociais: os atores (pessoas, instituições ou 
grupos), os quais classifica como os “nós da rede”; e suas conexões, 
que seriam as interações ou laços sociais. Afirma Recuero:

Uma rede, assim, é uma metáfora para obser-
var os padrões de conexão de um grupo 
social, a partir das conexões estabelecidas 
entre os diversos atores. A abordagem de rede 
tem, assim, seu foco na estrutura social, onde 
não é possível isolar os atores sociais e nem 
suas conexões. (RECUERO, 2009, p. 24)

Danah Boyd (apud Recuero, 2013) pontua, neste sentido, 
um novo tipo de público forjado nas redes sociais, característico 
do ambiente digital. O “público em rede” possuiria proprieda-
des específicas e transita num ambiente onde as informações são 

3  Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=LcHTeDNIarU 
Acesso em: 4 arb. 2014.
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factíveis de serem localizadas, replicadas e buscadas pelos usuários. 
Características que remodelam a convivência entre os partícipes e 
alteram os contextos de interação.

Já Alex Primo questiona: “Mídias sociais são sociais? O pesqui-
sador conduz sua provocação a partir da Teoria Ator-Rede (TAR), 
de Bruno Latour. Conforme Primo:

Para a ANT, nada é social de antemão. O 
social só se estabelece naqueles momentos 
em que associações ocorrem. Além disso, 
para a nova Sociologia das Associações 
(como a ANT se autodenomina), o social 
não se limita aos humanos, envolvendo tam-
bém todos os atores que fazem a diferença 
no curso da ação. Logo, a própria mídia (ator 
não humano, entre tantos outros) precisa ser 
estudada não apenas como um tubo que 
conduz mensagens, mas como actante que 
participa das associações [...] Ao assumir-se a 
perspectiva da Teoria Ator-Rede, nenhuma 
mídia poderia ser tomada como social em si 
mesma [...] O social não poder ser definido 
pelos verbos ser ou dever. O social só pode 
ser compreendido pela conjugação do verbo 
estar. (PRIMO, 2013, p. 28).

Lemos (2013), também argumentando a partir da Teoria Ator-
Rede, reconfigura a assertiva de Marshall McLuhan4: “O meio não 
é extensão, mas constituição do homem” (LEMOS, 2013, p. 28). 
Portanto, as redes sociais digitais decorreriam de um processo de 
“hibridização” entre usuários (humanos) e programações, sites e 
gadgets - computadores, smartphones, tablets etc.

4 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan 
Acesso em: 4 abr. 2014.
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O Facebook 

Estudos específicos sobre o FB ainda pouco figuram ou se 
sobressaem no campo acadêmico, embora o site seja constante-
mente monitorado por analistas e pesquisadores. Antes de aden-
trarmos nas análises, vale mencionar alguns dados. 

Em setembro de 2013, o FB atingiu 1,19 bilhão de usuários, 
com 728 milhões de pessoas frequentando-o diariamente5. Os últi-
mos resultados divulgados pela empresa, referentes ao primeiro tri-
mestre de 2014, indicam que o site registrou lucro líquido de US$ 
624 milhões, alta de 193% em relação ao mesmo período de 2013. 
Neste mesmo período, sua receita foi de US$ 2,502 bilhões, regis-
trando aumento anual de 72%6. No Brasil, 76 milhões participa da 
rede, o que representa, hoje, 74% dos 102,3 milhões de internautas 
brasileiros. Desse total, 47 milhões fazem uso diário da ferramenta7. 
O valor do FB é estimado em US$ 41 bilhões.

No início da sua atuação, os algoritmos8 do site foram pro-
gramados para conformar um espaço neutro para comunicação e 
colaboração (PARISER, 2011). Posteriormente, o FB se redefiniu 
como agente noticioso personalizado, alimentado de informações 
pessoais dos usuários e conteúdos da imprensa, blogs e sites de 
todas as orientações políticas, ideológicas e inclinações editoriais. 
Caleidoscópio de informações espraiadas mediante mecanismos de 
compartilhamentos e “curtidas”. A busca pela relevância passou a 

5  Disponível em: http://gizmodo.uol.com.br/facebook-3q2013/ 
Acesso em: 4 abr. 2014.

6 Disponível em http://www.efe.com/efe/noticias/brasil/eco-
nomia/lucro-liquido-f acebook-tr ipl ica-pr imeiro-tr imes-
tre-2014/3/2019/2300614 Acesso em: 28 abr. 2014. 

7 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/
brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-entram-diariamente-no-
-facebook.html Acesso em: 4 abr. 2014.

8 Explicação técnica sobre “algoritmo” disponível em: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmos Acesso em: 4 abr. 2014.
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mover o site, que é configurado com regras difusas, turvas e pouco 
claras, embora a página estabeleça normas de convivência9.

“É gratuito e sempre será”. O clichê publicitário do FB não 
confere com a realidade. O site de Zuckberg já atua com patrocí-
nios especializados e direcionados. O patrocínio – pagamento para 
alcançar relevância – impulsiona o aumento do número de segui-
dores de determinada página. A sugestão é feita pelo próprio FB. 
Se uma página nunca “curtida” figurar no feed de notícia de algum 
usuário como sugestão, é porque se trata de um link patrocinado. O 
objetivo é atrair novos seguidores. Para esta operação, o FB cobra 
pela quantidade de cliques ou a cada mil visualizações. Além de pro-
mover postagens, esta programação atinge públicos-alvo específicos.

No que confere aos usuários, suas informações pessoais são 
determinantes. Alteração de estado civil, mudança de endereço, 
nova situação profissional ou o que seja relevante, se constitui num 
leque de oportunidades às estratégias de publicidade. Dados pre-
ciosos que o site negociará com o mercado publicitário.

O algoritmo EdgeRank foi determinante para tais manobras. Com 
ele se tornou possível explorar a relação entre pessoas com objetivo 
de acantoná-las, mesmo empurrá-las para nichos de “convivência” 
com pares afins em opiniões, atitudes, predileções, gostos pessoais etc. 
O programa reconfigurou o FB, que passou a pautar sua atuação na 
“gestão“ dos partícipes da rede e, sobretudo, dos seus dados pessoais.

O EdgeRank demonstra o paradoxo exis-
tente no âmago da corrida pela relevância, 
os algoritmos de personalização precisam de 
mais dados. No entanto, quanto mais dados 
houver, mais sofisticados deverão ser os fil-
tros para organizá-los. É um ciclo sem fim. 
(PARISER, 2011, p. 39).

9 Disponível em: https://www.facebook.com/communitystandards 
Acesso em:: 4 abr. 2014.
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Neste espaço de negócios, o capital primo são seus usuários, 
consumidos (grifo nosso) por estratégias de marketing. Figuram, 
sobretudo, como produtores de conteúdos, a exemplo do acervo 
de 240 bilhões de imagens postadas por eles10. Ao mesmo tempo, 
consumidores potenciais de uma plêiade de produtos ofertados.

No mesmo itinerário, o FB está pondo em curso novo plano 
de negócios. Além da cobrança para as postagens patrocinadas, bre-
vemente cobrará para definir os níveis de circulação, classificação e 
ordenamento dos participantes conforme os interesses da empresa. 
Paradoxalmente, em algumas situações o usuário pagará para traba-
lhar para o site de Zuckberg quando necessitar catapultar um con-
teúdo postado ou criar uma fanpage, por exemplo; e o FB lucrará 
com a ação que é estratégica para a corporação. O usuário é, ao 
mesmo tempo, consumidor-mercadoria (grifo nosso). De acordo com 
o site ValleyWag11, o objetivo é de 

[…] cortar o alcance orgânico, ou seja, o 
que uma página atinge sem pagar — para 
algo em torno de 1% ou 2%. O que significa: 
alguém que tem 100 mil likes vai se comu-
nicar organicamente apenas com algo em 
torno de mil e 2 mil fãs. O número aumenta, 
claro, quanto maior o engajamento, mas isso 
também já não é na mesma proporção de 
antes […]. (VALLEYWAG, 2014, online).

10 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common 
/0,,EMI331647-17770,00-FACEBOOK+PLANEJA+ABRIR+BA
NCO+DE+DADOS+PARA+ARMAZENAR+SUAS+FOTOS+
ANTIGAS.html Acesso em: 12 mar. 2014

11 Disponível em: http://valleywag.gawker.com/facebook-is-about-
-to-make-everyone-pay-1547309811?utm_campaign=socialflow_
gawker_f acebook&utm_source=gawker_f acebook&utm_
medium=socialflow Acesso em: 12 marc. 2014.
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A situação exposta demonstra que o FB se prepara para ser mais 
do que uma rede social. Estar-se-á diante de uma ferramenta com 
capacidade de retenção de mais de um bilhão de pessoas que nela 
se encontram para os mais variados fins, servindo àqueles que o 
utilizam como centrífuga que amalgama atividades de lazer, infor-
mação e trabalho. Processo que está se desenhando como espécie 
de dependência social e econômica para este enorme contingente, 
que já representa, aproximadamente, 1/7 da população do planeta.

Nesta perspectiva, o FB tem provocado mudanças substantivas 
na arquitetura de outros sites, blogs e redes sociais, que buscam se 
adequar à sua estrutura para compartilhamentos de conteúdos e 
interfaces. E não só. Smartphones, tablets e computadores também 
já são produzidos com hardwares e aplicativos capazes de se enqua-
drar ao seu design e especificações técnicas. Recentemente, o FB 
adquiriu duas outras grandes redes de relacionamento, o Whatsapp 
e o Instagram12. O avanço sobre a concorrência se dá num gra-
diente crescente.

Embora não se possa negar seu contributo a causas demo-
cráticas e sociais, a trajetória do FB é marcada por contradições. 
Pertencente ao mundo privado, tornou-se novo espaço público, 
onde é acusado de promover censura e tratamento diferenciado 
entre seus usuários13. No entanto, esta não é uma postura ambígua, 

12 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/
facebook-compra-o-aplicativo-whatsapp-por-us-16-bilhoes.html>. 
Acesso em: 4 abr. 2014.

13 Em 02 de agosto de 2013 o site Observatório da Imprensa, um dos 
mais conceituados e respeitados veículos de debate sobre a prática 
jornalística no país, publicou matéria com título: “Facebook reintro-
duz a censura no Brasil”. Assinado por Elizabeth Lorenzotti, o texto 
aponta diversas situações nas quais o site de relacionamento censura, 
conforme Lorenzotti, imagens de mães amamentando filhos, pinturas 
de Michelangelo, Velásquez e Salvador Dali, e até um nú artístico da 
cantora Nina Simone. Disponível: <http://www.observatoriodaim-
prensa.com.br/news/view/facebook_reintroduz_a_censura_no_bra-
sil>. Acesso em: 30 mar. 2014.



230

como a princípio possa fazer crer. Na opinião do ativista digital e 
professor da Universidade de Nova York, Clay Shirky, o site ofe-
rece aos seus partícipes “jardins murados”, impondo controle sobre 
todos enquanto propicia lazer e trabalho (EIERMANN, 2014). 

Ellison, Steinfield e Lampe (2007) levantam algumas hipóteses 
acerca do comportamento de alguns grupos usuários do FB, entre 
elas a de que o site seria, também, um espaço de busca de afirmação 
e autoestima.

O FB pode ser considerada uma rede de filiação. Sua carac-
terística principal é definida pelo gerenciamento a partir de um 
centro de controle, ou sistema, exigindo menos esforços dos atores 
– usuários – para ser mantida (RECUERO, 2009). Característica 
também presente em redes como o Twitter, Linkedin, Tumblr, entre 
outras. Difere, neste sentido, de uma rede do tipo “emergente”, que 
depende mais dos atores para sua expansão e manutenção (ibi idem).

Conclusão

Embora não abracemos nenhuma opinião apocalíptica quanto à 
atuação do FB na nova economia política da mídia, há que se con-
siderar o papel exercido pelo site no capitalismo cognitivo emer-
gente, também chamado de capitalismo comunicacional, estético 

 Na versão eletrônica da revista Fórum matéria também denuncia o 
“apartheid social” no Facebook. Disponível: <http://www.revistafo-
rum.com.br/blog/2014/03/apartheid-facebook-pague-ou-desapa-
reca/;>. Acesso em: 30 mar. 2014.

 No campo político, ciberativistas como Stanley Burburinho – 
Disponível em: <http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/uma-
-entrevista-com-stanley-burburinho>, blogs engajados, o movimento 
Anonymous e hackerativistas como Julian Assange, Andy Muller-
Maghun e Jérémie Zimmermann também têm denunciado a prá-
tica. Disponível em: <http://agorasustentabilidade.blogspot.com.
br/2012/11/projeto-o-mundo-amanha-julian-assange_30.html>. 
Acesso em: 4 abr. 2014..
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ou cultural, o que Ivana Bentes (2007) entende como “a base do 
capitalismo contemporâneo”. Ela afirma ainda que:

Podemos dizer que a “chamada” economia 
“material” depende cada vez mais dos ele-
mentos “imateriais” (NEGRI. 2001. 2002. 
2005) que a ela se agregam e a qualificam: 
ou seja, da produção de conteúdos simbóli-
cos, afetivos, linguísticos, estéticos, educacio-
nais etc. Nesse sentido, a “duração” dos ciclos 
de crescimento no capitalismo está cada vez 
mais ligada ao fato da produção cultural e 
estética tornar-se (ou não) a própria base de 
sustentação da mobilização produtiva. Eis, 
portanto, toda a dimensão da cultura/estética 
como componente estratégico do desenvol-
vimento capitalista. (BENTES, p. 1-2).

Num outro ângulo, o movimento de superação do modo de 
produção em série para uma sociedade “pós-fordista”, na qual a 
criatividade e a colaboração coletiva ocupem os diversos campos 
da economia e do conhecimento, é ainda um processo em cons-
trução, embora alguns insights e experiências pontuais nesta direção 
já ocorram em vários locais do mundo, tendo a Internet como 
plataforma. 

São novos experimentos econômicos e rearranjos emancipató-
rios que buscam fugir dos ditames do neoliberalismo corporativo. 
As pessoas não apenas têm se comunicado pela rede mundial de 
computadores. Também produzem, divulgam produtos, acessam 
bens culturais imateriais, fazem negócios, estudam, se divertem, se 
informam, praticam militância política e, na medida do possível, 
até mesmo deliberam e propõem decisões e políticas públicas nas 
diversas instâncias de poder. A internet não é apenas um meio de 
comunicação, trata-se de uma estrutura estruturante na sociedade.
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Dotado de um centro dirigente que arbitra como já dito, com 
regras poucos consistentes as interações e publicações dos seus 
usuários, e, concomitantemente, pauta suas ações num agressivo 
exercício de monopólio na rede, o FB seria uma ameaça futura à 
construção e consolidação de uma sociedade política e economi-
camente criativa, deliberativa e colaborativa?

 O problema posto não necessariamente significa a confrontação 
de posições tecnófobas e tecnófilas. Pretende-se além. Entendemos 
como irreversível o curso dos avanços no campo da cibercultura 
e do desenvolvimento das tecnologias de informação. No entanto, 
quando se põe em questão a cibercultura como fronteira a uma 
nova ordem mundial, é preciso compreender em qual contexto se 
insere a rede sociotecnica do FB. 

Um site de relacionamento que “gesta” mais de um bilhão de 
usuários e seus dados, das mais diversas culturas e nacionalidades, 
operando como um panóptico14, reflete tão somente a lógica de 
um modelo de sociedade concentrador e financista. A Internet é 
um espaço de tensões e o FB é mais uma corporação que repro-
duz as mesmas estratégias à busca do controle monopolístico 

14 “Filósofo e jurista inglês, Jeremy Bentham, no final do século VXIII 
concebeu a ideia do panóptico a partir do estudo do sistema peni-
tenciário. Foi o idealizador do projeto de prisão circular, onde um 
observador central poderia ver todos os locais onde houvesse presos. 
De acordo com o filósofo francês Michel Foucault, a partir deste 
período iniciou-se um processo de disseminação sistemática de dis-
positivos disciplinares. O panóptico é um exemplo, permitindo uma 
vigilância e um controle social cada vez mais eficientes, porém, não 
necessariamente com os mesmos objetivos “racionais” desejados por 
Bentham e muitos de seus antecessores e contemporâneos. No século 
XXI, com as novas tecnologias da comunicação, essa vigilância tor-
nou-se ostensiva e planetária O panóptico se disseminou. E como 
afirmou enfaticamente em meados dos anos 90 outro filósofo francês, 
Gilles Deleuze, isso gerou a criação de uma sociedade de controle”. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Panóptico> Acesso 
em: 5 abr. 2014 
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que historicamente caracterizou os diversos segmentos da mídia. 
Conforme o Manifesto tecnorrealista, de 1998, documento redigido 
por um grupo de pesquisadores com o propósito de orientar o 
debate sobre a cibercultura: “A tecnologia não é neutra e segue as 
inclinações sociais, políticas e econômicas existentes na sociedade 
[...]; a Internet é revolucionária, mas não utópica [...]; a informação 
não é conhecimento [...]” (RÜDIGER, 2011 p. 252).

As afirmações deste manifesto corroboram com dois pressu-
postos que entendemos pertinentes à avaliação do objeto em foco: 
poderosas corporações buscam a hegemonia da Internet, e o FB é 
uma delas; grupos e organizações resistem e não aceitam a gestão 
da net por parte de interesses econômicos ou dos estados. 

Servir de plataforma deliberativa à Revolução das Panelas, 
na Islândia, e atuar como ferramenta determinante na chamada 
Primavera Árabe, no Levante dos Indignados, na Espanha, e nas 
manifestações do Occupy Wal Street, nos EUA (CASTELLS, 2013), 
não deixam de ser contribuições louváveis à democracia e à cidada-
nia. Todavia, contraditoriamente, é a mesma rede que busca mono-
polizar a Internet e enceta práticas antidemocráticas e censórias 
entre vários dos seus usuários, controlando-os e didivindo-os con-
forme suas estratégias econômicas e interesses políticos. Destarte, é 
preciso examinar o desempenho do FB para além do idealismo e 
entusiasmo tecnicista. É o que aqui propomos.

Referências

BAUMAN, Zigmunt. Sobre os laços humanos, redes sociais, 
liberdade e segurança. Disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?v=LcHTeDNIarU> Acesso em: 31 mar. 2014

BENTES, Ivana. O devir estético do capitalismo cogni-
tivo. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Estéticas da 
Comunicação”, do XVI Encontro da Compós. Curitiba, 2007. 



234

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Disponível em: 
<http://www.cies.iscte.pt/destaques/documents/Sociedade_em_
Rede_CC.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2014

CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança; 
Movimentos sociais na era da internet. São Paulo: Zahar, 
2013.

EIRMANN, Martin. Jornalismo pós-industrial. O ativista digi-
tal e professor Clay Shirky revela os temas que determinarão o 
futuro da imprensa. Revista Samuel, n.12, São Paulo, 2014.

ELLISON; STEINFIELD; LAMPE. The Benefits of 
Facebook ‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ 
Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-
Mediated Communication. Department of Telecommunication, 
Information Studies, and Media Michigan State University. 
Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1083-6101.2007.00367.x/full>. Acesso em: 4 abr. 2014.

KEEN, Andrew. Vertigem digital; Por que as redes sociais 
estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. São 
Paulo: Zahar, 2012.

LEMOS, Andre. A comunicação das coisas: a Teoria Ator-
Rede e cibercultura. São Paulo: Anna Blume, 2012.

LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em dire-
ção a uma ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, 
2010.

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva, por uma antropologia 
do ciberespaço. São Paulo: Edições Loyola, 1998.



235

MALINI, Fábio; ANTOUN, Henrique. A internet e a rua: 
ciberativismo e mobilização nas redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 
2013.

NEGRI, Antonio; HARDT, Michael (2001) apud BENTES, 
Ivana. O devir estético do capitalismo cognitivo. Trabalho 
apresentado ao Grupo de Trabalho “Estéticas da Comunicação”, 
do XVI Encontro da Compós. Curitiba, 2007.

NEGRI, Antonio (2002) apud BENTES, Ivana. O devir esté-
tico do capitalismo cognitivo. Trabalho apresentado ao Grupo 
de Trabalho “Estéticas da Comunicação”, do XVI Encontro da 
Compós. Curitiba, 2007.

NEGRI, Antonio; HARDT, Michael (2005) apud BENTES, 
Ivana. O devir estético do capitalismo cognitivo. Trabalho 
apresentado ao Grupo de Trabalho “Estéticas da Comunicação”, 
do XVI Encontro da Compós. Curitiba, 2007.

NEGRI, Antonio; HARDT, Michael apud A internet e a rua: 
ciberativismo e mobilização nas redes sociais. Porto Alegre Sulina, 
2013.

PARISER, Eli. O filtro invisível: o que a Internet está escon-
dendo de você. São Paulo Zahar, 2012.

PRIMO, Alex. Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.

RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: 
Sulina, 2009.

RECUERO, Raquel; SOARES, Priscila. Violência simbó-
lica e redes sociais no Facebook: o caso da fanpage “Diva 
Depressão”. Galáxia (São Paulo, Online), n. 26, p. 239-254, dez. 
2013. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/gala-
xia/article/view/14478/13021>. Acesso em: 20 abr. 2014. 



236

RÜDIGER, Francisco. Teorias da Cibercultura. Porto Alegre: 
Sulina, 2013.

SANTAELA, Lúcia; LEMOS, Renata. Redes sociais digitais: a 
cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus, 2012.




