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A INTERNET, AS REDES SOCIAIS E O QUE FAZEMOS DELAS 
 

 
O presente texto tem como objetivo trazer uma breve reflexão sobre a utilização da 

internet e das redes sociais e o que de bom e de ruim pode surgir a partir desse uso. Afinal, a 

internet pode ser responsabilizada pelo incremento do individualismo? A utilização em massa 

da internet e das redes sociais globalmente trouxe mais prós ou mais contras para as sociedades? 

Fez aflorar determinados comportamentos condenáveis ou estes já estavam presentes 

anteriormente, em estado de latência? Fato é que as redes relacionais que formamos em 

ambiente virtual ou não são de extrema importância para um salutar desenvolvimento social. 

 

Com o fortalecimento progressivo da internet e sua consolidação ao longo dos anos, 

muito se discutiu sobre o impacto desse fenômeno. De acordo com Bavaresco, Porto e Martins 

(2015, p. 385), uma das preocupações levantadas como objeções se relacionaria com a 

possibilidade de a utilização da internet levar a uma até então não vista “alienação do mundo 

físico ou a um individualismo extremo causado pela diluição da tendência humana de 

socialização.”(BAVARESCO; PORTO; MARTINS, 2015, p. 385).  

 

No entanto, como levantado pelos autores supracitados, Castell (2001) traz uma nova 

perspectiva a esta questão: ele advoga que a internet não seria a responsável pela gênese do 

individualismo como fenômeno social, mas sim um campo fértil para que este individualismo 

fosse disseminado. Ainda de acordo com Castells (2001) apud Bavaresco, Porto e Martins (2015, 

p. 386): “o individualismo em rede é um padrão social (...)”. 

 

É natural e inerente aos seres humanos a constituição de redes relacionais. Podemos 

encontrar suas formações desde tempos imemoriais. Essas redes relacionais, como se sabe, foram 

progredindo e adotando as mais diversas formas. Dentre elas, redes relacionais baseadas na troca, 

como por exemplo, as redes com fins comerciais. 

 

A partir de uma análise de grupos consolidados em redes sociais na internet, pode-se 

depreender que estas redes relacionais nada mais são do que aglomerados de amizades entre 

indivíduos que contam com algum nível de proximidade dentro da sociedade não-virtual. Desta 

forma, pode-se afirmar que as redes consolidadas entre indivíduos dentro do ambiente 

virtualizado também se constituem em um reflexo das redes relacionais consolidadas no 



ambiente não-virtual, com o adicional da chance de admissão de indivíduos que extrapolam a 

proximidade social da “vida real”. (BAVARESCO; PORTO; MARTINS, 2015, p. 386). 

 

A partir dessas reflexões, torna-se claro que a internet pode potencializar o aparecimento 

de determinados comportamentos inaceitáveis em virtude da possibilidade do anonimato, da 

distância física e da impunidade (que vem sendo progressivamente combatida com a 

responsabilização legal do que é dito em ambiente virtual). A grande questão é que a internet não 

deve ser apontada como a responsável pela insurgência de posturas, sejam elas negativas ou 

positivas, que já estavam presentes previamente na nossa sociedade, no nosso “mundo real”. O 

trecho a seguir versa com maestria um pouco mais a respeito: 

 

“Na interação com outros indivíduos nas redes 

proporcionada pelo ciberespaço, encontramos presente 

tanto a busca pela construção de uma identidade própria 

ou coletiva quanto a formação de grupos extremistas de 

reação, tais como neonazistas, xenófobos ou 

homófobos. Ou seja, não encontramos somente reflexos 

de nossas virtudes e sociabilidade, mas também 

reverbera também aquilo que temos de ruim e 

reprovável. Eis apenas algumas vicissitudes encontradas 

nessa era hiperconectada na qual vivemos”. 

(BAVARESCO; PORTO; MARTINS, 2015, p. 387) 

 

A partir do que foi exposto, é necessário que nos mantenhamos atentos e vigilantes sobre 

as formas como a sociabilidade se desenvolve em ambiente virtual. Essa vigilância pode nos 

ajudar a entender melhor como nos organizamos como sociedade, como nos relacionamos e o 

que podemos fazer para melhorar essas interações. Que a internet e as redes sociais sirvam, cada 

vez mais, para a formação de redes relacionais salutares e úteis para todos. 
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