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RESUMO 
 

Elaborado a partir de pesquisa documental indireta, este artigo reflete parte de dissertação, 
na qual há o debate sobre o enquadramento das redes sociais ou da Internet na tipologia de 
mídia proposta por Pross (1980). Entende-se que tal compreensão envolve tratar de, no 
mínimo, duas dimensões: simbólica e tecnológica. Em relação à primeira, os principais 
argumentos estão baseados em Cassirer (1994), Flusser (2007), Menezes (2007) e Pross 
(1980). E no caso da tecnológica recorre-se especialmente a Arthur (2009), Feenberg 
(2003a) e Galloway (2004). 

 
PALAVRAS-CHAVE: comunicação social; redes simbólicas; redes sociais; estruturação 
tecnológica; internet. 
 
 
A premissa a partir da qual se desenvolveu este artigo é a de que, como objeto de estudo, o 

processo comunicacional atrelado a qualquer aparato artificial possui, minimamente, as 

dimensões tecnológica e simbólica como elementos que demandam investigação. 

A dimensão tecnológica é compreendida sob a perspectiva de domínios diretamente a ela 

relacionados, visando o entendimento sobre as estruturas das tecnologias para, a partir daí, 

explorar especificamente as redes, nas quais se enquadra tanto as redes sociais, quanto a 

Internet. 

A abrangência dos estudos que envolvem redes (GALLOWAY; THACKER, 2007; 

BARABÁSI, 2009; SANTAELLA; LEMOS, 2010) viabilizam os mais diversos recortes 

que, no domínio da Comunicação Social, evitam a redução do processo comunicativo ao 

aspecto técnico.  

Neste artigo específico, com base nos entendimentos relacionados à Ciência da 

Computação, Sistemas de Informação e Filosofia da Tecnologia, rede não é um conceito, 

uma metáfora ou um método que fundamenta análises de processos sociais, ainda que seja 

indissociável destes, principalmente considerando-se o enviesamento da Comunicação 

Social. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa da Intercom, evento componente do 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação (Mestrado em Comunicação na 
Contemporaneidade) da Faculdade Cásper Líbero e professora da Universidade Paulista, e-mail: 
amanda.luiza@gmail.com. 
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Apoiando-se também na perspectiva antropológica, há o entendimento de que tanto a 

dimensão tecnológica, quanto a simbólica estão circunscritas pelo conceito de cultura, uma 

vez que: 

 

[...] podemos afirmar que a cultura é produto humano, mas o humano é também 
produto da cultura. Não fosse essa extraordinária capacidade de articulação e 
fabricação de símbolos, provavelmente não teríamos sobrevivido e, se o tivéssemos 
conseguido, não teríamos diferenças anatômicas tão marcantes frente a nossos 
parentes mais próximos (GUERRIERO, 2006, p.22). 

   

A primeira explicitação do conceito de cultura a coloca como “[...] este todo complexo que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (TYLOR, 1958 apud 

LARAIA, 2003, p. 25). Em tal conceito pretendia-se abranger dois significados anteriores e 

distintos: Kultur, termo germânico relativo à “[...] todos os aspectos espirituais de uma 

comunidade” e Civilization, palavra francesa que “[...] referia-se principalmente às 

realizações materiais de um povo” (LARAIA, 2003, p. 25) 

Unindo os dois posicionamentos e verificando-se o domínio sobre o conceito, tem-se que: 

 

A antropologia estuda o fenômeno do homem – a mente do homem, seu corpo, sua 
evolução, origens, instrumentos, arte ou grupos, não simplesmente em si mesmos, 
mas como elementos ou aspectos de um padrão geral ou de um todo. Para enfatizar 
esse fato e integrá-lo a seus esforços, os antropólogos tomaram uma palavra de uso 
corrente para nomear o fenômeno e difundiram seu uso. Essa palavra é cultura. 
Quando eles falam como se houvesse apenas uma cultura, como em “cultura 
humana”, isso se refere muito amplamente ao fenômeno do homem; por um lado, 
quando falam sobre “uma cultura” ou sobre “as culturas da África”, a referência é a 
tradições geográficas e históricas específicas, casos especiais do fenômeno do 
homem. Assim, a cultura se tornou uma maneira de falar sobre o homem e sobre 
casos particulares do homem, quando visto sob uma determinada perspectiva. É 
claro que a palavra “cultura” também tem outras conotações e importantes 
ambiguidades [...] (WAGNER, 2010, p.27). 

 

Independentemente da abrangência com a qual se refere à cultura como ferramenta de 

estudo do objeto homem, pode-se considerar que técnicas, tecnológicas e as construções 

simbólicas são elementos que a constituem. No entanto, sobre o símbolo cabe destacar que:  

 

O homem descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao seu 
ambiente. Entre o sistema receptor e o efetuador, que são encontrados em todas as 
espécies animais, observamos no homem um terceiro elo que podemos descrever 
como sistema simbólico. Essa nova aquisição transforma o conjunto da vida 
humana. Comparado aos outros animais, o homem não vive apenas em uma 
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realidade mais ampla; vive, pode-se dizer, em uma nova dimensão de realidade 
(CASSIRER, 1994, p. 48). 

 

Nesse sentido, não se pretende sugerir a “naturalização” das técnicas e tecnologias, mas o 

afastamento da cultura e do simbólico como “naturais”, uma vez que se tratam todos de 

invenções humanas, seja porque propulsionam a relação do homem com o outro, consigo 

mesmo e com o mundo ou porque são ferramentas conceituais e objetos de estudo e, 

portanto, criações, artifícios e assim por diante. 

Os estudos de Harry Pross incluem a compreensão da dualidade entre o simbólico e o 

tecnológico, relacionando a semiótica e mídia (MENEZES, 2009) de modo que as 

premissas com as quais trata a tipologia de mídia e aquilo que denomina rede simbólica 

possuem coincidências com o que foi apresentado até aqui. 

 

Teoria relacional e rede simbólica 

 

A compreensão acerca da dimensão simbólica do processo comunicacional tal como 

proposto neste trabalho inicia-se, em concordância com a noção de cultura abordada, na 

defesa de que: 

 

A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes desse universo. São os variados 
fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência humana. Todo o 
progresso humano em pensamento e experiência é refinado por essa rede, e a 
fortalece. O homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente; 
não pode vê-la, por assim dizer, frente a frente. A realidade física parece recuar em 
proporção ao avanço da atividade simbólica do homem. Em vez de lidar com as 
próprias coisas o homem está, de certo modo, conversando constantemente consigo 
mesmo. Envolveu-se de tal modo em formas linguísticas, imagens artísticas, 
símbolos míticos ou ritos religiosos que não consegue ver ou conhecer coisa alguma 
a não ser pela interposição desse meio artificial (CASSIRER, 1994, p. 48-49). 

 

O meio artificial identificado por Cassirer (1994) além de estar em Flusser (2007, p.89) na 

afirmação de que “a comunicação humana é um processo artificial. Baseia-se em artifícios, 

descobertas, ferramentas e instrumentos [...]”,também é o centro de atenção de Pross3, em 

sua tipologia dos processos de mediação. 

A mídia primária seria a base de qualquer comunicação humana, visto que se refere a um 

sistema de mediação baseado no corpo, enquanto a mídia secundária “[...] indica que o 

                                                 
3  A tipologia exposta em PROSS, Harry. Medienforschung. Darmstadt: Carl Habel, 1971 é aqui compreendida com a 
ajuda dos esclarecimentos de Menezes (2007). 
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corpo está utilizando ferramentas, no sentido de aparatos ou suportes, para amplificar a 

força de suas mensagens no tempo e no espaço” (MENEZES, 2007, p. 35). 

Sendo assim, enquanto a mídia primária implica em uma relação espaço-tempo particular, 

com a presença dos corpos emissores e receptores em um mesmo tempo e local, a partir da 

mídia secundária identifica-se a demanda de aparatos que ampliem a capacidade do corpo 

frente ao espaço e ao tempo. No caso do impresso, por exemplo, o suporte é, em seu 

aspecto físico, essencial para distribuição e/ou recebimento da mensagem, mas não para a 

compreensão da mesma. 

Já no caso da mídia terciária a inclusão de aparatos é uma exigência, observada a partir do 

exemplo do rádio por Menezes (2007, p. 40) ao pontuar que “[...] nela todos os corpos 

envolvidos no processo comunicativo precisam de ferramentas. Equipamentos de emissão e 

recepção de rádio, exemplos de mídia terciária, mantêm uma paisagem sonora, na qual se 

movem os moradores das grandes cidades”. 

Tendo em vista os três tipos de mídia, tem-se que o corpo está no início e no fim de 

qualquer processo comunicativo, além de colaborar para a localização do indivíduo na 

realidade e viabilizar, em função das capacidades sensoriais, a atividade simbólica da qual 

não é possível escapar (CASSIRER, 1994). 

A realidade é experimentada através do signo que, dentro da teoria relacional de Pross 

(1980), consiste em uma relação entre objetos concretos e mídia, mediada pelo que ele 

denomina consciência interpretante: “o que chamamos de realidade e experimentamos 

como tal está carregada de coisas que estão no lugar de outras distintas do que elas são: o 

semáforo da esquina não é a ordenação do tráfico, mas está lá para representar esta função” 

(PROSS, 1980, p. 13, tradução nossa)4. 

Todos os elementos da relação sofrem modificações, pois além da interdependência entre 

eles, a consciência interpretante pode mover-se entre sistemas de signos: 

 

Essa definição tem a vantagem de deixar claro que existe uma relação entre o meio 
e a interpretação. Ambos os fatores apresentam uma dependência recíproca: a 
compreensão tem relação com os sistemas de signos disponíveis dos quais obtém a 
designação e a significação. Assume-se um catálogo histórico de signos e 
interpretações. O branco é em mais de uma cultura a cor do luto, como o preto na 
nossa. O luto não pode ser compreendido independente dos signos; mas os signos 
que representam o luto são limitados e, também por isso, a compreensão, enquanto 

                                                 
4 Lo que llamamos realidad y experimentamos como tal está cargada de cosas que están en lugar de otras cosas distintas de 
lo que ellas son: el semáforo de la esquina no es la ordenación del tráfico, sino que está ahí para representar esa función 
(PROSS, 1980, p. 13). 
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as possibilidades de utilizar signos são ilimitadas (PROSS, 1980, p. 15, tradução 
nossa)5. 

 

Em continuidade aos argumentos sobre a modificação da relação triádica que inclui o objeto 

concreto, os meios/signos e a consciência interpretante, tem-se que: 

 

A apropriação de signos é algo que está sempre fluindo. Objetos e signos são 
perecíveis, estando também a consciência interpretativa sujeita à mortalidade. De 
maneira que, por um lado, os signos dão a segurança de que há algo que está em 
lugar de outra coisa, mas, ao mesmo tempo, transmitem a insegurança de contínua 
mudança [...] tanto os signos como os objetos designados, e também a consciência 
que interpreta [...] Mudam as relações. A posse de signos ou sistemas de signos – 
línguas, ciência, clássicos – é uma relação fugaz, que deve ser constantemente 
renovada (PROSS, 1980, p. 20-21, tradução nossa)6. 

 

Os sistemas de signos aos quais Pross (1980) se refere incluem os símbolos, que são 

“signos que abrangem uma modalidade, uma classe de objetos com a consciência 

interpretante [...] Eles expressam algo conceitual, têm uma ‘função designadora’, ao 

contrário da ‘função operativa’ dos sinais [...]” (PROSS, 1980, p. 23, tradução nossa)7. 

Isso significa que os símbolos possuem a qualidade de sintetizar um conjunto de 

características de modo manifesto ou inevidente, isto é, de ser compreendido como símbolo 

ou não, uma vez que pode ser percebido/confundido com ideias ou objetos que esteja 

designando, ao invés de uma forma de colocar à disposição do entendimento/percepção 

uma classe de objetos ou ideias. Em Pross (1980), a distinção entre símbolo e signo é 

patente para a organização da compreensão do mundo, dos outros e de si mesmo, 

especificamente no contexto dos eixos de articulação vertical e horizontal. 

Uma vez que a realidade é alcançada pelos diversos signos, o eixo horizontal aproxima-se 

do real, visto que está baseado nas experiências primárias dos indivíduos, fazendo uso de 

designações em que o sentido está restrito à consciência interpretativa envolvida. Em 

                                                 
5 Esta definición tiene la ventaja de dejar claro el que exista una relación entre el medio y la interpretación. Ambos 
factores presentan una dependencia recíproca: el entender guarda relación con los sistemas de signos disponibles de los 
que obtiene la designación y significación. Se da por supuesto un catálogo histórico de signos e interpretaciones. Lo 
blanco es en más de una cultura el color del luto, como lo es lo negro en la nuestra. El luto no se puede dar a entender 
independientemente de los signos; pero los signos que representan al luto son limitados y también, por ello, la 
comprensibilidad, mientras que las posibilidades de utilizar signos son ilimitadas […] (PROSS, 1980, p. 15). 
6 La apropiación de signos es algo que va fluyendo siempre. Objetos y signos son algo perecedero, estando también sujeta 
la conciencia interpretante a la mortalidad. De manera que, por un lado, los signos dan la seguridad de que hay algo que 
está en lugar de otro algo, pero, al mismo tiempo, transmiten también la inseguridad de un continuo cambio […] tanto los 
signos como los objetos designados cambian, y también la conciencia que interpreta […] Cambian las relaciones. La 
posesión de signos o sistemas de signos – lenguas, ciencia, clásicos – es una relación efímera,  que debe ser renovada 
continuamente (PROSS, 1980, p. 20-21). 
7 […] los signos que enlazan una modalidad, una clase de objetos con la conciencia interpretante […] Éstos expresan algo 
conceptual, tienen una “función designadora”, al contrario de la “función operativa” de las señales […] (PROSS, 1980, p. 
23). 
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complemento, o eixo vertical é estabelecido pelos símbolos convencionais e, assim, 

orientam hierarquias de valor e preceito compartilhados culturalmente, tendo como objetivo 

fundamentar a compreensão e o relacionamento/estrutural cultural e social que os 

indivíduos mantêm. 

Portanto, os símbolos são coercitivos (PROSS, 1980) e não só se apropriam de um campo, 

como também determinam um grupo de relações (como, por exemplo, mitos e sistemas 

políticos) e achatam a relação triádica que os constituem: 

 

A sinalização vertical, “erguida” como objeto, transforma o espaço em ambiente. E 
o espaço circundante sinalizado por completo, nós designamos como campo. A 
ocupação do campo já marcada com signos se revelou como sua apropriação 
simbólica. E o campo apropriado, por sua vez, como símbolo de espaços maiores, 
pode se transferir para outras relações sociais (ver o campo de jogo, o campo de 
batalha) decisões adotadas lá (PROSS, 1980, p. 58-59, tradução nossa)8. 

 

Essência tecnológica e estrutura das redes 

 

No que concerne à dimensão tecnológica, o argumento é de que, evitando-se especialmente 

as metáforas e a noção de rede como metodologia de análise de processos sociais, o 

pensamento próprio da Ciência da Computação e Sistemas de Informação relacionado à 

Filosofia da Tecnologia, serve de base para o entendimento de que as redes são um 

conjunto tecnológico formado basicamente por máquinas computacionais e Internet 

(considerada também um tipo de rede). 

Isso porque, como explicam Kurose e Ross (2006) é possível compreender este conjunto, 

dentre outras formas, com ênfase nas aplicações que estruturaram a Internet, já que: 

 

A Internet permite que aplicações distribuídas que executam em seus sistemas finais 
troquem dados entre si. Entre essas aplicações estão a navegação na Web, 
mensagem instantânea, áudio e vídeo em tempo real, telefonia pela Internet, jogos 
distribuídos, compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P), login remoto, 
correio eletrônico e mais, muito mais (KUROSE; ROSS, 2006, p. 4). 

 

Para os autores (2006, p. 5), esta opção é importante porque “cada vez mais, os avanços na 

tecnologia dos componentes da Internet estão sendo guiados pelas necessidades de novas 

                                                 
8 La señalización vertical, “erguida” como objeto, transforma el espacio en entorno. Y el espacio circundante señalizado 
por los cuatro costados, lo hemos designado como campo. La ocupación del campo ya marcado con signos se ha revelado 
como su apropiación simbólica. Y el campo así apropiado, a su vez, como símbolo de espacios mayores; cosa que permite 
transferir a otras relaciones sociales (véase el campo de juego, el campo de batalla) decisiones adoptadas allí (PROSS, 
1980, p. 58-59). 
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aplicações”. Significa que as novas aplicações ou alterações em níveis altos implicam 

modificações a partir de níveis baixos que devem ocorrer não apenas nos componentes e 

módulos da Internet, mas também das máquinas computacionais utilizadas9. Entretanto, 

antes disso, prefere-se abordar a Filosofia da Tecnologia. 

Neste caso10, recorre-se à Feenberg (2003a), cuja explicação sobre as concepções atuais de 

tecnologia são classificadas da seguinte forma: Instrumentalismo (tecnologia neutra e 

humanamente controlada), Determinismo (tecnologia neutra e autônoma), Substantivismo 

(tecnologia carregada de valor e autônoma) e Teoria crítica (tecnologia carregada de valor e 

humanamente controlada). 

O instrumentalismo corresponde à noção de que “[...] as essências são convencionais em 

vez de reais. O significado e os fins das coisas são algo que nós criamos e não algo que 

descobrimos” e, desta forma, “a brecha entre homem e mundo se alarga consequentemente. 

Nós não estamos em casa no mundo, nós conquistamos o mundo” (FEENBERG, 2003a, 

grifo do autor). Isto significa que, ao invés de questionar a essência (Aquilo é o quê?), 

prefere-se o questionamento "Como funciona?". 

Tal posicionamento é refutado na medida em que se compreende que há um valor intrínseco 

ao funcionamento de artefatos, discordando-se da compreensão de tecnologia como isenta 

de valores, ainda que se concorde que é humanamente controlada. 

A questão da influência/controle humano é o centro da não admissão do determinismo, 

discordando-se da ideia de que a tecnologia é que controla o homem por meio da regulação 

da sociedade segundo demandas de eficiência e progresso, uma vez que se trata de 

produção humana (FEENBERG, 2003a). 

O substantivismo também é descartado, pois defende que "na medida em que nós usamos a 

tecnologia, estamos comprometidos com o mundo num movimento de maximização e 

controle [...] O elemento de controle humano seria como escolher marcas de sabão no 

supermercado, trivial e ilusório” (FEENBERG, 2003a). Assim, admite-se o posicionamento 

da teoria crítica, segundo a qual: 

 

                                                 
9 Neste artigo a problemática das máquinas computacionais é suprimida em privilégio da discussão sobre a estrutura da 
Internet, cuja delimitação está nos protocolos, excluindo-se indicações sobre topologias e correlatos. Resumidamente, na 
dissertação relacionada a este trabalho, trata-se de argumentar sobre a relação entre hardware e software como 
inseparáveis, desde sua concepção tal como visto em NEUMANN, J. V. O Computador e o Cérebro. Lisboa: Relógio 
D'Água, 2005. 
10 Há outras perspectivas em Filosofia da Tecnologia, mas o aprofundamento da questão não é aqui realizado a fim de não 
prejudicar a manutenção da temática proposta. 
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[...] os valores incorporados na tecnologia são socialmente específicos e não são 
representados adequadamente por tais abstrações como a eficiência ou o controle. A 
tecnologia não molda só um modo de vida, mas muitos possíveis estilos diferentes 
de vida, cada um dos quais reflete as escolhas diferentes de objetivos e extensões 
diferentes da mediação tecnológica [...] As molduras são os limites e contêm o que 
está por dentro. Semelhantemente, a eficiência “molda” todas as possibilidades da 
tecnologia, mas não determina os valores percebidos dentro daquela moldura 
(FEENBERG, 2003a). 

 

Portanto, na teoria crítica as características eficiência e controle não são suficientes para 

abranger outro controle, humano, cuja determinação não é oriunda da tecnologia, ainda que 

as características dela delimitem (FEENBERG, 2003a e 2003b). 

Tal como Feenberg (2003a e 2003b), Arthur (2009) reconhece que as questões técnicas e 

tecnológicas como delimitadoras ao invés de determinantes, considerando que é possível, 

centrando-se na questão da evolução tecnológica, atribuir três significados para tecnologia: 

 

Tecnologia singular – máquina à vapor – origina-se como um novo conceito e 
desenvolve-se por modificar suas partes internas. Tecnologia plural – eletrônicos – 
começa a se formar construindo ao seu redor certos fenômenos e componentes e se 
desenvolve alterando suas partes e práticas. E tecnologia – geral, uma inteira 
coletânea de todas as tecnologias que já existiram no passado e presente, origina-se 
do uso de fenômenos naturais e constrói-se organicamente com novos elementos 
formados pela combinação com os antigos (ARTHUR, 2009, p.29, tradução 
nossa)11. 

 

Em relação à essência, focaliza-se a relação entre fenômenos e efeitos12, chegando-se a uma 

acepção mais ampla de tecnologia: 

 

[...] um grupo de fenômenos capturados e colocados em prática. A razão pela qual 
isso é central é a base do conceito de tecnologia – o que faz a tecnologia trabalhar 
totalmente – é sempre o uso de algum efeito ou efeitos centrais. Em sua essência, 
uma tecnologia consiste em fenômenos programados para algum propósito. Eu uso 
aqui o termo “programado” deliberadamente para significar que os fenômenos que 
fazem uma tecnologia funcionar são organizados de um modo planejado; eles são 
orquestrados para o uso (ARTHUR, 2009, p.51, tradução nossa)13.  

                                                 
11 A technology-singular – the steam engine – originates as a new concept and develops by modifying its internal parts. A 
technology-plural – electronics – come into being by building around certain phenomena and components and develops by 
changing its parts and practices. And technology-general, the whole collection of all technologies that have ever existed 
past and present, originates from the use of natural phenomena and builds up organically with new elements forming by 
combination from olds one (ARTHUR, 2009, p.29). 
12 Fenômenos, neste contexto específico, dirigem-se às relações causais que resultam na satisfação do propósito 
mencionado pelo autor. Os efeitos restringem-se ao funcionamento e a eficiência da tecnologia. 
13 [...] a set of phenomena captured and put to use. The reason this is central is that the base concept of the technology – 
what makes a technology work at all – is always the use of some core effect or effects. In its essence, a technology 
consists of certain phenomena programmed for some purpose. I use the word “programmed” here deliberately to signify 
that the phenomena that make a technology work are organized in a planned way; they are orchestrated for use (ARTHUR, 
2009, p.51). 
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Percebe-se que tanto Arthur (2009), quanto Feenberg (2003a, 2003b e, especialmente, 

2009) apontam para interdependência entre processos sociais e tecnologia. Entretanto, a 

essência e a evolução das tecnologias dão origem à estruturas que resultam em moldes, 

delineamentos. Considerando os argumentos de ambos os autores, entende-se que tais 

moldes são ordenações (não necessariamente hierárquicas) e que a tecnologia não é isenta 

de valor ou controle humano também porque serve, em alguma instância, a propósitos14. 

Sabendo-se que as redes são alicerçadas pela Internet, a indissociabilidade entre tecnológico 

e social é apontada por Galloway (2004) em sua discussão sobre o protocolo TCP/IP, que se 

refere a uma adaptação do modelo OSI em razão de sua implementação, com alterações na 

camada de aplicação que, no caso do TCP/IP, incluem sessão e apresentação: 

 

 

 
Camadas do modelo TCP/IP (GALLOWAY, 2004, p.39) 

 

A importância de Galloway (2004) está em sua indicação de que há proeminência do 

tecnológico ou do social, em função de tais camadas: 

 

Há vários protocolos em jogo durante uma conversa (chamada ou ligação) 
telefônica. Alguns são técnicos, outros sociais. Por exemplo, o ato de escutar o 
tom/som da discagem ou o ato de discar um número desejado pode ser considerado 
alocado em uma “camada” diferente da conversa propriamente dita (GALLOWAY, 
2004, p.40, tradução nossa)15. 

 

Assim, uma vez que as redes são orientadas pelas características das tecnologias (de forma 

geral) e pela arquitetura TCP/IP, entende-se que é na camada de aplicação que as trocas 

                                                 
14 Ainda que sejam apropriações/empregos posteriores dos fenômenos intrínsecos à tecnologia expostos por Arthur (2009). 
15 There are several protocols at play during a telephone call. Some are technical, some social. For example, the act of 
listening for a dial tone and dialing the desired phone number can be considered to be in a different “layer” than the 
conversation itself (GALLOWAY, 2004, p.40). 
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simbólicas de comunicação são viabilizadas, sendo também delimitadas pelas 

características tecnológicas:  

 

[...] como há uma lógica de organização, os protocolos de Internet funcionam em 
grande parte fora das duas esferas mais comumente identificadas quando se fala de 
poder e de controle, que são o estado (o mundo de direito, o mundo jurídico) e o 
setor comercial ou corporativo. Sim, os membros da indústria participam na 
elaboração de protocolos, e as forças legais influenciam a forma como a tecnologia 
se desenvolve, isso é claro; mas, no entanto, vistos como uma infra-estrutura 
técnica, os protocolos estão em grande parte fora destas duas outras esferas 
(GALLOWAY, 2010, p.93). 

 

A dupla artificialidade da rede social 

 

Durante o desenvolvimento deste artigo não se perdeu de vista a característica limitação 

científica de construção de objeto de pesquisa que, inevitavelmente, não corresponde aos 

fenômenos completos dos processos comunicativos alicerçados por redes sociais ou Internet 

e todas as suas circunstâncias e relações. Dessa maneira, assim como o técnico/tecnológico 

foi abarcado como parte do objeto, o mesmo se repete em relação ao simbólico, buscando-

se pela interlocução com outras abordagens que perpassam a delimitação em questão. 

Sabendo-se de outras importantes opções de elaboração para o objeto de estudo, 

especialmente aquelas vinculadas ao termo “rede social”, optou-se pela ênfase nas duas 

dimensões indicadas, entendendo-se que a compreensão sobre ambas deve, particularmente 

para o recorte deste trabalho, se dar a partir da apropriação de suas bases. 

Em relação ao entendimento do simbólico como condição da atuação humana e, portanto, 

também dos processos comunicacionais, sabe-se da possível implicação em debates 

tangentes, por exemplo, envolvendo os aspectos políticos e econômicos que se relacionam 

ao objeto aqui proposto. Entretanto, ainda que tais aspectos sejam abordados direta ou 

indiretamente pelos autores referenciados, tais questões não são o núcleo da discussão 

proposta. Por isso, só são destacadas na medida em que se fazem imprescindíveis. 

Assim, volta-se ao entendimento de que a parte do processo comunicacional em que, no 

âmbito deste estudo, demanda a reflexão sobre o técnico/tecnológico em relação ao 

simbólico é aquela que acontece a partir da estrutura tecnológico não envolvendo o debate 

sobre as escolhas tecnológicas particulares ou os conflitos de estabelecimento simbólico 

anteriores a tal estrutura. 
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Tendo em vista todos esses parâmetros do objeto e o que foi explicitado no início do artigo, 

admite-se que o conceito antropológico de cultura previne a dissociação das duas 

dimensões tratadas, na medida em que abrange os produtos materiais e imateriais da 

atividade e da existência humana, cuja origem não está em algo “natural”/biológico do 

homem, mas em uma estrutura inventada (WAGNER, 2010) e complexa, ao ponto de 

moldar sua compreensão sobre si, outros indivíduo e o mundo ciclicamente (CASSIRER, 

1994). 

Fundamentando-se no que foi apresentado em relação à dimensão tecnológica, o argumento 

é de que uma rede (a Internet ou outro aparato que possa  ser classificado como rede), pode 

ser entendida como uma tecnologia singular, cujas características estruturais são oriundas 

das limitações do seu processo de evolução e desenvolvimento. Isso porque, tal como outras 

tecnologias, as redes possuem ordenações (por exemplo, os nexos entre hardware e 

software) que delimitam as possibilidades do processo comunicacional que se dá a partir 

das suas estruturas. 

Por outro lado, não quer dizer que sejam isentas de controle humano ou de modificações 

(típicas do e limitadas pelo desenvolvimento tecnológico geral), também porque servem a 

propósitos humanos e são passíveis de apropriações ou empregos dos fenômenos nos quais 

se fundamentam (ARTHUR, 2009). 

As redes são, a partir de tais proposições, estruturas técnicas e tecnológicas organizadas e 

controladas em um sentido estrito que resultam em limites para as suas modificações e para 

os processos que se desenvolvem sobre elas. Ainda assim, o controle humano e o valor 

inerente às tecnologias podem ser expandidos de modo a considerar também apropriações 

sociais (e até simbólicas) das qualidades técnicas fundamentais das redes (GALLOWAY, 

2004). Por conseguinte, apesar de o controle técnico não ser equivalente ao poder, é na 

relação entre ambos que a divisão entre tecnologia e simbólico torna-se difusa. 

Reconhece-se que é no âmbito simbólico que o poder pode estar manifesto, inclusive em 

função da verticalização estrutural de preceitos culturais, cujo estabelecimento se dá, dentre 

outras coisas, pela Comunicação Social e, portanto, também pelos meios. Além disso, ao 

indivíduo falta o contato com a realidade, cuja experimentação se dá na artificialidade que o 

caracteriza como “homem”, ou seja, depende essencialmente do estabelecimento do signo 

(CASSIRER, 1994; PROSS, 1980). 

O signo é uma relação entre objeto, meio e consciência interpretante que pode não ser 

manifesta no processo comunicacional enquanto fenômeno, mas precisa ser pontuada em 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12

reflexão teórica. Dentro dela, entende-se que são possíveis diferentes arranjos relacionais 

que, quanto mais sujeitos às justaposições e sobreposições dos signos que se deslocam, 

mais influenciam o grau de complexidade da rede simbólica (PROSS, 1980). 

Sabe-se também que o universo simbólico que circunscreve o homem envolve eixos de 

articulação e compreensão opostos. Frente à natureza dos símbolos, a tendência é que novos 

meios ou maneiras de comunicar sejam incluídas e, paulatinamente, tornem-se familiares e 

passíveis de ressignificação. 

Essa é a possibilidade que faz frente ao instrumentalismo, ao determinismo e ao 

substantivismo como explicação sobre a transitoriedade oriunda da tecnologia, já que sua 

essência acumulativa demanda a produção de ordenações que, por força da cultura e do 

símbolo, são apreendidas e orientam o homem em relação às intermitências ou ao que lhe é 

estranho. 

Novos meios demandam reorganizações que têm como produto mudanças nos moldes dos 

processos comunicativos. Tendo em vista que as faces tecnológica e simbólica se 

entrelaçam, podem viabilizar a transferência das decisões de uma instância para outra, ou 

seja, conduzir apropriações simbólicas. Entretanto, há uma limitação tecnológica também 

para tais apropriações, pois os princípios da tecnologia delimitam também suas utilizações. 

Enquadrada na tipologia de mídia de Pross (1980) como terciária, a rede, ainda que se 

suponha que pela complexidade tecnológica seja mais passível de ressignificação, apenas 

amplia a capacidade do corpo. E para estender tal capacidade, para além das camadas 

estritamente técnicas/tecnológicas que moldam o processo comunicativo, se faz necessário 

viabilizar a dimensão simbólica, atrelada diretamente às aplicações que, de modo cíclico, na 

medida em que se modificam, produzem alterações nas camadas mais baixas. 

Nesse sentido, a Internet é a estrutura tecnológica da qual a rede, que abrange as duas 

dimensões, se serve. Se a Comunicação Social se dá a partir da relação que constitui o signo 

e que viabiliza a rede simbólica, bem como a conexão entre os indivíduos só é possível com 

o complemento da camada de aplicação, então o meio com o qual a consciência 

interpretante se relaciona é a rede social e não a Internet. 
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