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Guia para utilização do Caderno de Apoio 

 

 Este caderno de apoio constitui um documento para orientação e 

aprendizagem  do aluno no decurso do semestre de docência da cadeira de 

Introdução à Sociologia da Informação. O aluno deverá utilizá-lo de duas 

formas: 

a) Como guia de orientação dos diversos pontos que compreendem o 

programa da disciplina. 

b) Como guia de aprendizagem de conteúdos da disciplina. 

 Contudo, em relação ao segundo ponto, ele não substitui outros 

materiais de aprendizagem fundamentais para a aquisição de 

conhecimentos: o manual de apoio (livro “Teorias da Comunicação” de 

Mauro Wolf), que aparece sempre referido na caderno como “leitura 

obrigatória”; os capítulos de livros e artigos disponíveis online, também 

referidos como leitura obrigatória; e as leituras complementares, 

devidamente assinaladas em par com as leituras obrigatórias.  O aluno 

deverá pois complementar os conteúdos apresentados com as leituras 

recomendadas sendo estas essenciais para o sucesso na disciplina. 

 

 

 

 



 
 
Nota introdutória sobre o programa  

 

 O programa está dividido em dois blocos autónomos. O primeiro bloco é 

dedicado às teorias clássicas da comunicação. Estas teorias foram desenvolvidas no 

decurso do séc. XX e fornecem um enquadramento teórico para a compreensão do papel 

e influências sociais dos mass-media. A informação surge, neste caso, como um 

elemento dentro de um fenómeno mais vasto, que designamos como comunicação e 

sobre o qual se construíram várias teorias baseadas em pesquisas de base empírica sobre 

os mass-media. O segundo bloco é dedicado às abordagens teóricas e empíricas sobre a 

sociedade da informação, tomando-se aqui a informação como tema central, autónomo 

em relação ao fenómeno da comunicação de massas. 

 A informação enquanto objecto autónomo em relação às teorias da comunicação 

afirma-se sobretudo com o advento das novas tecnologias digitais e surgimento da 

sociedade em rede. É neste contexto e no reconhecimento dos vários impactos desta 

revolução tecnológica na esfera social, política, económica que se começa a falar, nos 

mass-media e em linguagem corrente, de uma sociedade da informação. E é neste 

contexto histórico que a Sociologia da Informação se vai firmando enquanto disciplina. 

Trata-se de uma área de saberes ainda em construção e cujos limites permanecem 

abertos ao diálogo. Ao propor-se uma Sociologia da Informação assume-se que a 

informação constitui um fenómeno, sem dúvida inseparável da comunicação (daí 

incluirmos as teorias da comunicação no programa), mas merecedor de ser analisado 

autonomamente e, por isso, constituindo-se, no seu pleno direito, como objecto de 

estudo das ciências sociais.  



 

Conteúdos programáticos: 

 

A. Introdução às Teorias da Comunicação 

 

 Pretende-se com este bloco apresentar as principais teorias que emergiram das 

pesquisas empíricas sobre os mass-media no século XX. Estas teorias estão 

desenvolvidas no manual de leitura obrigatória “Teorias da Comunicação” de Mauro 

Wolf. Os capítulos e páginas correspondentes estão indicados nos pontos seguintes. 

1. Contextos e paradigmas da pesquisa sobre os mass-media 

 Este ponto serve de introdução às teorias da comunicação que irão ser 

apresentadas nos pontos seguintes. Os critérios de organização das teorias são 

apresentados e o aluno deverá ser capaz de compreender e articular esses critérios, 

estabelecendo relações entre eles.   

Questão: quais os critérios definidos na construção das teorias da comunicação?  

Sugestão de pesquisa: distinguir teoria da comunicação de modelo de processo 

comunicativo. 

Leitura obrigatória: Mauro Wolf, Teorias da Comunicação, pp.21-22. 

 

2. Teoria Hipodérmica e Modelo de Lasswell  

Sinopse: Neste ponto apresentam-se a teoria hipodérmica, na sua vertente principal e no 

modelo «comunicativo», e o modelo de Lasswell, enquanto modelo alternativo à teoria 

hipodérmica. A teoria hipodérmica constitui-se como a primeira formulação teórica 

sobre os impactos dos mass-media na sociedade. É definida como uma teoria da 

sociedade de massa, da propaganda e sobre a propaganda. O modelo de Lasswell 

constitui um primeiro momento de superação da teoria hipodérmica – embora dela faça 

parte, até certo ponto – ao autonomizar emissor e receptor em função dos diversos 

contextos comunicacionais. 



Objectivos (i.e.: em resultado da leitura do manual de apoio, o aluno deverá ser capaz 

de): 

1. Situar históricamente a teoria hipodérmica e modelo de Lasswell. 

2. Compreender os factores histórico-políticos que ditaram a 

emergência de ambas as teorias. 

3. Distinguir o modelo principal do modelo comunicativo da teoria 

hipodérmica. 

4. Compreender a noção de sociedade de massa no âmbito da teoria 

hipodérmica. 

5. Identificar algumas obras emblemáticas de ambas as vertentes.  

6. Compreender o conceito de sociedade de massa no contexto da teoria 

hipodérmica 

7. Compreender a influência da psicologia behaviourista no modelo 

comunicativo da teoria hipodérmica 

8. Caracterizar o modelo de Lasswell. 

9. Identificar os dois temas centrais no modelo de Lasswell: a análise de 

efeitos e dos conteúdos. 

10. Identificar as semelhanças e oposições do modelo de Lasswell em 

relação à teoria hipodérmica. 

Questão: até que ponto é que o modelo de Lasswell supera a teoria hipodérmica? 

Leitura obrigatória: Teorias da Comunicação, pp.22-33. 



 3. Abordagem empírico-experimental ou «da persuasão» 

Sinopse: Esta abordagem possui uma vertente, empírica, por um lado, e psicológico-

experimental, por outro, constituindo-se nestas duas vertentes, como uma abordagem 

que supera por completo os pressupostos da teoria hipodérmica. Ela revê o processo 

comunicativo entendido como relação mecanicista e imediata entre estímulo e resposta - 

proposta pela teoria hipodérmica – colocando em evidência os elementos complexos 

que entram em jogo na relação entre emissor, mensagem e destinatário.  

 Objectivos:  

1. Situar históricamente a abordagem «da persuasão». 
2. Compreender a abordagem «da persuasão» à luz da revisão do 

modelo mecanicista da teoria hipodérmica. 
3. Compreender a noção de “eficácia de persuasão” no âmbito desta 

teoria. 
4. Distinguir e articular as duas coordenadas desta teoria:  

4.1 Estudos sobre características do destinatário 
4.2 Estudos sobre organização das mensagens com finalidade 
persuasiva. 

5. Compreender os factores relativos à audiência em função dos 
seguintes aspectos: 

 5.1  Interesse em obter informação 
 5.2  Exposição selectiva 
 5.3  Percepção selectiva 
 5.4. Memorização selectiva 
 6. Compreender os factores relativos à mensagem em função dos 

seguintes aspectos: 
 6.1 Credibilidade do comunicador 
 6.2. Ordem de argumentação 
 6.3. Integralidade das argumentações 
 6.4  Explicitação das conclusões  

Questão:  Porque se define esta abordagem como psicológico-experimental? 

Leitura obrigatória: Teorias da Comunicação, pp.33-46. 



 

4. Abordagem empírica de campo ou «dos efeitos limitados» 

Sinopse: Esta teoria coincide com a anterior por ser também uma abordagem de carácter 

experimental. Todavia o seu âmbito é mais sociológico do que psicológico porque 

estuda a influência que o contexto social assume na mediação entre os mass-media e os 

seus destinatários. Por outro lado, o rótulo «efeitos limitados» remete para a ideia de 

que esses impactos são qualitativamente diferentes em função de vários factores. 

 Objectivos: 

1. Caracterizar a abordagem dos efeitos limitados em contraponto às teorias 
anteriores. 

2. Identificar as principais obras dentro desta abordagem. 
3. Compreender e articular o rótulo “efeitos limitados”. 
4. Compreender a importância do contexto social na compreensão dos pressupostos 

desta abordagem. 

5. Distinguir as duas correntes dentro desta abordagem 
 5.1. Estudo dos públicos e dos seus modelos de consumo 
  5.1.1. Análise de conteúdo 
  5.1.2. Características dos ouvintes 
  5.1.3. Satisfações dos ouvintes 
 5.2. Estudos sobre a mediação social do consumo 

6. Caracterizar o modelo two-step-flow e a influência dos líderes de opinião. 
 6.1. O efeito de activação 
 6.2. O efeito de reforço 
 6.3. O efeito de conversão 
 

Questão: Porque é que a abordagem «dos efeitos limitados» é uma abordagem 

sociológica? 

 

Leitura obrigatória: Teorias da Comunicação,  pp.46-61. 

Leitura complementar: ESTEVES, João Pissarra (2002), “O Estudo dos Meios de 

Comunicação e a Problemática dos Efeitos” in João Pissarra Esteves (org.), 

Comunicação e Sociedade, CIMJ, Lisboa, Horizonte. 

 



 

5. Teoria funcionalista e hipótese dos usos e satisfações 

 

Sinopse: A teoria funcionalista dos mass-media constitui essencialmente uma 

abordagem global aos meios de comunicação de massa no seu conjunto (Wolf). O 

ênfase está nas funções dos meios de comunicação, funções essas que deixam de ser 

vistas como intencionais para passarem a ter consequências objectivamente 

averiguáveis. A teoria funcionalista compreende as funções dos mass-media, a partir do 

ponto de vista da sociedade e do seu equilíbrio. A hipótese dos usos e satisfações 

assume um lugar peculiar dentro da teoria funcionalista (com a qual tem uma relação 

ambígua), pela relevância que teve na investigação em comunicação. 

 

 Objectivos: 

 

1. Compreender e articular a teoria funcionalista sobre os mass-media 

2. Distinguir os seus pressupostos das teorias anteriores. 

3. Identificar as principais obras desta teoria. 

4. Compreender e articular a posição estrutural-funcionalista. A abordagem de 

Talcott Parsons. 

5. Compreender as funções dos mass-media, segundo Wright.  

6. Compreender a hipótese dos usos e satisfações 

   6.1. A influência da teoria funcionalista 

   6.2. A questão central: o que é que as pessoas fazem com os mass-media? 

7. Identificar e caracterizar os estudos principais da hipótese dos usos e 

satisfações. 

8. Identificar as principais críticas à hipótese dos usos e satisfações. 

 

Questão: Até que ponto é que a audiência é activa na relação com os mass-media? 

 

Leitura obrigatória: Teorias da Comunicação, pp.62-81. 

 

 

 

 



6. Teoria Crítica: a Escola de Frankfurt 

 

Sinopse: A Teoria Crítica emerge nos anos 20 a partir de um centro de estudos sediado 

em Frankfurt (daí ser identificada como Escola de Frankfurt). Trata-se de uma 

abordagem teórica centrada na sociedade como um todo que pretende desconstruir os 

fenómenos sociais articulando o autoritarismo dos sistemas políticos de então com as 

emergentes indústrias culturais. O seu principal contributo, no âmbito dos estudos da 

comunicação, reside na noção de indústria cultural enquanto sistema e o papel que os 

mass-media desempenham dentro desse sistema. 

 

Objectivos: 

 

1. Situar a Teoria Crítica no seu contexto histórico. 

2. Compreender e articular os principais pressupostos da Teoria Crítica. 

3. Identificar os principais autores que lhe estão associados. 

4. Caracterizar a noção de indústria cultural como sistema. 

5. Saber definir correctamente noções de estandardização, estereotipização, 

pseudo-individualização, identificando a sua relevância no contexto da 

Teoria Crítica. 

6. Identificar e articular os efeitos dos mass-media. 

 

Questão: Na Teoria Crítica, que autonomia é atribuída ao indivíduo na relação com os 

mass-media? Porquê?  

 

Leitura obrigatória: Teorias da Comunicação, pp.82-92. 

Leitura complementar: Theodor W. ADORNO (1991), "Breves considerações acerca da 

indústria da cultura" in Sobre a Indústria da Cultura (2003), Coimbra, Angelus Novus. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Hipótese do agenda-setting 

 

Sinopse: Dentro das tendências actuais de pesquisa dos mass-media, a hipótese do 

agenda-setting assume um lugar de destaque. A sua principal assunção é a de que “as 

pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo 

que os mass-media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo” (Shaw). Ou, em 

reforço desta ideia, a de que os mass-media, sobretudo a imprensa, não dizendo às 

pessoas o que elas devem pensar sobre determinado assunto “têm uma capacidade 

espantosa para dizerem aos seus próprios leitores sobre que temas devem pensar alguma 

coisa” (Shaw). 

 

Objectivos: 

 

1. Compreender os pressupostos da hipótese do agenda-setting. 

2. Compreender a noção de dependência cognitiva dos mass-media. 

3. Compreender o impacto diferenciado do agenda-setting em função do meio 

de comunicação utilizado: televisão, rádio, imprensa. 

 4. Identificar e distinguir os diferentes estudos realizados no âmbito do agenda-

setting. 

 5. Identificar e articular os principais limites e problemas associados à hipótese 

do agenda-setting. 

  

Questão: Porque é que a hipótese do agenda-setting coloca problemas de ordem 

metodológica? 

 

Leitura obrigatória: Teorias da Comunicação, pp.144-176 



 

 B. Introdução à Sociedade de Informação 

 

 Neste segundo bloco, iremos tratar de temas relacionados com a dita sociedade 

da informação. Partiremos de uma noção de senso comum de sociedade da informação 

para as abordagens teóricas propostas por Daniel Bell e Manuel Castells. Num segundo 

momento do programa, abordaremos algumas temáticas relacionadas com os impactos 

da sociedade de informação, centrando-nos nos casos dos impactos na esfera da política 

e da participação cívica, do jornalismo e da educação. 

 

1. A Sociedade de Informação: do senso comum à Sociologia da Informação 

 

 A expressão sociedade de informação é sobejamente utilizada nos meios de 

comunicação e no discurso político. Ela acompanha outras noções, nem sempre precisas 

mas sempre sugestivas, como a de globalização, com a qual converge em muitos 

aspectos do seu conteúdo. Regra geral, usa-se o termo sociedade de informação para 

identificar uma nova realidade e uma nova ordem social assente na informação como 

valor central e móbil do progresso das sociedades nas suas várias dimensões. Há 

certamente uma ideia de progresso associada ao uso de tal termo, quer nos meios de 

comunicação, quer sobretudo no discurso político (ele próprio difundido através dos 

media). Sobejamente ouvimos governantes falar no imperativo de uma sociedade ou 

país corresponder aos desafios da sociedade da informação ou da globalização (os 

termos são bastas vezes utilizados de forma intermutável). Algumas das ideias positivas 

associadas à sociedade de informação são enunciadas por Gustavo Cardoso (2006): 

informar, ensinar, obter lucro, incrementar a democracia ou desenvolver o comércio 

electrónico. A ideia de uma biblioteca universal que advém da internet como propulsora 

da partilha de informação à escala global, é um exemplo bastante corrente da sociedade 

de informação como geradora de expectativas positivas. Em outros casos, a ideia de 

sociedade de informação traz o acesso exclusivo ou em primeira mão à informação 

(oposto à ideia de biblioteca universal), como o grande desafio para a evolução de 

vários sectores da vida das sociedades. Em ambos os casos (universalidade ou 

exclusividade da informação), a sociedade de informação é sinónimo de progresso.  



Um bom exemplo do discurso político optimista sobre a sociedade de informação está 

presente no Livro Branco e no Relatório Bangemann. Das “auto-estradas da 

informação” (outro termo usado em alternativa a sociedade de informação) espera-se, 

entre outros benefícios, o aumento da competitividade face aos Estados Unidos e ao 

Japão; a criação de emprego, reduzindo o desemprego tecnológico associado à nova 

revolução industrial: a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e dos consumidores 

em geral; a maior eficiência da organização social e económica; o reforço da coesão, 

mediante o desenvolvimento das zonas mais desfavorecidas; o aumento da 

produtividade; o aumento do PIB; a redução da inflação; novas possibilidades de 

criação para os profissionais das indústrias criativas; novas oportunidades de afirmação 

cultural e de redução da distância e do isolamento; existência de serviços públicos mais 

eficientes, transparentes, ágeis, baratos e próximos do cidadão; uma sociedade mais 

equilibrada e igualitária; horários de trabalho mais flexíveis; acesso das empresas a 

novos mercados; acesso de todos os consumidores a novos serviços na área da 

informação, das bases de dados, da cultura e do lazer (Serra, 1998; cf. Livro Branco e 

Martin Bangemann e al., 1994).  

Em outros casos, o termo é visto com suspeição e algum receio. A visão 

distópica da sociedade de informação é protagonizada quer por grupos políticos 

minoritários críticos desta nova ordem social, quer por cidadãos comuns que 

interpretam a sociedade de informação, representada sobretudo pela internet, como uma 

ameaça à privacidade e, em última instância, à segurança das pessoas. Sumamente, 

identificamos como argumentos contra a sociedade de informação: o risco de exclusão 

cultural; o reforço do isolamento individual; a intrusão na esfera privada; e os 

problemas de ética e de moral. (idem, 1998) 

 As abordagens que acabamos de expor constituem o discurso do senso comum 

sobre a sociedade de informação. O termo é utilizado, em sentido positivo ou negativo, 

por vastos sectores da população à escala global sem que exista uma ideia precisa do 

seu significado conceptual e alcance empírico. Cardoso (2006) considera que a 

sociedade de informação é essencialmente uma construção do discurso político: 

“A Sociedade de Informação existe enquanto conjunto de objectivos, essencialmente de 

carácter político, desenvolvido no contexto das instituições da União Europeia, depois 

apropriado pelos países da União, e posteriormente incorporado no discurso de muitas 

organizações multilaterais de carácter político e económico global.” (2006, p.99) 



Mas se essa constitui uma vertente importante pelo seu impacto na esfera pública, ela 

não é a única. O discurso mediático sobre a sociedade de informação é constantemente 

adaptado em função de vários contextos, assumindo várias dimensões e sentidos. Será 

possível unificarmos essas várias abordagens numa definição consensual? O alcance 

conceptual da noção de sociedade de informação permanece em aberto e os vários 

pontos do programa darão conta dessa dificuldade ao mesmo tempo que procuram 

superá-la. Comecemos, contudo, por uma definição genérica do termo. Segundo 

Hamelink (2004),  

“Tornou-se prática corrente descrever as sociedades modernas com o conceito 

«sociedade de informação». Este conceito refere-se de um modo geral a acréscimos nos 

volumes de informação disponíveis, ao significado do processamento de informação em 

cada vez mais domínios sociais e ao facto de que a tecnologia de informação fornece 

uma infra-estrutura básica da qual as sociedade se tornam cada vez mais dependentes.”  

Antes de sancionarnos qualquer definição teórica de sociedade de informação devemos 

questionar o próprio significado de informação. Segundo Cardoso (2006), a informação 

pode ser olhada através de três perspectivas complementares:  

a) Enquanto recolha, tratamento e análise de dados e consequente produção de 

informação (óptica das Ciências da Informação) 

b) Enquanto conteúdo presente em mensagens e na comunicação que se 

estabelece entre emissor e receptor, sendo essa comunicação mediada ou não 

tecnologicamente (óptica das Ciências da Comunicação) 

c) Enquanto vida, numa referência à dimensão genética do ADN (perspectiva 

mais recente das Ciências da Vida). 

 A Sociologia da Informação compreende, de certa forma, as duas primeiras 

perspectivas fundido-as num corpo de conhecimento ainda em construção. O 

surgimento das tecnologias de informação em rede (internet e rede local, correio 

electrónico), a digitalização de conteúdos e a convergência tecnológica entre 

computadores, telecomunicações e televisão estão na base dessa fusão entre Informação 

e Comunicação enquanto áreas de saberes outrora separadas. Onde o estudo da 

comunicação incide sobretudo sobre a influências dos mass-media (presente na primeira 

parte do programa), a Sociologia da Informação tomará em consideração não apenas 

esse impacto como também a importância recente dos novos dispositivos e a cada vez 



maior fusão entre estes e os mass-media. Deste modo, e a título de exemplo, os 

conteúdos de um blogue, de uma página no MySpace ou de uma mensagem sms serão, à 

partida, tão pertinentes para a disciplina quanto os conteúdos de um telejornal ou de um 

jornal diário.  

 Desta forma, assume-se, que com a disseminação de conteúdos através da 

sociedade em rede, a informação se tornou num bem de valor económico e social. Bell 

(1976) afirma que a informação substitui o trabalho como fonte de valor, tornando-se no 

verdadeiro motor da sociedade pós-industrial. A sociedade global baseada na partilha 

global da informação torna-se na nova Utopia (Bell, Mattelart). Para Mattelart (2001) as 

auto-estradas de informação para além de serem uma Utopia constituem também uma 

nova Ideologia em substituição das velhas ideologias políticas.  

 Mas o conceito de sociedade de informação não se basta a si pelo 

reconhecimento da informação como principal bem, valor, ideologia ou Utopia. O 

conceito de rede, composta por indivíduos ligados entre si através de fluxos 

padronizados de comunicação, proposta por Everet Rogers (Cardoso, 2006) e que é 

posteriormente desenvolvido por Castells (2002) tornou-se numa ferramenta conceptual 

essencial para a legitimação da sociedade de informação enquanto objecto central de 

uma sociologia da informação. Castells desenvolve a noção de sociedade em rede em 

vez de sociedade de informação, como a melhor forma de conceptualizar essa ideia de 

informação, não como bem estático ou algo que está incrustado em ou na posse de 

indivíduos e grupos sociais, mas como algo que está em fluxo permanente. Graças às 

mudanças tecnológicas, económicas e sociais nas últimas três décadas, a lógica de rede 

torna-se a estrutura social dominante em substituição da lógica de organização 

hierárquica industrial. Os atributos de uma sociedade em rede são a descentralização, a 

flexibilidade, a eficácia e eficiência, e a abertura à inovação (Castells, 2002; Cardoso, 

2006).  

 Não podemos falar de sociedade de informação, em rede ou informacional 

(termo proposto por Castells que desenvolvemos no ponto 3 deste bloco) sem 

considerar as mudanças tecnológicas, económicas e socio-culturais enunciadas por 

Castells. Em termos tecnológicos, a difusão da Internet nas famílias e no tecido 

empresarial durante a década de 90; paralelamente, a difusão do PC e de toda uma gama 

de aparelhos de computação e comunicação e a sua acessibilidade a vastos sectores da 

população à escala global. A estes factores podemos adicionar a digitalização dos meios 



de comunicação de massa e as possibilidades de convergência que ela oferece, 

possibilitando a expansão e disponibilização de conteúdos em várias plataformas 

(Internet, televisão, telecomunicações). Do ponto de vista económico, a reestruturação 

do capitalismo através da globalização das principais actividades económicas, a 

flexibilidade organizacional e o fim do estatismo são os principais elementos de 

enquadramento da sociedade de informação. Do ponto de vista social e cultural, o 

surgimento de novos movimentos sociais desde fins dos anos 60 e as novas 

reinvidicações sociais que deles emergiram; o espírito libertário que influencia o uso 

individualizado e descentralizado das novas tecnologias; a abertura cultural que permite 

a manipulação experimental de símbolos (Castells, 2002; cf. Cardoso, 2006); a 

globalização das experiências sociais que é simultaneamente reflexo e motor das 

transformações que ocorrem na sociedade de informação. A estas dimensões apontadas 

maioritariamente por Castells, podemos acrescentar as mudanças ocupacionais 

apontadas por Webster (1995) onde destacamos a predominância de profissões ligadas 

ao sector terciário nas sociedades modernas. Para Webster, a sociedade de informação 

torna-se numa realidade quando o número de professores, advogados, trabalhadores 

administrativos e artistas supera o dos operários dos vários sectores de produção. 

Seguindo uma tipologia definida por Porat (1978, citado em Webster, 1995) ), 

consideramos três tipos de ocupação, dedicadas à produção, processamento e 

distribuição de informação:  

a) Profissões dedicadas à produção e venda de conhecimento: cientistas, 

inventores, professores, jornalistas e autores.  

b) Profissões dedicadas à recolha e disseminação de informação: gestores, 

secretárias, administrativos, advogados, dactilógrafos e corretores.  

c) Profissões ligadas ao processamento e manutenção dos aparelhos e máquinas 

que suportam a informação: operadores informáticos, electricistas e reparadores.    

 Daí que, tomando em conta todos os argumentos e contributos, alguns deles 

desenvolvidos no programa, podemos sintetizar a sociedade de informação sob duas 

premissas essenciais: 

a) É um conceito aberto, de limites incertos e, como tal, sujeito a crítica e a 

revisionismos. 



b) É um conceito suficientemente usado e legitimado pelas ciências sociais para 

ser utilizado como tema central de uma sociologia da informação. 

 Deste modo, referimo-nos genericamente a sociedade de informação como “uma 

sociedade em que o intercâmbio de informação é a actividade social central e 

predominante” (Cardoso, 2006), permanecendo tal noção como um ponto de partida 

para as várias teorizações que foram feitas sobre a temática. 

 

Fontes: 

CARDOSO, Gustavo (2006), Os Media na Sociedade em Rede, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

CASTELLS, Manuel (2002), A Sociedade em Rede, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

WEBSTER, Frank (1995), Theories of the Information Society, London, Routledge. 

 

Leitura complementar:  

Gustavo CARDOSO (2006), Os Media na Sociedade em Rede, caps 1 e 2.. 

Frank WEBSTER (1995), Theories of the Information Society, capítulo 2. 

 

Sociedade de informação e pós-industrialismo (Daniel Bell) 

 

Sinopse: Neste ponto, abordamos a teorização de Bell sobre a sociedade de informação, 

a partir das noções de sociedade pós-industrial e de utopia da comunicação. Bell 

sustenta que vivemos actualmente numa sociedade pós-industrial onde a informação e o 

conhecimento se tornam no valor fundamental tanto do ponto de vista quantitativo 

como qualitativo, substituindo as velhas ideologias políticas como motor de 

transformação social. Bell vê com optimismo a emergência da sociedade pós-industrial 

porque ela permite uma organização do trabalho onde o contacto interpessoal é maior e 

onde a força de trabalho dominante é a de indivíduos qualificados e profissionais, com 

maior espaço para os intelectuais. 



Alguns dos principais enunciados de Daniel Bell poderão ser encontrados no livro de 

Serra (1998). Serra analisa criticamente os pressupostos de Bell, considerando a sua 

obra dentro de um conjunto de teóricos que a partir de finais dos anos 50 preconizam o 

“fim da ideologia”. Nesse sentido, os sistemas liberais modernos já dispensam as lutas 

ideológicas características do passado e procuram essencialmente solucionar os 

problemas que vão surgindo, mediante ajustamentos e correcções pontuais (Serra, p.95). 

A política tem uma vocação administrativa, ao contrário da ética que se assume como a 

realização de um ideal. Deste modo, os liberais que dominam o sistema político 

constituem-se essencialmente como “especialistas” e “profissionais” devidamente 

habilitados para o ajustamento de disfunções do sistema, por oposição aos ideólogos 

(intelectuais) que são incapazes de levar a cabo a transformação social a que se 

propõem.  

Neste sentido, o fim da ideologia liga-se à transformação da sociedade industrial em 

pós-industrial, que é também, para Bell, uma sociedade da informação (Serra, p.97). O 

centro da vida económica e social já não é a produção de bens materiais mas de 

informação e conhecimento. A informação substitui o trabalho como fonte de valor 

tornando-se o verdadeiro motor da sociedade “pós-industrial”. A nova élite tecnológica, 

constituída por cientistas, matemáticos, economistas e engenheiros substitui a dos 

empresários, homens de negócios e executivos. Para Bell, esta nova ordem social 

constitui uma nova Utopia que não pode ser confundida com uma ideologia, sendo, pelo 

seu carácter racional e instrumental, diametralmente oposta a esta. Na sua análise, Serra 

(1998) sustenta que o fim da ideologia em Bell não representa, verdadeiramente, o fim 

das ideologias “mas a substituição dos projectos utópicos e reformadores, que 

apontavam para a transformação da sociedade, por um novo tipo de ideologia, por uma 

“ideologia de substituição” que tome o lugar ocupado, até ao momento, pelas velhas 

ideologias políticas que remontam ao séc. XIX” (Serra, p.100). Essa ideologia de 

substituição constitui, precisamente, a ideologia da informação.  “A eficácia desta 

ideologia revela-se no seguinte: ao transformar os problemas políticos (no sentido 

amplo do termo) em problemas de informação e estes em problemas científico-

tecnológicos e técnicos, ela reserva, ao desenvolvimento científico-tecnológico (e não à 

acção política dos cidadãos) a solução final de todos os problemas – selando assim 

também o ‘fim da política’” (Serra, 1998, pp.100-101; cf. Bell, 1977). 



O optimismo de Bell influenciou, em boa medida, o discurso político e económico sobre 

a sociedade de informação que a preconiza como a solução para os diversos problemas 

das sociedades capitalista avançadas. Esse optimismo está presente, por exemplo, no 

Livro Branco e no Relatório Bangemann (ver ponto 1). 

 

 Objectivos: 

 

1. Caracterizar os principais pressupostos de Bell sobre a sociedade de 

informação 

2. Definir e articular a noção de sociedade pós-industrial. 

3. Articular sociedade de informação com noção de Utopia. 

4. Articular a noção de sociedade de informação com a de ideologia.  

 

Questão: até que ponto é que o advento de uma sociedade de informação não é 

compatível com a existência de ideologias? 

 

Leitura obrigatória: João Paulo SERRA (1998), A Informação Como Utopia, cap.3, 

U.B.I., disponível em: 

http://www.labcom.pt/livroslabcom/pdfs/serra_paulo_informacao_utopia.pdf 

Leitura complementar:  

Gustavo CARDOSO (2006), Os Media na Sociedade em Rede, cap.2. 

Frank WEBSTER (1995), Theories of the Information Society, capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sociedade em rede e sociedade informacional (Manuel Castells) 

 

Sinopse: Neste ponto, abordamos a teorização proposta por Castells sobre a sociedade 

em rede e informacional e algumas noções que lhes estão associadas. Os impactos da 

sociedade informacional na formação de identidades merecerá uma atenção especial 

através da leitura de um texto de Gil Baptista Ferreira.  

 Castells substitui a noção de sociedade de informação pelas de sociedade em 

rede e sociedade informacional. Os pressupostos da sociedade em rede já foram 

esboçados no ponto 1. Castells propõe uma perspectiva de análise intersectorial onde se 

consideram os impactos da informação na sociedade, na cultura e na economia. O termo 

sociedade informacional é proposto como sendo mais pertinente e substanciado do que 

o de sociedade de informação. Castells (2002) designa por sociedade informacional, um 

novo tipo de organização social no qual “a produção da informação, o seu 

processamento e transmissão se tornam as fontes principais de produtividade e de poder 

em virtude das novas condições tecnológicas emergentes” (Cardoso, 2006, p.101; cf. 

Castells, 2002). São as transformações estruturais nas relações de produção, de poder e 

de experiência que determinam o surgimento de uma nova sociedade e de uma nova 

cultura. O que está na génese destas transformações? Castells considera que é a 

revolução das tecnologias da informação o grande motor das transformações operadas 

na sociedade nas últimas três décadas, embora hesite em atribuir em definitivo o 

determinismo da tecnologia em relação à sociedade. Em última instância, nem a 

tecnologia determina, em definitivo, a sociedade nem vice-versa. Isto porque tecnologia 

é sociedade no sentido em que tal como esta última, não é boa, nem má, nem neutra, 

antes sujeita ao uso que a sociedade dela faz. 

 No texto de Gil Ferreira encontramos expostas outras duas ideias, centrais em 

Castells, sobre identidades e espaço e que traduzem essa relação entre tecnologia e 

sociedade: no primeiro caso, a ideia de que o lugar deixa de ser o centro de organização 

espacial das sociedades, sendo substituído pelo espaço de fluxos. No segundo caso, a 

ideia segundo a qual a revolução das tecnologias da informação conduz a uma 

sociedade estruturada em torno de uma oposição bipolar entre Rede e Self.  

Em relação à noção de espaço de fluxos, Castells defende que a era da informação se 

caracteriza pela alteração dos nossos conceitos de tempo e espaço. O espaço de fluxos, 



entendido enquanto organização material das práticas sociais, dissolve a nossa noção 

tradicional de tempo ao quebrar a ordem sequencial de eventos e possibilitar a sua quase 

simultaneidade – o tempo real (Cardoso, 2006). À semelhança do tempo, também a 

distância geográfica se dissolve no espaço de fluxos. Para Castells existem somente 

duas distâncias, entendidas dentro de uma lógica binária: a “distância zero” (dentro da 

rede) e a “distância infinita” (fora da rede).  É dentro da dinâmica entre o espaço de 

fluxos e o espaço de lugares que Castells desenvolve a sua análise do poder na era da 

informação. Embora as organizações se encontrem localizadas em lugares, a lógica 

organizacional não depende de nenhum espaço físico, antes depende do espaço de 

fluxos que caracteriza as redes de informação. Deste modo, o poder nas organizações é 

cada vez menos dependente das relações sociais ancoradas nos lugares em que estão 

sediadas e mais dependente dos fluxos de informação característicos do espaço em rede. 

Um exemplo paradigmático a este respeito, segundo Cardoso, é o dos mercados 

financeiros globais que se tornam no evento central da nova economia, deixando a 

economia real num plano secundário. A preponderância do espaço de fluxos sobre o 

espaço de lugares acarreta consigo a globalização e a ideia (ilusão?) de comunidade 

global, embora essa globalização esteja longe de ser sinónimo de democratização e de 

igualdade: ela pode ter como consequência o empobrecimento económico e a perda de 

poder político de agentes e organizações.  

Em relação à estruturação da sociedade em torno da oposição bipolar entre Rede e Self, 

Castells começa por considerar que a identidade torna-se na principal fonte de 

significado num período caracterizado pela perda de influência das instituições, pelo 

enfraquecimento dos movimentos sociais e pelas expressões culturais efémeras. As 

identidades primárias (religiosas, étnicas, territoriais, nacionais) assumem um papel 

importante neste contexto. E mais do que isso, novas manifestações de identidade 

colectiva irrompem nas redes da sociedade moderna. Essas manifestações opõem-se à 

própria noção de comunidade global ao reinvidicarem projectos específicos que põem 

em causa a base e estrutura das relações sociais. É o caso, mais mediático, das 

recorrentes manifestações anti-globalização mas também dos movimentos feministas ou 

de homossexuais, dos movimentos nacionalistas ou regionalistas ou das novas 

organizações religiosas. Esses movimentos são contraditórios ao encontrarem nas novas 

tecnologias globalizadoras a caixa de ressonância das suas lutas. Existe um antagonismo 

entre universalismo e particularismo que tem a ver com a autonomização da esfera 



informativa em relação à experiência real e que é comum a todos estes movimentos. 

Assistimos, pois, ao confronto entre duas forças contrárias: a mundialização e a 

identidade. O que corresponde, no quadro conceptual de Castells (2002), a uma 

oposição entre a Rede e o Self: “quando a Rede desliga o Self, o Self individual ou 

colectivo, constrói o seu significado sem a referência instrumental global” (2002, p.29). 

Neste sentido, os novos media produzem segregação social, pela exclusão de actores e 

grupos sociais.  

 

 Objectivos: 

 

1. Compreender e articular a noção de sociedade em rede proposta por Castells. 

2. Compreender a noção de espaço de fluxos enquanto organização material das 
práticas sociais. 

3. Compreender os impactos da sociedade em rede nas identidades colectivas. 

    3.1. Rede e Self. 

  3.2. Redes globais e identidades locais 

 

Questão: Como justifica o surgimento de movimentos/causas locais numa sociedade 

global? Utilize um exemplo do caso Português para responder à questão. 

 

Leitura obrigatória:  

Gustavo CARDOSO (2006), Os Media na Sociedade em Rede, capítulo 2, pp.98-111. 

Gil Baptista FERREIRA, Identidades e Políticas de Reconhecimento Social na 

Sociedade em Rede, Livro de Actas, 4ºSOPCOM., pp.713-717, disponível em 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/ferreira-gil-identidade-politicas-reconhecimento-social-

sociedade-rede.pdf 

 

Bibliografia complementar: 

CASTELLS, Manuel (2005/1996), A Sociedade em Rede (2ª ed.), prólogo. 

VÁRIOS (2009), Relatório "A Sociedade em Rede em Portugal 2008: Internet", OberCom. 

 

 



4. Impactos sociais da sociedade de informação 

 

Sinopse: Procuramos neste ponto compreender alguns dos impactos sociais da 

sociedade de informação. Numa escolha feita por critérios de pertinência e de literatura 

disponível, identificamos três domínios da vida em sociedade em que a sociedade de 

informação tem um impacto empíricamente provado: são eles os domínios da cidadania 

e participação política; dos mass-media e produção jornalística; e da educação, nos 

casos específicos de crianças e jovens.  

 

 4.1. Cidadania e participação política 

 

 Partindo do pressuposto de que a relação dos cidadãos com a política é 

essencialmente mediada quer pelos políticos e partidos, quer pelos meios de 

comunicação, procuramos com este ponto analisar o impacto dos novos media nessa 

relação. Trata-se de uma temática recente, muito aberta à discussão e cujas teorizações 

assumem um carácter muito exploratório. A noção de democracia contínua, enquanto 

ideal de participação política nas sociedades contemporâneas, reflecte bem o carácter 

especulativo das propostas em torno deste tema.  

 O conceito de democracia contínua, proposto por Stefano Rodotà (1997) refere-

se aos instrumentos dos quais nos apropríamos para o exercício de participação política 

e que escapam à mediação tradicional de partidos e meios de comunicação de massa: 

“Os novos media presentes no espaço de mediação têm sido alvo de interesse e estudo 

por diversos investigadores ao mesmo tempo que a sua utilização tem sido explorada 

por élites políticas e por cidadãos no quadro daquilo que se pode designar por um ideal 

de democracia contínua” (Cardoso, 2006, p.447; cf. Rodotá, 1997) 

 Assim, novos espaços de mediação como a Internet e o telemóvel sobrepor-se-ão 

aos espaços de mediação tecnológica tradicionais como a televisão, a rádio e os jornais. 

As duas dimensões fundamentais da democracia contínuas são a continuidade em 

detrimento da intermitência e a valorização dos espaços de mediação em detrimento do 

momento de eleição. Mas tal não equivale, como refere Cardoso, a uma identificação 

entre os novos media, sobretudo a internet, enquanto espaços de mediação e esse ideal 



de continuidade na relação entre cidadãos e política. Na realidade, constatam-se grandes 

diferenças entre esse ideal de presença quase permanente da prática democrática e a real 

apropriação dos diferentes media pelos cidadãos e pelas elites políticas (idem, 2006).  

Ao considerarmos os possíveis impactos da internet na participação política, torna-se 

necessário ter em conta a motivação quer dos cidadãos, quer das élites, quer dos 

próprios meios de comunicação que se apropriam dos novos media como canal 

informativo. A domesticação dos media pelas élites políticas é um aspecto a ter em 

conta, assim como a predisposição dessas elites para levar a cabo uma transformação do 

paradigma político. Sem a motivação destes para alterar esse paradigma, assistimos à 

manutenção dos actuais canais de mediação em vez da mudança que o ideal de 

democracia contínua sugere.  

 Por outro lado, toda esta questão tem que ser articulada com o actual contexto de 

crise generalizada (pelo menos às democracias Ocidentais) das instituições políticas. A 

crise da democracia, dos Estados-Nação e, por fim, da participação política leva a uma 

fase de reavaliação das suas práticas políticas. O efeito dos meios de comunicação 

submetidos cada vez mais a uma lógica de lucro que privilegia o espectáculo sobre a 

informação, as estratégias de marketing político que, consequentemente, assentam cada 

vez mais na manipulação da imagem e, por fim e a jusante destes dois factores, uma 

política de personalização e esvaziamento do debate político nos media, são outros 

elementos de enquadramento da crise das democracias. Fenómenos de descentralização 

da política do Estado-Nação (Castells, 2004) para outros actores fora do poder político 

ou o “desenraízamento da política” (Beck, 1992) estão presentes nas sociedades 

modernas como forma de reacção a esta tensão gerada pela crise das democracias (cf. 

Cardoso, 2006). Mais do que isso, a questão que se coloca por parte dos políticos, face à 

expansão e constante renovação das novas tecnologias da informação é “como podemos 

utilizar essas tecnologias para melhorar a governação e a participação política?” 

(Cardoso, 2006). 

 Mas recuando no tempo, não é com a internet que se fala pela primeira vez nas 

potencialidades de democratização através dos mass-media electrónicos. Já nos anos 70 

se falava nessas possibilidades devido ao desenvolvimento da televisão por cabo nos 

Estados Unidos. Esta permitia uma certa interactividade com os utilizadores já que estes 

podiam responder a questões colocadas durante as emissões. Mas com o decorrer do 

tempo, a desilusão entre os teóricos e ideólogos foi crescendo. A razão principal 



prendia-se com o facto de não ser possível tomar uma decisão política informada a 

partir do que era difundido na televisão (Cardoso, 2006, p.454). Nos anos 90 as teorias 

da democratização pelos mass-media ganharam um novo impulso com uma série de 

inovações (multiplicação dos canais disponíveis, novos formatos televisivos e 

crescimentos das redes de computadores). (idem, p.454). Martin Hagen considera três 

tipos de relação entre tecnologia e democracia: a teledemocracia, a ciberdemocracia e a 

democratização electrónica (idem, cf. Hagen, 1997, 2000): 

a) A teledemocracia argumenta que a comunicação mediada por computador 

(CMC) pode permitir formas de participação política julgadas não 

praticáveis devido a condicionantes espaciais e temporais. Através da 

prestação de informação, da possibilidade de discutir as temáticas e da 

votação através da CMC, novas formas locais de democracia são reforçadas 

criando-se um equilíbrio face ao poder dos media comerciais. 

b) A ciberdemocracia considera que a criação de comunidades virtuais e, 

através destas, de novas formas de comunidades físicas é central para a 

democracia no século XXI. A CMC permite formas de governo 

descentralizadas e autogeríveis, fornecendo uma defesa contra os abusos de 

autoridade do Estado quanto à privacidade ou à censura dos conteúdos. 

c) A democratização electrónica considera que a CMC permite baixar os custos 

de comunicação e organização e é vista como uma forma de dar mais poder à 

sociedade civil na sua relação com o Estado. Uma democracia electrónica 

consiste em todos os meios electrónicos de comunicação que permitem ou 

fornecem empowerment ao cidadão nos seus esforços de responsabilização 

das acções dos políticos/governantes publicamente.  

 Uma análise das percepções e usos da Internet pelos poderes políticos, proposta 

no artigo de Cardoso et al. (2003) permite-nos uma percepção melhor dos impactos 

reais das novas tecnologias de informação na esfera política. Cardoso et al. analisam “as 

práticas e representações dos deputados portugueses em termos da sua utilização das 

tecnologias de informação e comunicação em geral, e da internet em particular, na 

actividade parlamentar e partidária, no contexto de uma possível democracia digital”. 

(Cardoso et al., 2003, p.113) num contexto de crise das democracias: as sociedades 

democráticas encontram-se numa fase de reavaliação das suas práticas políticas, que 

apresentam sinais de crise do estado-nação, da democracia e da participação dos actores 



individuais e colectivos (idem, p.113). A emergente era da informação é um factor que 

concorre para este desgaste dos sistemas democráticos, embora essa impacto seja 

anterior ao surgimento da internet: os mass-media desde há muito que se assumiram 

como um factor de desgaste das funções parlamentares tradicionais pela forma “como 

substituiram o papel da instituição parlamentar na formação da opinião pública.” (idem, 

p.114). Os opinion-makers que ocupam o espaço público da televisão e dos jornais 

substituem, em boa parte, os políticos e concorrem para a mediatização da política e 

para a erosão da política parlamentar: “a função tribunícia foi deslocada dos deputados 

para os opinion-makers na televisão e na imprensa escrita, determinando uma crescente 

mediatização da política”. (idem, p.114).  

 Da análise das políticas nas diferentes legislaturas em relação à sociedade de 

informação em Portugal, constata-se que o desenvolvimento de competências na 

utilização das tecnologias de informação tem sido assumido como prioridade nas três 

últimas legislaturas. No entanto, na prática nenhum dos intervenientes políticos, quer 

por via do parlamento quer por via do governo, tem desenvolvido o uso das tecnologias 

como objectivo prioritário para a promoção da participação no processo legislativo ou 

de comunicação entre cidadão e eleitos. As políticas para as tecnologias de informação 

foram, na prática, direccionadas para a comunicação do cidadão com a administração 

pública. (idem, p.118). Os resultados do estudo parecem confirmar tal tendência assim 

como a análise de Castells, que afirma que os media tradicionais (televisão, rádio e 

imprensa) continuam a ser os mais utilizados pelos agentes políticos, pela sua melhor 

adequação ao padrão unidireccional prevalecente na política. Na realidade, a internet 

surge em último lugar nas preferências dos deputados portugueses como meio para fazer 

passar a mensagem política. (idem, p.121). Cardoso et al. identificam os três entraves a 

uma democracia digital em Portugal: em primeiro lugar, a existência de um sistema dos 

media onde predomina a televisão; em segundo lugar, a manutenção de um sistema 

político que não promove o contacto directo com os eleitores; e em terceiro lugar, o 

facto de os cidadãos não estarem motivados para a participação política, o que tende a 

não encorajar uma maior apropriação política da internet no quadro parlamentar. 

(Cardoso et al. 2003)  

 

 

 



Objectivos: 

1. Compreender e articular o papel dos meios de comunicação na relação entre o 
cidadão e a política. 

2. Compreender e articular os impactos dos novos meios de comunicação (internet, 
telemóvel) nessa relação. 

3. Compreender e articular o ideal de democracia contínua. 

  3.1. Relação do cidadão com os novos meios de comunicação 

  3.2. Relação da elite política e dos jornalistas com os novos meios de  
  comunicação. 

4. Articular crise do Estado-Nação, com crise de participação e da democracia. 

5. Definir e articular noções de ciberdemocracia, teledemocracia e democratização 

electrónica. 

6. Contextualizar no caso Português. 

 6.1 Caracterizar práticas e representações dos agentes polítcos em relação à 
internet. 

 6.2. Compreender as possibilidades e entraves a uma democracia digital em 
Portugal. 

  

Questão: até que ponto é que a internet tem melhorado a eficácia da comunicação entre 

os cidadãos e os poderes políticos em Portugal? 

 

Leitura obrigatória: Gustavo CARDOSO, Carlos CUNHA e Susana NASCIMENTO 

(2003), “O Parlamento Português na Construção de uma Democracia Digital” in 

Sociologia, Problemas e Práticas, nº42, pp.113-140, disponível em 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0873-

65292003000200006&script=sci_arttext&tlng=pt 

Stefano RODOTÀ (1999), "Para uma cidadania electrónica: a democracia e as novas 

tecnologias da comunicação" in VÁRIOS, Os Cidadãos e a Sociedade de Informação, 

Lisboa, INCM. 

Leitura complementar:  

Gustavo Cardoso (2006), Os Media na Sociedade em Rede, cap. 9, pp. 447-482. 

 

 

 



 4.2. Internet e mass-media 

 

 Neste ponto abordamos o impacto da internet nos mass-media, com ênfase no 

caso do jornalismo escrito. Com o surgimento da internet preconizou-se o fim do 

jornalismo. No início da segunda metade dos anos 90, surgiram confabulações 

motivadas pela expansão da Internet. Essas confabulações vieram e revelar-se erradas 

(Cardoso, 2006). Ao invés, constatamos hoje uma multiplicação das fontes de 

informação jornalística, algumas novas de raiz, outras tradicionais que expandem os 

seus conteúdos aos novos suportes tecnológicos (Internet, televisão por cabo). Ao invés 

de questionarmos a sobrevivência do jornalismo na sociedade de informação (à partida 

um contra-senso) devemos pois questionar como é que o jornalismo se reconstrói e 

reconfigura neste novo cenário. Como é que os meios de comunicação de massa na sua 

vertente informativa se relacionam com a internet? E qual o papel de novos e 

reconhecidos meios de informação alternativos (blogues, podcasts…) enquanto fonte de 

informação e de formação de opinião? 

 A internet surge num contexto em que a experimentação com outras tecnologias 

de informação já havia ocorrido. No entanto, pelas suas características (interactividade, 

hipertexto) tornou-se numa tecnologia mais moldável às necessidades do jornalismo. 

Certos estudiosos defendem que o jornalismo online terá práticas e características 

semelhantes às actuais, apenas utilizará um meio diferente para a difusão da mensagem, 

conjugando texto, imagem e som numa só estrutura que está ao alcance de todos , em 

qualquer lugar à distância de um clique (ver texto de Barbosa1). Daí Cardoso concluir 

que: 

“a tecnologia internet não colocou em causa o modelo jornalístico nem substituiu todos 

os outros modelos de acesso à informação, tendo, no entanto, ajudado a transformar, até 

certo ponto, essa relação entre produtor e fruidor de informação bem como a outros 

níveis como as fontes”. (2006, p.262) 

 A ideia de ruptura com velhas formas de jornalismo é veículada sobretudo 

através de um discurso ideológico e simbólico de oposição entre velhos e novos media. 

                                                 
1 Elisabete BARBOSA, “Interactividade: A Grande Promessa do Jornalismo Online” 
disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/barbosa-elisabete-interactividade.pdf 

 



Nesse discurso, os velhos media representados pela televisão, rádio e imprensa são 

vistos como facilmente manipuláveis e subjugados a interesses políticos ao mesmo 

enquanto os novos media trazem a promessa de liberdade de informação e participação 

do utilizador. Em par disto, o discurso ideológico e simbólico sobre o fim do jornalismo 

é enquadrado por um contexto de descrença e suspeição da opinião pública em relação 

ao jornalismo e à própria profissão de jornalista. Ora o que estudos realizados sobre os 

impactos da internet no jornalismo escrito nos revelam é que, na realidade, não existe 

uma ruptura com as formas tradicionais de jornalismo, antes uma continuidade sujeita a 

ajustamentos vários nas práticas jornalísticas. 

 Encontramos em alguns estudos realizados em Portugal evidências dessa 

continuidade. Num estudo realizado por Elisabete Barbosa da Universidade do Minho é 

analisado o impacto da internet no jornalismo através de uma análise comparativa de 

quatro jornais (Expresso, Público, El País, Washington Post). O estudo corrobora a 

premissa segundo a qual a internet não virá alterar, de forma radical, o jornalismo 

praticado até agora, mas que não será também recomendável, por outro lado, utilizar na 

internet e no jornalismo online todos os métodos e práticas do jornalismo tradicional.2 

Onde se observam diferenças assinaláveis é no funcionamento das redacções. Essas 

diferenças têm a ver sobretudo com a utilização da internet por parte dos jornalistas 

enquanto fonte de informação e com a forma como a informação é apresentada, 

havendo, neste último caso, a possibilidade de a informação ser apresentada de forma 

não-línear pelo jornalista: “são estas duas alterações – a utilização da internet para 

investigação e a escrita não-línear – que vão, em conjunto com a possibilidade de se 

juntar som e vídeo ao texto, alterar a forma como o jornalismo é produzido”.3 Mas se 

essas são duas (ou três) mudanças significativas na produção jornalística online, a 

grande mudança, ou pelo menos a maior promessa dentro dos impactos da internet no 

jornalismo é da interactividade. A possibilidade de interacção directa com o produtor de 

notícias ou opinião é um trunfo forte do webjornalismo (Carnavilhas). Mas a 

interactividade é simultâneamente vista como uma vantagem e um perigo para o 

jornalismo. O correio electrónico e os foruns de discussão permitem hoje que uma 

notícia não seja um fim em si mas o princípio de uma troca de informação que pode ser 

entre jornalista e leitor ou entre vários jornalistas e vários leitores. Mas a mera 

                                                 
2 Idem. 
3 Idem. 



possibilidade técnica de interactividade por si só não justifica que esta exista. A 

interactividade requer uma sequência de mensagens relacionadas e não uma mera 

reacção ou comentário do público. Ou seja, “nem toda a comunicação mediada é 

interactiva.” (Schultz, 1999). Apesar destas reservas, a interactividade é vista como uma 

ferramenta fundamental na criação de novos públicos, o que poderá reforçar a 

capacidade de intervenção de alguns cidadãos.4  

O estudo conclui que são poucos os jornais que exploram a totalidade dos 

recursos disponíveis para fomentar a interactividade, embora haja uma consciência 

expressa por parte dos jornalistas de que esses recursos serão importantes no futuro da 

sua profissão. Enunciemos, por fim, os principais impactos, da Internet no jornalismo: 

 - Maior interactividade entre quem escreve e quem lê as notícias. 

 - Alcance planetário.  

 - Acesso à informação em tempo real.  

 - Quebra de fronteiras entre Estados e cidades.  

 - Não-linearidade da informação.  

 - Junção de som, imagem e texto.  

 - Arquivação de jornais e outra documentação.   

  

 Neste ponto, detemo-nos ainda sobre o impacto da blogosfera na comunicação 

social. Os blogues proliferam a partir do início da corrente década e vão ganhando cada 

vez maior visibilidade na esfera pública em função da sua acessibilidade, quer para 

quem a eles acede, quer para quem os produz. Estima-se que o tamanho da blogosfera 

terá duplicado a cada seis meses, entre o segundo semestre de 2004 e o segundo 

trimestre de 2006 e que a cada dia que passa são criados 120.000 novos blogues no 

mundo inteiro.  

Genericamente descritos como sites “cuja estrutura permite a actualização rápida 

a partir de acréscimos dos chamados artigos ou “posts”, organizados de forma 

cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta pelo blogue e podendo ser 

escritos por um número variável de pessoas” in Wikipedia), os blogues tanto funcionam 

como diários online como fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em 

particular. A sua proliferação é enquadrada por e contribui para a fragmentação das 

                                                 
4 Idem. 



audiências dos meios de comunicação, acompanhando a tendência destes para se 

dirigirem cada vez mais para públicos específicos. Baoill (2004) descreve três níveis de 

análise dos blogues (ler Cardoso et al., pág.103): 

1 – Enquanto formato específico de uma aplicação Web: potencial de 

interactividade, formato caracterizado pela ordem cronológica inversa. 

2 – Enquanto partes uma comunidade – questão sociológica: distinção entre o 

carácter pessoal e íntimo da alguns blogues e o carácter público de outros. 

3 – Ponto de vista humanista do bloguista: motivações para criação do blogue, 

distinção entre bloguista amador e profissional. 

 Podemos falar dos blogues como a manifestação mais marcada na actualidade da 

era dos self-media (Cardoso e tal., 2009) pois permitem que o cidadão habitualmente 

consumidor de informação seja também produtor da mesma, sendo-o livre de 

constrangimentos organizacionais, institucionais ou editoriais e sem custos 

significativos. A comunicação é biunívoca, onde o emissor perde omnipotência em 

favor do receptor que assume um papel activo. O blogue favorece a interactividade entre 

o emissor e o receptor, dando a este último a possibilidade do comentário, daí que se 

conclua que com os blogues a opinião regressa em força (Cardoso e tal., 2009). Blood  

(2000) define quatro factores que motivam a criação de blogues: 

 1 – Simplicidade do interface 

 2 – Livre acesso a qualquer utilizador 

 3 – Não restrição de hardware e software 

 4 – Escrita sem censura. 

 A importância dos blogues é também equacionada em função do seu impacto na 

esfera pública, pois é sugerido que estes reconstroem, em rede, novos espaços de debate 

onde se trocam argumentos de forma racional.  Neste sentido, questiona-se se os 

blogues permitem a construção de novos espaços de debate, segmentando a produção e 

a recepção; ou, pelo contrário, o blogue é uma peça necessária para que a fragmentação 

encontre os elos necessários para a reconstrução do espaço público em rede?  

A relação dos blogues com os media tradicionais deve ser problematizada mas 

tende a ser vista como sendo de complementaridade e não de alternativa. Os blogues são 

bastas vezes um instrumento com o objectivo de reforçar ou influenciar agendas já 



existentes da mesma forma que os media tradicionais, sobretudo jornais, recorrem cada 

vez mais nas suas edições aos blogues para legitimar agendas previamente definidas. 

 

O fenómeno dos blogues em Portugal: ler Cardoso et al, cap.3, pp.107-123. 

 

Objectivos: 

1. Compreender e articular a problemática dos efeitos da internet no jornalismo. 

2. Compreender e articular os reais efeitos verificados até ao momento da internet 

nos mass-media: continuidade ou ruptura? 

3. Articular a ideia de crise do jornalismo face à promessa da internet. 

4. Compreender os impactos da internet na prática jornalística: 

 4.1. A questão da interactividade. 

 4.2. Análise de casos: Público, Expresso, El País e Washington Post. 

5. Analisar criticamente a expansão dos blogues e o seu impacto no espaço público 

com referência ao caso Português. 

 

Questão:  até que ponto é que a internet veio alterar a relação entre o jornalista e o 

leitor? Apresente exemplos para ilustrar a sua resposta. 

 

Leitura obrigatória:  

Elisabete BARBOSA, “Interactividade: A Grande Promessa do Jornalismo Online” 

disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/barbosa-elisabete-interactividade.pdf 

Gustavo CARDOSO (2006), Os Media na Sociedade em Rede, cap.6, pp.259-280. 

Gustavo CARDOSO, Rita ESPANHA e Vera ARAÚJO (2009), Da Comunicação de 

Massa para a Comunicação em Rede, capítulo 3, pp.101-123. 

Leitura complementar:  

Tanjev SCHULTZ (1999), “Interactive Options in Online Journalism: A Content 

Analysis of 100 U.S. Newspapers” in Journal of Computer Mediated Communication, 

Vol.5, nº1, disponível em  http://jcmc.indiana.edu/vol5/issue1/schultz.html 



 

 4.3. Internet como recurso educativo 

 

 Neste ponto, discutimos os possíveis impactos da internet como recurso 

educativo. A escola constitui um dos domínios onde o impacto da internet tem sido 

problematizado quer pelos profissionais da educação, quer por estudiosos da 

comunicação. Parece consensual que a internet terá um impacto na forma como o aluno 

se relaciona com a escola, tanto ao nível da aprendizagem de conteúdos como na 

ocupação de tempos livres. Mas tal relação deverá ser enquadrada por uma discussão 

mais ampla, sobre a relação da escola com os meios de comunicação em geral. A 

internet enquanto recurso educativo será pois abordada em função dessa relação. 

 O papel da sociedade em rede na educação é enquadrado por uma discussão 

mais geral sobre cidadania e o que se designa por literacia informacional. Hoje em dia, 

o exercício de cidadania implica cada vez mais a mediação das tecnologias da 

informação, o que, por sua vez, implica o desenvolvimento de uma literacia que vai para 

além da sua definição tradicional (Cardoso, 2006). Uma definição tradicional de 

literacia compreende as capacidades de processamento de informação escrita na vida 

quotidiana. Partindo dessa noção tradicional, a literacia informacional é proposta como 

“um conjunto de capacidades requeridas aos indivíduos no sentido de reconhecerem 

quando uma informação é necessária e de possuírem a capacidade de a localizar, avaliar 

e utilizar correctamente.” (idem). Tal implica determinar o tipo de informação que lhe é 

necessária e útil, aceder-lhe de forma eficaz e eficiente, avaliar criticamente a 

informação e as suas fontes, incorporar essa informação na sua base de conhecimento, 

utilizá-la para fins e objectivos específicos e compreender as dimensões económicas, 

legais, sociais e éticas que condicionam o seu uso. (idem) 

 É dentro deste contexto que a Internet deve ser considerada enquanto recurso 

educativo. A literacia informacional passará obviamente pela escola. No entanto, sendo 

a penetração da Internet na escola um dado adquirido, importa determinar os impactos 

que ela tem ou pode ter na aprendizagem. Isto porque tal como em outros usos e 

impactos da Internet na sociedade, também na escola o impacto positivo da Internet na 

aprendizagem dependerá obviamente dos usos que lhe forem dados. Da mesma forma 



que outros meios de comunicação como a televisão foram apropriados e transformados 

em recurso educativo pela escola, também a Internet deve ir no mesmo sentido: 

“Devido às suas características específicas enquanto meio de comunicação, ela permite 

não uma ‘revolução’ como muitas vezes se anuncia, mas a ampliação e o 

aprofundamento de cada uma das possibilidades educativas já permitidas, há muito, por 

meios como a rádio ou a televisão” (Serra, 2007, p.5). 

E quais são essas possibilidades? Segundo Serra (2007), a Internet pode ser utilizada 

como: 

- Fonte de informação: a Internet é vista como uma “biblioteca universal” onde 

encontramos praticamente tudo o que queremos desde a informação mais generalista à 

mais especializada. Projectos como a Wikipedia ou o YouTube têm vindo a assumir, nos 

últimos tempos, uma relevância crescente tanto na quantidade e qualidade do número de 

utilizadores como na quantidade de utilizadores (Serra, idem). 

- Recurso pedagógico-didáctico: embora o e-learning não esgote os usos da Internet 

enquanto recurso educativo, ele deve ser tido em conta pela sua presença generalizada 

nas escolas. Numa aula, um professor pode utilizar os materiais disponíveis na Internet 

(textos, gráficos, vídeos, fotografias) como material para aprendizagem. Pode também 

disponibilizar esses conteúdos aos alunos a posteriori através de uma página da web, de 

uma plataforma de ensino online (moodle, blackboard) ou do correio electrónico. 

- Instrumentos de materialização de projectos: a Internet permite dar corpo a projectos 

digitais como um blogue, um jornal, uma rádio ou uma televisão escolares. Tais 

projectos são importantes para a motivação dos alunos, para o desenvolvimento das suas 

capacidades de trabalhar em grupo ou autonomamente. 

- Objecto de estudo: Tal como outros meios de comunicação, a Internet também pode 

ser transformada em objecto de estudo precisamente na promoção da literacia 

informacional em disciplinas como Tecnologias da Informação e da Comunicação ou na 

área das Ciências Sociais. 

Quais as características da Internet que a distinguem de outros meios de comunicação e 

a tornam, até certo ponto, num meio mais estimulante e “amigável” para o aluno? 

- Comunicação interactiva: as potencialidades de um meio em que o aluno não se limita 

a receber informação mas pode também produzir informação (feedback sobre 



aprendizagem, conteúdos de projectos desenvolvidos) que outros recebem são 

inquestionáveis, apesar dos equívocos que podem acarretar. 

- Revalorização da escrita: ao contrário de outros meios electrónicos, a Internet pode 

aproximar os alunos da escrita, tanto na leitura (motores de pesquisa, bases de dados) 

como na produção de conteúdos (blogues, correio electrónico). 

- Economia de recursos: porque os conteúdos da Internet são os outros meios de 

comunicação, a sua utilização permite aceder a esses conteúdos de forma muito mais 

simples e rápida, reunindo a informação parcelar desses meios. 

Mas se a Internet oferece estas possibilidades aos alunos, o seu uso não está obviamente 

isento de riscos. A qualidade do uso da Internet enquanto recurso educativo está 

obviamente dependente da supervisão dos agentes de educação. Os riscos enunciados 

por Serra (2007) são os seguintes: 

- O plágio: o acesso facilitado a extensas bases de dados comporta o risco de o aluno 

utilizar materiais copiados de forma directa, isto é, sem um esforço de interpretação e 

sem citação de fontes. O plágio coloca problemas ao professor que nem sempre está em 

condições de o identificar, pelo desconhecimento da origem de todos os conteúdos 

disponibilizados na Internet. Pelo efeito generalizado da disponibilidade de conteúdos 

online, os próprios alunos terão alguma incapacidade para perceber as regras de citação 

e referência. A estratégia mais aconselhável para minimizar este problema consiste na 

apresentação e discussão dos trabalhos na sala, de forma a avaliar o envolvimento dos 

alunos nos materiais que apresentaram por escrito. 

- A confusão informativa: pela inexistência de filtros na disponibilização de conteúdos 

na Internet, o aluno experimenta, ele próprio, dificuldade em filtrar a informação 

disponível. A incapacidade ou dificuldade de seleccionar informação e de distinguir 

material relevante e irrelevante, fonte autorizada de fonte suspeita, coloca problemas na 

utilização da Internet e caberá ao professor escolher e encaminhar o aluno para as fontes 

de informação mais pertinentes. 

- O desvio e a tagarelice: a utilização de chats oferece os riscos óbvios da comunicação 

virtual, não presencial, com indivíduos não identificados, que pode ter um 

prolongamento “real”. O risco, menos sério mas muito mais comum, associado ao uso 

de chats e do Messenger é o tempo excessivo passado na conversa fútil sem objectivos 

de aprendizagem. 



- O jogo e o vício: a discussão sobre os méritos educativos dos jogos online é ampla 

mas existem riscos consensuais associados ao seu uso: o vício traduzido no excesso de 

tempo e de dinheiro gasto na sua utilização. Os MMORPG (Massive Multiplayer Online 

Role Playing Game), em que o utilizador assume uma personalidade virtual, tem um 

potencial de alienação bastante grande, levando em casos extremos à não distinção entre 

jogo e realidade.   

 

Objectivos: 

 

1. Compreender e articular a relação entre a escola e os meios de comunicação. 

2. Compreender e articular as possibilidades da internet como recurso educativo. 

3. Identificar alguns riscos associados ao uso da internet na escola. 

 

Questão: quais os impactos positivos da internet na escola? 

 

Leitura obrigatória: Paulo SERRA (2007), “A Internet como recurso educativo” 

disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/serra-paulo-internet-recurso-educativo.pdf 

Sonia LIVINGSTONE e Magdalena BOBER (2006), "Regulating the Internet at Home: 

contrasting the perspectives of children and parents" in D. Buckingham e R. Willett 

(eds), Digital Generations, New Jersey, LEA. 

Leitura complementar: 

Uwe HASEBRINK, Sonia LIVINGSTONE, Leslie HADDEN, Lucyna KIRWIL and 

Cristina PONTE (2007), “Comparing Children’s Online Activities and Risks Across 

Europe: a Comparative Report Comparing Findings For Poland, Portugal and UK” 

disponível em:   

http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/Reports/Report3.1Three%20country%2

0comparison%20cover.pdf 

Sonia LIVINGSTONE (2009), "Media and Digital Literacies" in Children and the 

Internet, Cambridge, Polity. 

 



 

 

  

 


