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Resumo 

O presente trabalho pretende fazer uma 
análise da internet como uma ferramenta 
utilizada na construção do conhecimento 
científico e cultural. A partir do reconhecimento 
desse potencial construtor da ferramenta, 
faremos uma análise de dados que nos trazem 
informações a respeito do acesso à internet e 
do meio utilizado para tal, percebendo que 
estes podem influenciar diretamente na 
produção e consumo no ciberespaço. 

Introdução 

Esta pesquisa busca perceber a internet como 
fonte de conhecimento científico e cultural. 
Sua difusão se deu no fim da primeira metade 
da década de 1990, potencializando-se a partir 
da segunda metade. Considerando este 
contexto a internet havia se tornado disponível 
entre os cidadãos comuns, pois antes deste 
período a mesma era utilizada apenas em 
pesquisas acadêmicas dentro das 
universidades, segundo a análise feita por 
Peter Burke e Asa Briggs (2006, p.300) “O 
grande avanço aconteceu entre setembro de 
1993 e março de 1994, quando uma rede até 
então dedicada à pesquisa acadêmica se 
tornou a rede das redes, aberta a todos”. 
Sendo assim, este fato possibilitou uma 
participação da sociedade no acesso ao 
conhecimento científico e também como forte 
aliado na indústria cultural, entretanto, sabe-se 
que apesar desta atribuição de “aberta a 
todos” dada por Burke e Briggs, na prática, 
não eram e não são todos os indivíduos que 
detêm o acesso a ela. 

Objetivos 

A partir dos dados coletados pelo projeto A 
Construção da Ciência e Cultura por meio da 
Internet, busca-se de identificar alguns sites 
que contribuem para essa construção de 
conhecimento.  
Analisaremos a questão do acesso à internet 
no Brasil, e também qual tipo de equipamento 
mais utilizado para este acesso, a partir dos 
levantamentos do Centro de Estudos sobre as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(CETIC) e da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD). 
Buscaremos ainda perceber a internet como 
um meio de comunicação de massa, e 
servindo como um meio de alienação, através 
de uma ideologia. 

Materiais e métodos  

Nos dados coletados nesses três anos de 
projeto, foi possível verificar alguns sites que 
nos dão alicerces para considerar a internet 
como uma ferramenta sólida para a 
construção e divulgação do conhecimento 
científico e cultural, desses sites, 
selecionamos 7 e dividimos em 3 categorias 
que são: Cursos Online; Sites de Download de 
Livros e Sites de Download de Periódicos 
Científicos (veja na figura 1). 
 

Figura 1 – Categorização dos sites. 

 
Fonte: do autor. 

 
Na categoria Cursos Online, o site Coursera 
(coursera.org), nos traz vários cursos, 
divididos em categorias, por exemplo, Artes e 
Humanas, Matemática e Lógica, Ciência da 
computação, entre outros. O outro site nesta 
mesma categoria é o Duolingo (duolingo.com), 
no qual você pode aprender outros idiomas, 
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tais como, Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano e 
Francês.  
Na categoria Sites de download de livros, 
temos a Biblioteca Nacional digital (bn.gov.br), 
que conta com um amplo acervo, que contém 
desde livros, manuscritos até materiais 
cartográficos. Project Gutenberg 
(gutenberg.org) é uma plataforma que oferece 
livros para download legalmente, de diversos 
assunto e de idiomas variados. Por fim, o site 
Domínio Público do governo Federal 
(www.dominiopublico.gov.br), é uma biblioteca 
digital que oferece acesso a várias mídias, 
como imagem, som, texto e vídeo. 
Finalizando temos a categoria Sites de 
periódicos científicos, o Google Acadêmico 
(scholar.google.com.br) é uma ferramenta que 
nos ajuda a direcionar a pesquisa na internet, 
focando em livros e principalmente em 
periódicos científicos a respeito do tema 
pesquisado. Outro site importante no quesito 
de periódicos é o Scielo (scielo.org), que nos 
traz material científico publicado de diversas 
áreas. Os indicadores com os números de 
publicações no próprio site nos mostram que, 
no período de 2007 a 2016 foram 492.599 
publicações de autores de 170 países. 
Esses sites nos mostram a capacidade da 
rede em contribuir no crescimento da 
divulgação científica e cultural, toda via, temos 
que nos ater também aos problemas das 
fontes não confiáveis, pois sabemos da 
grande quantidade de informações erradas 
que são difundidas através deste meio 
tecnológico. 
Com esse grande fluxo de informações 
transmitidas pelas telas de nossos aparelhos 
com acesso à internet fica mais visível que a 
cada ano que passa o nosso cotidiano é cada 
vez mais influenciado pela rede. A cultura da 
realidade social influencia a cultura na 
realidade virtual, e esta última por sua vez 
regurgita uma nova onda cultural, esta 
dialética é perceptível e nos atualiza quase na 
mesma velocidade em que os bytes passam 
pelos cabos de fibra ótica. Sendo assim, o 
ciberespaço nos traz uma metamorfose 
cultural constante, Ruth Benedict (1972), que 
é citada por Laraia diz “a cultura é como uma 
lente através da qual o homem vê o mundo” 
(LARAIA, 2001, p.67), partindo deste princípio 
é comum que neste espaço onde várias 
pessoas estão conectadas ao mesmo tempo 
haja várias formas de ver o mundo, 
possibilitando uma cibercultura, que age 
diretamente na forma em que nos falamos, 
vestimos, escrevemos e convivemos. Estar 
nesse ciberuniverso cultural é mergulhar em 

uma experiência antropológica a cada 
homepage visitada. 
 

 
Figura 2. Indivíduo conectado. 

Resultados e Discussão 

Apesar destas vantagens, o indivíduo 
conectado pode sofrer com as armadilhas que 
os meios de comunicação de massa nos 
trazem, tal como a alienação fundamentada 
em uma ideologia dominante que é reforçada 
pelo senso comum, segundo Maria Lucia de 
Arruda Aranha. 

“Isso significa que a ideologia tem influência 
marcante nos jogos de poder e na 
manutenção dos privilégios que plasmam a 
maneira de pensar e agir dos indivíduos na 
sociedade. A ideologia seria de tal forma 
insidiosa que até aqueles em nome de quem 
ela é exercida não lhe percebem o caráter 
ilusório”. (ARANHA, 1993, p.53). 
 

Para verificarmos a internet como um 
instrumento de dominação, pode-se observar 
que o acesso a este meio tecnológico está em 
concentrado em grande maioria, nas mãos 
das classes com maior poder econômico, ou 
seja, dominante economicamente. O CETIC 
nos traz proporção de domicílios com acesso 
à internet no período de 2013 a 2015, 
separados por classe social, denominadas A, 
B, C e DE (veja figura 3). 

 
Figura 3 – Percentual de domicílios com acesso à 

internet – Classe Social. 

Classe Social 2013 2014 2015 

Classe A 97% 98% 97% 

Classe B 80% 82% 82% 

Classe C 39% 48% 49% 

Classe DE 8% 14% 16% 

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR (NIC.br). 

 
A partir desta tabela podemos verificar que 
apesar de um crescimento a partir do ano 
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2013 a 2015 no percentual do acesso à 
internet pelas classes denominadas C e DE, 
ainda é visível que o acesso está concentrado 
principalmente nas classes A e B que detêm 
respectivamente a porcentagem de 99% e 
88% do acesso em seus domicílios.  
Outro dado importante referente à utilização 
da internet está na PNAD 2015, Acesso à 
Internet e a Televisão e a Posse de Telefone 
Móvel Celular para Uso Pessoal, que traz 
dados que nos mostram que no ano de 2014 
ocorreu um fator que pode estar atrelado ao 
aumento – mesmo que pequeno – no acesso 
à internet pelas classes classificadas como C 
e DE. Este fator é a popularização dos 
chamados Smartphones, ou seja, os telefones 
celulares móveis com acesso à internet. Com 
o advento destes aparelhos gera-se uma 
facilitação no acesso, que agora é feito de 
qualquer lugar e a qualquer momento. 
Podemos perceber com base na figura 3 que 
de 2013 para 2014 houve um crescimento no 
acesso a internet de 9% na Classe C e de 6% 
na Classe DE, este aumento coincide com o 
mesmo ano em que se teve pela primeira vez 
o percentual de domicílios que fazem o uso do 
telefone celular para acessar a rede superior 
aos que utilizam o microcomputador, com 
respectivamente, 80,4% e 76,6%.  (Veja na 
figura 4). 

 
Figura 4 - Percentual de domicílios com utilização 

da Internet, segundo o tipo de equipamento 
utilizado para acessar a Internet - Brasil - 

2013/2015. 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação 
de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios 2013-2015. 

Estes dados reforçam sobre como os meios 
de comunicação podem ser utilizados para 
difundir ideais dominantes, pois apesar de 
percebermos o aumento no acesso pelas 
classes ditas C e DE, ainda é discrepante com 
o percentual de domicílios Classes A e B que 
detêm o acesso. Marilena Chauí (2008) no seu 
livro O que é Ideologia, nos traz uma reflexão 
sobre a como a ideologia pode ser utilizada 
como meio de alienação. 
 
“A ideologia burguesa, através de seus 
intelectuais, irá produzir idéias que confirmem 
essa alienação, fazendo, por exemplo, com 
que os homens creiam que são desiguais por 
natureza e por talentos, ou que são desiguais 
por desejo próprio, isto é, os que 
honestamente trabalham enriquecem e os 
preguiçosos, empobrecem. Ou, então, faz com 
que creiam que são desiguais por natureza, 
mas que a vida social, permitindo a todos o 
direito de trabalhar, lhes dá iguais chances de 
melhorar – ocultando, assim, que os que 
trabalham não são senhores de seu trabalho e 
que, portanto, suas “chances de melhorar” não 
dependem deles, mas de quem possui os 
meios e condições do trabalho”. (CHAUÍ, 
2008, p.73). 
 
A partir deste trecho, podemos verificar que a 
internet pode ser uma ferramenta que contribui 
para a manutenção do status quo, assim como 
a qualquer outro meio de comunicação de 
massa, tais como Jornais, Revistas e a 
Televisão e Rádio. Pois através deste é 
possível reproduzir caracterizações da 
sociedade que contribuem para a manutenção 
da alienação e dificulte a percepção da 
desigualdade social. Isto contribui para 
discursos excludentes, como por exemplo, a 
questão da meritocracia que está sendo 
bastante disseminada nas redes sociais. 
A problemática que se apresenta a partir então 
é, como se dá a produção científica e cultural 
na internet, ou seja, de onde e para quem está 
sendo produzido este material, pois, se 
considerarmos que o percentual com maior 
acesso à rede está localizado nas camadas 
dominantes economicamente, estes teriam 
mais acessibilidade para desenvolver esta 
produção e consequentemente ter mais 
influência na disseminação do conteúdo, 
portanto, grande parte do material no 
ciberespaço seria arrolada a uma ideologia 
dominante. Segundo Theodor Adorno (1995) 
“[...] Sob monopólio privado da cultura “a 
tirania deixa o corpo livre e vai direto à alma. 
O mestre não diz mais: você pensará como eu 
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ou morrerá. Ele diz: você é livre de não pensar 
como eu: sua vida, seus bens, tudo você há 
de conservar, mas de hoje em diante você 
será um estrangeiro entre nós”. Quem não se 
conforma é punido com uma impotência 
econômica que se prolonga na impotência 
espiritual do individualista. Atualmente em fase 
de desagregação na esfera da produção 
material, o mecanismo da oferta e da procura 
continua atuante na superestrutura como 
mecanismo de controle em favor dos 
dominantes [...]” (ADORNO, 1985, p.110). Ou 
seja, a produção cultural na rede segue a 
lógica do consumo, da oferta e da procura, na 
qual extremamente necessário estar 
conectado e consumir tudo o que a rede pode 
proporcionar, e quanto mais consumidores 
conectados, mais aumenta-se a produção. 
Podemos denominar analogamente que este 
tipo de consumismo nas redes assemelha-se 
ao fast-food, pois tudo que é produzido acaba 
sendo consumido rapidamente, o que se torna 
tendência em um dia, rapidamente cai em 
desuso e é esquecido. O individuo conectado 
é apenas o reflexo da sociedade 
contemporânea.  

Conclusão 

Desta forma, seria improvável no atual 
contexto tecnológico pensar em uma produção 
e disseminação do conhecimento científico e 
cultural sem o advento da internet, pois 
estaríamos ignorando as vantagens de sua 
rápida propagação e abrangência. Toda via, 
não devemos nos esquecer de que há um 
processo na construção de conhecimento, 
principalmente no que diz respeito ao 
científico, que é a transformação da mera 
informação em conhecimento propriamente 
dito, pois com o turbilhão de dados, tais com 
notícias, imagens, vídeos que recebemos 
diariamente, este processo que se assemelha 
a um brainstorm que ocorre de fora para 
dentro acaba dificultando o processo 
metodológico científico, por este motivo alguns 
dos sites que foram apresentados aqui 
facilitam no afunilamento da seleção de 
conteúdos, com suas ferramentas de “busca 
avançada” que reduzem os resultados aos que 
tenham mais relação ao tema pesquisado, 
tendo assim um papel essencial na construção 
de conhecimento do século XXI. 
Em relação ao acesso à internet percebe-se 
que ele concentra-se com um maior 
percentual nas classes A e B, este fator pode 
influenciar diretamente na produção e 
consumo do conteúdo na rede, pois através 
dele pode-se manifestar uma ideologia das 

classes dominantes, que segundo a tese de 
John B. Thompson “[...] A ideologia expressa 
os interesses da classe dominante no sentido 
que as idéias que compõem a ideologia são as 
idéias que, num período histórico particular, 
articulam as ambições, os interesses e as 
decisões otimistas dos grupos sociais 
dominantes, à medida em que eles lutam para 
garantir e manter sua posição de dominação. 
Mas a ideologia representa relações de classe 
de uma forma ilusória pois que estas idéias 
não representam acuradamente a natureza e 
as posições relativas das classes 
interessadas; ao contrário, elas representam 
mal estas relações, de uma maneira tal que 
favorecem os interesses da classe dominante” 
(THOMPSON, 1995, p.54). A partir deste 
trecho de Thompson podemos verificar que o 
acesso à internet, na medida em que está 
concentrada em maior porcentagem nas mãos 
destas classes economicamente dominantes, 
servem como instrumento de dominação e 
propagação dos ideais desta classe.  
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