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Oliveira, LFR. O campo do ensino médio público brasileiro através das práticas de 

sociabilidade em rede: análise das páginas de Facebook das escolas estaduais [dissertação]. 

Goiânia: Faculdade de Informação e Comunicação, Universidade Federal de Goiás, 2019. 

RESUMO 

Introdução: Com a motivação de expandir os modos de apropriação do espaço digital pelas 

ciências sociais e da comunicação, a pesquisa dissertativa aqui proposta apresenta uma 

abordagem aplicada de investigação científica do meio digital. Objetivo: Utilizando o 

repertório conceitual metodológico de Pierre Bourdieu, e o atualizando a partir do contexto 

relacional da web contemporânea e a percepção dos objetos digitais, é proposto o estudo da 

identificação e descrição de práticas de sociabilidade em rede nas páginas de Facebook das 

escolas públicas estaduais com ensino médio brasileiras. Método: Aplicando as técnicas 

analíticas de descrição contextual dos dados, análise de redes sociais, análise de domínios e 

links e análise de correlação. Resultados: Foi possível traçar a descrição do contexto social do 

campo escolar presente no Facebook, bem como foram identificadas práticas com 

características específicas da rede, como a prática de relevância, de difusão simbólica e de 

articulação do poder, constituindo alguns componentes das práticas de sociabilidade em rede 

das escolas. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas de Sociabilidade em Rede, Pierre Bourdieu, Objetos Digitais, 

Facebook, Escolas Públicas Estaduais. 
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Oliveira, LFR. The Brazilian high school field through the practices of network sociability: 

analysis of the Facebook pages of state schools [dissertation]. Goiânia: Faculdade de 

Informação e Comunicação, Universidade Federal de Goiás, 2019. 

ABSTRACT 

Starting from the motivation to expand the ways of appropriation of the digital space by the 

social sciences and communication, the dissertation research proposed here, presents an applied 

approach of scientific investigation of the digital environment. Using the conceptual 

methodological repertoire of Pierre Bourdieu, and updating it from the relational context of the 

contemporary web and the perception of the digital objects, it is proposed the study of the 

identification and description of network sociability practices in the Facebook pages of the 

brazilian state public schools high school. Applying the analytical techniques of contextual 

description of data, social networks analysis, domains and links analysis and correlation 

analysis, it was possible to outline the social context of the school field present in Facebook, as 

well as identified practices with specific characteristics of the network, as the practice of 

relevance, of symbolic diffusion and articulation of power, constituting some components of 

the network sociability practices of schools. 

KEYWORDS: Network Sociability Practices, Pierre Bourdieu, Digital Objects, Facebook, 

State Public Schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

Investigar os fenômenos sociais através dos meios midiáticos é uma das designações 

gerais dos estudos em comunicação social. Com a evidente presença da internet e suas 

apropriações na vida cotidiana da sociedade, esse meio passa a ser um agregador de grande 

importância aos contextos sociais investigados em ambientes acadêmicos. 

Com essa premissa, as mais variadas estruturas acadêmicas têm investigado, criticado e 

experimentado pesquisas no meio digital em busca de entendê-lo, classificá-lo e explaná-lo 

cientificamente. Porém, esse processo investigativo é constituído de desafios que derivam de 

diversos motivos, e um dos principais, é o relacionamento explícito entre o técnico e o social. 

Duas condições humanas potencialmente diferentes, que no contexto digital são 

constituídos em convergência, indissociáveis. A sociedade se apropria dos meios digitais de 

interação, e os meios digitais institucionalizam os símbolos e as práticas através do 

comportamento social, formando um ciclo complexo de adaptação mútua que leva á inúmeras 

possibilidades de investigações científicas. 

Esse movimento científico de apropriação do digital foi captado por uma área de estudos 

denominada Humanidades Digitais, que pode ser entendida como “um amplo campo 

multidisciplinar dedicado a entender a intersecção entre a tecnologia da informação e as 

humanidades tradicionais.” (CUDDON, 2013, p.204). As características desse campo, tema de 

pesquisa do trabalho de conclusão de curso do pesquisador, são provenientes de um fator 

ressoante no meio dos estudos sociais contemporâneos, a apropriação científica do espaço 

social digital. 

E no campo da comunicação social não é diferente, principalmente nesse meio 

científico, a internet como meio de comunicação tem um papel importante de complementar a 

percepção dos fenômenos de interação social, é cada vez mais difícil tratar as investigações 

sociais da internet através do quantitativo de indicadores, ou da análise textual de uma pequena 

parcela de conteúdo. É um meio onde a massa informacional é absurdamente grande, e os 

indicadores de rede precisam ser contextualizados socialmente, permitindo enriquecer uma 

crítica reflexiva sobre a dinâmica da rede. 

Porém, esforços nessa direção tem sido tomado, por exemplo Manuel Castells, 

sociólogo que difundiu o termo sociedade em rede, é uma das principais referências ao trabalhar 

estudos de rede no meio comunicacional, praticamente leitura obrigatória, e um bom referencial 

quanto aos aspectos sóciotécnicos da internet, com uma vasta reflexão sobre o poder da 
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comunicação. Porém metodologicamente, faltam sistematizações teóricas a respeito das 

técnicas analíticas que suportem as pesquisas que vão em direção a perspectiva das 

humanidades digitais.  

Existem alguns indícios no campo que tem direcionado a esse desafio, como a análise 

de redes sociais fundamentada sobre a teoria ator-rede de Bruno Latour (2012), ou a 

netnografia, um ramo metodológico proveniente da etnografia e mais difundido pela área do 

marketing (AMARAL, NATAL, VIANA, 2017), além de algumas aplicações de estatística 

descritiva. Mesmo assim iniciativas muito incipientes comparadas a ênfase na difusão de 

metodologias como a análise de discurso, ou de conteúdo disseminadas nos cursos de formação 

do comunicador social. 

É como gestor da informação cursando pós-graduação em comunicação que essa 

pesquisa é proposta pelo pesquisador, em busca de identificar e promover a apropriação do 

espaço digital pelos estudos comunicacionais de forma metodológica, sugerindo técnicas de 

análise de fundamentos teóricos que corroborem os resultados aplicados de maneira 

complementar ao corpo científico comunicacional. 

Juntamente com essa condição de pesquisador, que deriva a vontade inicial de propor 

esse trabalho científico, fazer parte do Laboratório de Políticas Públicas Participativas da 

Universidade Federal de Goiás, motivou ainda mais a proposta dissertativa, já que o objetivo 

investigativo do grupo é utilizar métodos de pesquisa e desenvolvimento digitais para contribuir 

seja com estudos, ou com produtos sociais que atendam às necessidades e anseios da sociedade 

constituída por essa rede digital. 

E é um dos estudos produzidos no âmbito de pesquisa do laboratório que derivam os 

traços do objeto e temática aqui propostos. Em um projeto que iniciou no quarto trimestre de 

2015 em parceria com o Instituto Unibanco, em busca de mapear as mídias digitais utilizadas 

pelas escolas públicas estaduais com ensino médio brasileiras, objetivando entender como essas 

se apropriam do meio digital e se comunicam com sua comunidade através dele. 

O resultado desse projeto foi um mapeamento da presença das escolas nas mídias 

digitais do Facebook, Blogspot, Youtube, Twitter e Site Institucional, e uma base de dados com 

informações básicas sobre as escolas e os links das mídias digitais. De posse desse material, foi 

identificado um grande potencial na oportunidade de investigar mais profundamente como 

essas escolas atuam no meio digital, acessando esses links a obtendo o conteúdo 

comunicacional disseminado pelas escolas. 
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Dessa forma surgiu o primeiro desafio da pesquisa, até então trabalhos técnicos sobre a 

presença de entidades nas redes sociais são facilmente produzidos a partir da análise estatística 

das métricas de rede, porém são cientificamente superficiais, e basicamente exploratórios. Para 

essa proposta dissertativa, foi preciso um aprofundamento teórico, que guie tanto o argumento 

científico, quanto a proposta metodológica, as aplicações analíticas e as reflexões críticas sobre 

os resultados encontrados. 

Em busca de passar por essa primeira etapa, a teoria social de Pierre Bourdieu foi 

explorada, permitindo então gerar um primeiro fio de argumento científico na direção de 

entender socialmente a presença das escolas na rede, na perspectiva de um campo, cujas 

estruturas são formadas por e para práticas sociais dispostas nas ações dos agentes, que estão 

em condição de um jogo social, e o poder em disputa nesse jogo é distribuído no formato de 

capitais. 

Essa teoria permitiu uma melhor apropriação pelo tipo de pesquisa aqui proposto já que 

Bourdieu, mesmo que não tenha participado desse período mais digital da sociedade, apresenta 

um aparato teórico de uma sociologia relacional, com conceitos operacionalizáveis, permitindo 

aplicações analíticas próximas do que já é feito no meio digital, porém com um guia teórico 

formado por conceitos relacionais. 

 Mesmo assim, esforços de atualizar aspectos da teoria de Bourdieu foram feitos, em 

busca de contextualizar o meio digital, e atribuir características sociais às funcionalidades de 

interação das plataformas on-line, entendo-as como objetos digitais, que mediam ações 

interativas entre os agentes presentes nelas. Ações essas interpretadas como práticas de 

sociabilidade em rede, assim como as práticas sociais presentes no conceito de habitus de 

Bourdieu, estão contextualizadas pelas características do campo, mas ao mesmo tempo 

apresentam condições estruturais específicas da rede. 

É a partir desse arcabouço teórico, que foi fundamentada a pesquisa, utilizando as 

páginas de Facebook das escolas públicas estaduais de ensino médio, já que essa foi a mídia de 

maior presença das escolas, e ainda constitui uma plataforma de relacionamento on-line 

estruturada sob objetos digitais que armazenam em dados os traços das práticas de sociabilidade 

em rede.   

O que derivou a proposta e a estrutura científica do projeto apresentado nesta pesquisa, 

que tem como tema, a dinâmica de socialização do campo escolar das escolas públicas estaduais 

de ensino médio brasileiras através de plataformas de relacionamento online; como objeto de 
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recorte sócio digital as páginas de Facebook dessas escolas, como fenômeno em estudo, as 

práticas de sociabilidade em rede; e como problema, como descrever e entender essas práticas 

de sociabilidade em rede das escolas no Facebook? 

O tema indica cinco especificações que serão abordadas neste estudo: a ótica teórica de 

Pierre Bourdieu de campo sob a dinâmica social do meio digital; a estrutura relacional da 

internet que suporta e direciona a apropriação social em direção a criação e manutenção de 

relações; os objetos digitais como funcionalidades das plataformas de relacionamento on-line 

que mediam interações; as práticas de sociabilidade em rede como fenômeno dinâmico que 

reflete as condições do campo estudado em rede; e as escolas como agentes sociais de um 

campo escolar presentes nas redes através de seus páginas no Facebook. 

O objeto de pesquisa se justifica a partir do contexto do pesquisador, da oportunidade 

de investigar cientificamente o fenômeno das práticas de sociabilidade em rede através das 

páginas de Facebook das escolas públicas estaduais de ensino médio brasileiras, em busca de 

técnicas que permitam aferir e descrever essas práticas em um fluxo científico de reflexões 

críticas. 

O problema relata o anseio nuclear de resposta esperado por essa pesquisa, e se funda 

principalmente no conceito de sociabilidade em rede e sua prática pelos agentes no meio digital 

do Facebook, que será abordado a partir da perspectiva de que a plataforma social on-line se 

constitui de funcionalidades de interação entre os usuários em função do estímulo e manutenção 

da sociabilidade na rede, constituindo assim, a partir da apropriação e das formas de se 

apropriar, as práticas que estes promovem e suas diferenças. Dessa forma, busca-se investigar 

como essas práticas auxiliam no entendimento do campo e vice e versa. 

A pesquisa ainda se justifica em duas premissas principais, a primeira, que faz referência 

à necessidade de mais estudos que contemplem a perspectiva sócio técnica de forma mais 

aplicada no meio científico digital da comunicação social, e em segundo, o estudo constitui um 

conjunto de informações científicas que agregam na formação de juízo de valor dos agentes 

inerentes ao campo estudado, permitindo assim, uma deliberação mais concisa sobre questões 

que podem reforçar as características de cidadania do meio, como os usos das redes pelas 

escolas por exemplo, ou a própria constituição do campo através das redes. 

Para desenvolver o estudo proposto, o trabalho se dividirá em três grandes marcos; a 

teoria, em que é proposta a perspectiva teórica que fundamenta e contextualiza este trabalho a 

partir do sistema teórico-conceitual de Pierre Bourdieu, da web relacional, dos objetos digitais 
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das práticas de sociabilidade em rede; a metodologia que busca apontar como foram 

operacionalizados os conceitos abordados, e quais as etapas de desenvolvimento da pesquisa 

serão tomadas para aferir o problema proposto; e a análise e os resultados parciais, que aponta 

quais as constatações científicas os dados obtidos e analisados elucidam a partir da teoria em 

que foram observados. 

A teoria então, é constituída de cinco abordagens complementares, iniciando com a 

teoria de Pierre Bourdieu, que contextualiza as relações conceituais de uma forma teórico-

metodológica de investigação do social, da qual o conceito de habitus provê direcionamentos 

para a formação e aplicação do conceito das práticas de sociabilidade em rede, além de uma 

revisão de estudos científicos comunicacionais que aplicaram sua teoria; uma contextualização 

sobre a web relacional e sua estrutura que direciona os agentes a socialização seja entre si; 

objetos esses tidos como digitais, e tratados brevemente à luz das plataformas de 

relacionamento social online como o Facebook; e por fim as práticas de sociabilidade em rede 

e as escolas públicas estaduais de ensino médio brasileiras, que constituem o objeto de análise 

da pesquisa. 

 Quanto a metodologia, com a função de explanar as etapas de investigação da pesquisa, 

segue ao definir o recorte, a coleta e o processamento dos dados do estudo efetuado, bem como 

propõe a utilização de análise de redes sociais para aferir o capital social em rede das escolas a 

partir do Facebook e as práticas de socialização entre as escolas, além de explorar os padrões 

de referência de conteúdo através do compartilhamento de links em busca de compreender 

dimensões do habitus das escolas que direcionam a descrição das práticas de sociabilidade em 

rede.  Como proposto na teoria de campo social de Bourdieu, o acúmulo de capitais entre os 

agentes interfere na dinâmica de suas práticas, dessa forma é aplicada a análise de correlação 

entre indicadores tidos como potencialmente econômicos, culturais e sociais dos agentes na 

rede, em busca de verificar como o social é afetado pelos demais, refletindo em como as práticas 

podem sofrer determinada interferência. 

Por fim, no tópico de análise e resultados, será apresentada uma descrição dos dados 

gerais contextuais das análises, bem como a mensuração do capital social das escolas a partir 

dos resultados da análise de redes sociais, e as práticas de referência de conteúdo realizadas 

pelas escolas através dos resultados da análise dos links compartilhados, e para encontrar as 

características de capital entre as escolas, são apontados os resultados da análise de correlação. 

Todas essas análises aplicadas, em seus resultados analíticos descrevem o contexto e a dinâmica 
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das práticas de sociabilidade em rede, bem como são apontadas algumas práticas específicas 

que ficaram explícitas ao refletir sobre os resultados. 

Como síntese explicativa da proposta de pesquisa, a tabela 1 abaixo aponta, em quatro 

premissas, o que a investigação deste estudo busca efetivar: a pesquisa se propõe a, com a 

explanação sobre o que será estudado; para, indicando o que será investigado; com a finalidade 

de, explicitando os motivos da pesquisa; e o que permitirá, apresentando o alcance e limites 

esperados. 

Tabela 1 - Síntese da Proposta de Pesquisa 

Premissa Apontamentos 
A Pesquisa se propõe a Estudar o fenômeno das práticas de sociabilidade em rede efetivada nas 

páginas de Facebook das escolas públicas estaduais com ensino médio do 
Brasil, através de sua série histórica de conteúdo até 2017. 

Para Investigar e descrever, a partir da interação explicitada nas páginas de 
Facebook das escolas, como se caracteriza e pode ser identificada a dinâmica 
das práticas de sociabilidade em rede sob a ótica do capital distribuído entre 
os agentes do campo. 

Com a finalidade de Compreender as estratégias estruturantes do campo das escolas nesse meio 
digital a partir de suas práticas e como as técnicas de pesquisa utilizadas 
servem de apoio metodológico para este tipo de pesquisa. 

O que permitirá  Descrever o contexto das práticas de sociabilidade em rede das páginas 
de Facebook das escolas, e como elas geram práticas específicas de 
relacionamento na rede.  

 Caracterizar como as práticas se apresentam no conteúdo das publicações 
das escolas a partir dos links que elas compartilham. 

 Observar a correlação entre os variáveis potencialmente indicativas dos 
capitais, social, econômico e cultural, explicitando quais as variáveis têm 
mais influência sobre as práticas de sociabilidade em rede das escolas no 
Facebook. 
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2 A ABORDAGEM TEÓRICA DE PIERRE BOURDIEU 

 Para entender como a pesquisa social de Bourdieu se enquadra nesse estudo, serão 

apontados momentos de apropriação onde é apresentada uma contextualização sobre sua teoria, 

posteriormente uma revisão dos estudos em comunicação brasileiros que mencionam o 

sociólogo, e então como alguns pesquisadores têm utilizado sua abordagem de estudo para 

investigações no meio digital. 

Bourdieu contribui cientificamente com seu sistema teórico metodológico de 

desvelamento das estruturas sociais dos campos sociais. Ao optar por sua perspectiva de 

observação do objeto e consequentemente o fenômeno das práticas de sociabilidade em rede, 

tanto o capital social como o habitus aparecem como conceitos em potencial para 

operacionalizar essas práticas, e situá-las como ativo de poder e dinâmica dos agentes no 

campo. 

 Antes de explorar os estudos que utilizam a teoria de Bourdieu tanto na comunicação 

quanto na condição de estudo digital, em primeiro momento será apresentado um contexto sobre 

a teria onde são repassadas as características e principais conceitos propostos pelo sociólogo a 

partir dessa ótica comunicacional, e então uma reflexão de como o capital social pode ser 

interpretado a partir das práticas de sociabilidade, além de expor como o habitus pode auxiliar 

na interpretação tanto das funcionalidades do meio digital quanto das próprias práticas de 

sociabilidade em rede. 

Primeiramente, antes de qualquer avanço na compreensão estrutural na teoria de 

Bourdieu, é importante ressaltar seu objetivo científico enquanto pesquisador, que denota um 

aspecto pessoal em abordar seus estudos sociológicos, o anseio pelo desvelamento social que 

consiste em “estudar o campo mediante a aplicação dos conceitos pré-formados, de modo a 

desvelar os objetos sociais, o conjunto de relações que explicam a lógica interna do campo” 

(THIRY-CHERQUES, 2006, p.42), ou da estrutura social. 

 Essa noção faz um convite a uma reflexão mais aprofundada da perspectiva analítica de 

Bourdieu, que como em sua tentativa de desvelar a estrutura social da televisão, por exemplo 

recebeu muitas críticas ao que era a busca de compreender a “influência que ela passa a exercer 

nos campos de produção cultural ao instigar nestas suas próprias noções, seus valores, sua forma 

de percepção e, principalmente, exposição” (LAGO, 2015, p.739), e não estabelecer uma crítica 

desmedida à televisão. 
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 Isso significa que para tentar compreender Bourdieu primeiro precisamos, como ele, 

romper com algumas estruturas rígidas e antagônicas da ciência contemporânea (como 

dialogismos entre método e teoria, qualitativo e quantitativo, objetivo e subjetivo), e seguir em 

busca de uma reflexão mais profunda de questões e estruturas da sociedade. 

 Assim, entender o sistema de Bourdieu é perceber que sua característica teórico-

metodológica vem das duas vertentes comumente observadas de seu estudo. Bem como em 

Lago (2015), Thiry-Cherques (2006) e Ortiz (2013), é nítida a percepção que os contributos do 

autor têm duas oportunidades de apropriação, a metodológica e a teórica. Isso se deve pela sua 

característica expressa no tópico “Introdução à uma sociologia reflexiva” (BOURDIEU, 1989, 

p.17-58), de buscar construir sua teoria com base na sua metodologia de atuação empírica, que 

essencialmente carrega a característica do pensamento relacional. 

 O pensamento relacional, que caracteriza os estudos de Bourdieu (1989, p.24-32) em 

sociologia relacional, versa principalmente sobre a construção do objeto social cientificamente, 

onde “se deve recusar a divisão entre metodologia e teoria em separado”, e entender que um 

objeto em estudo “é nada fora de suas relações com o todo”. Por isso propõe a construção de “ 

um sistema coerente de relações, que deve ser posto à prova como tal”. 

 Esse sistema de relações é materializado em seu aporte conceitual, que carrega como 

conceitos primários o habitus e o campo, sendo estes agregados por vários outros que “formam 

a rede de interações que orienta a sociologia relacional, a explicação, a partir de uma análise 

em geral fundada em estatísticas, das relações internas do objeto social”. (THIRY-

CHERQUES, 2006, p.32) 

 Até este ponto observa-se uma constatação fundamental sobre o sistema teórico de 

Bourdieu: sua gênese é relacional, ou seja, desde a sua construção metodológica até a 

proposição de conceitos teóricos, existe uma conexão empírica e reflexiva que deve ser 

respeitada. O desmembramento de seus conceitos ou de suas noções deve refletir sobre essa 

constatação em busca de evitar a banalização de seus estudos ou sua má apropriação. 

 Esse sistema teórico tem alguns nós centrais, cujos elementos principais são importantes 

para entender a sua estrutura conceitual de base, “é o quadro referencial formado pelo conceito 

/habitus/ e seus componentes, e circunscrito pelo /campo/ e suas determinações que Bourdieu 

leva à pesquisa empírica. ” (THIRY-CHERQUES 2006, p.41, grifo do autor), e, ainda reforçado 

por Cláudia Lago (2015, p.734) sobre o campo e o habitus, esses conceitos “buscam responder 

à questão recorrente da sociologia sobre a relação sujeito X sociedade.”. Eles estão 
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interconectados, e representam os componentes essenciais dos estudos de Bourdieu, dessa 

forma a pesquisa em questão se concentrará nesses dois além do conceito de capital, que 

apresenta forte relação com os demais e sustenta papel importante na interpretação geral do 

campo social estuado. 

 Sobre o habitus, sua gênese advém principalmente da percepção de Bourdieu do sujeito 

em sociedade, que, na tentativa de desvencilhar dos pensamentos da consciência, do 

inconsciente ou do mecanicismo, o entende como agente. Que antes reduzido ao papel de 

suporte, na proposta do autor encontra status de ação no meio social, sendo o habitus uma 

“espécie de sentido do jogo que não tem necessidade de raciocinar para se orientar e se situar 

de maneira racional em um espaço”. (BOURDIEU, 1989, p.60-62) 

 Em outras palavras “o habitus é um sistema de disposições, modos de perceber, de 

sentir, de fazer, de pensar, que nos levam a agir de determinada forma em uma circunstância 

dada” (THIRY-CHERQUES, 2006, p.32). Essa circunstância de práticas está diretamente 

ligada com as características e diretrizes estruturais do campo o qual este agente faz parte. 

 Assim, o campo nasce da tentativa de Bourdieu de romper com uma sociologia positiva, 

em busca de uma sociologia relacional, que trate das relações entre os componentes sociais. Ou 

seja, o campo sugere a necessidade de se verificar as interações entre agentes e a relação destes 

formando o que se pode entender pela estrutura de determinado espaço social. 

Levando ao entendimento de que o campo para o autor se refere ao “universo onde estão 

inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem ou difundem seus objetos [...] 

é um mundo social como os outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas”, 

em concomitância com as regras sociais gerais (BOURDIEU, 1997, p.20). 

Para identificar a aplicabilidade deste conceito, Bourdieu o utilizou para entender as 

relações sociais de várias dimensões, como o campo intelectual, religioso, da alta costura e etc. 

Se deparando então com o aspecto econômico dos campos (percepção dos capitais, trocas e 

estratégias de acumulação de capitais....), que mais é algo que se apresenta de forma comum à 

vários campos da sociedade, algo que é genético de cada campo, é um aspecto geral que está 

presente na estrutura de vários campos da sociedade (BOURDIEU, 1989, p.64-69). 

O conceito de capital é conjugado à existência dos outros dois conceitos apresentados 

acima, e sua composição fica explícita na reflexão social de Bourdieu em que “não é possível 

aprender os espaços sociais de outra forma que não seja a de distribuições de propriedades entre 

indivíduos”. (BOURDIEU, 1989, p.29). Sendo o capital um ativo expresso no trabalho 
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acumulado que quando incorporado socialmente assume a característica de apropriação de 

energia social entre os agentes na forma de trabalho vivo reificado (BOURDIEU, 1986, p.15). 

Ou seja, o capital de forma geral, não tem sua característica simplesmente baseada na 

economia, e sim faz parte da dinâmica da estrutura social, sendo “impossível considerar a 

estrutura e o funcionamento social do mundo a menos que reintroduzido em todas as suas 

formas, não somente reconhecido a partir da teoria da economia” (BOURDIEU, 1986, p.15). 

O conceito ainda se divide em formas distintas a partir da circunstância geral da 

sociedade ou específico de cada campo, e pode se apresentar de acordo com vários contextos, 

sempre respeitando suas características iniciais de apropriação e acumulação. Bourdieu 

explicita três formas principais de capitais: o capital econômico, “que é convertido 

imediatamente em valor monetário, e pode ser institucionalizado a partir dos direitos de 

propriedade”, o capital cultural “que pode ser convertido em capital econômico, e 

institucionalizado na forma de qualificações educacionais” e o capital social “feito a partir das 

conexões sociais, convertido em alguns momentos em capital econômico e institucionalizado 

em títulos de nobreza por exemplo” (BOURDIEU, 1986, p.16). 

Todos esses três conceitos estão aportados em um pensamento sociológico que entende 

a sociedade em estrutura de classes, porém nem subjetiva, nem objetivamente e sim relacional, 

sistêmica, como aponta de forma resumida Thiry-Cherques (2006, p.31, grifo do autor): 

O esquema que leva à análise empírica é sistêmico. Deriva do princípio de que a 
dinâmica social se dá no interior de um /campo/, um segmento do social, cujos 
/agentes/, indivíduos e grupos têm /disposições/ específicas, a que ele denomina 
/habitus/. O campo é delimitado pelos valores ou formas de /capital/ que lhe dão 
sustentação. A dinâmica social no interior de cada campo é regida pelas lutas em que 
os agentes procuram manter ou alterar as relações de força e a distribuição das formas 
de capital específico. Nessas lutas são levadas a efeito /estratégias/ não conscientes, 
que se fundam no /habitus/ individual e dos grupos em conflito. Os determinantes das 
condutas individual e coletiva são as /posições/ particulares de todo /agente/ na 
estrutura de relações. De forma que, em cada campo, o /habitus/, socialmente 
constituído por embates entre indivíduos e grupos, determina as posições e o conjunto 
de posições determina o /habitus/. 
 

 Esse conjunto de conceitos apontam elementos de uma concepção de realidade social 

que Bourdieu adotou a partir de sua experiência científica para desvelar as estruturas sociais, e 

podem ser utilizados como referência para abordagens investigativas que utilizem perspectiva 

semelhante na construção do objeto social em estudo.  

Sendo assim, o pensamento de Bourdieu toca a comunicação enquanto fenômeno social, 

que é apresentada tanto na raiz da sociedade, através do diálogo e práticas de socialização entre 
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agentes ou grupos, quanto a partir das mídias e seu papel social como estrutura de trocas 

simbólicas. Para o autor, ela aparece de maneira mais explicita ao se trabalhar a questão 

simbólica na sociedade, onde os símbolos contribuem “fundamentalmente para a reprodução 

da ordem social”, ou seja, ao serem identificados como instrumentos de conhecimento e 

comunicação, permitem a integração social, que os componentes sociais entrem em 

conformidade sobre suas percepções (BOURDIEU, 1989, p.9-10). 

O poder simbólico ainda tem em sua constituição a capacidade de, através da 

comunicação e dos símbolos, transmutar “diferentes espécies de capital em capital simbólico”, 

permitindo assim, àqueles agentes/classes dominantes, que já detém grande poder através de 

seus capitais (econômicos, político, intelectual...) transfigurá-los em capital simbólico e exercer 

poder sobre os demais dominados. 

Nesse sentido os “sistemas simbólicos” apresentam seu papel fundamental na 

legitimação das classes dominantes da sociedade que, através da expressão de ideologias e 

simbolismos, reforçam os grupos dominantes separando-os dos demais grupos, instaurando a 

distinção entre os dominantes e os dominados (BOURDIEU, 1989, p.10-11). 

Os contributos científicos de Bourdieu ainda agregam grande valor aos estudos em 

comunicação, que ao analisar seu objeto de base social podem se apropriar de sua perspectiva, 

bem como de seu sistema teórico, para investigar as relações estruturais da sociedade. 

Além desses contributos teóricos sobre as questões simbólicas e seus conceitos 

estruturais, a forma como compartilha seu caminho metodológico através de suas publicações 

ainda dá o potencial aos meios científicos sociais, inclusive o da comunicação, de se referenciar 

em uma sistemática de construção de objetos científicos a partir de uma lógica relacional de 

percepção social, levando em conta sempre os anseios do pesquisador em um exercício de 

vigilância epistemológica (LAGO, 2015, p.742). 

Alguns exemplos de publicações do sociólogo que têm indicações aos estudos 

comunicacionais são, O Poder Simbólico (1989) e Economia das trocas simbólicas (1974) 

como publicações que disseminam o papel social dos símbolos na relação entre os agentes do 

campo como forma de representação de capitais, como objeto mediador de práticas e regras 

estruturais, que nas ciências comunicacionais é mais apropriado a partir dos estudos semióticos. 

Ainda a obra Razões práticas: sobre a teoria da ação (1996), que ainda trata das questões 

econômicas do simbólico em uma perspectiva mais relacionada às condições de existência do 

Estado e das condições estruturais do campo, além disso Usos sociais da ciência (2002) 
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complementa esse arcabouço com reflexões de Bourdieu quanto ao pesquisador como 

participante da ciência e essa como um fenômeno que se apresenta dinamicamente junto às 

questões e problemáticas sociais. 

Essas publicações principais entre outras, são potenciais explícitos de fundamento 

teórico para estudos comunicacionais, e além de gerar base para pesquisas científicas como as 

apresentadas no próximo tópico de revisão, subsidia produções mais direcionadas como por 

exemplo Bourdieu e os estudos de mídia: campo, trajetória e autoria (2014), que é um livro 

que compila publicações sobre cultura midiática com fundamento em Bourdieu, iniciativa do 

Programa de pós-graduação em comunicação e cultura contemporânea da Universidade Federal 

da Bahia, são 10 artigos reunidos que apresentam diferentes investigações sob a temática do 

programa com o objetivos de explorar e disseminar as apropriações possíveis da teoria para o 

campo da ciência da comunicação. 

2.1  Pierre Bourdieu na Comunicação Brasileira 

Para melhor entender a apropriação do sistema teórico de Bourdieu, foi aplicada uma 

metodologia de revisão de publicações que o mencionaram, fundamentada na busca pela 

presença dos conceitos principais do autor, Campo, Capital e Habitus, com o objetivo de 

entender se sua apropriação pelos estudos da comunicação brasileira tem apresentado a mesma 

característica contextual de sua gênese, sua utilização de forma integrada. 

 Assim, o recorte que representa a teoria de Bourdieu são seus três conceitos principais, 

e o recorte que representa o objeto em estudo, as publicações científicas da área de comunicação 

brasileira, consiste nas publicações que mencionaram o autor de maneira explícita, com o 

escopo reduzido às revistas de excelência do Brasil da área de Comunicação e Informação, 

consistindo nos indicadores de qualidade A1, A2 e B1. 

 O primeiro processo então foi a reunião dos periódicos da área em uma só base, para 

posterior busca das publicações que fizeram menção ao autor. Essa etapa consistiu em utilizar 

a plataforma Sucupira1 e através de sua aplicação denominada Qualis, encontrar os periódicos 

classificados no quadriênio de 2013-2016 na área de comunicação.  

 Como na plataforma Sucupira a área de avaliação dos periódicos de comunicação está 

agregada com informação em “Comunicação e Informação”, e não existe distinção entre os 

nacionais e internacionais, foram primeiramente para cada área em estudo (A1, A2, B1) 

                                                 
1 A plataforma Sucupira permite coletar informações, analisar e avaliar conteúdo sobre o Sistema Nacional de Pós-
Graduação. <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>  
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escolhidos todos aqueles cujo nome estava em português, e em um segundo momento cada um 

foi pesquisado e acessado em busca de definir a nacionalidade e o escopo editorial, para enfim 

definir quais os periódicos de comunicação nacionais a serem utilizados como recorte na 

pesquisa. 

 Após esse levantamento, a segunda etapa constituiu em buscar em cada revista, através 

dos campos de busca Título, Resumo e Termos Indexados, os descritores Bourdieu e Pierre 

Bourdieu, com o objetivo de encontrar publicações que mencionaram o pesquisador de forma 

específica e que, supostamente, não estão apenas utilizando referências do autor, mas 

trabalhando com suas contribuições de forma central, tornando-se, portanto, lugares 

privilegiados de observação de como um campo científico considera o pensamento de autores 

em análise. Com a busca pelas publicações realizada em 26 de junho de 2017, o material 

levantado resultou do recorte temporal que consiste desde a primeira publicação que mencionou 

Bourdieu até essa data.  

 O terceiro processo então foi formar uma base auxiliar com informações de 

caracterização dessas publicações como Ano de Publicação, Autores, Instituição sede dos 

Autores, e Periódico de Origem, que possibilitaram a contextualização de aspectos 

característicos dessas publicações. 

 Por fim, em vista do processo investigativo de análise, a quarta etapa desta pesquisa 

promoveu a verificação da frequência em que cada conceito aparecia nas publicações, bem 

como a frequência de cada conjunto de conceitos, utilizando dessa forma preceitos da análise 

de conteúdo de Bardin (2006). Além disso, a partir da verificação da aparição de conjuntos, 

foram selecionadas as publicações de maior frequência em cada conjunto de conceitos para 

leitura investigativa em busca de representações da relação entre os conceitos, possibilitando 

assim aferir a qualidade da apropriação dos conceitos de Bourdieu. 

Quanto às características que descrevem as bases de dados utilizadas, a lista de 

periódicos passou por um processo de tratamento devido a algumas inconsistências 

identificadas na seleção de periódicos obtida da busca na Plataforma Sucupira, que a priori 

indicou 235 periódicos nacionais e internacionais, porém existiam registros repetidos, quando 

um periódico tem versões impressas e on-line.  

Então, ao olhar periódico por periódico, separar aqueles com nomes em português, 

remover os repetidos, considerando somente os que possuíam portais on-line, foram verificados 

os portais destes em busca de identificar àqueles com foco editorial principal na ciência da 
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comunicação e que fossem nacionais, resultando em um conjunto de 41 periódicos da área de 

comunicação (Apêndice A), sendo nove (21.95%) deles relativos à indicação de qualidade A2 

e 32 (78.04%) relacionados à indicação B1, nessa seleção de periódicos, nenhum teve 

característica de ter o indicador de qualidade A1.  

 Já sobre as informações quantitativas da base das publicações, obtidas a partir da 

pesquisa dos descritores relacionados à Bourdieu nos campos de busca dos portais das revistas, 

foram encontradas 69 publicações científicas em 25 periódicos, ou seja, 16 periódicos, não 

retornaram nenhuma publicação sobre Bourdieu nos padrões explicitados na metodologia.  

 Observando esses 25 periódicos que mais concentram publicações relacionadas à 

Bourdieu de acordo com essa revisão (Figura 1), 28,00% (sete) dos periódicos apresentaram 

somente uma publicação relacionada explicitamente à Bourdieu, outros 28,00% (sete) possuem 

duas publicações, e 24,00% (seis) possuem três. Os 16,00% restantes estão distribuídos entre 

quatro periódicos específicos, que se destacaram na maior quantidade de publicações: E-

Compós com dez publicações, FAMECOS com oito publicações, Comunicação Mídia e 

Consumo com oito publicações e Matrizes com quatro publicações. 



 

29 
 

 

Figura 1 - Número de publicações por periódico. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Não foi possível em primeira instância identificar possíveis motivos de essas revistas 

demonstrarem um padrão de quantidade de publicações acima do comum (comparado às 

outras), porém esses dados já indicam a relevância dessas revistas sobre as outras quanto às 

publicações relacionadas à Bourdieu. 

 Sobre a relação entre as publicações e o ano de publicação, ao acompanhar a linha de 

tendência (laranja), na figura 2 é possível observar, apesar de uma queda expressiva em 2010, 

um crescimento na produção das publicações que utilizam a teoria de Pierre Bourdieu de 

maneira explícita a partir de 2011, sendo 2013 o ano em que mais houveram publicações (10). 
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Figura 2 - Relação da quantidade de periódicos por publicações. Fonte: Dados da Pesquisa 

 Quanto aos autores das publicações, ao total entre autores e co-autores, houveram 84 

pesquisadores, destes 86,90% (73) publicaram um artigo utilizando a base teórica de Bourdieu 

de maneira explícita. Sobre os outros 13,10% (11), como pode ser acompanhado na figura 3, 

8,33% (sete) publicaram dois artigos, e os pesquisadores Luis Mauro de Sá Martino, Maria 

Carmen Jacob de Souza e Ângela Cristina Salguieiro Marques publicaram três artigos cada. 

 

Figura 3 - Relação da quantidade de publicações por autor. Fonte: Dados da Pesquisa 

 Essa informação indica os dez autores com mais publicações de estudos no campo da 

comunicação brasileira que utilizaram de forma explícita a teoria de Bourdieu (de acordo com 

o contexto utilizado nesta pesquisa). 
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 Fechando a caracterização das publicações, a figura 4 apresenta a relação da quantidade 

de publicações por instituições de ensino (IEs), com mais publicações em relação ao conjunto. 

Foram identificadas 38 IEs, que são referentes aos autores dos artigos, ou seja, a informação 

deste componente descritivo tem o potencial de indicar em qual instituição o aspecto teórico de 

Bourdieu tem sido mais trabalhado em estudos na área de comunicação. 

 

Figura 4 - Relação das IEs (Autores) com mais publicações. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 A relação dessas instituições foi distribuída em 55,26% (21), com uma publicação 

fazendo alusão à Bourdieu, 13,15% (cinco) com duas publicações e 18,42% (sete) com três 

publicações cada. As 13,15% (cinco) instituições restantes evidenciaram um quantitativo maior 

de publicações em relação ao conjunto geral, como pode ser observado na figura 4, são elas 

UFBA (4 publicações), UFPE (4 publicações), UERJ (5 publicações) e USP (10 publicações). 

Potencialmente estas instituições apresentam um lócus, mais específico na utilização teórica de 

Bourdieu em estudos na comunicação, em relação às demais apresentadas no contexto desta 

pesquisa. 

 A proposta de analisar o conteúdo das publicações em questão parte de um primeiro 

processo que consta de reunir duas técnicas de análise de conteúdo, como proposto por Bardin 

(2006). A primeira consiste em calcular a frequência sem distinção de peso das unidades de 

registro (URs), que no caso deste estudo são os três conceitos principais de Bourdieu, nas 
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publicações, e em segundo momento calcular a co-ocorrência destas URs em unidades de 

contexto (UCs), que são “fragmentos de mensagem previamente definido”, aqui limitados em 

dois parágrafos. 

 Ao calcular a frequência dos conceitos procura-se entender se estes termos fundamentais 

aparecem quando Bourdieu é utilizado de maneira explicita nos estudos em comunicação. Ao 

traçar um cálculo sem peso, entende-se que pela característica relacional dos conceitos, não 

existe a indicação de mais importância de um em detrimento de outro. Dessa forma, se ao menos 

um dos conceitos foram constatados nas publicações, a análise partirá para a etapa de aferição 

do contexto relacional compreendido como sua gênese teórica. 

 Prosseguindo ao processamento dos dados, ao observar o resultado obtido da frequência 

de utilização dos conceitos, duas publicações não apresentaram uso de nenhum dos conceitos 

em questão. Ou seja, mesmo com o uso explícito de Bourdieu (no contexto utilizado por esta 

pesquisa), nenhum de seus principais conceitos foi utilizado.  

 Quanto às 67 publicações restantes, que apresentaram ao menos um dos conceitos 

procurados, é possível observar a distribuição entre a frequência de vezes que os conceitos 

aparecem pela quantidade de publicações (figura 5). 

 

Figura 5 - Distribuição da frequência de conceitos pela quantidade de publicações. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 A figura 5 acima permite observar a distribuição geral da frequência de conceitos nas 

publicações analisadas. É expressiva a presença do conceito Campo (triângulo) nas publicações, 

sendo mencionado várias vezes (até mais de 100 vezes) entre três ou quatro publicações em 

média. Já o conceito de Capital (círculo) segue um padrão semelhante, porém em menor escala 

atingindo o máximo de 65 menções em uma publicação, e não foi mencionado por 16 
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publicações. Por fim, o conceito Habitus (quadrado) apresenta a menor escala de uso dentre os 

três, e a maior quantidade de publicações que não o mencionaram (31 publicações). 

 Essa primeira análise de frequência já indica um traço comum dos estudos em 

comunicação do Brasil que utilizam Bourdieu de forma explícita, o conceito campo é o mais 

utilizado, seguido pelo conceito de capital com utilização moderada, e o habitus com menos 

apropriação.  

 Para observar a relação entre os conceitos, foram aferidos os quatro conjuntos possíveis 

de co-ocorrência: Campo e Habitus, Campo e Capital, Habitus e Capital, Campo, Habitus e 

Capital, esses conjuntos refletem as possibilidades de conexão entre os conceitos de modo que 

ao observar seus indicadores, podemos caracterizar a capacidade de relacionamento presente 

nos estudos produzidos. 

 De antemão, vale ressaltar que 30 (44,11%) publicações, não apresentaram nenhuma 

das correlações entre conceitos observadas. Ou seja, quase a metade das publicações observadas 

usa os conceitos de forma dispersa, sem prévia conexão entre eles. 

 Desse modo, quanto às 34 publicações restantes, é possível observar na tabela 2 abaixo 

alguns dados estatísticos da distribuição dos conjuntos dentre as publicações analisadas. 

 

Tabela 2 -  Conjunto de conceitos. Fonte: Dados da Pesquisa. 

Conjunto Qtd. de Publicações Freq. Mín. Freq. Média Freq. Máxima 
Campo e Capital 30 1 2,5 10 
Campo e Habitus 22 1 3,81 14 
Habitus e Capital 12 1 3,1 9 
Campo, Habitus e 

Capital 
3 1 1,85 3 

 É interessante observar a tabela 2 sobre três perspectivas: a quantidade de publicações 

em que os conjuntos apareceram (2° coluna), que indica quais foram as relações mais 

apropriadas nos estudos; as frequências mínimas e máximas (3° e 5° colunas) que exibem a 

proporção da quantidade de vezes que foram utilizados; e a frequência média (4° coluna) que 

apresenta a densidade atingida de cada conjunto, a partir da média de ocorrência por publicação. 

 O conjunto com maior amplitude de utilização foi aquele que relaciona os conceitos 

Campo e Capital, o que já era um indício a partir da análise de frequências. Aquele que 

apresentou maior densidade, ou seja, cuja relação foi mais explicitada por artigo, foi a relação 

entre Campo e Habitus, cujo índice de utilização consequentemente foi o maior. Já a relação 
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que representa o indicador de apropriação completa da teoria de Bourdieu, que une os três 

conceitos, tiveram as menores medidas dentre todos os conjuntos, corroborando assim a noção 

de que a apropriação do contexto pleno do sistema conceitual de Bourdieu não está sendo 

efetivada pela maioria das publicações em comunicação no Brasil analisadas. 

 Apesar dessa constatação, que confirma as hipóteses que guiaram a investigação desta 

revisão bibliográfica inicial sobre os conceitos de Bourdieu aplicados na área da comunicação 

no Brasil, uma terceira etapa de análise foi acionada para melhor compreender como a relação 

entre os conceitos se apresentou nas publicações analisadas. Desse modo, foram escolhidos os 

artigos que mais utilizaram cada um dos quatro conjuntos de co-ocorrência analisados acima. 

 Chegando à seleção de três publicações: Artigo 1 - Abordagem bourdieusiana para uma 

análise de campo: um enfoque para a comunicação científica e o acesso aberto (MEDERIOS, 

2017), com 14 repetições do conjunto Campo e Habitus e dez repetições do conjunto Campo e 

Capital; Artigo 2 - As dissonâncias cotidianas nas rotinas dos jornais: o habitus jornalístico e 

a atribuição de um sentido hegemônico às notícias (SILVA, 2013), com nove repetições do 

conjunto Habitus e Capital; e Artigo 3  Uma mulher de vanguarda: trajetória social de Eglê 

Malheiros (ROSA & DALLABRIDA, 2014) com três repetições do conjunto Campo, Habitus, 

Capital. 

 Assim, a leitura destes artigos selecionados foi composta de dois elementos analíticos, 

conforme a abordagem teórico-metodológica de Bourdieu: a relação entre a apropriação do 

sistema teórico utilizado e o objeto social estudado; e as características da relação entre os 

conceitos efetivada. Com esses dois elementos busca-se alcançar a compreensão de como a 

apropriação da teoria do autor se deu por estes estudos, e complementar as constatações 

analíticas já elucidadas. 

 Abaixo (tabela 3), é apresentado o cálculo de co-ocorrência para cada artigo em questão 

com o objetivo de auxiliar na interpretação dos elementos investigados no processo de leitura. 

Tabela 3 - Co-ocorrência conceitual das publicações investigadas em leitura. Fonte: Dados da Pesquisa. 

Publicações Campo e Habitus Campo e Capital Habitus e Capital Campo, Habitus e Capital 
Artigo 1 14 10 2 2 
Artigo 2 2 2 9 2 
Artigo 3 3 3 6 3 

  De partida, observa-se na tabela 3 que todos os artigos analisados apresentaram a co-

ocorrência entre os três principais conceitos, o que é refletido na investigação pela leitura. 

Todos os três artigos reservaram lugar em sua abordagem teórica para tratar do sistema 
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conceitual de Bourdieu, e quanto a isso, o relacionamento entre os conceitos foi efetivado e 

executado com notada assertividade e intensidade de acordo com a abordagem utilizada. 

 Foi compreendido como característica comum nos três artigos, que a teoria de Bourdieu 

serviu de auxílio para desvelar as estruturas incorporadas pelas práticas de cada objeto de estudo 

proposto, sendo então o conceito habitus, apesar de menos difundido na análise de frequência, 

o mais central nos argumentos utilizados. 

 No artigo 1, o objeto científico em questão foi a “comunicação científica”, sendo que a 

abordagem investigativa espelhou com muita semelhança o estudo Usos sociais da ciência: por 

uma sociologia do campo científico (2004) de Bourdieu, apontado dentre as referências 

utilizadas, resultando então na argumentação de que a comunicação científica segue a lógica de 

um jogo social, em que os habitus ou as disposições práticas/estratégias dos pesquisadores 

seguem regras estruturais de funcionamento de acordo com a estrutura científica vigente, 

baseada principalmente em publicações científicas. (MEDEIROS, 2017, p.108, 112 e 116) 

 Quanto ao artigo 2, o próprio título já aborda o conceito habitus, indicando-o como 

central, e realmente se reflete no corpo argumentativo apresentado, que investiga a prática 

jornalística de fazer notícias a partir da lógica do habitus, usando como referência principal as 

produções de Bourdieu, Sobre a televisão (1997) e A economia das trocas simbólicas (1974), 

o que resulta na apropriação argumentativa de que o conceito de habitus proposto pelo autor 

representa “uma grande ferramenta para explicar o modo como os padrões culturais intrínsecos 

na sociedade [...] são transcodificados e disseminados na prática noticiosa.”. (SILVA, 2013, 

p.81) 

 Por fim o artigo 3, que tem como objeto a “trajetória social de Eglê Malheiros”, utiliza 

da teoria de Bourdieu para analisar a história biográfica de Eglê Malheiros, em busca da 

trajetória social que a levou a se constituir professora e militante comunista. O que resultou nas 

conclusões de que as condições em que o habitus de Eglê foi constituído levou a sua inserção 

“nos campos escolar, político, cultural e profissional”, e que a forma como ela se expressou nos 

diversos campos sociais em que atuou “reverberou as disposições constituídas na atmosfera 

familiar.”. (ROSA&DALLABRIDA, 2014, p.444-445) 

 Todos os três artigos utilizaram de forma efetiva e relacional os conceitos de Bourdieu, 

que além de revelar a característica comum de estudar as estruturas por trás de práticas 

específicas, os levando a centralizar o conceito de habitus, ainda apresenta uma característica 

do campo científico da comunicação, o uso de referências às questões simbólicas em geral, 



 

36 
 

como o poder simbólico, que como foi apresentado, é um eixo teórico de Bourdieu que 

apresentam bastante conexão epistemológica com estudos em comunicação. 

 A proposta inicial da revisão foi compreender as características da apropriação do 

sistema teórico-metodológico proposto pelo sociólogo Pierre Bourdieu pelos estudos em 

comunicação no Brasil. Dessa forma a abordagem foi recortar as publicações que utilizaram 

explicitamente Bourdieu, dos periódicos de maior relevância em comunicação no Brasil (pelos 

indicadores de qualidade A1, A2, B1), e utilizar a essência conceitual do autor, expressa pelos 

conceitos Campo, Habitus e Capital, para procurar esses conceitos nessas publicações em busca 

de responder ao objetivo de investigação proposto. 

 Assim, foram analisadas 67 publicações desde 1999 (primeira publicação registrada 

pelos periódicos) e julho de 2017 (data de realização da pesquisa) em busca de entender melhor 

a apropriação dos conceitos principais de Bourdieu nessas publicações. 

 Chegando à conclusão de que, como já esperado, somente sete (11,66%) das publicações 

analisadas indicavam a relação expressa pelo conjunto dos três conceitos analisados, apontando 

para uma baixa apropriação, ou desmembramento questionável da teoria de Bourdieu pela 

maioria dos estudos em comunicação observados. 

 Aprofundando na interpretação da qualidade da relação dessa apropriação pelas 

publicações que apresentaram mais co-ocorrências de conjuntos de conceitos, indicando maior 

densidade de relação efetivada entre eles, foi confirmada a apropriação efetiva dos estudos de 

Bourdieu para desvelar estruturas sociais por trás das práticas dos objetos sociais 

comunicacionais em estudo, propósito para o qual a teoria foi originalmente construída. 

 Concluindo então que uma pequena parte dos estudos em comunicação no Brasil tem se 

apropriado efetivamente do entendimento teórico metodológico de Bourdieu para analisar seus 

objetos sociais, resultando em uma maioria de estudos que tem utilizado seus conceitos fora do 

contexto relacional original ou perdido a potencialidade de interpretação que poderia atingir 

com seu uso apropriado.  Abre-se para análise crítica um plano de pesquisa que visa articular 

de forma mais efetiva o sistema conceitual de Bourdieu visando promover maior apropriação 

teórica para os estudos no campo da comunicação.  

Desse modo, esse projeto avança em uma condição semelhante aos estudos que a área 

científica de comunicação do Brasil tem desenvolvido, já que o habitus é a chave conceitual 

para se observar as práticas sociais incorporadas pelos agentes no campo, e o que é proposto 

aqui é o estudo das práticas de sociabilidade em rede das escolas através do Facebook. 
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Porém nenhuma publicação do conjunto de artigos levantados apresentou estudos 

efetivados a partir do meio digital, e para melhor abranger o estudo aqui proposto, foi reunido 

um material de pesquisas que aponta como a teoria de Bourdieu pode ser apropriada para 

estudos digitais, o que se pode considerar uma primeira contribuição da presente pesquisa ao 

campo da comunicação brasileira. 

2.2 Aplicação teórica de Bourdieu em estudos do meio digital. 

 A apropriação do sistema teórico de Bourdieu em estudos digitais, se apresenta como 

um caminho interessante porque a internet como parte cada vez mais inerente aos espaços 

sociais, seja diretamente ou indiretamente, compõe uma instância sócio técnica estruturada 

sobre práticas comunicacionais e relacionais que em algumas plataformas permite a 

recuperação histórica dessas informações, se caracterizando como um excelente ambiente para 

estudos sociais a partir da ótica de dinâmica dos campos. 

 Para entender melhor como essa apropriação se dá e será efetivada neste projeto, serão 

discutidos três pontos de análise: num primeiro momento, apontando como uma área de estudo 

em sociologia digital está se desenvolvendo e em qual perspectiva seus estudos têm utilizado 

Bourdieu para analisar determinados campos a partir do meio digital; em um segundo momento, 

como as tecnologias podem ser interpretadas a partir do conceito habitus, e as funcionalidades 

das plataformas digitais como práticas estruturadas e estruturantes nos campos; e por fim como 

a análise de redes sociais pode complementar a análise, tanto na perspectiva do capital social 

quanto do próprio habitus. 

 Já sobre os estudos em desenvolvimento da chamada sociologia digital, Ignatown & 

Robinson (2017) ao fazer um levantamento de pesquisas que se enquadram nessa perspectiva, 

indica que essa área é proposta em dois eixos interligados, um sobre o impacto sociais das TICs, 

e o outro sobre como esses estudos podem se apropriar de ferramentas tecnológicas como 

complemento analítico em suas metodologias. 

 O uso de Bourdieu nessa abordagem também parte do habitus, como nos estudos da 

comunicação brasileira levantados, para considerar as práticas dos sujeitos em estudo, nesse 

caso, estudar o habitus informacional “permite entender como os indivíduos se relacionam com 

os recursos de TI. ”, (IGNATOWN&ROBINSON, 2017, p.7) e assim identificar como é 

instaurada uma certa desigualdade digital no campo. 

 A desigualdade digital é um dos estudos dessa perspectiva. Ela é observada incialmente 

pelo habitus, as práticas efetivadas pelos sujeitos nos ambientes digitais refletem sua maior ou 
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menor apropriação da tecnologia, consequentemente quais agentes tem maior ou menor poder 

na disposição do campo, permitindo explicar “como os diversos tipos de produtores e 

consumidores de conteúdo juntos, geram relações de poder singulares on-line, e qual o papel as 

plataformas escolhem atuar na modelagem de formas de distinção dessas relações”. 

(IGNATOWN&ROBINSON, 2017, p.3) 

 Além dessa abordagem sobre a desigualdade digital, que já oferece insumos para 

entender o contexto das práticas sociais dos agentes no campo fundamentado na rede, uma 

segunda reflexão sobre o que a tecnologia significa à luz da teoria de Bourdieu nos permite uma 

investigação mais específica quanto às práticas sociais a partir das TICs. 

 Stern (2003, p.386) propõe que entendidas socialmente, as “tecnologias são conjuntos 

particularmente visíveis de subconjuntos cristalizados de práticas, posições e disposições no 

habitus.”. Isso significa que as tecnologias, e com isso entende-se toda a estrutura técnica que 

apoia a existência da rede no caso deste estudo, são estruturadas pelas práticas sociais e culturais 

dos agentes e “cristalizadas” no formato de mecanismos que as suportam, e por sua vez 

estruturam novas condições de práticas sociais. 

 O autor ainda coloca que, “como conceito, o habitus nos auxilia a abordar a sociologia 

da tecnologia como sociologia primeiro, e tecnologia segundo.”. (STERN, 2003, p.383). É essa 

perspectiva que nos permite entender as funcionalidades de interação social do Facebook como 

indicadores do habitus na plataforma, sua simples existência já se deve às práticas sociais de 

comunicação e relações que foram transformadas em mecanismos de relacionamento pela 

estrutura digital. 

 Assim, as funções de curtir, reagir (a partir de símbolos que refletem emoções 

cristalizadas), compartilhar, comentar, publicar, todas elas têm um significado especial se vistas 

sociologicamente através do habitus e do fenômeno comunicacional, elas apontam para práticas 

de sociabilidade em rede constituídas de formas de comunicação on-line que levam à formação, 

manutenção e dinâmica de relações entre agentes no campo. 

 É a partir dessas práticas que as relações de poder e as posições sociais dos agentes que 

constituem o campo podem ser interpretadas complementando o desvelamento da estrutura que 

o rege. Porém é impossível entender o habitus e as práticas sociais sem estudar os demais 

conceitos da teoria: 

“[...] a contribuição específica de Bourdieu ao conceito de habitus foi a sua 

combinação em tríade com seus outros dois conceitos-chave: capital e campo. Nessa 
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abordagem da vida social, o habitus não é somente diretamente conectado às formas 

como as práticas são organizadas, mas é profundamente modelado por suas relações 

de poder em um campo, os tipos de capital em questão, e a estrutura da sociedade de 

uma forma geral.”. (STERN, 2003, p.382) 

 Por isso que metodologicamente propomos entender o habitus não somente através dos 

padrões expostos pelo uso das funcionalidades de página do Facebook pelas escolas, e sim 

também utilizar de indicadores econômicos e culturais que indiquem padrões potenciais no 

acúmulo de capital, e por sua vez poder, que modelam a dinâmica das práticas no campo, e 

constituem sua estrutura e posições dos agentes como um todo. 

 Mas mesmo com a operacionalização do conceito habitus a partir dos padrões apontados 

nas práticas, e dos capitais através de análises estatísticas (como utilizado por Bourdieu em “A 

Distinção” (2007)) dos indicadores culturais (como nota média no exame nacional do ensino 

médio e do exame nacional de desempenho de estudantes) e econômicos (como o repasse 

financeiro à escola  e condições de infraestrutura), os indicadores de capital social ainda deixam 

uma questão em aberto, já que Bourdieu não deixa claras as aplicações analíticas sobre esse 

conceito, como apontado no estudo de Bottero & Crossley (2011). 

 Bourdieu trata as relações no campo de forma objetiva a partir da perspectiva das 

posições dos agentes. Então a posição de um agente no campo, segundo o pesquisador, é 

revelada a partir de seus recursos econômicos e culturais. Porém a relação social efetivada pela 

interação direta entre eles não foi suficientemente explorada por Bourdieu, transparecendo de 

forma breve esse aspecto ao mencionar a dinâmica das práticas sociais através do habitus à luz 

das relações entre os agentes.  

 Por isso é sugerida a interpretação das relações dos agentes através dos conceitos de 

capital social, que segundo Bourdieu, (1980, p.2) consiste no “conjunto de recursos atuais ou 

potenciais que estão ligados à posse de uma rede sustentável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de conhecimento mútuo e inter-reconhecimento”.  

 Sendo que esse processo de conhecimento e inter-reconhecimento é potencialmente 

instituído a partir das práticas de comunicação/interação entre os agentes através da troca 

simbólica existente entre eles. Troca essa que pode ser mediada através das funções aplicadas 

nos SRS (Sites de Redes Sociais). 

 No Facebook por exemplo, o mecanismo “curtir” é símbolo representante da ação de 

um agente expor que o outro agente, ou o conteúdo produzido por outro, é uma referência 
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relevante para si, além da ação de estabelecer vínculo efetivo de suportar o outro. Sendo esse 

símbolo construto de uma relação de reconhecimento entre os agentes na plataforma, 

permitindo dessa forma a efetivação da dinâmica da rede de relações. 

 Identificar a rede de relacionamento das escolas, interpretar seu capital social através da 

teoria de Bourdieu, significa em primeira instância compreender o acúmulo desse capital entre 

os agentes, em busca de diferenciá-lo a partir da noção de poder existente. Aqueles que detém 

mais poder, têm a capacidade de interferir nas regras e habitus do campo. 

 Para identificar essa diferenciação entre as práticas de sociabilidade a partir do capital 

social, é preciso entender como ele é acumulado. Sobre isso, Bourdieu (1980, p.2, tradução 

nossa) coloca que, “o volume de capital social possuído por um agente depende da extensão da 

rede de ligações que este pode mobilizar e do volume de capital (econômico, cultural ou 

simbólico) vinculado a cada indivíduo ao qual está ligado.”. 

 Dessa forma, o acúmulo de capital social entre os agentes pode ser mensurado através 

da quantidade de conexões que ele constitui efetivamente na rede, bem como nas possibilidades 

que este tem de mobilizá-la. De modo que, observar a rede formada a partir das curtidas das 

páginas das escolas pode indicar a relevância dos agentes através da quantidade de vezes que 

este curte ou é curtido, isso através da aplicação de técnicas de análise de redes sociais, que 

entende as relações sociais a partir da teoria dos grafos, onde os agentes, as escolas no caso, são 

nós e as relações configuram conexões entre esses nós, podendo ser entendidas como amizade, 

família, prestígio entre outros (WASSERMAN & FAUST, 1994). 

 Findando então o aparato teórico norteador dessa pesquisa, esse sistema teórico de 

Bourdieu, aliado as suas apropriações na ciência da comunicação e seu auxílio ao entendimento 

de práticas no contexto digital, conjuga a base que sustenta a investigação científica de práticas 

de sociabilidade em rede que propõe o atual estudo. 

 Entendendo que, ao propor estudar a comunicação social no meio digital através de 

plataformas de socialização em rede, fugindo de um estudo que visa o uso e a simples 

quantificação de indicadores, Bourdieu a partir, principalmente do conceito de habitus, instiga 

a entender o sistema de mecanismos de socialização da plataforma como objetos digitais (será 

explanado teoricamente no tópico 4) que contextualizam práticas de sociabilidade em rede entre 

os agentes no meio digital, sendo que estudar as práticas de socialização mediadas por esses 

objetos é o foco da pesquisa atual. 

 Assim, os próximos tópicos de discussão teórica se concentraram em apontamentos 

contextuais desse espaço social que envolve a linha reflexiva da pesquisa: as práticas de 
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sociabilidade em rede, que ocorrem através da dinâmica de existência das escolas como agentes 

do campo (escolar estadual público brasileiro presentes no Facebook) na rede, suportada por 

uma estrutura sistêmica de objetos digitais (mecanismos de socialização da plataforma), e 

influenciada pela diferenciação de acúmulo de capitais entre elas. 

 

3 A WEB DAS RELAÇÕES 

3.1 Contexto da web 

Para esclarecer como a internet se estrutura como meio sócio digital que suporta 

plataformas voltadas para o relacionamento social online, este tópico tem o objetivo de 

contextualizar esse espaço, além de indicar como ele tem se desenvolvido em direção a uma 

web de objetos digitais que mediam as práticas de sociabilidade em rede, para isso, alguns 

pontos podem ser levantados para descrever de forma geral a internet e sua condição social: a 

potencialização da rede; a descentralização dos meios de difusão de informação, a promoção 

de desigualdade social, e os tipos de poder característicos do meio. 

A potencialização da rede se refere à forma como a internet possibilitou um 

melhoramento nas condições de funcionamento do processo de socialização como um todo. 

Pierre Levy (2010, p.90) expõe que “o virtual não substitui o “real”, ele multiplica as 

oportunidades para atualizá-lo”, e nessa linha Castells (2015, p.101) ainda adiciona as 

características do envio de mensagens de muitos para muitos ou especializadas entre pontos 

determinados, com certo controle sobre o tempo de transmissão, isso tudo relacionado às 

práticas de comunicação na internet. 

  Quanto ao aspecto de descentralização, se dá a partir da comparação da presença 

marcante da centralização existente nos meios de comunicação de massa tradicionais, enquanto 

na internet isso não é tão explícito, e se observa a promoção de vários grupos de produção e 

discussão de informações. Essas afirmações podem ser observadas na colocação de Moraes 

(2000, p.143), “O ciberespaço configura-se como um universal indeterminado, sem controles e 

hierarquias aparente, sem pontos fixos para a veiculação de informações e saberes. ”, e de 

maneira mais direta, “a internet contém empresas, mas não permite que elas sejam as únicas 

centralizadoras de todo o poder comunicativo. ” (PAVELOSKI, 2004, p.11), ainda que a 

internet apresente essas características que facilitam a disseminação de opiniões diferentes, 

algumas organizações têm mostrado habilidade de transformar o conteúdo disponível na rede 

em capital econômico e lucrar com isso, é o caso do Google, Facebook, Amazon entre outras, 
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que oferecem serviços aos usuários e aproveitam os dados de interações armazenados para 

encontrar padrões e aproveitar do poder informacional para conduzir determinadas práticas no 

campo. 

Quanto a desigualdade existente na rede, propõe Coelho (2001, p.14), que como a 

internet demanda de certo nível de apropriação tecnológica, aqueles que detém habilidades, e 

estão à frente na produção de inovação on-line, tem probabilidade maior de acumular poder 

social, e assim assumir uma posição dominante sobre os demais usuários. 

 Ao observar condição de troca social que constituí a rede, Castells (2015) propõe 

entender a dinâmica de poder característica desse meio a partir de quatro tipos, o poder nas 

redes, relativo as condições de presença ou ausência das redes, o poder de instituições ou 

organizações sobre os não incluídos, ou o valor em potencial de estar em uma rede, que aumenta 

a média que a rede aumenta; o poder da rede, cujas estruturas subjetivas e objetivas da rede 

condiciona, regras e padrões de inclusão e coordenação dos componentes da rede; poder de 

trabalho pela rede, a partir da observação dos indivíduos e seus papeis na rede, e como a 

dinâmica de ideais e visões são reforçados entre eles, e dão características específicas ao 

movimento subjetivo da rede; e o poder de criar redes, onde o potencial de controle das redes 

é mais explícito, cujas características são as capacidades de programar e reprogramar redes de 

acordo com sua estrutura e ideais guiadores, e do fortalecimento da conexão interna e com 

outras redes, potencializando os movimentos sociais. 

 Essa ótica de entendimento da força das redes como condições de poder é potencializada 

por todas as características de suporte que a internet e suas plataformas proporcionam com seu 

direcionamento voltado para o relacionamento entre pessoas, e a formação de redes através de 

objetos digitais que permite o reforço de laços de interesse, formando grupos estruturados com 

características de poder, práticas sociais, mediadas pelas funcionalidades e algoritmos de 

funcionamentos dessas plataformas de relacionamento. 

Tratar dessas características da internet permite uma perspectiva introdutória de como 

sua inserção na sociedade e a promoção da conexão entre milhares de pessoas, tem interferido 

na forma como as pessoas vivem, o que pode ser mais visível na população mais jovem entre 

10 e 34 anos2, com mais acesso à essas tecnologias, 63.5% da amostra analisada pela pesquisa. 

Além disso, não somente o acesso direto do indivíduo foi afetado, a estrutura econômica 

                                                 
2 CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa 
sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2017. p.33 
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mundial, as formas de entretenimento, as estruturas de ensino, instituições fundamentais da 

sociedade foram afetadas, ou seja, de forma direta ou indireta esse advento garantiu grandes 

mudanças. 

No meio comunicacional, parece comum ao se falar em descentralização, abrangência 

e de reposicionamento da posse do controle de informações, mencionar questões sobre a 

internet ser um novo meio de exercer uma comunicação sem controles, com mais liberdade e 

facilidade de promover práticas comunicacionais através de um ambiente de discussão e acesso 

informacional ideal para construção da ideia de democracia a partir da sociedade em rede. 

 O meio digital sobrepõe as barreiras geográficas, de velocidade e quantidade de 

informações transmitidas, é um dos mais significativos meios de interação entre indivíduos. A 

sociedade vem utilizando espaços digitais para reunir grupos em prol de manifestações sociais 

e debates político-ideológicos, porém o acesso ainda é limitado em vários países, onde, a 

população mais pobre não tem acesso fácil à internet, mas não deixa de ser afetada por ela e 

sua rede de automatização e processos, o que ainda assim à caracteriza como uma potencial 

estrutura onde a cidadania pode ganhar perspectivas de deliberação mais expressivas. 

Porém, como apontado, a internet é um ambiente onde o poder social pode ser 

controlado, e determinados agentes ou instituições dotadas das habilidades técnicas, têm mais 

condições de tomar o controle. Atualmente organizações como o Google e o Facebook são 

exemplos de instituições que, através de algoritmos entre outros fatores, podem controlar o 

acesso e o modo como a internet é distribuída por bilhões de usuários no mundo todo. 

Mas observar somente as discussões sobre essas características da internet não revela o 

contexto de transformação que ela trouxe para as práticas cotidianas da sociedade. Como Pierre 

Levy (2010, p.224) coloca, “o ciberespaço propõe um estilo de comunicação não midiática por 

construção, já que é comunitário, transversal e recíproco”. Ou seja, as características da gênese 

da internet à situa em uma posição diferente dos meios de comunicação de massa tradicionais 

desde o início, e sua característica descentralizada e colaborativa propõe uma certa 

transformação na forma de se comunicar. 

Contudo, Manuel Castells é um dos pesquisadores que explicita essa transformação de 

maneira mais aprofundada, ele expõe três tipos de transformações na comunicação: 

Em primeiro lugar, há a transformação tecnológica, que é baseada na digitalização da 
comunicação, nas redes de computadores, em softwares mais avançados [...]. Em 
segundo lugar, a definição de emissores e receptores refere-se à estrutura 
organizacional e institucional da comunicação [...]. Em terceiro lugar, a dimensão 
cultural do processo de transformação de várias camadas da comunicação, (o 
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desenvolvimento paralelo de uma cultura global e de uma cultura de múltiplas 
identidades). (CASTELLS, 2015, p.102-103) 

 Esses três componentes de transformação refletem de maneira mais concisa sobre quais 

instâncias de mudança a comunicação pode ser interpretada ao ser contextualizada em um 

ambiente digital como a internet e suas variáveis. 

 O pesquisador ainda coloca que “o novo campo de comunicação em nossa época está 

surgindo por meio de um processo de mudança multidimensional moldada por conflitos 

enraizados na estrutura contraditória de interesses e valores que constitui a sociedade. ” 

(CASTELLS, 2015, p.104).  

 Essas transformações podem não explicitar em sua totalidade as mudanças que a internet 

causou e causa à sociedade, ou como elas têm acontecido, porém nos permitem entender como 

esse espaço vem potencializando o surgimento de diferentes espaços on-line, seja de lazer, 

prazer, formação de grupos, bem como de deliberações participativas e movimentação social. 

 Continuando na linha de pensamento que Castells propõe, e que fundamenta 

basicamente toda a sua produção bibliográfica, a existência de uma sociedade em rede não é 

mais algo que pode ser colocado em dúvida, mesmo que o acesso à rede propriamente dita não 

seja para todos, ela influencia o mundo onde todos vivem. 

 Essa é a reflexão que traz o autor no livro que leva o nome do tema (CASTELLS, 2010), 

onde são apresentados vários casos reais de como a rede, sustentada pelas tecnologias e 

plataformas on-line, reelaboram, em primeira instância, as lógicas de organização econômica, 

e posteriormente o modo como as pessoas convivem umas com as outras. 

 Essa interferência dos meios técnicos digitais e sua apropriação pelas pessoas e 

instituições geram o que Castells (2010, p.573) chama de “modelo genuinamente cultural de 

interação e organização social”. Trazendo a perspectiva de que a sociedade passa a se organizar 

de uma maneira diferente, a partir da lógica onde todas as informações tem potencial de 

interconexão, e a comunicação é o principal componente do fluxo pulsante que dá vida à rede. 

 Porém, o processo de constituição desse modelo social não se deu de forma repentina. 

“Embora a forma de organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o 

novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para a sua expansão 

penetrante em toda a estrutura social. ” (CASTELLS, 2010, p.565) 

 O que demonstra que a constituição da rede não é algo que surgiu simplesmente com o 

avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs), ela já existia antes disso. O que 
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realmente modificou a lógica de organização social foi o apoio técnico das plataformas de 

informação e comunicação digitais, globalizando além da economia as relações sociais. A 

constituição de uma estrutura física de interconexão mundial potencializou a reformulação 

cultural da sociedade. 

 Isso quer dizer que além da perspectiva social apontada por Castells, existe uma 

perspectiva técnica que propiciou a formação desse modelo social, que em determinada 

perspectiva foi elucidada pelo próprio autor em sua publicação “A Galáxia da Internet” 

(CASTELLS, 2003), onde é explanada a história de formação da internet, e como seu advento, 

tanto técnico como político foram corroborando as transformações organizacionais da 

sociedade. 

 Porém, além disso ocorreu uma transformação também nos próprios meios técnicos que 

possibilitaram a formação da conexão social, fator importante para a produção do estudo em 

questão, que deixaram de basicamente fornecer e receber informações, características de uma 

web instrumental, para existir em função de conectar pessoas, instituições e produtos, chamada 

de web relacional ou web 2.0. 

 Nomenclatura que ganhou destaque no relatório de Tim O’Reilly (2005), sobre o que é 

a Web 2.0, onde é apresentando um conjunto de tecnologias e características que diferenciam 

das formas antigas de como a internet processava informações, para os novos procedimentos 

focados no relacionamento de conteúdo, pessoas e produtos. 

 A Web 2.0 deve ser pensada como uma plataforma, que conecta diferentes serviços e 

programas, caracterizada por operações intuitivas, “convidando seus usuários ao uso coletivo 

ou, ao menos, em condições de partilha”. (SANTOS; CYPRIANO, 2014, p.64-65) 

 É a partir dessa plataforma com diferentes perspectivas de comunicação, que nascem os 

sites de relacionamento social (SRS), redes sociais on-line que são constituídas de diversas 

funções focadas na socialização dos seus usuários, utilizando as informações produzidas por 

eles em rede para propiciar um ambiente que promove a construção e manutenção de relações. 

 São essas funcionalidades que são o foco principal do contexto técnico-social da rede a 

ser trabalho neste estudo. Trazendo à realidade do objeto de pesquisa, as práticas de 

sociabilidade em rede aqui ganham suporte para que aconteçam de forma dinâmica e 

exponencial, com essas funcionalidades que existem para e pelo relacionamento social online, 

grandes empresas tem voltado massas de pessoas, dinheiro, infraestrutura técnica e lógica para 



 

46 
 

reunir informações e pessoas em um sistema que gere lucro e que cada vez mais se mescla com 

a sociedade como um todo. 

 Para exemplificar, temos o aplicativo de transportes Uber, que une a necessidade de 

uma pessoa de transporte/motorista, e a necessidade de um motorista/trabalhador de ter um 

passageiro, solução comum já sanada por alguns meios de transportes tradicionais, porém 

agregada de valor social, como a possibilidade de votar na qualidade do serviço e ser votado 

como consumidor, além de todo o suporte tecnológico que envolve a estrutura do transporte 

por aplicativo tornando-o mais aprazível àqueles com mais experiência de uso em plataformas 

on-line. 

 Outro exemplo é o caso do grande buscador Google, que em seu serviço mais básico, 

reúne pessoas em busca de informações sobre qualquer coisa, com informações disponíveis em 

qualquer lugar da web produzidas por outras pessoas, com resultados de relevância a partir de 

algoritmos de ranqueamento das páginas de conteúdo, que pode ser especialmente direcionado 

a partir de seu comportamento de buscas on-line. Conectando pessoas com pessoas através de 

mecanismos de qualificação informacional a partir dos rastros socialmente digitais existentes 

na rede. 

 E por fim, dentre tantos outros, o exemplo do Facebook, que é o lócus de estudo aqui 

proposto, que emana práticas de sociabilidade em rede, ao unir pessoas, conteúdos, grupos, 

empresas, em uma espécie de extrato de sociedade digital controlado por mecanismos 

simbólicos e regras de ação conduzidas também por algoritmos adaptáveis à dinâmica de 

socialização entre pessoas na rede. Ou seja, para mostrar qual o seu sentimento em relação à 

publicação de outro ator da plataforma, você tem alguns espaços delimitados de ação, são eles 

os ícones de curtidas, o compartilhamento, ou os comentários, cada um com uma 

contextualização de uso diferente, onde as práticas são apropriadas e delimitadas a partir de 

funcionalidades de socialização relativamente simples, em que a rede se sustenta, e a plataforma 

agrega os dados obtidos da interação social com esses mecanismos de socialização em grandes 

bancos de dados, os utilizando para outras formas de socialização, normalmente 

mercadológicas. 

 E voltamos, depois dessa breve contextualização do meio digital, à alguns 

questionamentos que intrigam o estudo aqui proposto. Como a ciência pode lidar com esses 

ambientes socialmente digitais, não ficando refém de métricas ou direcionamentos propostos 

por aqueles que detém o poder do meio, mas sim de forma crítica, entendendo que como um 
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espaço social, constitui um campo, estruturado a partir de agentes dotados de poder expresso 

no acúmulo de capitais, e direcionado pelas dinâmica das práticas de socialização em rede? 

 Uma das formas de buscar respostas para questionamentos desse tipo, é a tentativa de 

investigação científica aqui proposta, que une a teoria de análise social de Pierre Bourdieu, 

tendo como objeto de estudo as práticas de sociabilidade em rede, conduzidas teoricamente pelo 

conceito de habitus e sua contextualização teórica, e pelos fatores de análise de plataformas de 

relacionamento social on-line como o Facebook, adaptando técnicas de análise tradicionais e 

contemporâneas sobre indicadores relacionais e sócio técnicos para alcançar um corpo 

científico que almeje a abertura e incentivo de estudos sociais aplicados ao meio digital. 

3.2 Números da internet no Brasil 

Para entender o contexto de acesso e utilização da internet inerente aos agentes dessa 

pesquisa no meio brasileiro, três referências foram consultadas, os relatórios de pesquisa do uso 

das tecnologias de informação e comunicação produzidas pelo Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (cetic.br), são eles, a “Pesquisa sobre o uso da 

internet por crianças e adolescentes no Brasil 2016” (CGI a, 2017), a “Pesquisa sobre o uso das 

tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras 2016” (CGI b, 2017), e a 

“Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros 

2016” (CGI c, 2017). 

Essas pesquisas apresentam em números, gráficos quantitativos e cruzamento de 

variáveis obtidas de um roteiro de questões feitas previamente a cada amostra de público 

relativo ao tipo da pesquisa, o interessante é a conexão entre elas, e o potencial de 

direcionamento reflexivo sobre a uso de internet pelos jovens e adolescentes, até sua perspectiva 

escolar. 

 

 

 Como introdução, a pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes aponta: 

“[...] que cerca de oito em cada dez crianças e adolescentes (82%) com idades entre 9 
e 17 anos são usuários de Internet, o que corresponde a 24,3 milhões de crianças e 
adolescentes em todo o país. Os resultados apontam a permanência de importantes 
disparidades regionais e socioeconômicas no acesso e uso da rede. Enquanto em áreas 
urbanas 86% das crianças e adolescentes estavam conectados, em áreas rurais, essa 
proporção era de 65%. Na região Sudeste, 91% das crianças e adolescentes declararam 
ser usuários de Internet; no Norte, apenas 69%. Os resultados também confirmam a 
tendência de crescimento no uso de dispositivos móveis por crianças e adolescentes 
para acessar a Internet  em 2016, 91% (22 milhões) se conectaram pelo celular. Em 
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2012, essa proporção era de 21%, e em 2014, de 82%. Em contrapartida, o uso da rede 
por meio de computadores apresentou queda. Para todos os dispositivos, com exceção 
do telefone celular, há uma diferença acentuada entre as classes no acesso à internet.” 
(CGI a, 2017, p.24) 

 

 E é interessante observar que a plataforma tecnológica de acesso da internet mais 

utilizada por esse grupo social é o telefone celular, (Figura 6) que ultrapassou o computador em 

2014, e atinge 91% em 2016. O que potencialmente se deve à mobilidade do dispositivo, e o 

relativo acesso, já que a gama de produtos tem uma variedade de valores ampla, lembrando que 

neste tipo de aparelho, a conexão se dá a partir de duas formas de conexão sem fio, cobrada 

através da operadora telefônica, ou via pontos de internet sem fio, seja em casa, escolas, 

trabalho ou demais locais com acesso público disponível. 

 

Figura 6 - Dispositivos utilizados para acessar a internet. Fonte: CGI a, 2017. 

  Outro fator em que o telefone celular se concentra como principal dispositivo de acesso 

à internet, é em relação à classe social, em que dentre as classes A, B, C, D e E, todas elas têm 

uma alta proporção de utilização por esse dispositivo, principalmente em comparação com as 

demais, a utilização do dispositivo celular para acesso à internet é proporcionalmente maior 

entre as classes D e E (Figura 7). 
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Figura 7 - Dispositivos de acesso à internet por classe social. Fonte: CGI a, 2017. 

 E a mesma situação é apontada na pesquisa de domicílios, em que o celular é novamente 

o dispositivo mais utilizado para acesso individual à internet dentre a amostra, com uma 

proporção de 93% (Figura 8). 

 

Figura 8 - Dispositivos de acesso individual à internet. Fonte: CGI b, 2017. 

E quando a pesquisa de domicílios parte por analisar o nível de alfabetismo em relação ao 

local onde a internet é acessada, em casa é expressivamente o lugar onde as pessoas, 

independentemente do nível de alfabetização acessam mais a internet com uma média de 

usuários de 83,75% (Figura 9). 
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Figura 9 - Local de acesso à internet por nível de alfabetismo. Fonte: CGI b, 2017. 

 Por fim, no contexto escolar não é demonstrado o contrário, o celular é novamente de 

longe o dispositivo de acesso à internet mais utilizado pelos alunos em comparação com 

computador de mesa, notebook, tablet, videogame ou televisão. Sendo nas escolas públicas o 

acesso via celular ainda maior e mais expressivo em comparação com as escolas particulares, 

onde o celular ainda é o dispositivo mais utilizado, porém em comparação com as escolas 

públicas os alunos também usam mais o notebook e o tablet. (Figura 10) 

 

Figura 10 - Equipamento utilizado pelos alunos para acessar a internet por tipo de escola. Fonte: CGI c, 2017. 

  Essa tendência que transpassa grupos sociais, no caso crianças e adolescentes, 

residentes comuns e alunos, de utilizar o telefone celular como dispositivo principal de acesso 

à internet, é um fator expressivo de indicação de como a internet e o meio digital como um todo 

está incidindo sobre o meio social em várias perspectivas de classe socioeconômica e cultural. 

O celular é um aparelho que atualmente atinge uma gama de preços variada, sendo desde um 



 

51 
 

dispositivo de comunicação simples, até um objeto agregador de status social. O seu modelo 

mais difundido que permite o acesso à internet é chamado de smartphone, em que além do 

acesso, encontra-se uma gama de funcionalidades e aplicativos que induzem ainda mais o 

indivíduo a utilizá-lo como ferramenta de assistência pessoal. 

 Outra estrutura técnica necessária para o acesso à internet são os pontos de rede sem fio, 

que podem ser providos pelas operadoras telefônicas através dos chips celulares, com uma taxa 

sob a sua utilização, por pontos de acesso em residências ou no trabalho, onde a internet ainda 

é obtida através de operadoras que cobram mensalmente por isso e transmitida através de 

aparelhos roteadores com credenciais de acesso, e ainda existem os pontos de acesso público, 

onde esses mesmos aparelhos roteadores têm suas credenciais abertas para o acesso gratuito a 

partir de dispositivos que possuem a tecnologia como os smartphones. 

 Com essa infraestrutura técnica de rede, o contexto apresentado pelos resultados das 

pesquisas de acesso e uso se torna possível e evidente, onde as práticas de acesso à internet vão 

se difundindo, e com a maior flexibilidade de se obter dispositivos de acesso a ela, propiciam 

um contexto de inserção digital com potencial exponencial de agregação social. Mas no 

contexto escolar temos um fator que limita o acesso dos alunos a ela, onde a conexão sem fio 

pode até existir, porém não tem suas credenciais liberadas aos alunos, como apresenta os 

resultados de restrições para o uso da conexão sem fio das escolas na pesquisa das escolas 

brasileiras (Figura 11). 

 

Figura 11 - Restrições para o uso da conexão sem fio das escolas aos alunos. Fonte: CGI c, 2017. 

 Esse resultado, em comparação com os outros apontados aqui se demonstra 

contraditório, uma vez que os adolescentes, que utilizam o celular como dispositivo principal 

de acesso à internet, e a acessam mais de casa, se não tiverem condições de arcar como custo 



 

52 
 

de um plano de internet com a operadora telefônica, tem seu acesso restrito na escola, com 

somente 10% delas com acesso gratuito e irrestrito. 

Com isso fica de lado um grande potencial de agregação e ativação da comunidade escolar, 

mesmo sabendo das possíveis polêmicas e críticas que tais usos podem causar, em que práticas 

de uso da rede poderiam contribuir com o ensino e engajamento dos grupos escolares, além de 

proporcionar uma atuação que transpasse os limites escolares, atingindo o meio juvenil e 

domiciliar, engajando ainda mais o aluno e a própria escola em um complexo e dinâmico campo 

social escolar. Deve-se levar em conta esses resultados para o que a presente pesquisa se propõe 

a analisar como objeto de estudo. 

 

4  O FACEBOOK E SEUS OBJETOS DIGITAIS 

 Após explorar o contexto relacional da web que envolve o objeto, este tópico busca 

contextualizar a plataforma de recorte do estudo, o Facebook. E a partir dos traços digitais 

armazenados da utilização da plataforma, será possível estudar as práticas de sociabilidade em 

rede das escolas públicas estaduais de ensino médio brasileiras. 

 Sobre o Facebook, é um site de rede social (SRS) que foi fundado em 2004, utilizado 

por pessoas no mundo inteiro para se conectar à amigos e conhecidos, bem como ter acesso e 

compartilhar conteúdo com a rede, e até novembro de 2016 a rede social mais utilizada contava 

com um média diária de 1,19 bilhão de pessoas ativas3. 

 Continuando com as estatísticas globais, aproximadamente 84,9% dos usuários que 

acessam a plataforma diariamente estão fora dos Estados Unidos e Canada, países onde a rede 

social digital teve mais expressão em sua fundação. 

 Quanto ao Brasil, constitui uma média diária de 82 milhões (utilizam todos os dias) de 

pessoas ativas até o mesmo período de 2016, e uma média diária de acessos por dispositivos 

móveis de 76 milhões de usuários, além do total de 111 milhões ativos por mês (aqueles que 

não utilizam todos os dias, mas usam todo mês). Comparado com a estimativa da população 

brasileira, publicada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em sua 

plataforma on-line, de 208.573.917 milhões de brasileiros em janeiro de 20184, a proporção é 

de aproximadamente 39,31% da população, o que já apresenta um total expressivo, levando em 

                                                 
3 Informações Oficiais do Facebook, dados de novembro de 2016 - https://br.newsroom.fb.com/company-info/ 
4 Estimativa da população brasileira - https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-
estimativas-de-populacao.html?&t=destaques 



 

53 
 

conta a desigualdade social brasileira, além da dificuldade de parte da população em acessar a 

plataforma entre outras variáveis. 

 Já quanto as características da estrutura básica da plataforma em si, o diagrama da figura 

12, aponta o espaço de relacionamentos dos objetos digitais da plataforma. Aqui são 

representados somente alguns, já que a totalidade de objetos e relações existente é bem mais 

vasta e maior, porém foram utilizados os mais comumente utilizados por usuários e de fácil 

acesso imediato na interface gráfica da ferramenta. 

 

Figura 12 - Síntese explicativa do espaço de relacionamento dos objetos digitais do Facebook. Fonte: Dados da pesquisa. 

 Discursivamente, esse diagrama apresenta três formas principais de representação dos 

agentes na plataforma, perfil, página, e grupo, sendo o perfil a principal e única forma de ser 

introduzido na plataforma, a partir dele pode se criar uma página ou um grupo. Cada uma das 

representações dos agentes nesse espaço tem formas de relacionamento entre si e recursivas, 

como um perfil que pode solicitar amizade e/ou seguir outro, bem como curtir e/ou seguir uma 
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ou mais páginas, e também pertencer à um ou mais grupos; e como página o agente pode curtir 

e ou seguir outras páginas. 

 Todo esse relacionamento básico entre os agentes ainda se estratifica no fluxo estrutural 

das publicações, todos podem publicar, bem como interagir entre suas publicações (salvo o 

limite de grupos ou perfis com limitações de acesso ao conteúdo). As interações com as 

publicações ocorrem através de três objetos básicos, o curtir, compartilhar e ou comentar, que 

naturalmente são quantificados expressando indicadores de popularidade, e os comentários 

também podem expressar redes discursivas. As publicações ainda têm um corpo de conteúdo, 

de onde podem ser obtidas diversas estratificações do objeto, como links, hashtags, texto, 

vídeos, eventos, imagens, etc. 

Em uma reflexão de apropriação científica dessas funcionalidades de interação dessa 

plataforma, têm-se a condição de materialização das práticas sociais ou do habitus em 

representações interativas simbólicas como o curtir (tanto curtir publicações como curtir outras 

páginas), compartilhar, comentar os conteúdos das publicações, as informações sobre as 

páginas e perfis. 

Para além dessa interpretação que já incorpora o conceito teórico de habitus e 

consequentemente toda a estrutura teórica de Bourdieu a partir das funcionalidades de 

relacionamento social do Facebook, o que é proposto como objeto de pesquisa aqui, as práticas 

de sociabilidade em rede, ainda é composto de mais um adendo estrutural de contexto, a 

característica de objetos digitais. De forma geral, são “simples objetos na web, compostos de 

dados e formalizados por esquemas ou ontologias que podem ser generalizados como 

metadados” (HUI, 2012, p.380), isso significa que, a partir do contexto já apresentado da web 

relacional, e da característica relacional das práticas sociais, que indicam a dinâmica dos 

agentes em determinado campo, são objetos complexos dotados de contexto relacional, 

funcionalidades das plataformas que mediam a interação entre pessoas e conteúdos, e que 

consequentemente conjugam práticas de socialização na rede. 

A importância de determinar essas funcionalidades das plataformas web como objetos 

digitais transporta a reflexão sobre análise social do digital à um espaço mais profundo de 

entendimento, à medida que se entende a internet como um meio complexo e rico, estruturado 

a partir da sociedade, e por isso carrega sua cultura, e práticas de relacionamento.  

Isso significa que “as relações que uma vez presentes na forma física, estão agora 

transformadas em outra forma material, que é código e dados. ” (HUI, 2012, p.393), e isso se 
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diferencia da simples representação simbólica pelo contexto relacional e interativo 

especificamente digital em que o objeto se encontra. É um objeto de estrutura simbólica, 

condicionado a partir de delimitadores de prática em um ambiente totalmente estruturado sob a 

lógica de promover e manter relacionamentos, sem limites previamente físicos ou temporais, 

direcionados à ordem de algoritmos que ditam as regras do que se pode ou não ser executado, 

delimitando um espaço social e interações que podem ser gravadas em bancos de dados, 

analisadas, reorganizadas e com potencial de adaptar o algoritmo que as rege. 

É um universo sócio técnico desafiador para as técnicas e metodologias científicas de 

análise atuais, é preciso entender os fatores que estão em jogo nesse meio digital, onde diversos 

campos sociais, de todo lugar do mundo dividem um espaço regido pelas mesmas regras, 

constituídas em sua essência de práticas sociais materializadas em símbolos interativos que 

conjugam objetos digitais, mediadores das interações sócio técnicas, que em uma interface dão 

suporte às práticas, e em outra, armazena seus traços no formato de dados e metadados 

relacionais, trazendo a pesquisa científica um potencial incrivelmente rico para análises sociais 

complexas quando amparado por teorias sociais atualizadas e técnicas que permitem a 

observação dos padrões que o fenômeno exprime. 

Dessa forma, as funcionalidades de interações das plataformas digitais dessa web 

relacional a partir de agora serão tratadas como objetos digitais, à luz de seu contexto relacional, 

um conceito adendo à noção de habitus materializado, e complementar a noção do que é 

proposto como práticas de sociabilidade em rede, unindo uma teoria mais tradicional de 

descrição social com os aspectos técnicos atuais que estruturam os espaços sociais de 

relacionamentos promovidos pelos sites de relacionamentos sociais. 

 

5 PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE EM REDE 

Os estudos da teoria de práticas provêm de um ramo do estudo de teorias culturais, e 

ambas “são fundadas sob uma forma diferente de entender ação, nominalmente por ter recurso 

a estruturas simbólicas de significado”, (RECKWITZ, 2002, p.243) como é proposta a análise 

das ações dos agentes mediadas pelos objetos digitais aqui já apresentados. 

A linha de teoria de práticas aqui escolhida provém do arcabouço conceitual de 

Bourdieu, em que podemos entender o contexto de práticas a partir de dois conceitos, habitus 

e estratégia,  



 

56 
 

“o habitus é o princípio gerador dos esquemas de percepção, de avaliação e 

ação. Resultado de um processo de interiorização, das estruturas sociais na 

forma de disposições no decorrer da socialização primária e secundária, ele 

está na origem da capacidade dos agentes de desenvolver estratégias, mais ou 

menos ajustadas às situações vividas, enquanto à noção de estratégia remete à 

margem de improvisação dos agentes em função de suas disposições” 

(SAPIRO, p.297, 2017).  

Dessa forma, os agentes não são posicionados como simples subordinados à estrutura vigente 

do campo ou meros fantoches mecânicos, a ótica do habitus aqui leva ao entendimento de um 

campo estruturado pelas práticas dos próprios agentes, respaldadas de forma cultural e 

apropriadas em seus corpos no formato de disposições, com a característica dinâmica de ajuste 

através das estratégias de improvisação dos agentes. 

 Isso leva ao entendimento de que as práticas são constituídas e constituem o ser social 

dos agentes, e este às repassa através de gerações, à medida que o contexto social vai mudando 

as práticas vão se alinhando aos novos suportes existentes, é essa premissa que leva a 

compreensão de que observar o comportamento dos agentes no meio digital, entendendo que 

suas práticas estão representadas na dinâmica de mediação dos objetos digitais, ressaltará 

aspectos sociais culturais interiorizados de cada campo ajustados aos formatos, regras e 

condições de sociabilidade que as plataformas digitais conduzem. 

 Para isso é necessária uma contextualização contemporânea dos usos da teoria de 

Bourdieu, já que o suporte tecnológico da internet e das plataformas on-line não estiveram 

presentes em suas investigações. Parte dessa atualização foi indicada no levantamento teórico 

sobre os usos de Bourdieu no meio digital, e como é proposto aqui estudar as práticas de 

sociabilidades em rede, estas estão condicionadas também à um contexto técnico que merece 

explanação. 

 Para isso, estratificar alguns aspectos da teoria de práticas  ajuda na exposição de pontos 

que direcionam ao entendimento das práticas de sociabilidade em rede aqui estudadas, são eles: 

as coisas, que versa sobre a relação dos agentes com coisas, mais especificamente objetos onde 

se pode assumir que “a maioria das práticas sociais consiste de relações rotineiras entre vários 

agentes (corpo/mente) e objetos” (RECKWITZ, 2002, p.253); o conhecimento, onde este “é 

uma forma particular de “entender o mundo” , o que inclui um entendimento de objetos 

(incluindo os abstratos), de humanos e de si mesmo” (RECKWITZ, 2002, p.253), em um 

contexto em que “desejos e emoções não pertencem à indivíduos, mas  na forma de 
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conhecimento  à práticas” (RECKWITZ, 2002, p.254), o que de certo modo revela a condição 

dos símbolos emocionais (Amei, Haha, Uau, Triste, Grr) das curtidas no Facebook por 

exemplo, como objetos digitais que mediam as práticas dos agentes; e por fim os próprios 

agentes, que são entendidos como portadores e disseminadores das práticas sociais, “eles 

entendem o mundo e a si mesmos, usam o know-how e o conhecimento motivacional, de acordo 

com uma prática em particular.” (RECKWITZ, 2002, p.256), levando à compreensão de que a 

“teoria de práticas prossegue da existência de complexos diferentes de práticas sociais, os quais 

compõe o social. ” (RECKWITZ, 2002, p.257), variando de pessoas para pessoas, grupos, 

organizações entre outros, dividindo o mesmo espaço de convivência social. 

 É essa compreensão mais estratificada das práticas sociais que permite aqui a proposta 

de estudo das práticas de sociabilidade em rede, como práticas específicas de socialização em 

rede a partir da estrutura interconectada do digital, mediadas por objetos digitais dotados de 

simbolismo dinâmico e relações, conduzidas por agentes portadores de conhecimento sócio 

técnico agregado, encobertos por um espaço simbólico regido por algoritmos que delimitam 

relevância, regras e formas de socialização. 

 Esse espaço com características particulares e que provê meio para o fluxo de práticas 

de socialização é chamado de “cultura digital”, por Martins (2018, p.54), que pode ser entendida 

como “um conjunto de práticas sociais que acontecem de forma singular no espaço social 

digital”, sendo este ainda um aglomerado simbólico dinâmico voltado para a lógica de rede que 

condiciona meios específicos de expressão das práticas, é através dos símbolos, no formato de 

objetos digitais interligados em um algoritmo que delimita as formas de socialização, que as 

práticas sociais dos agentes se ajustam aos moldes técnicos existentes e conjugam uma forma 

singular de práticas de sociabilidade em rede. 

  Martins (2018, p.55-59) ainda exemplifica quatro tipos de práticas sociais que 

representam esse universo da cultura digital e derivam condições específicas para o surgimento 

de outras apropriações culturais, são elas as práticas informacionais, referentes às condições de 

estruturação técnica da representação informacional no digital, onde se observa um movimento 

de deixar de somente produzir texto e compartilha-lo on-line, mas também referenciar outros 

conteúdos por meio de hyperlinks, dando forma à um dos aspectos fundamentais da rede de 

socialização contemporânea, que só se torna possível com a arquitetura informacional dos sites 

e plataformas digitais, permitindo a instauração da “cultura do hiperlink”; além disso são 

apontadas as práticas comunicacionais, expressas principalmente no suporte que o digital dá 
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através de protocolos e tecnologia de conexão em tempo real, aumentando o potencial de troca 

entre os agentes, à medida que estes são nós em uma rede e podem se comunicar 

instantaneamente, o que leva a modificações no próprio discurso, como o uso de emotes e a 

formação de um vocabulário próprio que se forma a medida que as práticas comunicacionais 

vão se alinhando aos suportes tecnológicos vigentes representando a “cultura da mensagem 

instantânea”, ainda são colocadas as práticas relacionais, essas referentes aos modos como o 

meio digital se mostra apropriado da socialização das pessoas e mediam essas práticas através 

de objetos digitais relacionais, sendo então produzidas plataformas inteiramente direcionadas 

para a produção e manutenção de relações, são interconectadas pessoas, grupos, instituições, 

conteúdo, tudo em busca de produzir o máximo de socialização através dessas práticas de 

relacionamento, que acabam conjugando a “cultura da timeline”, e por fim as práticas 

curatoriais, que são percebidas principalmente pela ação de filtragem e demonstração de 

relevância pelos agentes através dos objetos digitais, onde são indicados quais entes simbólicos 

digitais são relevantes pra si, e a plataforma se reconfigura para priorizar aquele conteúdo no 

meio sócio digital do agente, provendo então a “cultura do algoritmo”. 

 Essa caracterização do meio digital através de conjuntos de práticas é uma proposta 

reflexiva alternativa à simples quantificação dos símbolos, uma forma de analisar e interpretar 

a sociedade presente nesse ambiente constituído por práticas sociais ajustadas às condições 

sócio técnicas de suporte do digital, promovendo distintas percepções de como a dinâmica de 

socialização se dá, e como essas estratégias de improvisação dos agentes se transformam em 

diferentes formas culturais. 

 É sob essa ótica de percepção do meio digital, através de práticas de sociabilidade em 

rede, que esta pesquisa é direcionada a buscar por respostas aplicadas de como caracterizar e 

descrever práticas sociais no meio digital, onde encontrar os padrões de comportamento 

mediados pelos objetos digitais e armazenados no formato de dados pelas plataformas, 

permitindo avanços no entendimento das condições de socialização dessas práticas, e adicionar 

esforços a investigação científica quanto aos modos de apropriação do meio pelos agentes, e 

caracterizar as condições sob as quais são constituídos “os efeitos que elas produzem nos modos 

de organização social da contemporaneidade.” (MARTINS, 2018, p.59). 
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6 AS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO BRASILEIRAS 

As escolas públicas estaduais de ensino médio brasileiras aqui são o recorte social do 

objeto de pesquisa, elas seguem diretrizes e condições organizacionais de existência ao mesmo 

tempo que sua condição enquanto pública se relaciona com a comunidade social em geral, 

partilhando do dever de educar junto à família (Lei n°9.394/1996, Art. 4°). 

 Os aspectos característicos dessa dimensão do objeto emergem principalmente da 

publicação de leis, planejamentos e comunicados governamentais como a Lei n°9.394 de 1996 

que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, o plano nacional da educação 

(PNE) que estabelece as 20 metas da educação brasileira da década conferida entre 2014 e 2024 

e a lei n° 13.005 de 2014 que aprova o PNE, bem como a plataforma on-line 

(http://pne.mec.gov.br/) do plano que apresenta estatísticas e informações relativas a 

organização nacional da educação.  

 Além da base legal e regulatória, estudos sobre a educação e suas perspectivas 

estruturais também são utilizados, como a abordagem de Gadotti (2000) e Veiga (2000) que 

tratam as escolas públicas como espaços de estruturação democrática que necessitam de mais 

engajamento comunitário, de uma formação conjunta entre o corpo escolar (docentes, 

funcionários administrativos, estudantes) e do corpo familiar (pais, responsáveis), em busca de 

uma escola para além dos padrões impostos regularmente, e sim apropriada e construída de 

forma social. 

 As escolas constituem, portanto, um espaço social intencionalmente criado com 

objetivos previstos por mecanismos de políticas públicas e articulação social. São agentes 

institucionalizados dotados de práticas de difusão de estruturas e regras, compostos de outros 

agentes sociais que o compõe como instituição, os alunos, professores e funcionários, 

constituintes de um campo escolar dinâmico, que contextualiza o objeto aqui pesquisado. 

 A presença dessas escolas no meio digital através de suas páginas no Facebook 

direciona ao enfoque do estudo do fenômeno das práticas de sociabilidade em rede promovidas 

por elas, em que seus agentes sociais a partir de sua institucionalização escolar difundem dados 

e informações de socialização em rede mediados e armazenados por objetos digitais que ajudam 

a entender como esse agente da escola como instituição vai se apropriando desse meio, e instiga 

pesquisas e técnicas que auxiliem como analisar socialmente esse movimento social dinâmico 

nas plataformas digitais. Vale ressaltar que o objeto dessa pesquisa são as fanpages 
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reconhecidas como representando uma escola estadual especificamente, ou seja, busca-se o 

agente institucional como elemento espaço social de manifestação simbólica. 

 

7 METODOLOGIA 

O curso metodológico de aplicação dos apontamentos científicos da pesquisa visou 

contemplar meios de resolver o problema proposto, “como descrever e entender essas práticas 

de sociabilidade em rede das escolas no Facebook?”, de acordo com o repertório teórico 

apresentado que funciona como guia das escolhas, aplicações técnicas e reflexões apresentadas 

na aplicação analítica do objeto. 

As etapas metodológicas então partiram da necessidade de distinguir e caracterizar essas 

práticas de sociabilidade através dos dados armazenados de interação dos agentes (as escolas) 

com os objetos digitais da plataforma (o Facebook), em busca de encontrar padrões que 

apontem tendências de práticas, partindo da premissa de que quando um padrão é expresso na 

análise de dados dos traços de interação com objetos digitais, ele aponta uma tendência de 

determinado grupo de executar determinada ação em determinado contexto, efetivando então o 

que se entende como prática incorporada pelos agentes, já que é comum e disseminada entre 

eles. 

Partindo então para recorte social do objeto, as escolas públicas estaduais de ensino 

médio brasileiras, foram obtidos dados de 18.456 escolas. Esses dados foram fornecidos pela 

equipe do Laboratório de Estatística do Instituto Unibanco no projeto já mencionado de 

identificação da presença das escolas nas mídias digitais em parceria com o Laboratório de 

Políticas Públicas Participativas da UFG, e são provenientes da junção dos dados de bases 

governamentais educacionais como o INEP e informações das próprias secretarias estaduais de 

educação, representativos do total de escolas na condição pública estadual com ensino médio 

em 2016, gerando uma tabela com as colunas, Código INEP, código identificador das escolas 

para o sistema de educação brasileiro, Nome da Escola, Unidade Federativa, Nome do 

Município da escola, e Endereço,  como apresenta o recorte inicial da planilha na figura 13. 
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Figura 13 - Recorte da base de dados sobre as escolas. Fonte: Instituto Unibanco. 

De posse desses dados, o projeto realizado em 2015 com o intuito de verificar a presença 

das escolas nas mídias digitais direcionou a pesquisa em cinco plataformas digitais, Facebook, 

Blogspot, Youtube, Twitter e Site Institucional e o método utilizado para a realização da 

pesquisa consistiu no uso de algoritmos de busca para identificação de conteúdos considerados 

relevantes por outros sites e usuários na Internet. Esse princípio teve o efeito de um filtro de 

relevância, funcionando como algo que não apenas apresenta a existência ou não de uma 

referência (site), mas que também apresenta, caso existam mais de uma, a ordem de relevância 

dessas referências. Além do período de atualização, cabe considerar aquele mais relevante em 

termos do maior número de acessos, do maior nível de atualização, do maior número de 

referências que recebe na Internet, do maior número de links compartilhados em mídias sociais, 

tais como Facebook, Twitter, entre outros. É para organizar a relevância desse conteúdo que 

utilizamos os algoritmos de busca. 

Vale dizer que para a realização da pesquisa completa foi organizada uma equipe de 06 

pesquisadores diretos e 2 coordenadores pelo período de 06 meses. É importante ressaltar que 

os 06 pesquisadores foram alunos de graduação do curso de Gestão da Informação da 

Universidade Federal de Goiás e membros do Laboratório de Políticas Públicas Participativas, 

sendo um deles o autor dessa dissertação. 

O algoritmo e também ferramenta utilizada para a pesquisa foi o Google. Considerando 

isso, a pesquisa foi realizada a partir dos seguintes passos descritos em detalhes a seguir: coleta 

dos nomes das escolas e atributos de dados: o passo inicial de uma pesquisa com esse objetivo 
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foi a obtenção dos dados e a formação de uma base de dados inicial com os objetos que devem 

ser pesquisados e a identificação dos seus atributos qualificadores. Dessa forma a base 

repassada pelo Instituto Unibanco apresentada acima foi incorporada em uma planilha 

colaborativa on-line com o adendo de colunas com o nome das mídias para o preenchimento 

do link caso uma escola tenha a sua presença confirmada (figura 14). 

 
Figura 14 - Planilha on-line para a mineração das mídias digitais das escolas. Fonte: Dados da Pesquisa. 

A segunda etapa do projeto foi a normalização dos dados: uma vez os dados tendo sido 

obtidos, foi necessário realizar um processo denominado de pré-processamento da base de 

dados, ou seja, de limpeza e adequação dos dados para o trabalho de pesquisa. Nessa etapa, foi 

organizado o formato de escrita do endereço das escolas, pois muitos estavam em formatos 

diferentes e inconsistentes com as ferramentas de georeferenciamento, o que impediria de a 

escola ser posicionada de forma correta em um mapa. Além disso, trabalhamos também na 

organização dos nomes das escolas, pois muitas foram disponibilizadas com siglas, tais como 

“CE”, significando “colégio estadual”. Foram necessários os nomes completos das siglas tanto 

para entendermos seu significado e facilitar no processo de busca, quanto para buscarmos 

considerando essas variações de nomenclatura. 

A terceira etapa foi a Busca da informação, o Google foi utilizado, bem como seus 

operadores de busca avançados para a identificação dos canais de mídias sociais desejados. A 

busca sempre levou em consideração o nome da escola, sua localização e a mídia social 

desejada. Veja a seguir um exemplo de chave de pesquisa utilizada: “site:facebook.com 

“colégio estadual castro alves” acre ”rio branco””. 

A quarta etapa foi a validação da informação, uma vez os resultados encontrados, foi 
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necessário validar se atendia aos critérios da pesquisa, ou seja, se de fato o link correspondia a 

escola no local adequado e se havia alguma atualização dessa mídia no mínimo desde janeiro 

de 2015. Vale dizer que essa validação teve de ser feita manualmente, sobretudo por conta das 

inúmeras inconsistências em termos de ambiguidades de nomes de escola e localização, tendo 

de ser checado por olho humano e confirmado que estávamos de fato coletando a informação 

correta para aquela localização específica. Em caso de se manter a ambiguidade e não ser 

possível responder a localização exata, optamos por retirar o resultado da base de dados, não 

comprometendo, dessa forma, a qualidade do resultado final. 

A quinta etapa foi o georeferenciamento, os dados sendo validados, criamos uma forma 

fácil de visualização da informação georeferenciando os resultados e informando juntamente 

aos mapas os dados das escolas e os links disponíveis para cada uma delas. Foram realizados 

mapas para cada mídia social por estado e, ao final, mapas integrados por mídias sociais para 

todo o Brasil. Veja na figura 15 a seguir, um exemplo com uma das escolhas já selecionados 

para exibição de detalhes da informação. 

 

 
Figura 15 - Exemplo de georeferenciamento das informações. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A sexta etapa foi a tabulação dos resultados, uma vez finalizada a pesquisa para cada 

estado, os resultados foram tabulados em tabelas e gráficos de identificação do percentual de 

presença das escolas por mídias sociais e gerados os mapas com os dados identificados 

georeferenciados. Vemos nas figuras 16 e 17, a seguir, exemplo dessa tabulação dos resultados. 
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Figura 16 - Exemplo de gráfico de percentual da presença das escolas em um estado. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 
Figura 17 - Exemplo de mapa com os dados georeferenciados e link de acesso. Fonte: Dados da Pesquisa. 

Por último, na sétima etapa, a agregação dos resultados, foi encerrada a pesquisa para 

cada estado, foi ainda realizada uma etapa final de agregação dos resultados em uma mesma 

base de dados, tanto para a obtenção de dados descritivos em nível Brasil, quanto para a geração 

de mapas integrados para acesso a todas as escolas mapeadas em território nacional. Foi por 

meio da realização dessas sete etapas da pesquisa que foi gerada uma base de dados nacional 

da presença das escolas públicas estaduais com ensino médio nas mídias sociais Facebook, 

Blogspot, Twitter, Youtube e Site Institucional. Vale dizer que esse estudo prévio, finalizado no 

de 2016, foi a base da atual pesquisa, logo, sendo de fundamental importância ressaltar os 

resultados acima para que se possa compreender como os dados atuais foram obtidos e como 

se chegou ao objeto de pesquisa de interesse específico deste estudo. 

Logo, a partir dessa base de dados inicial, foi possível identificar que 26.36% (4.889) 

das escolas estavam presentem em pelo menos uma das cinco mídias pesquisadas, e a 

plataforma em que as escolas tem maior presença é o Facebook (64,96% das presentes - 3.175  
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figura 18), esse foi um dos motivos pela escolha da plataforma na atual pesquisa, e o que reduziu 

o escopo de análise das escolas para o quantitativo com páginas de Facebook, que após uma 

segunda verificação para análise das páginas (única forma de usuário com conteúdo 

explicitamente público e acessível) foram identificados e excluídos da base da atual pesquisa 

607 grupos, usuários e páginas off-line, resultando em uma base efetiva de 2.568 links de 

páginas ativas das escolas. 

 

Figura 18- Proporção de escolas presentes nas mídias. Fonte: Dados da Pesquisa. 

De posse do recorte das 2.568 páginas de Facebook das escolas, na presente pesquisa, 

foi necessário levantar os dados armazenados da interação com os objetos digitais na 

plataforma. O meio mais efetivo de acesso a esses dados é via API (Interface de Programação 

de Aplicativos). O Facebook como grande parte das empresas que possuem plataformas de 

relacionamento on-line disponibilizam pontos de acesso aos dados e manipulação de funções 

para a produção de aplicações inerentes ao seu serviço. Por exemplo, os programas de 

gerenciamento de marketing têm funções de programação de publicações, relatórios analíticos 

e automatização do conteúdo de páginas do Facebook através dessa API, sendo possível 

recuperar alguns dados públicos das páginas a partir de seu uso. 

Para obtenção desses dados foram necessárias algumas etapas de programação, onde foi 

utilizada a linguagem Python. O primeiro passo foi recuperar para cada link de página o número 

identificador (ID) da página no Facebook, que é a chave de consulta dos dados na aplicação do 

Facebook, em que foi escrito um script em Python (Apêndice B), que utiliza a técnica de web 

scrapping (técnica que utiliza de programação ou softwares para recuperar dados de páginas da 

internet), para pegar um link por vez da base de dados com links das páginas de Facebook, e o 

consultava no site https://findmyfbid.com/, que retornou para cada link consultado um número 

identificador de página, e assim o armazenava em outra planilha (Figura 19). 
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Figura 19 - Site usado para obter os identificadores das páginas de Facebook. Fonte: findmyfbid.com. 

O segundo passo foi acessar a interface de programação de aplicativos (API) do 

Facebook chamada graph API, para fazer a consulta e recuperação das informações sobre as 

páginas das escolas. Primeiramente foram recolhidas informações relativas às publicações, para 

tal foi desenvolvido outro script para acessar a API do Facebook (Apêndice C), e para cada ID 

de página recuperar as informações de publicações e inseri-las em um banco de dados. Esse 

script foi elaborado com o auxílio de outros dois scripts do GitHub (Repositório on-line de 

códigos de programação), um com o processo de recuperação das publicações das páginas de 

Facebook feito pelo usuário minimaxir5, e outro com o processo de inserção dos dados em um 

banco de dados no formato SQL (Linguagem de consulta estruturada) feito pelo usuário jdzorz6. 

Os scripts encontrados utilizados de referencia possibilitaram o acesso a dados de 15 

objetos digitais provenientes das publicações das páginas do Facebook, o ID da publicação, a 

mensagem da publicação, o nome do link se a publicação fosse um compartilhamento de 

hiperlink, o tipo da publicação (evento, status, link, álbum, foto ou vídeo), o link da publicação, 

a data da publicação, o número total de reações que é somatório das curtidas, comentários e 

compartilhamentos, o número de comentários, o número de compartilhamentos, o número de 

curtidas, e o número total para cada tipo de reações amei, uau, hahas, triste, e raiva. 

                                                 
5 Script para extração de publicações de páginas do Facebook (minimaxir) - 
https://github.com/minimaxir/facebook-page-post-scraper/blob/master/get_fb_posts_fb_page.py 
6 Script para extração de publicações de páginas do Facebook com banco de dados (jdzorz) - 
https://github.com/jdzorz/facebook-graph-save-mysql/blob/master/main.py#L49 
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Ainda outros dois scripts foram escritos (Apêndice D e E) para fazer o levantamento de 

informações sobre as páginas, como o nome da página, o conteúdo sobre a página, o website, 

o e-mail, o link da página, e o número de curtidas que a página tem. Além de uma matriz que 

lista quais outras páginas foram curtidas por uma página de escola, o que futuramente permitirá 

analisar a rede de curtidas das escolas. 

Vale ressaltar que esses dados de objetos digitais sobre as publicações e as páginas 

constituem o material de análise das práticas de sociabilidade em rede das escolas no Facebook.  

Explorando esses dados espera-se encontrar padrões que reflitam tendências representativas de 

práticas de socialização dos agentes nas redes, permitindo descrevê-las e caracterizar seu 

contexto. 

Ainda, para contextualizar as práticas de sociabilidade representadas pelos dados das 

páginas de Facebook e suas publicações, foi construída uma base com dados de três fontes de 

dados do INEP7 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira), a 

base INEP Censo Escolar Escola com 123 variáveis majoritariamente sobre a infraestrutura das 

escolas, a base INEP ENEM  com 15 variáveis de dados sobre a realização do Exame Nacional 

do Ensino Médio pelos alunos, e a base de Indicadores Educacionais com 17 variáveis sobre 

conceitos socioeconômicos e estruturais das escolas, além do Código INEP, o número de alunos 

matriculados na escola, e o número de alunos que fizeram o ENEM . Os anexos A à C 

apresentam as variáveis de cada base e uma breve descrição. 

 As variáveis obtidas dessas bases de dados governamentais sobre o contexto 

educacional têm o objetivo de auxiliar na compreensão de fatores que representam as condições 

de distribuição de capital no campo pesquisado, de forma que as práticas de sociabilidade em 

rede possam ser analisadas juntamente com alguns indicadores de acúmulo de capital, para 

preencher a lacuna contextual do campo escolar estudado, mesmo entendendo que essas 

variáveis não são o suficientes para descrever a totalidade do contexto de acúmulo do capital. 

 Para tanto, o escopo de variáveis foi reduzido para àquelas mais objetivas em relação às 

premissas de cada capital, permitindo a aplicação de técnicas analíticas que caracterizem 

relacionamento de acúmulo entre elas. Dessa forma, foram constituídos três conjuntos de 

variáveis (tabela 4), o de infraestrutura e de equipamento, representativos do capital econômico, 

já que indicam a mensuração da posse física da escola; as notas ENEM, representativo do 

capital simbólico e cultural da escola, já que a média da nota no ENEM dos alunos de uma 

                                                 
7 http://inep.gov.br/dados 
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escola representa simbolicamente a quantidade de capital cultural que estes têm armazenado e 

que pode ser atribuído a sua escola de origem. O capital social, será indicado pelas variáveis 

obtidas a partir dos dados de objetos digitais minerados das páginas de Facebook das escolas. 

 

Tabela 4 - Indicadores educacionais agrupados por tema. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Assim, o recorte e o conjunto de dados obtidos para a realização dessa pesquisa 

constituem quatro bases de dados, a primeira, com as informações sobre as escolas e suas 

páginas de Facebook utilizada para descrição do contexto de dados da pesquisa e como 

componente do capital social (número de curtidas da página); a segunda com informações sobre 

as publicações com indicadores representativos do capital social armazenado nas publicações 

além do seu próprio conteúdo; a terceira com a matriz de curtidas que indica quais outras 

páginas as escolas curtiram, e quarta a base de indicadores educacionais, como componentes 

potencialmente representativos dos capitais cultural e econômico (tabela 5). 

Todas essas bases de dados tem um indicador em comum, o ID da Página, o que permite 

fazer cruzamentos de dados entre elas, e assim enriquecer as análises com a conexão de 

informações, gerando contexto e possíveis indicações de padrões. 

EQUIPAMENTO (Capital Econômico) NOTAS ENEM (Capital Cultural)
FL_FOTO FL_SALA_LEITURA NU_EQUIP_PARABOLICA NOTA_REDACAO
FL_RETRO FL_SALA_PROFESSOR NU_EQUIP_SOM NOTA_CIENCIAS_HUMANAS
FL_TV FL_ALMOXARIFADO NU_COMPUTADORES NOTA_CIENCIAS_NATUREZA
FL_VIDEOCASSETE FL_ALOJAM_ALUNO NU_EQUIP_COPIADORA NOTA_LINGUAGENS
FL_SECRETARIA FL_ALOJAM_PROFESSOR NU_EQUIP_MULTIMIDIA NOTA_MATEMATICA
FL_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL FL_AUDITORIO NU_EQUIP_DVD
FL_AREA_VERDE FL_SANITARIO_PNE NU_EQUIP_FAX
FL_INTERNET FL_SANITARIO_EI NU_EQUIP_IMPRESSORA
FL_PARABOLICA FL_BANHEIRO_CHUVEIRO NU_EQUIP_IMPRESSORA_MULT
FL_FAX FL_SANITARIO_DENTRO_PREDIO NU_EQUIP_FOTO
FL_SOM FL_SANITARIO_FORA_PREDIO NU_EQUIP_RETRO
FL_COMPUTADOR FL_BANHEIRO_SANITARIO NU_EQUIP_TV
FL_COPIADORA FL_BERCARIO NU_EQUIP_VIDEOCASSETE
FL_MULTIMIDIA FL_BIBLIOTECA
FL_DVD FL_BIBLIOTECA_SALA_LEITURA
FL_IMPRESSORA_BRAILE FL_COZINHA
FL_IMPRESSORA_MULT FL_DEPENDENCIAS_PNE
FL_IMPRESSORA FL_DESPENSA
FL_BANDA_LARGA FL_GALPAO
FL_LABORATORIO_CIENCIAS FL_OUTROS
FL_LABORATORIO_INFORMATICA FL_PREDIO_ESCOLAR
FL_LAVANDERIA FL_SALAS_EMPRESA
FL_PARQUE_INFANTIL FL_TEMPLO_IGREJA
FL_PATIO_COBERTO FL_SOCIOEDUCATIVA
FL_PATIO_DESCOBERTO FL_PRISIONAL
FL_QUADRA_ESPORTES FL_UNID_PRISIONAL
FL_QUADRA_ESPORTES_COBERTA FL_CASA_PROFESSOR
FL_QUADRA_ESPORTES_DESCOBERTA FL_SALAS_OUTRA_ESC
FL_REFEITORIO FL_DEPENDENCIAS_OUTRAS
FL_SALA_DIRETORIA

INFRAESTRUTURA (Capital Econômico)
Variáveis Agrupadas por Tema
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Tabela 5 - Descrição das bases de dados utilizadas. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De posse dos dados representativos das práticas e do contexto do campo analisado, 

foram aplicadas técnicas analíticas definidas a partir da necessidade de responder ao problema 

de pesquisa de descrever e caracterizar as práticas de sociabilidade em rede e o contexto ao qual 

estão inseridas. São quatro (tabela 6) as técnicas de análise aplicadas, a análise descritiva dos 

dados, que tem como objetivo descrever o contexto dos dados em que as escolas se encontram, 

e assim contemplar a noção do ambiente em que as demais análises estão sujeitas; a análise de 

redes sociais, que tem o objetivo de explorar os dados da matriz de curtidas das escolas e 

descrever como essa prática de relacionamento é composta em meio as páginas de Facebook 

das escolas; a análise de links, que utiliza o conteúdo das publicações que compartilham links 

externos ao Facebook, na expectativa de identificar padrões nesses compartilhamentos e em 

Base de Dados Variáveis Objetivos
Código INEP
ID da Página
Nome da Escola
Unidade Federativa
Nome do Município
Endereço
Nome da Página
Sobre
Website
E-mail
Link
Nº de Curtidas
Código INEP
ID da Página
ID da Publicação
Mensagem
Nome do Link
Tipo
Link da Publicação
Data
Nº de Reações
Curtidas
Comentários
Compartilhamentos
Hahas,Uau, Triste, Amei, Raiva

ID da Página da Escola

ID da Página Curtida

Código INEP
ID da Página
Nº de Alunos Matriculados
Nº de Alunos que Fizeram o ENEM
Conjunto de Infraestrutura
Conjunto de Equipamento
Conjunto de Notas do ENEM

Matriz de Curtidas

Constituir uma rede de 
relacionamento entre as 
páginas das escolas e as 
páginas do Facebook que 
elas curtiram.

Escolas e Páginas

Descrição contextual das 
escolas e compor variáveis 
representativas para o 
capital social.

Componentes 
representativos do capital 
social, e conteúdo para 
análise de padrões 
indicativos das práticas de 
sociabilidade em rede.

Publicações

Indicadores Educacionais
Representar 
potencialmente os capitais 
economico e cultural.
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seu conteúdo que expressem características de práticas de sociabilidade; e análise de 

correlação, objetivando verificar o relacionamento entre os dados representativos de capital 

econômico, e cultural com os dados representativos de capital social, levando a explorar a 

existência de correlação entre o acúmulo destes e as práticas de socialização exploradas na 

plataforma digital do Facebook. 

 

Tabela 6 - Descrição das técnicas de análise utilizadas na pesquisa. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 A análise descritiva foi realizada a partir do cruzamento e apresentação de dados 

quantitativos com o objetivo de situar contextualmente os dados analisados em questão, tendo 

o potencial de auxiliar a entender os padrões e prospectar direcionamentos analíticos que 

complementem o corpo reflexivo da análise.  

Já a análise de redes sociais, é uma técnica de análise da dinâmica dos relacionamentos 

sociais, sendo que a “dinâmica de redes considera que os atores são entidades que evoluem ao 

longo do tempo. Suas propriedades e atributos que mudam, assim como a maneira que irão 

interagir, levando a uma reconfiguração global da estrutura da rede quando analisada no 

tempo.” (MARTINS, 2014, p.26), ou seja, reflete as características de interiorização e 

Técnica de Análise Bases Utilizadas Objetivo
Escolas e Páginas
Publicações
Matriz de Curtidas

Indicadores Educacionais

Matriz de Curtidas

Escolas e Páginas

Análise de Links Publicações

Identificar padrões nesses 
compartilhamentos e em seu conteúdo 
que expressem características de práticas 
de sociabilidade

Escolas e Páginas

Publicações

Indicadores Educacionais

Análise descritiva

Descrever o contexto dos dados em que 
as escolas se encontram, e assim 
contemplar a noção do ambiente em que 
as demais análises estão sujeitas.

Análise de Redes Sociais

Explorar os dados da matriz de curtidas as 
escolas e descrever como essa prática de 
relacionamento é composta em meio as 
páginas de Facebook das escolas.

Análise de Correlação

Verificar o relacionamento entre os dados 
representativos de capital econômico, e 
cultural com os dados representativos de 
capital social, levando a explorar a existência 
de correlação entre o acúmulo destes e as 
práticas de socialização exploradas na 
plataforma digital do Facebook
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estratégias de improviso encontradas nas práticas de socialização no contexto do 

relacionamento entre agentes. Ela foi aplicada para explorar o relacionamento entre as escolas 

através da rede de curtidas de outras páginas que elas efetivaram no Facebook. Essa rede de 

curtidas é fundamentada na relação que as páginas das escolas estabelecem com outras páginas 

através do objeto digital curtir página disponibilizado pelo Facebook. 

Essa análise foi aplicada sobre a base da matriz de curtidas e das informações de página 

e escolas. Foi constituída de duas instâncias, uma primeira análise das páginas curtidas pelas 

escolas, indicando quais as instituições e outras páginas são referências e são apoiadas pelas 

escolas, e uma segunda análise da rede de relacionamento de curtidas entre as escolas, 

apontando como essa prática de curtir ocorre entre as próprias páginas das escolas. 

 Para calcular as métricas de rede (tabela 7) e visualizar a disposição dos nós, foi utilizado 

o programa Gephi8, um software de código aberto para visualização e exploração de grafos e 

redes, que permitirá, além de calcular os indicadores de relacionamento das escolas através da 

rede de curtidas, visualizar a disposição delas quando se relacionam.  

Tabela 7 - Descrição conceitual dos indicadores de rede. Fonte: Dados da Pesquisa. 

Indicador de Rede Descrição 

Grau de Centralidade 

Mensura quantas conexões determinado nó faz com os demais 
nós de uma rede. (MARTINS, 2012, p.33) Indica a quantidade 
de relações que o agente faz no campo, somando quantas vezes 
ele curtiu e quantas vezes foi curtido. 

Grau de Entrada 
Mensura quantas vezes um nó recebe conexões. (MARTINS, 
2012, p.33) No caso desse estudo, indica quantas vezes uma 
página foi curtida/referenciada. 

Grau de Interposição 

Mensura a habilidade dos nós de se conectarem à grupos mais 
expressivos da rede. (MARTINS, 2012, p.34) Indicando quais 
escolas tem o papel de ponte entre os diferentes grupos de sua 
rede. 

 A análise dos links se deu a partir da recuperação de todos os links da base de dados de 

publicações que não fossem do domínio “facebook.com”, pois assim, todos os demais links 

apontam para outros domínios compartilhados pelas escolas, permitindo assim, analisar os 

padrões de referências de conteúdo entre as escolas. Sendo que link é o endereço completo de 

determinado conteúdo na internet, exemplo: guiadoestudante.abril.com.br/enem/inscricoes-

para-o-enem-2017-comecam-na-segunda-feira-8/, e o domínio, a raiz do link representativa da 

instituição/plataforma detentora do conteúdo, guiadoestudante.abril.com.br. 

                                                 
8 Gephi - https://gephi.org/ 
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Porém, houve um desafio dos links encurtados, que escondiam o verdadeiro domínio 

da referência, e estavam presentes em uma proporção de aproximadamente 15 mil links 

(15,06%) encurtados no total de 99.560 links obtidos da base. 

Para resolver essa questão foi utilizada primeiramente uma técnica semiautomática, 

para identificar quais links eram encurtados e quais não. Através da fórmula NÚM.CARACT do 

Libre Office Calc, foi contado o tamanho de cada link, e ordenado do menor para o maior para 

identificar quais eram os mais curtos, e manualmente selecionados os domínios de todos os 

links encurtados, a partir do padrão de formato destes domínios encurtados (.ly/, .it/, .li/, .io/), 

foram buscados e filtrados manualmente todos os links com esses padrões, chegando a esse 

total de aproximadamente 15 mil, já que essa técnica não garante 100% de eficácia. 

De posse destes links encurtados, foram escritos dois scripts para desencurtá-los, um 

utilizando a biblioteca pycurl (Apêndice F) e outro usando a biblioteca http.client (Apêndice 

G), ambos os scripts com o mesmo propósito, encontrar o link original, porém cada um com 

uma precisão maior para certos padrões de links, sendo que aqueles que não foram 

desencurtados por um script passou pelo outro. 

Mesmo assim, entre links off-line e àqueles os quais as técnicas utilizadas não foram 

suficientes para desencurtar de maneira automática, 2125 links (17,98% dos links encurtados) 

não foram passiveis de recuperação, resultando na proporção final de 9.694 links desencurtados 

(82,02% dos links encurtados), e no total analisado de 97.435 links (97,86% dos links 

recuperados do banco de dados). 

Assim, separando os domínios de cada link e calculando sua frequência foi possível 

verificar os domínios mais referenciados pelas escolas, e para cada domínio mais referenciado, 

quais as temáticas dos 10 primeiros links mais referenciados, em busca de entender 

qualitativamente esses padrões de referência. 

Por fim, a análise de correlação que “mensura a direção e força de uma relação linear 

entre duas variáveis quantitativas” (MOORE, 2009, p.105), utilizada para investigar a 

distribuição de poder no campo, em busca caracterizá-lo e entender o contexto da estrutura a 

qual as práticas sociais estão sujeitas. O objetivo da análise de correlação é observar se há 

relação entre o acúmulo de diferentes tipos de capitais respondendo, por exemplo, se quem 

possui mais capital social também possui mais capital econômico, levanto a possíveis indícios 

que permitam estudos futuros para avaliação de causalidade entre esses fenômenos.  



 

73 
 

São esses os principais capitais que caracterizam a estrutura de poder entre os agentes 

em um campo social na teoria de Bourdieu, o simbólico, o econômico, o cultural e social. Obter 

dados que representem esses capitais é um dos desafios das pesquisas que operacionalizam sua 

teoria, os indicadores de relacionamento obtidos através das páginas de Facebook das escolas 

apontam traços do capital social, os capitais econômico e cultural foram obtidos através de 

indicadores socioeconômicos e de infraestrutura das escolas, bem como das notas no Enem. 

Sabe-se das limitações desses indicadores, entendendo que o campo é certamente mais 

complexo do que eles. 

Além dos indicadores obtidos pelas bases de dados educacionais do INEP (anexo A à 

C), a relação de indicadores que representam o contexto do capital social das escolas é composta 

pelo número de curtidas da página; quantidade de reações das suas publicações (o número total 

de reações é calculado a partir da soma das curtidas, comentários e compartilhamentos das 

publicações); número total de comentários; número total de curtidas e número total de 

compartilhamentos, além do grau de centralidade obtido na rede de curtidas das escolas (Tabela 

8). 

Tabela 8 - Variáveis de rede. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Sendo assim, o quadro geral das variáveis de dados utilizadas para representar os 

capitais dos agentes no campo das escolas presentes nas redes sociais, especificamente no 

Facebook, é composto pelo capital social reproduzido pelos indicadores de rede (tabela 8); o 

capital econômico correspondido pelos indicadores agregados de infraestrutura e equipamentos 

(tabela 4), e o capital cultural retratado pelos indicadores de notas no ENEM (tabela 4).  

Todas as variáveis que compõe esses indicadores foram escolhidas e analisadas com 

base na teoria de Bourdieu (tabela 9), sendo os indicadores de rede àqueles que representam as 

relações entre os agentes no campo, obtidos através da materializações desse habitus de 

sociabilidade em rede através das páginas de Facebook das escolas; já o capital econômico, 

apontada pelas variáveis de posse e estrutura física das escolas, que indica indiretamente o 

investimento recebido por elas, e a capacidade de acomodação dos alunos, professores e 

Variáveis Descrição
fanCount Número de curtidas da página
postReactions Número total de reações das publicações
postComments Número total de comentários das publicações
postShares Número total de compartilhamentos das publicações
postLikes Número total de curtidas das publicações
degree Grau de centralidade da rede de curtidas

Indicadores de Rede



 

74 
 

funcionários; por fim o capital cultural, representado pelas notas dos alunos no ENEM, que são 

uma representação simbólica e institucionalizada da cultura adquirida pelos agentes inerentes à 

escola, seus estudantes. 

Tabela 9 - Relação dos capitais com as variáveis de análise. Fonte: Dados da Pesquisa. 

Capital Indicadores 

Social 

Nº de Curtidas da Página 
Total de Reações 
Nº de Comentários 
Nº de Compartilhamentos 
Nº de Curtidas das Publicações 

Econômico Infraestrutura Agregada 
Equipamento Agregado 

Cultural Nota Agregada 

 

 A execução dessa análise de correlação sobre essas variáveis foi realizada com o auxílio 

do software de análise estatística SPSS9. A correlação foi aplicada a partir da perspectiva do 

cruzamento entre as variáveis de rede e as variáveis de infraestrutura e equipamentos das 

escolas, simbolizando a investigação dos capitais econômico e cultural a partir do capital social, 

em que são buscadas respostas de como a presença na rede das escolas (pelo Facebook) se 

relaciona em sua posição econômica/cultural nesse campo de sociabilidade em rede que 

ocupam. 

 

8 ANÁLISE E RESULTADOS 

Os resultados aqui apresentados se subdividem em quatro partes: a análise descritiva 

dos dados gerais sobre as escolas e suas páginas de Facebook; a análise das redes de curtidas; 

a análise de link e domínio; e a análise das correlações. 

8.1 Análise descritiva dos dados gerais 

Para contextualizar os dados das escolas utilizados, foram levantadas quatro explorações 

proporcionais: a quantidade de escolas presentes no Facebook por estado, a zona de localização 

das escolas, a existência de ensino médio profissionalizante e a distribuição das escolas por 

                                                 
9 SPSS IBM - https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software 
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nível socioeconômico. Essas explorações tem o objetivo de esclarecer inicialmente algumas 

características de existência das escolas. 

Quanto à presença das escolas no Facebook por estado, foi calculada a proporção 

percentual da quantidade de escolas presentes no Facebook em relação à quantidade total de 

escolas do estado, apontando então uma visualização relativa que indica que estados como o 

Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Sergipe, que não são necessariamente àqueles com 

mais escolas, tem maior presença na rede social digital (figura 23). 

Já em relação à localização dessas escolas por zona, seja rural ou urbana, aponta uma 

maior concentração, de 92,41% delas em zona urbana (Figura 24). 
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Figura 20 - Proporção de escolas presentes no Facebook. Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 21 - Proporção de escolas por zona. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 E a observação das escolas que contém o ensino médio profissionalizante, política de 

algumas escolas que além do ensino médio implantam em sua grade curricular algum tipo de 

curso técnico profissionalizante, somente 20,02% delas apresentaram essa característica (Figura 

25). 

 

Figura 22 - Proporção de escolas com ensino médio profissionalizante. Fonte: Dados da Pesquisa. 

` Essas indicações exploratórias apontam características breves das escolas que foram 

analisadas mais a fundo nos próximos subtópicos. Apenas uma pequena parte das escolas 

demonstram a presença no Facebook em relação à quantidade total de escolas do estado, o que 

significa que algum fator promove essa presença na rede além da simples quantidade; são em 

sua maioria da região urbana, porém existe a presença de escolas rurais também em rede; e não 

estão diretamente relacionadas a políticas de profissionalização no ensino médio de forma 

expressiva. 
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 Quanto à descrição dos dados dos objetos digitais que foram obtidos de 2.568 páginas 

de Facebook das escolas estudadas até o fim de 2017, identificou-se um total de 608.385 

publicações na série histórica, 6.048 outras páginas curtidas e 99.560 links compartilhados que 

são externos ao Facebook, sendo esses constituídos de 11.499 domínios diferentes. 

 Ao observar a atividade dessas escolas com relação às publicações que fizeram em suas 

páginas até 2017, observa-se um período de crescimento entre 2011 e 2017 da quantidade anual 

de publicações, o que indica que a base coletada reflete o período de maior atividade das escolas 

no Facebook até então. (Figura 26) 

 

Figura 23 - Proporção de publicações por ano - Fonte: Dados da Pesquisa 

 Já as características dos tipos das publicações indicam um compartilhamento 

expressivamente maior de fotos, em seguida links, alterações de status e vídeos nas páginas das 

escolas. Essa maior difusão de imagens dentre as escolas demonstram um padrão interessante 

que caracteriza a prática de compartilhamento de conteúdo visual, apontando um padrão de 

preferência por se comunicar utilizando fotos. (Figura 27) 

 

Figura 24  - Tipos de publicações por trimestre. Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Ao investigar mais profundamente, em busca das características das escolas que mais 

publicaram em suas páginas no Facebook, é explicitado um padrão representado pela 

localização. Entre as 10 escolas que mais publicaram, 5 são de São Paulo e duas de Pernambuco, 

apontando já a relevância dos estados em relação à atividade na plataforma durante o período 

analisado (Figura 28). 

 

Figura 25 -  As 10 escolas que mais publicaram. Fonte: Dados da Pesquisa 

 Essas considerações apontadas acima, caracterizam o contexto descritivo geral da base 

das escolas. É importante levar em consideração os padrões encontrados até agora sobre a 

presença mais explícita de escolas de certos estados, como São Paulo, no Facebook. 

 

8.2 Análise da Rede de Curtidas das Escolas 

Retomando os números descritivos do escopo de pesquisa, foram 18.546 escolas 

cadastradas como estaduais públicas com ensino médio em 2016, somente 13,48% (2.546) 

apresentaram atividade na plataforma digital, e dessas 1.047 escolas (40,77%) curtem outras 

páginas. 

Ao executar a visualização da rede através da base de dados da matriz de curtidas, foram 

identificados 7.095 nós, ou seja, além das 1.047 páginas das escolas, outras 6.048 páginas 

estavam presentes na rede, consistindo em 9.414 relações (Figura 29).  
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Figura 26 -  Rede de curtidas geral. Fonte: Dados da Pesquisa. 

Antes de avançar para os demais resultados da análise de rede, é importante reafirmar 

que: o ato de “curtir” outra página no Facebook significa explicitar que o conteúdo e a 

identidade dessa outra página é uma referência, e todas as publicações efetuadas por elas têm 

mais importância do que as demais porque serão mais facilmente disponíveis para 

compartilhamento na própria página da escola. Logo, ao analisar a rede de curtidas, se analisa 

o reconhecimento, presente tanto na ideia das práticas de sociabilidade em rede quanto na ideia 

de capital social, formando relações de inter-reconhecimento entre as escolas, e de 

reconhecimento das demais páginas que elas curtem. 

 Partindo então para as métricas de rede, que caracterizam os agentes, é possível avaliá-

los a partir dos três indicadores apresentados na tabela 7, comparando seus valores poderemos 

aferir o acúmulo de capital social das escolas. 

 Ao observar o grau de entrada, os agentes mais referenciados (os nós de maior tamanho 

na figura 29) da rede se expressam na forma de diferentes entidades ligadas ao campo escolar 

brasileiro. O gráfico (figura 30) aponta quais organizações são essas, e a cor, como elas se 

caracterizam no Facebook. Observa-se que a página do Ministério da Educação é a mais curtida 
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pelas escolas, seguida da página do Guia do Estudante, Secretaria de Educação de São Paulo e 

assim por diante.  

 
Figura 27 - Páginas mais curtidas pelas escolas. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 As páginas presentes neste gráfico (figura 30), apontam mais diretamente os agentes do 

campo com maior acúmulo de capital social quanto ao seu reconhecimento pelos demais 

agentes, sendo referenciais apontadas pelos mesmos. São eles, que segundo a teoria de 

Bourdieu, tem mais poder sobre como as regras e habitus são constituídos. 

 Porém observa-se que páginas referentes à estados específicos aparecem como mais 

referenciadas (SEDUC  SP, SEDUC  MG, Governo do Estado - SP), o que possivelmente ocorre 

pela maior quantidade de escolas desses estados presentes na rede. Para isso, foi calculada a 

representatividade dessas páginas nacionalmente, através da quantidade de estados em que cada 

página foi referenciada (figura 31). 

 
Figura 28 - Representatividade das páginas por estado. Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Como pode ser observado (figura 31), em verde, a página do Ministério da Educação 

foi curtida por escolas de 24 estados diferentes, seguida pelas demais páginas em laranja 

curtidas por escolas em mais da metade do Brasil. Depois temos a página da revista 

Superinteressante, que não alcançou uma abrangência nacional muito grande, e as páginas 

especificas de alguns estados, curtidas por escolas de 1 a 4 estados diferentes, corroborando que 

sua representatividade no campo em uma perspectiva nacional não é tão influente. 

 Partindo para a observação da centralidade de intermediação (figura 32), são expostas 

com maior grau, escolas que mantem conexão com outras escolas que por sua vez se conectam 

a grupos ou nós importantes na rede. Essas escolas tem a habilidade de transitar entre as 

comunidades que a rede forma, bem como estarem posicionadas em regiões estratégicas da 

rede, com acesso a uma variabilidade maior de conteúdo. 

 

Figura 29 - Rede de escolas por centralidade de interposição. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Esses agentes com maior grau de intermediação se destacam pelo padrão apontado pela 

sua localização. Das 10 escolas com maior grau de intermediação (Figura 33), uma é da Bahia, 

uma do Amazonas, uma do Ceará, e sete são de São Paulo, sendo que das sete seis são escolas 

técnicas. Esse resultado indica uma certa concentração de poder dos agentes de São Paulo, 

principalmente nas escolas técnicas, porém para isso é preciso investigar a rede de curtidas entre 

as escolas para entender melhor como essa concentração de poder por localização se dá. 
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Figura 30 - Escolas com maior grau de intermediação. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Para isso, foram feitas análises de rede por estado, explorando a relação de curtidas das 

páginas das escolas de cada estado (Apêndice H a L), o que refletiu em uma tendência maior 

das páginas das escolas curtirem várias outras páginas, e em menor escala, se curtirem. 

Propiciam então indícios que levam a necessidade de investigar melhor o relacionamento de 

curtidas entre as próprias escolas, para verificar a existência de padrões que indiquem práticas 

de sociabilidade em rede. 

 Ao interpretar a visualização da rede entre as escolas (figura 34), é corroborado o fato 

de que grupos específicos são formados entre as escolas a partir da variável de localização. 

 
Figura 31 - Rede de curtidas entre as escolas. Fonte: Dados da Pesquisa. 
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  A rede entre as escolas (figura 34) conta com 109 escolas (10,41% das escolas presentes 

na rede), apontando já a priori uma pequena comunidade de escolas que tem umas às outras 

como referência. Além disso a estrutura da rede revela um padrão na formação de grupos, são 

destacadas principalmente duas grandes comunidades de escolas que se referenciam, o grupo 

laranja e o grupo azul, escolas de São Paulo e do Ceará, respectivamente. O que mostra a 

superioridade destes estados em relação ao seu capital social nesse contexto, e também, como 

já apontado anteriormente, as escolas mais referenciadas em São Paulo são as escolas técnicas. 

 Essa condição de acúmulo de capital social expressivo no Ceará, que contém a maior 

proporção de escolas presentes nas mídias, e em São Paulo, com o maior número de escolas do 

Brasil, apresenta uma característica de estados que contém escolas na perspectiva do recorte 

dessa pesquisa com uma grande presença no Facebook, já caracterizando uma disseminação 

maior do uso dessa plataforma entre elas, e além disso elas se reconhecem na rede através do 

objeto digital das curtidas. Existe uma grande possibilidade dessas escolas já formarem grupos 

relativamente concisos fisicamente, e agora essa prática de união é adaptada aos meios 

disponíveis no Facebook, porém é válida a premissa de que essas escolas podem ter fortalecido 

uma rede de relações através da internet. De qualquer forma, a reflexão que vale, é que é 

explícito uma tendência das escolas com maior presença relativa no Facebook, formarem redes 

entre si por proximidade geográfica, demonstrando uma possível transferência de capital social 

físico para o campo digital.  

 Outro ponto a ser notado, é como a cor dos nós está separada por estado, sendo possível 

acompanhar que quando as escolas se relacionam e formam pequenos grupos pela rede, esses 

grupos são da mesma cor, ou seja, são escolas do mesmo estado. A única escola que foge deste 

padrão é o Colégio Militar de Tocantins, no quadrante superior direito da rede, que referencia 

escolas de outros estados, porém não é referenciado por nenhuma outra. 

 Sendo assim, é possível interpretar que os agentes apontados com o maior grau de 

entrada (mais referenciados) são àqueles com um maior acúmulo de capital social no campo 

estudado. Destaca-se, de forma geral, o Ministério da Educação, que tem o poder de definir as 

regras e avaliar os acúmulos de capitais no campo, através do reconhecimento da escola e das 

avaliações anuais de rendimento escolar (ENEM) por exemplo, além das demais páginas que 

disseminam conteúdos sobre a educação brasileira. 

 Para entender qual derivação das práticas de sociabilidade em rede que pode ser 

identificada a partir da aplicação e dos resultados da análise de redes sociais, devemos entender 
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que o objeto digital curtir é um construto simbólico que representa a ação de referência e 

suporte entre os agentes, isso se dá porque a característica quantitativa desse objeto é reforçada 

de poder simbólico acumulado das ações de relevância expressas publicamente entre os agentes. 

Como por exemplo, quando uma instituição de importância no campo como o MEC curte a 

página de uma escola, essa curtida vem agregada de um poder simbólico maior do que se fosse 

a curtida de outra escola, bem como a quantidade de pessoas que curtem uma determina página 

da escola aponta um somatório dos acúmulos desse poder simbólico, em um número expresso 

diretamente no início das páginas de Facebook.  

 Isso significa que o objeto curtir media práticas caracterizadas pela cultura do algoritmo 

apresentado por Martins (2014), que são inerentes aos modos de filtragem e definição de 

relevância de conteúdo na web. Aqui delimitada como prática de relevância em rede, derivada 

das práticas de sociabilidade em rede, e conjugada a partir de objetos digitais que são 

estruturados simbolicamente representativos do acúmulo de capital agregado, quase como um 

crédito, uma moeda da rede que dá valor econômico social às trocas simbólicas. 

8.3  Análise dos Links e Domínios Compartilhados pelas Escolas 

 A análise dos links e domínios, tem como objetivo, tanto entender quais são as fontes 

de informação das escolas na web, quanto complementar com a análise de rede das escolas, em 

busca de situar quais escolas se ligam às fontes de informação de maior relevância no meio, e 

quais se distanciam deste padrão. 

 O compartilhamento de links é uma ação dinâmica do Facebook (Figura 35), em que ao 

copiar um link de uma notícia, matéria ou qualquer outra fonte de conteúdo com um endereço 

eletrônico e colar na área de publicação, esse link é representando como o conteúdo de outra 

fonte publicada na timeline da escola, e não uma publicação de autoria da escola. Também é 

possível em alguns sites, acessar um botão direto de compartilhamento, que automatiza esse 

processo. 
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Figura 32 - Exemplo de publicação com compartilhamento de link.  Fonte: https://www.facebook.com/EscolaAlvaroLins/ 

 Primeiramente, observando os links referenciados mais de 50 vezes pelas escolas (figura 

36), os três primeiros (em vermelho) consistem principalmente de sites sobre o processo 

seletivo pós ensino médio, seja a etapa do ENEM, ou vestibular e o SISU (Sistema de Seleção 

Unificada). E ainda, além dos demais sites com diferentes características (em azul), existem 

três vídeos do Youtube dentre os links mais compartilhados entre as escolas, que são 

basicamente vídeo aulas sobre matemática e física, disciplinas presentes no currículo do ensino 

médio e avaliadas pelo ENEM.   

 

Figura 33 - Links referenciados mais de 50 vezes. Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Ao voltar o olhar para os domínios, ou seja, as instituições/plataformas detentoras e 

disseminadoras do conteúdo (figura 37), é possível perceber, além da expressiva 

representatividade do Youtube, 8 plataformas ligadas à conteúdo sobre Ensino/Educação estão 

entre as mais compartilhadas. Esse cenário ainda é composto por 3 sites de Escolas Estaduais 

entre outras plataformas de notícias e entretenimento. 

 

Figura 34 - Domínios referenciados mais de 500 vezes. Fonte: Dados da Pesquisa 

 E para entender como se esses domínios são referenciados em escala nacional, ou por 

escolas especificas de poucos estados ou de uma região, ao observar a representação nacional 

destes domínios (figura 38), a maioria (azul e laranja) tem uma representação em mais da 

metade dos estados, porém alguns domínios demonstraram se concentrar em estados 

específicos (verde), o que pode ser indício da concentração maior de escolas nessas localidades. 

 

Figura 35 - Representação nacional dos domínios. Fonte: Dados da Pesquisa 
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Por fim, foram selecionados os 10 domínios mais referenciados, Guia do Estudante, 

Youtube, o portal de notícias G1, Canal do Ensino, Centro Paulo de Souza, Educar para 

Crescer, Giphy, Revista Escola, Secretaria de Educação de São Paulo e Só escola e de cada 

um, escolhidos os 20 links mais referenciados para categorização do conteúdo, em busca de 

entender qual o assunto mais compartilhado pelas escolas. 

 Quanto ao Guia do Estudante (figura 39), site característico pelo auxílio aos anseios dos 

estudantes brasileiros, destaca três assuntos principais: O ENEM, com informações e dicas 

sobre o exame; Estudo, com dicas e materiais de auxílio no estudo; Profissão, com um 

aplicativo de teste vocacional; SISU/PROUNI, com informações sobre a seleção. 

 

Figura 36 - 20 links mais referenciados do Guida do Estudante. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Já com relação ao Youtube (figura 40), observa-se que todos são vídeo-aulas. E o 

conteúdo se divide em disciplinas ministradas no ensino médio, em que se destacam física 

(Verde), Química (Laranja) e Matemática (Azul). E a natureza dos vídeos tende a ser 

preparatório para o vestibular e ENEM, como explícito em algumas descrições. Além disso, o 

canal Descomplica é aquele que mais apresenta vídeos nessa seleção (6), que representa uma 

instituição voltada para a comercialização de cursos preparatórios para o ENEM. 
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Figura 37 - 20 links mais referenciados do Youtube. Fonte: Dados da Pesquisa 

 Ao observar os links mais referenciados do portal de notícias e entretenimento G1 

(Figura 41), Notícias sobre datas e divulgações do ENEM; Notícias sobre Alunos; e Notícias 

sobre Professores. 

 

Figura 38 - 20 links mais referenciados do G1. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Já o Só escola (Figura 42), que é um portal direcionado para compartilhamento de 

conteúdo de atividades educativas, se destaca com links de matérias jornalísticas sobre alunos 

e professores, bem como uma grande quantidade de materiais para auxiliar o professor 

pedagogicamente e, um link relativo à matemática. Apontando assim, uma estrutura de 

conteúdo mais representativa para o apoio ao professor. 
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Figura 39- 20 links mais referenciados Só Escola. Fonte: Dados da Pesquisa 

 Quanto ao site Giphy (Figura 43), que se caracteriza por ser uma plataforma online que 

agrega gifs sobre diversos conteúdos, sendo um gif, um formato de imagem que contém uma 

dinâmica, representada normalmente por um conjunto de imagens seguidas uma da outra no 

formato visual de um pequeno vídeo, e geralmente composto de conteúdos humorísticos. No 

caso, o uso desse material digital pelas escolas de acordo com a sua categorização aponta para 

conteúdo sobre o ENEM em maioria, PROUNI, FIES, conteúdo sobre livros e matemática, e 

dia do professor. E outro ponto que se destaca é a fonte dos gifs, dos 20 categorizados, a metade 

(11 links, sendo que esses links são representativos de 9 gifs diferentes já que 2 são repetidos) 

é proveniente do MEC (figura 44), sendo apontada em outros links a presença da Secretaria de 

Educação do Ceará e do Senado Federal, reforçando tanto a visibilidade desses órgãos públicos 

como referência de conteúdo para as escolas no Facebook, quanto a prática desses órgãos de se 

apropriar de conteúdos menos formais para disseminar conteúdo na rede. 
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Figura 40 - 20 Links mais referenciados do Giphy. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Figura 41 - Gifs produzidos pelo Ministério da Educação. Fonte:giphy.com 

 

 O Centro Paulo de Souza (Figura 45) é um centro estadual de educação tecnológica, 

proveniente de São Paulo, além de sua página no Facebook, seu Site Institucional também é 

altamente atualizado e mantido pela instituição, formando um dos nós de ativação da 
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comunidade escolar pela rede. Por isso ele se apresenta aqui como um dos domínios mais 

referenciados, e as temáticas de conteúdo dos links se concentram principalmente em notícias 

sobre a educação técnica (característica das próprias escolas), e o Vestibulinho (forma de 

ingresso nas escolas), seguidos de outras temáticas menos tratadas como feira tecnológica e de 

ciências, emprego e Jovens Embaixadores. Lembrando a força de conexão apresentadas entre 

as escolas técnicas de São Paulo encontrada na análise de redes, reforçando aqui que esse tipo 

de escola tem práticas específicas de socialização na rede. 

 

Figura 42 - 20 Links mais referenciados do Centro Paulo de Souza. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Quanto ao Canal do Ensino (Figura 46), que seu autodenomina um guia gratuito de 

educação, apresenta uma grande variação da temática dos links mais compartilhados pelas 

escolas no Facebook. Todos eles são matérias e algumas relacionadas a outras instituições como 

universidades, que é o caso da Universidade de São Paulo com quatro links de conteúdo a seu 

respeito. 
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Figura 43 - 20 Links mais referenciados do Canal do Ensino. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 A Revista Escola (Figura 47), é mais um portal do grupo Abril que versa sobre questões 

escolares. Quanto as temáticas dos links categorizados, representa uma grande variabilidade, 

sobre temas diversos, sendo aquele com mais links o Bullying (2 links).  

 

Figura 44 - 20 Links mais referenciados da Revista Escola. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Outro portal online da editora abril, o Educar para Crescer (Figura 48), também 

apresenta conteúdos diversos, porém com uma perspectiva mais voltada ao estudante, 

disponibilizando até jogos para aprendizagem. Como temáticas dos links mais compartilhados 

pelas escolas em suas publicações no Facebook, o ENEM teve mais representação com três 

links, e um jogo online de português também com três links. 
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Figura 45 - 20 Links mais referenciados do Educar para Crescer. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Por fim, o portal Educação SP (Figura 49), da Secretaria de Educação de São Paulo, 

que se destaca naturalmente como domínio mais referenciado pela maior quantidade de escolas 

desse estado na pesquisa. E o conteúdo dos links desse portal se mostra também bastante 

variado, com alguns links para a gestão, como matrículas, calendários escolares, e o portal do 

servidor. Aquele que mais se destacou foi com a temática de Curso Pré-Universitário, isso se 

deve à um espaço acoplado no portal dedicado a uma escola virtual de programas educacionais 

do estado de São Paulo.  

 

Figura 46 - 20 Links mais referenciados da SEDUC SP. Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O interessante de se observar esses domínios e links mais referenciados, é que podemos 

entender melhor como as escolas coexistem com sua comunidade no meio digital, verificar esse 

compartilhamento dos links de várias outras fontes é entender as referências mais importantes, 

quais as temáticas e quais as entidades do campo são mais representativas. Essa prática expressa 

o respaldo do conteúdo pelo agente, no caso as escolas, e a ligação social destas com outros 

agentes. 

 Em um esforço de reunir as categorizações dos links em uma visão geral, foi elaborada 

uma recategorização, em busca de unir os tipos de conteúdo dos links semelhantes, de forma 

que padrões de conteúdo que cruzem os meios de informações mais compartilhados pelas 

escolas fiquem nítidos, expressando assim quais as características simbólicas dessa prática de 

compartilhamento em rede (Figura 50). 

 

Figura 47 - Categorias gerais dos links compartilhados. Fontes: Dados da Pesquisa. 

 Esse gráfico da figura 50, explicita como algumas temáticas no meio educacional 

carregam poder simbólico suficiente para transpassar todos as características estruturais do 

campo, se caracterizando como fator fundamental de existência e contextualização das 

dinâmicas do campo, é o caso do ENEM, além de ser um objeto social transformador de capital 

cultural em simbólico, é o tema que direciona de forma geral grande parte dos discursos e 

adaptações simbólicas das fontes de informação no campo escolar on-line aqui estudado. 
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 É interessante observar como o discurso simbólico do ENEM se dissolve e é 

disseminado através dos fluxos de práticas de compartilhamento das plataformas digitais, são 

matérias textuais, vídeo aulas preparatórias, cursos preparatórios, materiais digitais de apoio, 

até mesmo gifs, um suporte totalmente constituído como objeto digital, mediador específico de 

práticas de sociabilidade em rede, fruto de uma cultura digital que se adaptou à socialização 

através de pequenos arquivos geralmente com cunho humorístico gerados a partir de uma 

sequência de imagens. 

 E ainda é expressiva a disseminação de informações sobre essas políticas e regras 

educacionais incorporadas pelos agentes e expressas em suas práticas de maneira quase que 

automática, pela instituição coordenadora dos limites simbólicos e regras do jogo, o Ministério 

da Educação adaptou sua prática de imposição simbólica com estratégias de improvisação como 

a produção de gifs para contagiar de maneira sutil os agentes inerentes ao campo. 

 Observam-se ainda diferenças nas escolas técnicas e seus representantes como o Centro 

Paula Souza, que são características mais marcantes no estado de São Paulo, e funcionam em 

primeira instância sobre uma outra lógica econômica de trocas simbólicas. Para que o aluno 

curse uma escola técnica é necessário que faça uma avaliação específica da instituição chamada 

vestibulinho, por isso essa é a temática que mais representa o poder em seus bens simbólicos, 

e também é um dos fatores que promovem a forte conexão entre essas escolas como explorado 

na análise de redes, já que o discurso em comum é mais específico dessa localidade e desse tipo 

de escola.  

 Ao refletir esses resultados à luz da teoria proposta, observa-se que essa tendência de 

referenciação e respaldo de conteúdos sobre o ENEM, e de entidades como o MEC, apontam 

padrões de apropriação que interferem nas práticas de sociabilidades em rede provenientes do 

compartilhamento e disseminação de conteúdo entre a comunidade escolar em suas páginas de 

Facebook, marcando presença em toda extensão da rede através do discurso. Sendo que o 

ENEM pode ser entendido como uma ferramenta de conversão de capital no campo, é a partir 

dessa prova, que os estudantes têm a oportunidade de transformar seu capital cultural em uma 

nota simbólica que indica o quanto este o acumulou durante os anos de ensino, permitindo a ele 

conseguir melhores posições no acesso à cursos universitários por exemplo, e posteriormente à 

um emprego formal. E o MEC como instituição de maior poder no campo, que institucionaliza 

as regras do jogo em questão, cabe a este ministério a gestão estrutural do campo educacional 
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brasileiro de forma geral. Essas pontuações ajudam a entender como e porque essas temáticas 

são tão fortes e presentes nas práticas de sociabilidade em rede das escolas. 

 De forma geral pode ser concluída dessa etapa analítica a identificação de uma prática 

de difusão simbólica em rede, constituída da ação de adaptar os formatos simbólicos da 

comunicação aos suportes difundidos nas plataformas de socialização digital, de forma que a 

informação circule de acordo com as regras e delimitações do ambiente facilitando sua 

apropriação e disseminação em rede pelos agentes presentes nesse meio. As práticas de maior 

socialização estão voltadas a estimular a lógica de conversão de capitais já institucionalizada e 

tradicional do campo educacional, a saber, a conversão de saber em pontuações que valem 

posições privilegiadas aos estudantes no campo. Não foram identificadas práticas substantivas 

de outro gênero, como por exemplo, dinâmicas de participação social da comunidade escolar 

em seus processos de gestão ou outras formas de conversação em rede para além da lógica de 

socialização de conteúdos institucionalizados. 

8.4 Análise de Correlação 

A análise de correlação foi aplicada para identificar como as práticas de sociabilidade 

de rede podem ser afetadas pela variação da distribuição de capital, assim como as análises dos 

links que apresentaram alguns fatores estruturantes do campo tem influência em como as 

práticas são constituídas no conteúdo das publicações, espera-se dessa análise, que ao verificar 

a correlação entre as variáveis potencialmente indicadoras de capitais econômico e cultural com 

o social sejam apresentados padrões de interferência na dinâmica de socialização da rede. 

É importante ressaltar que as variáveis já apresentadas agregadoras de infraestrutura, 

equipamento, e de notas, são indicadores tidos aqui como representativos dos capitais, 

entendendo que para representar determinado capital é necessário levar em conta várias 

condições e outros fatores complexos que estão além do folego da pesquisa aqui proposta, 

porém como se apresenta o cunho exploratório e descritivo, esses indicadores são entendidos 

como suficientes tanto para verificar a assertividade da análise enquanto técnica para análise de 

práticas de sociabilidade em rede, quanto na busca por padrões que apresentem alguma 

correlação entre as variáveis. 

Dessa forma, foram correlacionados em uma matriz o conjunto de quatro variáveis que 

são representativas do acúmulo de capitais econômico e cultural, os quantitativos de alunos 

obtidas das bases de dados apresentados no tópico de metodologia, sendo elas o número de 

matrículas no ensino médio, a infraestrutura agregada, a nota agregada e o número de alunos 
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no ENEM, para cada variável de rede, sendo elas o número de curtidas das páginas, o total de 

reações das publicações, o número de comentários, e número de compartilhamentos, e o número 

de curtidas. Essa matriz foi aplicada para cada um dos 27 estados pesquisados, e para cada vez 

que um conjunto de variáveis correlacionadas atingia resultado maior que 0,5 (limiar de 

relevância para inferir resultados de correlação de proporção direta ou inversa) ele foi 

contabilizado e adicionado à uma matriz final de correlações (tabela 11) indicativas de 

proporcionalidade (Matrizes de correlação por estado, apêndice de M a MM). 

A baixo (tabela 10) é possível ver o exemplo da matriz de correlação do Acre, em que 

os coeficientes resultantes da correlação de Pearson em vermelho indicam uma correlação alta 

entre as variáveis (maior que 0,5), nesse caso, todas as variáveis de rede demonstraram 

acompanhar o número de alunos que fizeram o ENEM, indicando um status de relação 

expressivo em detrimento dos demais entre essas variáveis. 

Tabela 10 - Matriz de exemplo da correlação entre os indicadores representativos de capitais. Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Assim, observando a matriz (Tabela 11), é apresentada uma tendência de correlação 

maior entre o número de curtidas das páginas e o número de matrículas e o número de alunos 

que fizeram o ENEM, e uma quantidade de correlações insuficientes nos outros grupos, 

revelando que para o contexto aqui pesquisado, não há correlação prévia entre os indicadores 

de infraestrutura ou nota agregados e os indicadores de rede. 
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Tabela 11 - Matriz de distribuição das correlações acima de 0,5 por estado. Fonte: Dados da Pesquisa. 

N. de Estados
NU_MAT_EM 12
INFRA_AGREGADA 1
NOTA_AGREGADA 6
NU_ALUNOS_ENEM 17
NU_MAT_EM 2
INFRA_AGREGADA 0
NOTA_AGREGADA 4
NU_ALUNOS_ENEM 3
NU_MAT_EM 2
INFRA_AGREGADA 0
NOTA_AGREGADA 3
NU_ALUNOS_ENEM 4
NU_MAT_EM 2
INFRA_AGREGADA 0
NOTA_AGREGADA 6
NU_ALUNOS_ENEM 3
NU_MAT_EM 2
INFRA_AGREGADA 0
NOTA_AGREGADA 4
NU_ALUNOS_ENEM 3

Nº de Curtidas

Correlação

Nº de Curtidas da Página

Total de Reações

Nº de Comentários

Nº de Compartilhamentos

 

Como resultado, temos que as variáveis propostas potencialmente representativas dos 

capitais não demonstraram influência de proporção pela correlação realizada entre elas, o que 

não indica que não exista interferência entre elas de forma geral, é preciso incentivar e difundir 

melhor as apropriações científicas do meio digital em busca de explorar contextos que 

promovam maior representatividade dos capitais para afirmar com certeza as condições de 

interferência entre sua distribuição. Outras fontes de informação sobre capitais econômicos e 

culturais podem ser necessárias para se avaliar de forma mais precisa suas relações. De qualquer 

modo, a condição de que o número de matrículas e o número de alunos no ENEM com as 

curtidas nas páginas das escolas apresentaram uma tendência de correlação entre si em vários 

estados brasileiros, apontam para o questionamento da probabilidade dos alunos serem os 

principais agentes na rede de socialização das escolas, ou seja, o público que está envolto pelo 

espaço social das escolas como agentes que interagem e socializam com o conteúdo e outros 
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agentes. Outra hipótese que pode justificar esse resultado é a relação entre a capacidade da 

escola de mobilizar seus estudantes para a realização do ENEM e essa capacidade de 

mobilização se revelar por meio de maior participação dos estudantes na própria fanpage da 

escola.  

Essa constatação vai de encontro com duas explorações já realizadas anteriormente 

nessa pesquisa, primeiramente, o ENEM como um objeto social transformador de capital 

cultural em capital simbólico, e componente de grande poder simbólico dos discursos 

promovidos pelas práticas de compartilhamento em rede entre os agentes do campo, sendo um 

dos principais agentes subordinados e direcionados por esse discurso de poder o aluno, que está 

sujeito à avaliação respaldada no campo para mensurar o acúmulo de capital cultural através do 

valor simbólico obtido com a prova.  

Outro ponto a ser ressaltado, vale lembrar, quando observamos os números da Internet 

no Brasil, foi constatado que o jovem em idade escolar tem o celular como o dispositivo 

principal de acesso à internet, majoritariamente sem fio, que no meio escolar é restrito o acesso, 

de forma majoritária pelas escolas públicas, aos alunos. 

Essas duas constatações apontam uma contradição no campo, um ponto de flexão ainda 

rígido, em que as instituições de ensino disseminam conteúdo simbólico, este dotado do poder 

representativo do ENEM, no meio digital utilizando de estratégias de improvisação em busca 

de alcançar àqueles submetidos à regra, os alunos, um dos principais agentes subordinados a 

pressão social desse discurso que são restritos ao acesso à rede no próprio ambiente de ensino. 

Dessa forma existe uma delimitação no campo, que define a escola como um ambiente 

institucional extensor da disseminação simbólica, cujas práticas de sociabilidade em rede não 

são suportadas, sendo o meio digital então a estrutura social extraescolar onde outras regras de 

delimitação de disseminação simbólica são permitidas e apropriadas pelos agentes, propagando 

e, eventualmente, acentuando desigualdades sociais relacionadas ao acesso a banda larga e 

participação social desse meio pela maioria dos estudantes. 

Concluindo a análise dos resultados, foram identificadas constatações circunstanciais 

para responder ao principal anseio de descrição e contextualização das práticas de sociabilidade 

em rede no meio digital proposto, todas as etapas aplicadas a pesquisa, desde o recorte social 

das páginas de Facebook das escolas, formação dos agrupamentos de variáveis em bases de 

dados, a proposição de técnicas analíticas, foram direcionados a partir da fundamentação teórica 

das práticas de sociabilidade em rede mediadas por objetos digitais contextualizados num 
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ambiente digital estruturado por e para relacionamentos sob a perspectiva da sociologia 

relacional de Pierre Bourdieu. 

O formato metodológico atendeu ao problema de pesquisa proposto de “como descrever 

e entender essas práticas de sociabilidade em rede das escolas no Facebook?”, à medida que 

definiu em etapas e processo analíticos que descrevem como as práticas de sociabilidade se dão 

no campo escolar presente no Facebook, e ainda permitiu identificar determinadas práticas a 

partir do entendimento da dinâmica das ações explícitas nos padrões resultantes da aplicação 

das técnicas analíticas sobre as bases de dados. 

Como resultado, temos um campo escolar cujas características básicas remetem a 

estados em que a proporção de escolas presentes no Facebook não está necessariamente atrelada 

à quantidade total de escolas, e estão majoritariamente em área urbana, com aproximadamente 

1/5 delas contendo o ensino médio profissionalizante. Seu maior período de atividade 

publicando em suas páginas de Facebook foi entre 2012 e 2016, e essas publicações são 

expressivamente mais fotos ou imagens do que outros tipos de conteúdo, sendo que São Paulo 

se destaca ainda por ser o estado que concentra a maior parte das escolas que mais publicaram 

durante até o período analisado. 

Quanto à dinâmica de socialização dessas escolas na plataforma, a prática de relevância 

em rede revelou a partir das curtidas de outras páginas quais os agentes da rede têm maior poder 

simbólico agregado, sendo os mais curtidos entre as escolas as instituições governamentais 

educacionais e fontes de informação de referência, já apontando uma superioridade de poder 

do Ministério da Educação no campo, e ao observar como essa prática flui entre as próprias 

escolas, grupos de relacionamento por estado são apresentados, revelando um movimento de 

fortalecimento de redes locais. 

Observando a prática de difusão simbólica em rede através da ação de 

compartilhamentos de links nas publicações das escolas, é nítida a transição dos formatos 

comunicacionais utilizados pelos agentes dominantes para se adequar às regras e cultura 

singular do meio digital, aplicando estratégias de improvisação para facilitar a apropriação 

simbólica dos demais agentes. Aqui já foi novamente evidenciada a presença do MEC como 

instituição dominante no meio, e ainda como o ENEM é uma temática de poder simbólico 

transversal ao conteúdo disseminado no campo, bem como novamente algumas escolas técnicas 

de São Paulo demonstraram disseminar um conteúdo próprio, porém de estrutura semelhante, 

satélite ao objeto social avaliativo de conversão de capital cultural dos estudantes em capital 
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simbólico apresentado no ENEM, o vestibulinho, utilizado para que o estudante tenha a 

oportunidade de cursar a ETEC. 

Por fim, ainda é denotada a prática de articulação do poder em rede, caracterizada pelo 

jogo social envolvido nas formas de socialização possíveis do digital, agentes detentores de 

poder têm que modificar suas estratégias de dominação, pois a internet tem suas próprias. 

Plataformas de relacionamento tem suas regras e costumes, aos quais é preciso se adequar e 

articular o fluxo do poder de maneira simbólica, no formato mais acessível em rede, para gerar 

valore agregado às trocas simbólicas que regem o meio. Isso, no caso do campo escolar 

apresentou uma fronteira, em que a instituição escolar está presente nas redes, pratica a difusão 

simbólica, porém restringe o acesso aos estudantes em seu espaço físico, caracterizando a 

internet como um extensor extraescolar do discurso educacional. 

Esses conjuntos de três práticas de ação em rede principais, relevância, difusão 

simbólica e articulação de poder, carregam consigo características singulares do meio digital, 

regido por suportes técnicos simbólicos específicos, fazendo com que os agentes produzam as 

delimitações de socialização, e converter a noção econômica do capital para o simbólico, moeda 

de troca desse ambiente, gerando práticas de sociabilidade em rede constituindo uma cultura 

digital cada vez mais presente. 

 

9 REFLEXÕES FINAIS 

Como proposto, essa pesquisa atingiu seu objetivo de descrever e contextualizar as 

práticas de sociabilidade em rede das escolas públicas estaduais de ensino médio através de 

suas páginas no Facebook. Chegar ao fim da pesquisa sanando o problema proposto, foi mais 

do que cumprir o objetivo científico, foi contribuir com a ampliação do repertório investigativo 

das apropriações sociais do meio digital. 

Todo o processo contextual de identificar uma brecha na necessidade de complementar 

as formas de como se analisa o digital na comunicação, propor uma pesquisa que vai de 

encontro a esse desafio, com corpo teórico social atualizado ao contexto sócio técnico da rede 

contemporânea, e com metodologia constituída de processos de tratamento de grandes 

quantidades de dados, bem como etapas analíticas aplicadas sob a ótica de objetos digitais, e 

resultados com reflexões guiadas pela necessidade de descrever o fenômeno das práticas de 

sociabilidade em rede, todo esse corpo investigativo foi um fenômeno em si de enriquecimento 

científico, tanto do pesquisador quanto para o campo. 
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É expressiva a satisfação de se estudar a perspectiva de Pierre Bourdieu para entender 

os componentes de um campo social, contextualizá-la para o estudo do meio digital, e ao aplicar 

as técnicas analíticas, realmente as conexões teóricas guiarem uma reflexão bem mais 

aprofundada e interconectada dos resultados. 

O modo como entender a dinâmica da rede através de práticas de sociabilidade em rede, 

e as funcionalidades de interação das plataformas como objetos digitais mediadores dessas 

práticas, direciona as técnicas analíticas aplicadas, resultando tanto na contextualização, como 

na identificação de práticas específicas, através dos padrões que constantemente reaparecem a 

cada resultado explorado, reificando as constatações e desvendando as regras, o jogo social e 

as características dos componentes do campo, tudo isso com sob forma singular de apropriação 

simbólica da rede. 

O que resultou na identificação de derivações das práticas de sociabilidade em rede, 

como a prática de relevância em rede, como uma tradução dos modos de respaldo social 

traduzidos simbolicamente para os meios digitais através de objetos que agregam valor aos 

componentes sociais, bem como a prática de difusão simbólica em rede, que exprime essa ação 

de adaptar, estrategicamente os discursos simbólicos aos formatos suportados pelas plataformas 

digitais visando facilitar a apropriação desse conteúdo pela rede,  e também a prática de 

articulação do poder em rede, que leva em consideração as delimitações territoriais e condições 

de dominação, em que as plataformas de relacionamento on-line já constituem seus próprio 

modo de operação do poder, e para que o jogo social seja explorado no meio digital é preciso 

se adequar a esse suporte. 

Todo esse fluxo de práticas é sustentando pelas constatações e padrões expressos na 

rede, como o discurso transversal de poder que tem o ENEM, ou a expressividade dominante 

que o Ministério da Educação tem no campo, e como os alunos, enquanto agente dependente 

dessas estruturas sociais, estão condicionados às expropriações desse poder institucionalmente 

pela escola e de forma extraescolar no ambiente digital. 

Levando a caracterização do campo escolar no Facebook, como um espaço social 

estruturado sobre o discurso simbólico, em que o fator de principal importância é a forma de 

conversão do capital através de avaliações, seja em escala nacional como é o caso do ENEM, 

ou em escala regional como é o caso do vestibulinho nas escolas técnicas, e as instituições que 

coordenam as diretrizes dessa avaliação tem a maior expressividade de poder simbólico nas 

rede, como é o Ministério da Educação em escala nacional e o Centro Paula Souza quanto as 
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escolas técnicas de São Paulo. Essa concentração do discurso sobre as formas de conversão de 

capital, ao se apropriar do meio digital tem de serem modificadas, para se adequar as regras e 

delimitações vigentes desse suporte, e então práticas de sociabilidade em rede específicas são 

reveladas, práticas oriundas da necessidade de articular o discurso ao meio digital para 

disseminá-lo, bem como converter seu poder de institucionalização na rede através de 

agregação de relevância simbólica. 

Espera-se então, com este trabalho investigativo, contribuir e incentivar o meio 

científico da comunicação, e também das ciências sociais de uma forma geral, a produzir 

estudos que se apropriem do espaço digital, aplicando técnicas que lidem com a grande 

quantidade de informações, e que trate cada componente da rede como um componente social 

e relacional, respaldado por teorias que direcionem reflexões sobre os modos de apropriação 

social desse espaço. 
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11 ANEXO 

A. Variáveis INEP Censo Escolar Escola 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO
DS_DEPENDENCIA_ADM Dependência administrativa
DS_PUBLICO_PRIVADO Rede de ensino
FL_GALPAO Escola funciona em galpão
FL_OUTROS Escola funciona em outro lugar
FL_PREDIO_ESCOLAR Escola funciona em prédio escolar
FL_SALAS_EMPRESA Escola funciona em salas de empresa
FL_TEMPLO_IGREJA Escola funciona em templo ou igreja
FL_SOCIOEDUCATIVA Escola funciona em unidade de internação socioeducativa
FL_PRISIONAL Escola funciona em unidade de internação socioeducativa / prisional
FL_UNID_PRISIONAL Escola funciona em unidade prisional
FL_CASA_PROFESSOR Escola funciona na casa do professor
FL_SALAS_OUTRA_ESC Prédio compartilhado com outra escola
FL_DEPENDENCIAS_OUTRAS Escola não tem nenhuma das dependências relacionadas
NU_SALAS_EXISTENTES Número de salas
NU_SALAS_UTILIZADAS Número de salas usadas como salas de aula
FL_ALMOXARIFADO Possui almoxarifado
FL_ALOJAM_ALUNO Possui alojamento de aluno
FL_ALOJAM_PROFESSOR Possui alojamento de professor
FL_AUDITORIO Possui auditório
FL_SANITARIO_PNE Possui banheiro adequado a alunos com deficiência
FL_SANITARIO_EI Possui banheiro adequado à educação infantil
FL_BANHEIRO_CHUVEIRO Possui banheiro com chuveiro
FL_SANITARIO_DENTRO_PREDIO Possui banheiro dentro do prédio
FL_SANITARIO_FORA_PREDIO Possui banheiro fora do prédio
FL_BANHEIRO_SANITARIO Possui banheiro ou sanitário
FL_BERCARIO Possui berçário
FL_BIBLIOTECA Possui biblioteca
FL_BIBLIOTECA_SALA_LEITURA Possui biblioteca ou sala de leitura
FL_COZINHA Possui cozinha
FL_DEPENDENCIAS_PNE Possui dependências adequadas a alunos com deficiência
FL_DESPENSA Possui despensa
FL_LABORATORIO_CIENCIAS Possui laboratório de ciências
FL_LABORATORIO_INFORMATICA Possui laboratório de informática
FL_LAVANDERIA Possui lavanderia
FL_PARQUE_INFANTIL Possui parque infantil
FL_PATIO_COBERTO Possui pátio coberto
FL_PATIO_DESCOBERTO Possui pátio descoberto

INEP Censo Escolar Escola
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VARIÁVEIS DESCRIÇÃO
FL_QUADRA_ESPORTES Possui quadra de esportes
FL_QUADRA_ESPORTES_COBERTA Possui quadra de esportes coberta
DS_SITUACAO_CENSO Situação da escola em relação ao Censo Escolar do último ano
DS_SITUACAO_FUNCIONAMENTO Situação de funcionamento
FL_QUADRA_ESPORTES_DESCOBERTAPossui quadra de esportes descoberta
FL_REFEITORIO Possui refeitório
FL_SALA_DIRETORIA Possui sala de diretoria
FL_SALA_LEITURA Possui sala de leitura
FL_SALA_PROFESSOR Possui sala de professores
FL_SECRETARIA Possui sala de secretaria
FL_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL Possui salas para AEE
FL_AREA_VERDE Possui área verde
FL_INTERNET Possui acesso a internet
FL_PARABOLICA Possui antenas parabólicas
FL_FAX Possui aparelho de FAX
FL_SOM Possui aparelhos de som
FL_COMPUTADOR Possui computadores
FL_COPIADORA Possui copiadoras
FL_MULTIMIDIA Possui datashow
FL_DVD Possui DVDs
FL_IMPRESSORA_BRAILE Possui impressora Braille
FL_IMPRESSORA_MULT Possui impressora multifuncional
FL_IMPRESSORA Possui impressoras
FL_BANDA_LARGA Possui internet de banda larga
FL_FOTO Possui máquinas fotográficas/filmadoras
FL_RETRO Possui retroprojetores
FL_TV Possui TVs
FL_VIDEOCASSETE Possui VHS
NU_EQUIP_PARABOLICA Quantidade de antenas parabólicas
NU_EQUIP_SOM Quantidade de aparelhos de som
NU_COMPUTADORES Quantidade de computadores
NU_COMP_ADMINISTRATIVOS Quantidade de computadores de uso administrativo
NU_COMP_ALUNOS Quantidade de computadores para uso dos alunos
NU_EQUIP_COPIADORA Quantidade de copiadoras
NU_EQUIP_MULTIMIDIA Quantidade de datashow
NU_EQUIP_DVD Quantidade de DVDs
NU_EQUIP_FAX Quantidade de Fax
NU_EQUIP_IMPRESSORA Quantidade de impressoras
NU_EQUIP_IMPRESSORA_MULT Quantidade de impressoras multifuncionais
NU_EQUIP_FOTO Quantidade de Máquinas fotográficas/Filmadoras
NU_EQUIP_RETRO Quantidade de retroprojetores
NU_EQUIP_TV Quantidade de TVs
NU_EQUIP_VIDEOCASSETE Quantidade de VHS
FL_AGUA_REDE_PUBLICA Abastecimento de água pela rede pública
FL_AGUA_CACIMBA Abastecimento de água por cisterna
FL_AGUA_POCO_ARTESIANO Abastecimento de água por poço artesiano
FL_AGUA_FONTE_RIO Abastecimento de água por rio
FL_AGUA_FILTRADA Possui água filtrada
FL_AGUA_INEXISTENTE Sem abastecimento de água
DS_AGUA_FILTRADA Tipo de água para beber
FL_ESGOTO_FOSSA Esgoto sanitário ligado a fossa
FL_ESGOTO_REDE_PUBLICA Esgoto sanitário ligado a rede pública

INEP Censo Escolar Escola
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VARIÁVEIS DESCRIÇÃO
FL_ESGOTO_INEXISTENTE Sem esgoto sanitário
FL_LIXO_COLETA_PERIODICA Lixo coletado periodicamente
FL_LIXO_ENTERRA Lixo enterrado
FL_LIXO_JOGA_OUTRA_AREA Lixo jogado em outra área
FL_LIXO_QUEIMA Lixo queimado
FL_LIXO_RECICLA Lixo reciclado
FL_LIXO_OUTROS Lixo tem outra destinação
FL_ENERGIA_REDE_PUBLICA Abastecimento de energia elétrica pela rede pública
FL_ENERGIA_OUTROS Abastecimento de energia elétrica por fonte alternativa
FL_ENERGIA_GERADOR Abastecimento de energia elétrica por gerador
FL_ENERGIA_INEXISTENTE Sem energia elétrica
IN_MEDIACAO_EAD Mediação didático-pedagógica - EAD
IN_MEDIACAO_PRESENCIAL Mediação didático-pedagógica - Presencial
IN_MEDIACAO_SEMIPRESENCIAL Mediação didático-pedagógica - Semipresencial
IN_PROFISSIONALIZANTE Modo ensino - Profissionalizante
NU_MAT_EM Número de matrículas no ensino médio
VL_EM_TOTAL Porcentagem de matrículas de ensino médio
VL_NOTURNO_TOTAL Porcentagem de matrículas no noturno
IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA Possui classe especial exclusiva
IN_COMUM_MEDIO_INTEGRADO Oferece Curso Técnico Integrado ao Ens. M. em classes comuns do ens. reg.
IN_ESP_EXCLUSIVA_MEDIO_INTEGR Oferece Curso Técnico Integrado ao Ens. M. em classes especiais exclusivas do ens. reg.
IN_ESP_EXCLUSIVA_MEDIO_MEDIO Oferece Ens. M. - Médio Propedêutico em classes especiais exclusivas do ens. reg.
IN_COMUM_MEDIO_NORMAL Oferece Ens. M. - Normal/Magistério em classes comuns do ens. reg.
IN_ESP_EXCLUSIVA_MEDIO_NORMALOferece Ens. M. - Normal/Magistério em classes especiais exclusivas do ens. reg.
IN_COMUM_EJA_MEDIO Oferece Ens. M. em classes comuns da EJA
IN_ESP_EXCLUSIVA_EJA_MEDIO Oferece Ens. M. em classes especiais exclusivas da EJA
DS_ABRE_FINAL_SEMANA_R Escola abre finais de semana para a comunidade
DS_ALIMENTACAO_R Oferece alimentação escolar
DS_AEE_R Oferece Atendimento Educacional Especializado (AEE)
NU_MATRICULAS Total de alunos
NU_FUNCIONARIOS Total de funcionários
DS_DEPENDENCIA_ADM Dependência administrativa
DS_SITUACAO_CENSO Situação da escola em relação ao Censo Escolar do último ano
DS_SITUACAO_FUNCIONAMENTO Situação de funcionamento

INEP Censo Escolar Escola
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B. Variáveis INEP ENEM 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Descrição
DS_MODALIDADE_ENSINO Modalidade de ensino
IN_PRESENCA_CN Presença na prova objetiva de Ciências da Natureza
IN_PRESENCA_CH Presença na prova objetiva de Ciências Humanas
IN_PRESENCA_LC Presença na prova objetiva de Linguagens e Códigos
IN_PRESENCA_MT Presença na prova objetiva de Matemática
IN_PRESENCA_REDACAO Presença na redação
DS_SITUACAO_CONCLUSAO Situação de conclusão do Ensino Médio
DS_DEPENDENCIA_ADM Dependência administrativa
NU_NOTA_CN + DP Nota de Ciências Naturais
NU_NOTA_CH + DP Nota de Ciências Humanas
NU_NOTA_LC + DP Nota de Linguagens e Códigos
NU_NOTA_MT + DP Nota de Matemática
NU_NOTA_REDACAO + DP Nota de Redação
DT_ANO Ano do ENEM
IN_CONCLUINTE_CENSO Concluinte do ensino médio (Consistência Censo Escolar)

INEP ENEM



 

111 
 

C. Variáveis Indicadores Educacionais 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Variáveis Descrição
DS_NIVEL_ENSINO = E.M. Etapa de Ensino
DS_DEPENDENCIA_ADM Dependência administrativa
DS_PUBLICO_PRIVADO Rede
DS_NSE_CLASSIFICACAO Classificação NSE
DS_FAIXA_RD Faixa de regularidade do docente (IRD)
DS_GRUPO Grupo do indicador de adequação de formação do docente (AFD)
DS_NIVEL_CG Nível de complexidade de gestão da escola (ICG)
DS_NIVEL_ESFORCO Nível do indicador de esforço docente (IED)
MIRD Indicador de regularidade do docente (IRD)
NU_NSE_VALOR Valor do NSE da escola
VL_TABN Taxa de Abandono
VL_TAPR Taxa de Aprovação
VL_TDIS Taxa de Distorção Idade-série
VL_TREP Taxa de Reprovação
INDICADORES DE FLUXO Indicadores de Fluxo
PROMOÇÃO Taaxa de Promoção
TAXA DE EVASÃO Taxa de Evasão

Indicadores Educacionais
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12 APÊNDICE 

A. Revistas de Comunicação Brasileiras  Revisão Bibliográfica 

 

1981-6278
RECIIS. REVISTA ELETRÔNICA DE 
COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO & INOVAÇÃO 
EM SAÚDE (EDIÇÃO EM PORTUGUÊS. ONLINE)

B1 https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis

2183-3575 COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE B1 https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO
2175-8689 REVISTA ECO-PÓS (ONLINE) B1 https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos
2175-4977 ANIMUS (SANTA MARIA. ONLINE) B1 https://periodicos.ufsm.br/animus
1806-6496 ESTUDOS EM JORNALISMO E MÍDIA (UFSC) B1 https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo
1981-4070 LUMINA (UFJF. ONLINE) B1 https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina
1517-3283 LÍBERO (FACASPER) B1 https://casperlibero.edu.br/revista-libero/

1808-4079
BRAZILIAN JOURNALISM RESEARCH 
(IMPRESSO)

A2 https://bjr.sbpjor.org.br/bjr

2236-8000 REVISTA COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA (ONLINE) B1 http://www2.faac.unesp.br/comunicacaomidiatica/index.php/comunicacaomidiatica

1808-5652 DISCURSOS FOTOGRÁFICOS B1 http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos
1677-0943 CONEXÃO (UCS) B1 http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao
1518-2487 EPTIC (UFS) B1 http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic

1806-9584 REVISTA ESTUDOS FEMINISTAS B1 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-026X&lng=en&nrm=iso

1516-4330
SIGNIFICAÇÃO: REVISTA DE CULTURA 
AUDIOVISUAL

B1 http://www.revistas.usp.br/significacao

1982-677X RUMORES (USP) B1 http://www.revistas.usp.br/Rumores/
1982-2073 MATRIZES (USP. IMPRESSO) A2 http://www.revistas.usp.br/matrizes/about
1678-5320 ARS (SÃO PAULO) B1 http://www.revistas.usp.br/ars

2238-2593
REVISTA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

B1 http://www.revistaorganicom.org.br/sistema/index.php/organicom

1519-0617 CIBERLEGENDA (UFF. ONLINE) B1 http://www.proppi.uff.br/ciberlegenda/
0104-8333 CADERNOS PAGU (UNICAMP. IMPRESSO) A2 http://www.pagu.unicamp.br/pt-br
1414-7483 CONTRACAMPO (UFF) B1 http://www.contracampo.uff.br/index.php/revista
2238-2577 Contracampo B1 http://www.contracampo.com.br/
1808-2599 E-COMPÓS (BRASÍLIA) A2 http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos
0104-6276 OPINIÃO PÚBLICA (UNICAMP. IMPRESSO) A2 http://www.cesop.unicamp.br/site/htm/revistas.php
2178-0145 COMUNICAÇÃO & INOVAÇÃO (ONLINE) B1 http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao
1807-8583 INTEXTO B1 http://seer.ufrgs.br/intexto/
1808-5245 EM QUESTÃO B1 http://seer.ufrgs.br/EmQuestao
1809-9386 CONTEMPORANEA (UFBA. ONLINE) B1 http://road.issn.org/issn/1809-9386-contemporanea-#.WLBUGzsrLIU
1980-3729 REVISTA FAMECOS (ONLINE) A2 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/index
1980-4016 ESTUDOS SEMIÓTICOS (USP) B1 http://revistas.usp.br/esse
1984-8226 REVISTA FRONTEIRAS (ONLINE) B1 http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras
1982-2553 GALÁXIA (SÃO PAULO. ONLINE) A2 http://revistas.pucsp.br/galaxia

2176-4573
BAKHTINIANA: REVISTA DE ESTUDOS DO 
DISCURSO

A2 http://revistas.pucsp.br/bakhtiniana

1983-7070 COMUNICACAO, MIDIA E CONSUMO (ONLINE) B1 http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/index

1518-8728 ALCEU (PUCRJ) B1 http://revistaalceu.com.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home

2177-5087
ECCOM - EDUCAÇÃO, CULTURA E 
COMUNICAÇÃO

B1 http://publicacoes.fatea.br/index.php/eccom

0102-6453
INTERCOM: REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS 
DA COMUNICACAO

A2 http://portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom

1983-5930 CULTURAS MIDIÁTICAS B1 http://periodicos.ufpb.br/index.php/cm
1518-6113 REVISTA FRONTEIRA B1 http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira
1414-3283 INTERFACE (BOTUCATU. IMPRESSO) B1 http://interface.org.br/a-revista/
2236-4781 REVISTA COMPOLITICA B1 http://compolitica.org/revista/index.php/revista
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B. Script em Python para recuperação dos IDs das páginas de Facebook  

import datetime 
import csv 
from selenium import webdriver 
import re 
 
ident = {'Link': 'Facebook ID'} 
codINEP = [] 
link = [] 
 
with open('links.csv', encoding="utf-8") as csvfile: 
    leitorArquivo = csv.reader(csvfile) 
    for row in leitorArquivo: 
        codINEP.append(row[0]) 
        link.append(row[1]) 
csvfile.close() 
 
browser = webdriver.Firefox() 
# <class 'selenium.webdriver.firefox.webdriver.WebDriver'> 
cont = 0 
print('Iniciando em: ' + str(datetime.datetime.now())) 
try: 
    for i in link: 
        browser.set_page_load_timeout(40) 
        browser.get('https://findmyfbid.com/') 
        inserirElem = browser.find_element_by_name('url') 
        inserirElem.send_keys(i) 
        inserirElem.submit() 
        while browser.current_url == 'https://findmyfbid.com/': 
            print('.', end='.') 
        resultado = ''.join(re.findall('[0-9]', browser.current_url)) 
        print(resultado) 
        if resultado != '': 
            ident[i] = resultado 
        else: 
            ident[i] = 'Fail' 
        if resultado != '': 
            cont += 1 
        if cont != 0: 
            if cont % 10 == 0: 
                print(str(cont) + ' links processados em ' + 
str(datetime.datetime.now())) 
 
    with open('saveID.csv', 'w', newline='') as outputFile: 
        outputWriter = csv.writer(outputFile) 
        for key, value in ident.items(): 
            outputWriter.writerow([key, value]) 
    print(str(cont) + ' IDs recuperados em ' + 
str(datetime.datetime.now())) 
except Exception as e: 
    print(e) 
    with open('saveID.csv', 'w', newline='') as outputFile: 
        outputWriter = csv.writer(outputFile) 
        for key, value in ident.items(): 
            outputWriter.writerow([key, value]) 
    outputFile.close() 
    print('Deu erro mas: ' + str(cont) + ' IDs recuperados em ' + 
str(datetime.datetime.now())) 
browser.close() 
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C. Script em Python para mineração das publicações de páginas do Facebook 

import json 
import datetime 
import time 
import csv 
import requests 
import pymysql  # Conexão com o MySQL a partir do pymysql, para o Python 
3.6.1 
from urllib.request import urlopen, Request 
from config import config, \ 
    access_token  # Acess Token da GraphAPI está armazenada em outro 
arquivo, seu formato é: "appid|appsecret". 
 
codINEP = [] 
pageId = [] 
link = [] 
# Importa uma lista de ids presentes em um arquivo csv. (Ver scrapeID para 
extrair multiplas IDs de links de facebook.) 
with open('listaNova.csv', encoding="utf-8") as csvfile: 
    leitorArquivo = csv.reader(csvfile) 
    for row in leitorArquivo: 
        codINEP.append(row[0]) 
        link.append(row[1]) 
        pageId.append(row[2]) 
csvfile.close() 
###                                     ###         INÍCIO DE DEFINIÇÕES DO 
BD              ###                                     ### 
 
# Conexão com o Banco de Dados MySQL, arquivo config contém as informações 
de conexão. 
cnx = pymysql.connect(**config) 
cursor = cnx.cursor() 
 
# DROPA a tabela posts caso ela exista, por padrão em comentário. 
# cursor.execute ("DROP TABLE IF EXISTS posts") 
 
# O "CHARACTER SET utf8mb4" serve para eviar o erro de encode, repassando a 
configuração de UTF-8 ao MySQL. 
cursor.execute('SET NAMES utf8mb4') 
cursor.execute("SET CHARACTER SET utf8mb4") 
cursor.execute("SET character_set_connection=utf8mb4") 
cnx.commit() 
 
# Define a tabela postas e suas propriedades. 
table = ("CREATE TABLE `posts` (" 
         "  `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT," 
         "  `linkPagina` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `codINEP` int (11)," 
         "  `pageId` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `status_id` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `status_message` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `link_name` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `status_type` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `status_link` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `status_published` TEXT CHARACTER SET utf8mb4," 
         "  `num_reactions` int(11)," 
         "  `num_comments` int(11)," 
         "  `num_shares` int(11)," 
         "  `num_likes` int(11)," 
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         "  `num_loves` int(11)," 
         "  `num_wows` int(11)," 
         "  `num_hahas` int(11)," 
         "  `num_sads` int(11)," 
         "  `num_angrys` int(11)," 
         "  PRIMARY KEY (`cod`)" 
         ") ENGINE=InnoDB") 
 
 
# Função para criar a tabela "posts" no banco de dados e seta os caracteres 
em "utf-8". 
def create_db_table(): 
    cursor.execute('USE %s;' % config['database']) 
    cursor.execute("SHOW TABLES;") 
    all_tables = cursor.fetchall() 
    if all_tables.count(('pages',)) == 0: 
        print("creating table") 
        cursor.execute(table) 
        print('Table Created.') 
 
 
# Chama a função de criação da tabela, por padrão sem comentário. 
# create_db_table() 
 
# Define a inserção de dados no banco de dados. 
 
# Função para inserção dos dados. 
def insert_post(linkPagina, codINEP, pageId, status_id, status_message, 
link_name, status_type, status_link, status_published, num_reactions, 
num_comments, num_shares, num_likes, num_loves, num_wows, num_hahas, 
num_sads, num_angrys): 
    cursor.execute("""INSERT INTO posts (fbLink, inep, pageId, postId, 
postMessage, linkName,\ 
               postType, postLink, postDate,\ 
               reactions, comments, shares, likes, loves, wows, hahas, 
sads, angrys)\ 
               VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s,%s)""", (linkPagina, codINEP, pageId, status_id, 
status_message, link_name, status_type, status_link, status_published, 
num_reactions, num_comments, num_shares, num_likes, num_loves, num_wows, 
num_hahas, num_sads, num_angrys)) 
 
cnx.commit() 
 
 
###                                     ###         INÍCIO DAS FUNÇÕES DE 
EXTRAÇÃO           ###                                     ### 
 
# Função para resquest da cURL, onde os dados dos posts estarão em json. 
def request_until_succeed(url): 
    req = Request(url) 
    success = False 
    while success is False: 
        try: 
            response = urlopen(req) 
            if response.getcode() == 200: 
                success = True 
        except Exception as e: 
            print(e) 
            print("Error for URL {}: {}".format(url, 
datetime.datetime.now())) 
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            print("Retrying.") 
            time.sleep(2) 
 
    return response.read().decode('utf-8')  # Usei o .decode('utf-8') 
porque estava dando erro: "TypeError: the JSON object must be str, 
    # not 'bytes'" 
 
 
# Função para organizar a codificação dos dados em "UTF-8" 
def unicode_decode(text): 
    try: 
        return text.encode('utf-8').decode() 
    except UnicodeDecodeError: 
        return text.encode('utf-8') 
 
 
# Função para pegar o feed de posts de uma página, de ons os posts_ids 
serão recuperados. 
def getFacebookPageFeedUrl(base_url): 
    # Parte da construção da cURL da GraphAPI, para mais informações ver 
documentação da API. 
    # Campos das reactions 
    fields = "&fields=message,link,created_time,type,name,id," + \ 
             "comments.limit(0).summary(true),shares,reactions" + \ 
             ".limit(0).summary(true)" 
 
    return base_url + fields 
 
 
# Função para recuperar as reactions dos posts. 
def getReactionsForStatuses(base_url): 
    reaction_types = ['like', 'love', 'wow', 'haha', 'sad', 'angry'] 
    reactions_dict = {}  # dict of {status_id: tuple<6>} 
    # Procurar cada reaction listada, adiciona à cURL, baixa os dados em 
Json, e adiciona ao dicionário. 
    for reaction_type in reaction_types: 
        fields = 
"&fields=reactions.type({}).limit(0).summary(total_count)".format( 
            reaction_type.upper()) 
 
        url = base_url + fields 
        data = json.loads(request_until_succeed(url))['data'] 
        data_processed = set()  # set() remove duplicações raras nos posts. 
 
        # Adiciona o ID do post e a contagem total da reação ao docionário 
data_processed. 
        for status in data: 
            id = status['id'] 
            count = status['reactions']['summary']['total_count'] 
            data_processed.add((id, count)) 
 
        # Conta e armazena o total de reactions no dicionário 
reactions_dict. 
        for id, count in data_processed: 
            if id in reactions_dict: 
                reactions_dict[id] = reactions_dict[id] + (count,) 
            else: 
                reactions_dict[id] = (count,) 
 
    return reactions_dict 
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# Função de processamento das informações dos posts. 
def processFacebookPageFeedStatus(status): 
    # A partir do dicionário "status" são chamadas as chaves. 
    # Como algumas informaçõe spodem nãi existir, são checadas pelas 
condicionais abaixo. 
    status_id = status['id'] 
    status_type = status['type'] 
    status_message = 'None' if 'message' not in status else 
unicode_decode(status['message']) 
    link_name = 'None' if 'name' not in status else 
unicode_decode(status['name']) 
    status_link = 'None' if 'link' not in status else 
unicode_decode(status['link']) 
 
    # Cuidados especiais com a formatação da informação de data. 
    status_published = datetime.datetime.strptime(status['created_time'], 
'%Y-%m-%dT%H:%M:%S+0000') 
    status_published = status_published + datetime.timedelta(hours=-5)  # 
EST 
    status_published = status_published.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 
 
    # Como os itens abaixo estão aninhados em json, foram utilizados 
dicionários em cadeia. 
    num_reactions = 0 if 'reactions' not in status else 
status['reactions']['summary']['total_count'] 
    num_comments = 0 if 'comments' not in status else 
status['comments']['summary']['total_count'] 
    num_shares = 0 if 'shares' not in status else status['shares']['count'] 
 
    return (status_id, status_message.encode("utf-8"), 
link_name.encode("utf-8"), status_type.encode("utf-8"), 
            status_link.encode("utf-8"), status_published, num_reactions, 
num_comments, num_shares) 
 
 
# Função para extração das informações das postagens das páginas de 
Facebook. 
def scrapeFacebookPageFeedStatus(page_id, access_token): 
    # Como cada vez que uma cURL é chamada, se houver muitas informaçoes 
elas vem separadas por página, então esse fato, 
    # tem de ser verificado, para que todas as informações sejam 
armazenadas. 
    has_next_page = True 
    num_processed = 0 
    scrape_starttime = datetime.datetime.now() 
    after = '' 
    base = "https://graph.facebook.com/v2.10" 
    node = "/{}/posts".format(page_id) 
    parameters = "/?limit={}&access_token={}".format(100, access_token) 
 
    print("Scraping {} Facebook Page: {}\n".format(page_id, 
scrape_starttime)) 
 
    while has_next_page: 
        after = '' if after is '' else "&after={}".format(after) 
        base_url = base + node + parameters + after 
        # Chama as funções de conexão com a cURL e os dados em Json 
        print('Tentando Conexão') 
        url = getFacebookPageFeedUrl(base_url) 
        print('Recuperando statuses') 
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        statuses = json.loads(request_until_succeed(url)) 
        print('Recuperando reactions') 
        reactions = getReactionsForStatuses(base_url) 
        print('Processando...') 
        # Percorre todos os posts de uma FanPage 
        for status in statuses['data']: 
            # Busca as informações de reações de um Post. 
            if 'id' in status: 
                status_data = processFacebookPageFeedStatus(status) 
                reactions_data = reactions[status_data[0]] 
 
                # Insere as informações recuperadas no banco de dados. 
                insert_post(linkPagina=link[aux], codINEP=codINEP[aux], 
pageId=pageId[aux], status_id=status_data[0], 
                            status_message=status_data[1], 
link_name=status_data[2], status_type=status_data[3], 
                            status_link=status_data[4], 
status_published=status_data[5], num_reactions=status_data[6], 
                            num_comments=status_data[7], 
num_shares=status_data[8], num_likes=reactions_data[0], 
                            num_loves=reactions_data[1], 
num_wows=reactions_data[2], num_hahas=reactions_data[3], 
                            num_sads=reactions_data[4], 
num_angrys=reactions_data[5]) 
            num_processed += 1 
            print(status_data[0]) 
            if num_processed % 100 == 0: 
                print("{} Statuses Processed: {}".format(num_processed, 
datetime.datetime.now())) 
 
        # Confere se existe próxima página. 
        if 'paging' in statuses: 
            after = statuses['paging']['cursors']['after'] 
        else: 
            has_next_page = False 
    # Print para acompanhamento das postagens resuperadas. 
    print("\nDone!\n{} Statuses Processed in {}".format(num_processed, 
datetime.datetime.now() - scrape_starttime)) 
 
 
###                                     ###         INÍCIO DA CHAMADA À 
EXTRAÇÃO           ###                                     ### 
 
# Identifica se a ID da fanpage é válida e qual o erro se ele existir. 
def peneira(page_id, access_token): 
    after = '' 
    base = "https://graph.facebook.com/v2.10" 
    node = "/{}/posts".format(page_id) 
    parameters = "/?limit={}&access_token={}".format(100, access_token) 
    base_url = base + node + parameters + after 
    url = getFacebookPageFeedUrl(base_url) 
    r = requests.get(url) 
    estado = r.json() 
    if "error" in estado: 
        resultado = estado["error"]["message"] 
    elif estado["data"] == []: 
        resultado = "Sem Dados" 
    else: 
        resultado = True 
    return resultado 
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i = 0 
aux = 0 
# Percorre as IDs armazenadas nas listas criadas do csv, e aciona as 
funções de extração para cada uma. 
for i in range(len(pageId)): 
    print('Iniciando o Scrape do: {}'.format(pageId[i])) 
    # Pular as páginas invalidas. 
    if peneira(pageId[i], access_token) != True: 
        # Insere informações nulas no banco de dados. 
        insert_post(linkPagina=link[aux], codINEP=codINEP[aux], 
pageId=pageId[aux], status_id='Nulo', 
                    status_message=peneira(pageId[i], access_token), 
link_name='Nulo', status_type='Nulo', 
                    status_link='Nulo', status_published='Nulo', 
                    num_reactions=0, num_comments=0, num_shares=0, 
num_likes=0, num_loves=0, 
                    num_wows=0, num_hahas=0, num_sads=0, num_angrys=0) 
        i += 1 
    elif __name__ == '__main__': 
        # Se o ID for válido, extrair informações dos posts dessas páginas. 
        scrapeFacebookPageFeedStatus(pageId[i], access_token) 
    aux += 1 
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D. Script em Python para extração de informações de perfil das páginas de Facebook 

import json 
import datetime 
import csv 
import time 
import requests 
import pymysql 
from config import config, access_token 
 
codINEP = [] 
link = [] 
pageId = [] 
 
with open('listaProf.csv', encoding="utf-8") as csvfile: 
    leitorArquivo = csv.reader(csvfile) 
    for row in leitorArquivo: 
        codINEP.append(row[0]) 
        link.append(row[1]) 
        pageId.append(row[2]) 
 
try: 
    from urllib.request import urlopen, Request 
except ImportError: 
    from urllib2 import urlopen, Request 
 
 
def request_until_succeed(url): 
    req = Request(url) 
    success = False 
    while success is False: 
        try: 
            response = urlopen(req) 
            if response.getcode() == 200: 
                success = True 
        except Exception as e: 
            print(e) 
            time.sleep(0.5) 
            print("Error for URL {}: {}".format(url, 
datetime.datetime.now())) 
            print("Retrying.") 
 
    return response.read().decode( 
        'utf-8')  # Usei o .decode('utf-8') porque estava dando erro: 
"TypeError: the JSON object must be str, not 'bytes'" 
 
 
cnx = pymysql.connect(**config) 
cursor = cnx.cursor() 
 
# cursor.execute ("DROP TABLE IF EXISTS profile") 
cursor.execute("SET NAMES 'utf8';") 
cursor.execute("SET CHARACTER SET 'utf8';") 
cursor.execute("SET character_set_connection='utf8';") 
cnx.commit() 
 
# O "CHARACTER SET utf8mb4" serve para eviar o erro de encode, repassando a 
configuração de UTF-8 ao MySQL. 
table_name = 'profile2' 
table = ("CREATE TABLE `profile2` (" 
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         "  `codINEP` int(11) NOT NULL," 
         "  `pageId` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `nomePagina` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `sobre` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `website` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `email` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `link` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `fan_count` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  PRIMARY KEY (`codINEP`)" 
         ") ENGINE=InnoDB") 
 
 
def create_db_table(): 
    cursor.execute('SHOW DATABASES;') 
    all_dbs = cursor.fetchall() 
    if all_dbs.count((config['database'],)) == 0: 
        print("Creating db") 
        cursor.execute( 
            "CREATE DATABASE {} DEFAULT CHARACTER SET 
'utf8'".format(config['database'])) 
 
    cursor.execute('USE %s;' % config['database']) 
    cursor.execute("SHOW TABLES;") 
    all_tables = cursor.fetchall() 
    if all_tables.count(('pages',)) == 0: 
        print("creating table") 
        cursor.execute(table) 
 
 
add_message = ("INSERT INTO profile2 " 
               "(codINEP, pageId, nomePagina, sobre, website, email, link, 
fan_count)" 
               "VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)") 
 
 
def insert_post(codINEP, pageId, page_name, page_about, page_website, 
page_email, page_link, fan_count): 
    cursor.execute(add_message, 
                   (codINEP, pageId, page_name, page_about, page_website, 
page_email, page_link, fan_count)) 
    cnx.commit() 
 
 
def getFacebookPageFeedUrl(base_url): 
    # Construct the URL string; see http://stackoverflow.com/a/37239851 for 
    # Reactions parameters 
    fields = "?fields=name,about,website,emails,link,fan_count" 
    parameters = "&access_token={}".format(access_token) 
 
    return base_url + fields + parameters 
 
 
def processFacebookPageFeedStatus(statuses): 
    # The status is now a Python dictionary, so for top-level items, 
    # we can simply call the key. 
 
    # Additionally, some items may not always exist, 
    # so must check for existence first 
    page_name = 'None' if 'name' not in statuses.keys() else 
statuses['name'] 
    page_about = 'None' if 'about' not in statuses.keys() else 
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statuses['about'] 
    page_website = 'None' if 'website' not in statuses.keys() else 
statuses['website'] 
    page_email = 'None' if 'emails' not in statuses.keys() else 
statuses['emails'] 
    page_link = 'None' if 'link' not in statuses.keys() else 
statuses['link'] 
    fan_count = 0 if 'fan_count' not in statuses.keys() else 
statuses['fan_count'] 
 
    return ( 
    page_name.encode(encoding="utf-8"), page_about.encode(encoding="utf-
8"), page_website.encode(encoding="utf-8"), 
    str(page_email).encode(encoding="utf-8"), 
page_link.encode(encoding="utf-8"), fan_count) 
def scrapeFacebookPageFeedStatus(page_id, access_token): 
    scrape_starttime = datetime.datetime.now() 
    after = '' 
    base = "https://graph.facebook.com/v2.10" 
    node = "/{}".format(page_id) 
 
    print("Scraping {} Facebook Page: {}\n".format(page_id, 
scrape_starttime)) 
    base_url = base + node + after 
 
    url = getFacebookPageFeedUrl(base_url) 
    statuses = json.loads(request_until_succeed(url)) 
 
    status_data = processFacebookPageFeedStatus(statuses) 
    insert_post(codINEP=int(codINEP[aux]), pageId=pageId[aux], 
page_name=status_data[0], page_about=status_data[1], 
                page_website=status_data[2], page_email=status_data[3], 
page_link=status_data[4], 
                fan_count=status_data[5]) 
 
 
create_db_table() 
 
def peneira(page_id, access_token): 
    after = '' 
    base = "https://graph.facebook.com/v2.10" 
    node = "/{}/posts".format(page_id) 
    parameters = "/?limit={}&access_token={}".format(100, access_token) 
    base_url = base + node + parameters + after 
    url = getFacebookPageFeedUrl(base_url) 
    r = requests.get(url) 
    estado = r.json() 
    if "error" in estado: 
        resultado = estado["error"]["message"] 
    elif estado["data"] == []: 
        resultado = "Sem Dados" 
    else: 
        resultado = True 
    return resultado 
 
 
aux = 0 
 
for i in range(len(pageId)): 
    print('Iniciando o Scrape do: {}'.format(pageId[i])) 
    if peneira(pageId[i], access_token) != True:  # Pular as páginas 
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offline 
        i += 1 
        print('Tentando') 
        insert_post(codINEP=int(codINEP[aux]), pageId=str(pageId[aux]), 
page_name=peneira(pageId[i], access_token), 
                    page_about='Fail', 
                    page_website='Fail', page_email='Fail', 
page_link='Fail', fan_count=0) 
 
    elif __name__ == '__main__': 
        scrapeFacebookPageFeedStatus(pageId[i], access_token) 
        print("\nDone!\n{} Profiless Processed in {}".format(aux, 
datetime.datetime.now())) 
    aux += 1 
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E. Script em Python para extração informações das páginas curtidas pelas escolas no 

Facebook 

import json 
import datetime 
import csv 
import time 
import requests 
import pymysql 
from config import config, access_token 
 
codINEP = [] 
link = [] 
pageId = [] 
 
with open('listaNova.csv', encoding="utf-8") as csvfile: 
    leitorArquivo = csv.reader(csvfile) 
    for row in leitorArquivo: 
        codINEP.append(row[0]) 
        pageId.append(row[2]) 
 
csvfile.close() 
 
try: 
    from urllib.request import urlopen, Request 
except ImportError: 
    from urllib2 import urlopen, Request 
 
 
def request_until_succeed(url): 
    req = Request(url) 
    success = False 
    while success is False: 
        try: 
            response = urlopen(req) 
            if response.getcode() == 200: 
                success = True 
        except Exception as e: 
            print(e) 
            time.sleep(0.5) 
            print("Error for URL {}: {}".format(url, 
datetime.datetime.now())) 
            print("Retrying.") 
 
    return response.read().decode( 
        'utf-8')  # Usei o .decode('utf-8') porque estava dando erro: 
"TypeError: the JSON object must be str, not 'bytes'" 
 
 
cnx = pymysql.connect(**config) 
cursor = cnx.cursor() 
 
#cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS rede") 
cursor.execute('SET NAMES utf8') 
cursor.execute("SET CHARACTER SET utf8") 
cursor.execute("SET character_set_connection=utf8") 
cnx.commit() 
 
# O "CHARACTER SET utf8mb4" serve para eviar o erro de encode, repassando a 
configuração de UTF-8 ao MySQL. 
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table_name = 'rede' 
table = ("CREATE TABLE `rede` (" 
         "  `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT," 
         "  `codINEP` int(11) NOT NULL," 
         "  `pageId` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `nomeLiker` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `idLiker` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  `estado` TEXT CHARACTER SET utf8," 
         "  PRIMARY KEY (`cod`)" 
         ") ENGINE=InnoDB") 
 
 
def create_db_table(): 
    cursor.execute('SHOW DATABASES;') 
    all_dbs = cursor.fetchall() 
    if all_dbs.count((config['database'],)) == 0: 
        print("Creating db") 
        cursor.execute( 
            "CREATE DATABASE {} DEFAULT CHARACTER SET 
'utf8'".format(config['database'])) 
 
    cursor.execute('USE %s;' % config['database']) 
    cursor.execute("SHOW TABLES;") 
    all_tables = cursor.fetchall() 
    if all_tables.count(('pages',)) == 0: 
        print("creating table") 
        cursor.execute(table) 
 
 
add_message = ("INSERT INTO rede " 
               "(codINEP, pageId, nomeLiker, idLiker, estado)" 
               "VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)") 
 
 
def insert_post(codINEP, pageId, nomeLiker, idLiker, estado): 
    cursor.execute(add_message, (codINEP, pageId, nomeLiker, idLiker, 
estado)) 
    cnx.commit() 
 
 
def getFacebookPageFeedUrl(base_url): 
    # Construct the URL string; see http://stackoverflow.com/a/37239851 for 
    # Reactions parameters 
 
    return base_url 
 
 
def processFacebookPageFeedStatus(statuses): 
    # The status is now a Python dictionary, so for top-level items, 
    # we can simply call the key. 
 
    # Additionally, some items may not always exist, 
    # so must check for existence first 
 
    nomeLiker = 'None' if 'name' not in statuses.keys() else 
statuses['name'] 
    idLiker = 'None' if 'id' not in statuses.keys() else statuses['id'] 
 
    return nomeLiker.encode(encoding="utf-8"), idLiker 
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def scrapeFacebookPageFeedStatus(page_id, access_token): 
    scrape_starttime = datetime.datetime.now() 
    after = '' 
    base = "https://graph.facebook.com/v2.10" 
    likes = "/likes?limit=100/" 
    parameters = "&access_token={}".format(access_token) 
    node = "/{}".format(page_id) 
    has_next_page = True 
 
    print("Scraping {} Facebook Page: {}\n".format(page_id, 
scrape_starttime)) 
    while has_next_page: 
        after = '' if after is '' else "&after={}/".format(after) 
        base_url = base + node + likes + after + parameters 
        # Chama as funções de conexão com a cURL e os dados em Json 
        print('Tentando Conexão') 
        url = getFacebookPageFeedUrl(base_url) 
        print('Recuperando statuses') 
 
        statuses = json.loads(request_until_succeed(url)) 
        like = statuses['data'] 
        print('Processando...') 
        # Percorre todos os posts de uma FanPage 
        time.sleep(1.5) 
        for status in like: 
            # status_data = processFacebookPageFeedStatus(status) 
            # Insere as informações recuperadas no banco de dados. 
            insert_post(codINEP=int(codINEP[aux]), pageId=pageId[aux], 
nomeLiker=status['name'].encode(encoding="utf-8"), 
                        idLiker=status['id'].encode(encoding="utf-8"), 
estado='Correto') 
 
        if 'paging' in statuses: 
            after = statuses['paging']['cursors']['after'] 
        else: 
            has_next_page = False 
 
#create_db_table() 
 
 
def peneira(page_id, access_token): 
    after = '' 
    base = "https://graph.facebook.com/v2.10" 
    node = "/{}".format(page_id) 
    parameters = "/likes?limit=100/&access_token={}".format(access_token) 
    base_url = base + node + parameters + after 
    url = getFacebookPageFeedUrl(base_url) 
    r = requests.get(url) 
    time.sleep(1) 
    estate = r.json() 
    if "error" in estate: 
        result = estate["error"]["message"] 
    elif 'data' in estate and estate['data'] == []: 
        result = "Sem Dados" 
    else: 
        result = True 
    return result 
 
 
aux = 0 
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for i in range(len(pageId)): 
    print('Iniciando o Scrape do: {}'.format(pageId[i])) 
 
    if peneira(pageId[i], access_token) != True:  # Pular as páginas 
offline 
        print('Tentando') 
        insert_post(codINEP=int(codINEP[aux]), pageId=str(pageId[aux]), 
nomeLiker= 'Falha', 
                    idLiker='Falha', estado=peneira(pageId[i], 
access_token)) 
        i += 1 
    elif __name__ == '__main__': 
        scrapeFacebookPageFeedStatus(pageId[i], access_token) 
        print("\nDone!\n{} Profiless Processed in {}".format(aux, 
datetime.datetime.now())) 
 
    aux += 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

128 
 

F. Script em Python para desencurtar links encurtados (pycurl) 

import pycurl 
import pandas as pd 
import datetime 
 
def url_unshorter(link): 
    conn = pycurl.Curl() 
    conn.setopt(pycurl.URL, link) 
    conn.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1) 
    conn.setopt(pycurl.CUSTOMREQUEST, 'HEAD') 
    conn.setopt(pycurl.NOBODY, True) 
    conn.setopt(pycurl.TIMEOUT, 30) 
    conn.perform() 
    resultado = conn.getinfo(pycurl.EFFECTIVE_URL) 
    return resultado 
 
input_file = pd.read_csv("resto(google).csv", encoding='utf-8') 
aux = [] 
contador = 0 
 
agora = datetime.datetime.now() 
print('Iniciando em {}'.format(agora)) 
for link in input_file['postLink']: 
    try: 
        aux.append(url_unshorter(link)) 
        print('Link - {}, desencurtado!'.format(link)) 
    except Exception as e: 
        aux.append('Falha - {}'.format(e)) 
    contador += 1 
    if (contador%100)==0: 
        print('{} Links Minerados em {}'.format(contador, 
datetime.datetime.now()-agora)) 
        link = pd.DataFrame(aux) 
        link.to_csv('desencurtados(google).csv', encoding='utf-8') 
 
link = pd.DataFrame(aux) 
link.to_csv('desencurtados(google).csv', encoding='utf-8') 
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G. Script em Python para desencurtar links encurtados (http.client) 

import http.client 
import pandas as pd 
import datetime 
 
def url_unshorter(cliente, head): 
    conn = http.client.HTTPConnection(cliente, timeout=30) 
    conn.request('HEAD', head) 
    response = conn.getresponse() 
    resultado = response.getheader('location') 
    return resultado 
 
input_file = pd.read_csv("resto_http.csv", encoding='utf-8') 
 
aux = [] 
contador = 0 
 
agora = datetime.datetime.now() 
print('Iniciando em {}'.format(agora)) 
 
for index, row in input_file.iterrows(): 
    print(row['cliente'], row['head']) 
    try: 
        aux.append(url_unshorter(row['cliente'], row['head'])) 
        print('Link - {}, desencurtado!'.format(row['head'])) 
    except Exception as e: 
        aux.append('Falha - {}'.format(e)) 
    contador += 1 
    if (contador % 100) == 0: 
        print('{} Links Minerados em {}'.format(contador, 
datetime.datetime.now() - agora)) 
        link = pd.DataFrame(aux) 
        link.to_csv('retorno_2017.csv', encoding='utf-8') 
 
link = pd.DataFrame(aux) 
link.to_csv('desencurtados.csv', encoding='utf-8') 
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H. Rede de Curtidas (SP, MG, CE, RJ, PR, BA) 
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I. Rede de Curtidas (SC, RS, PE, PA, MS, GO) 
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J. Rede de Curtidas (SE, RO, PI, AM, MA, PB) 
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K. Rede de Curtidas (MT, ES, AL, RN, DF, AC) 
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L. Rede de Curtidas (TO, AP, RR) 
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M. Correlações  Acre 

 

N. Correlações  Alagoas 
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O. Correlações  Amapá 

 

P. Correlações  Amazonas 
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Q. Correlações  Bahia 

 

 

R. Correlações  Ceará 
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S. Correlações  Distrito Federal 

 

 

T. Correlações  Espírito Santo 
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U. Correlações  Goiás 

 

 

V. Correlações  Maranhão 
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W. Correlações  Mato Grosso do Sul 

 

X. Correlações  Mato Grosso 
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Y. Correlações  Minas Gerais 

 

Z. Correlações  Pará 
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AA. Correlações  Paraíba 

 

 

BB. Correlações  Paraná 
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CC. Correlações   Pernambuco 

 

 

DD. Correlações  Piauí 
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EE. Correlações  Rio de Janeiro 

 

 

FF. Correlações  Rio Grande do Norte 
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GG. Correlações  Rio Grande do Sul 

 

 

HH. Correlações  Rondônia 
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II. Correlações  Roraima 

 

 

JJ. Correlações  Santa Catarina 
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KK. Correlações  São Paulo 

 

 

LL. Correlações  Sergipe 

 



 

148 
 

MM. Correlações  Tocantins 

 


