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Resumo 

 

O pensamento simmeliano sobre o espaço urbano permanece atual. As mudanças 

nesse espaço – agora, também um espaço informacional – não contradizem as 

qualidades do espaço proposta por Simmel, mas fornecem novos elementos para 

pensar como essas mesmas qualidades se manisfestam. Certas interações 

sociais que, na época vivida por Simmel, só eram possíveis por meio de estruturas 

fixas no espaço, foram reconfiguradas para serem vividas a partir de pontos de 

acesso no ciberespaço. Criaram-se novos espaços e novos lugares – lugares 

situados em espaços informacionais - novas formas de interação que para serem 

chamadas de sociais já não podem ficar restritas ao mundo dos humanos. Este 

trabalho é um esforço analítico dessas mudanças à luz da sociologia espacial de 

Georg Simmel, em especial com as qualidades do espaço apresentadas por ele 

em Sogiology of space (1903), sua análise sobre as características do indivíduo 

metropolitano em A metrópole e a vida mental (1903) e sobre a relevância dos 

sentidos para nas relações sociais em A ponte e a porta (1909), em diálogo com 

autores contemporâneos. 
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Introdução 
 
A seguinte situação motivou a realização deste trabalho: Em agosto de 2013, eu 

estava com uma amiga, durante uma reunião no centro da cidade do Recife, no 

estado de Pernambuco - Brasil. Simultaneamente, alguns protestos eram 

realizados nas ruas próximas (greve de rodoviários e rodoviárias, manifestações 

contra o ato médico, entre outras). Ao término da reunião, minha amiga 

imediatamente acessou, do seu smartphone, o aplicativo chamado Waze. Ela nos 

explicou que, ao conectar-se ao Waze, poderia ver a localização de outros 

usuários conectados, ao mesmo tempo em que informava a sua. Além disso, as 

pessoas publicavam mensagens sobre o trânsito, informando obras, acidentes, 

falta de sinalização ou outros eventuais acontecimentos causadores de 

engarrafamentos. Somente após uma consulta ao aplicativo, minha amiga definiu 

o curso que iria tomar. Ela lembrou de deixar o aplicativo ligado para manter 

outras pessoas informadas sobre seu percurso e, quem sabe, auxiliá-las nas suas 

tomadas de decisão.  

 

A situação acima relatada desencadeou algumas reflexões acerca da novas 

formas de relações sociais com o espaço urbano, originárias da ubiquidade do 

ciberespaço, potencializado pelas mídias locativas digitais3. Essas reflexões foram 

construídas em diálogo com a sociologia espacial de Georg Simmel, em especial 

com as qualidades do espaço apresentadas por ele em Sogiology of space (1903), 

sua análise sobre as características do indivíduo metropolitano em A metrópole e 

                                                 
3 Para Lemos (2007), o termo mídia locativa  digital classifica os  dispositivos informacionais que 
dialogam com lugares físicos, produzindo e distribuindo informações a partir de e para localidades 
físicas.  



 

 

a vida mental (1903) e sobre a relevância dos sentidos para nas relações sociais 

em A ponte e a porta (1909).  

  

Sobre a sociologia do espaço de Georg Simmel 
 
Para entender a sociologia espacial de Simmel, é importante salientar que, para 

ele, “o conceito de sociedade significa a interação psíquica entre indivíduos” 

(1917/2006, p. 15), ou seja, a unidade de análise dos fenômenos sociais são as 

interações sociais, mais especificamente aquilo que ele denomina sociações – “a 

forma (…) na qual os indivíduos, em razão dos seus interesses – sensoriais, 

ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes (...)– se 

desenvolvem conjuntamente em direção a uma unidade no seio da qual esses 

interesses se realizam” (1917/2006, p. 60-61). Em diferentes momentos de sua 

obra, Simmel destaca que analisar a sociedade apenas mediante  o estudo de 

sociações institucionalizadas, como as igrejas, a família e as corporações, 

equivale a estudar a anatomia humana apenas ao nível dos grandes órgãos, 

descartando o aspecto microscópico, fundamental e negligenciado a olho nu 

(1917/2006, 1907/1997). É com essa perspectiva sociológica que Simmel propõe 

cinco qualidades do espaço, a saber: a exclusividade, as fronteiras, a fixação de 

formas sociais, distância e proximidade e o movimento no espaço.  

 

Segundo Simmel, cada porção do espaço possui uma particularidade, é única. Ao 

caracterizarmos uma porção do espaço físico com a presença de um objeto, por 

exemplo, estamos atribuindo um caráter único àquele espaço, que só pode ser 

ocupado por aquele objeto e, como cada objeto está restrito a um lugar no espaço, 

aquele espaço é único. À maneira do princípio metafisico da impenetrabilidade, 

segundo a qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, Simmel 

defende que certas formações sociais como os estados não podem ocupar a 

mesma extensão espacial. Contudo, o mesmo não se aplicaria às cidades, que 



 

 

podem emanar “ondas de influência” sobre a vida intelectual, econômica ou 

política de outras cidades, o que constituiria uma forma de coexistência espacial 

em um plano subjetivo. Similarmente, diferentes grupos sociais (como os grupos 

religiosos, por exemplo) podem coexistir na cidade, embora possam permanecer 

vinculados a espaços físicos exclusivos – igrejas, templos, sedes em geral. 

 

Um espaço exclusivo é também um espaço delimitado. É preciso indicar onde ele 

termina e um novo espaço se inicia – criam-se, assim, as fronteiras. Simmel 

relaciona as fronteiras às molduras de uma obra de arte, para quem estas 

possuem duas funções distintas: assegurar a unidade da obra (dentro da moldura, 

tudo é a obra) e delimita seu espaço. A moldura é, assim como outras fronteiras 

espaciais, protetora e restritiva. Para a sociedade, as fronteiras conotam um senso 

de unidade que caracteriza as formas de interação estabelecidas entre as partes 

desse todo. O engajamento em sociações estabelecidas com algo para além 

dessa fronteira, já configura um diferencial nessas novas interações. Portanto, 

determinam as formas de relação estabelecidas entre os elementos internos e dos 

elementos internos com externos. As fronteiras são socialmente significativas 

tanto para as relações interpessoais (ideia de propriedade, limites legais) como em 

sua configuração política (fronteira entre nações incita o nacionalismo, por 

exemplo), pelo sentimento de pertencimento inerente ao posicionamento relativo a 

fronteira – dentro ou fora. 

 

A terceira qualidade do espaço, a fixação de interações sociais no espaço, 

determina, para Simmel, a estrutura que os grupos sociais deverão ter. O 

estabelecimento de laços entre membros de um grupo nômade ocorre 

diferentemente dos grupos sedentários, nos quais o território em si já contribui 

para o espírito de unidade do grupo. Alguns tipos de interação só são possíveis a 

partir de um ponto físico, como é o caso do aluguel de imóveis. Em alguns casos, 



 

 

um ponto fixo no espaço é importante para a existência e/ou manutenção de 

grupos sociais, como é o caso das turmas escolares, grupos religiosos etc. 

 

Simmel entende que alguns desses grupos podem existir sem que as pessoas 

entrem em contato físico, permanentemente ou por um período de tempo, mas 

acredita que quando não há distância a ser transposta, as possibilidades de 

modificação na coesão do grupo são inumeráveis. É nesse ponto que ele se 

debruça sobre as sensações de proximidade e distância nas relações sociais. 

Mesmo fisicamente separados, os indivíduos podem sentir-se próximos através do 

uso de meios de comunicação indireta ou pela fantasia (por uma ilusão de 

proximidade criada pela emoção). Sentir-se próximo mesmo quando há 

distanciamento físico está diretamente relacionado ao desenvolvimento da 

consciência, a uma possibilidade de racionalização. Essa capacidade também é 

discutida em A metrópole e a vida mental (1903). Tanto nesse texto quanto em 

Sociology of space (1903), Simmel defende que indivíduos em constante 

excitação sensorial desenvolvem o intelecto para, por meio da abstração e da 

dormência dos sentidos, afastarem-se da agitação e confusão que os rodeia. Esse 

seria o estado dos moradores da metrópoles, “sede da economia monetária” 

(1903, p. 176, tradução nossa) A monetização da vida metropolitana – a redução 

de todo valor a um preço, quantificável e mensurável -  corrobora para a 

racionalização dos indivíduos: tudo passa a ser medido por uma mesma unidade 

valorativa, por uma unidade monetária. Assim, a necessidade de distanciamento 

dos estímulos sensoriais é consoante com a maior racionalização trazida pela vida 

monetizada. Ambas ampliam a capacidade de abstração para a manutenção da 

sensação de proximidade nas relações interpessoais, apesar da separação física. 

 

Por fim, a quinta e última qualidade do espaço: a possibilidade de locomover-se, 

de mudar de um espaço para outro. Essa mudança é feita tanto por grupos como 

por indivíduos em exercício de uma função (caixeiros-viajantes) ou em viagens de 



 

 

lazer. Sobre essa qualidade, Simmel destaca que a vida moderna foi minando as 

necessidades de se deslocar no espaço para ter acesso a serviços, bens e 

conhecimento. A existência de uma consciência de unidade social, resultado da 

criação de instituições fixas e permanentes, do conhecimento de pontos de 

contato comuns e da comunicação escrita teriam anulado as razões sociais para 

grande parte dos deslocamentos espaciais. No entanto, quando esses recursos 

modernos falham ou são suprimidos  por alguma razão, é imperativo viajar. 

Professores, artistas, artesãos e outros profissionais costumavam se deslocar 

muito mais antes dos tempos modernos. Era a mobilidade dessas pessoas que 

permitia as trocas materiais e culturais, mediadas pelas subjetividades dos 

indivíduos em circulação. A circulação pelo espaço era ainda, para Simmel, uma 

forma de manter a unidade política ou religiosa. Visitas oficiais de representantes 

do Estado ou da igreja são também recursos para manter a coesão dessas 

instituições, reforçando os laços entre os membros pela sensação de proximidade 

física (já discutida anteriormente). 

 

Ainda sobre o deslocamento no espaço, Simmel escreveu também um breve 

ensaio intitulado A ponte e a porta (1909). No texto, Simmel afirma que o homem 

tem uma necessidade de demarcar os caminhos pelos quais transita, 

demonstrando um desejo de junção e de “coagular o movimento em uma estrutura 

sólida” (1909/1997, p. 184). A expressão máxima desse desejo seria a ponte, pois 

ela não é apenas uma materialização de uma rota trilhada, mas também uma 

“resistência ativa”, uma intervenção para a transposição de um obstáculo. A ponte 

propicia o surgimento de rotas por lugares onde o trânsito era, no mínimo, árduo e, 

outras vezes, impossível. Ainda que ponte crie novas possibilidades para transitar, 

permitindo desbravar novos espaços, ela é apenas a conexão entre dois pontos 

preestabelecidos – ao percorremos a ponte, só podemos sair dela por onde 

entramos ou prosseguir para seu outro extremo. Uma vez conhecidos os dois 

lados, não há mistério. A ponte conecta, mas é restritiva. 



 

 

A porta para Simmel é  “o elo entre o espaço dos humanos e tudo que permanece 

fora isso. Ela transcende a separação entre o interior e o exterior.” (1909/1997, p. 

185, tradução. nossa) Onde a ponte é transposição e limitação, a porta é 

expansão e transcendência – é a passagem na parede que permite adentrar 

infinitos, seguindo trajetórias imprevistas. Para além da porta, tudo é caminho.  

 

Ponte, porta, janela e parede são, por fim, expressões físicas e simbólicas das 

relações dos seres humanos com o espaço que os rodeia e com os outros seres. 

Os indivíduos também são conectores, fronteiras e comunicadores - são universos 

particulares e materializam seus limites psicológicos em construções físicas, que 

permeiam, determinam e são determinadas pelas relações interpessoais. 

 

Pelo exposto acima, pode-se concluir que o espaço, para Simmel, é onde as 

sociedades acontecem, ou seja, onde as interações psíquicas entre os indivíduos 

tomam formas (sociação). O espaço seria, portanto, tanto uma construção 

intersubjetiva, originário das interações sociais, como uma área geográfica na qual 

os indivíduos dessas relações estão localizados fisicamente.  

 
Simmel e as novas espacialidades  
 

Para Dourish e Harrison (1996 apud Santaella, 2008a), o espaço tal qual é a 

presentado por Simmel é, na verdade espaço e lugar.  A dimensão social do 

espaço é o lugar, é sentido atribuído a uma parte do espaço tridimensional pelos 

usos feito desse e nesse recorte espacial. Um século, aproximadamente, separa 

os trabalhos de Simmel e os de Doursih e Harrison. Ao longo desse tempo, as 

relações humanas com e no espaço sofreram grandes transformações que 

impulsionaram repensar não apenas o espaço físico, mas também os espaços 

subjetivos - os lugares. Entre essas mudanças, está o encurtamento das 

distâncias físicas pelo desenvolvimento e popularização de novos meios de 



 

 

transporte (automóveis, metrôs, aviões). Em parte, esse encurtamento também foi 

o responsável pela diminuição das distâncias psíquicas devido à melhoria dos 

serviços de comunicação (telefonia, correios) e, especialmente, pelo 

desenvolvimento da rede mundial de computadores (world wide web), conectada 

via internet. 

 

O acesso à rede era restrito a alguns centros de pesquisa e realizado apenas a 

partir de certos computadores. Isso significava que, embora a circulação dos 

dados fossem importante,  era limitada a uma parcela ínfima da população 

mundial, e sua penetração na vida cotidiana era praticamente insignificante. Foi 

ainda nesse contexto que ciberespaço4 começou designar “o meio de 

comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores”. Mais que isso, 

o ciberespaço passou a ser entendido como um universo paralelo, o cenário de 

uma realidade virtual onde novas relações socioculturais se estabelecem dando 

origem à cibercultura. Integrar-se à cibercultura exigia, no entanto, um dispositivo 

conectado à internet e sociar-se a outros indivíduos com base nas experiências 

virtuais mediadas por esses dispositivos. Era preciso sentar-se à frente de um 

computador para mergulhar no ciberespaço. Com o passar do tempo, os 

dispositivos com a acesso a internet avançando em portabilidade e a qualidade do 

acesso à rede aumentou. Dispositivos e acesso foram se popularizando.  

 

A promessa de universalização do acesso a rede foi, até certo ponto, se 

concretizando. Se antes era necessário um computador de mesa, ligado a um 

ponto de energia e a um cabo de rede para acessar o chamado ciberespaço, hoje, 

não é preciso mais que um pequeno laptop, tablet ou smartphone. O processo até 

ritualístico de sentar-se à mesa do computador para adentrar o ciberespaço é 

suprimido: enquanto dirige o carro ao término da reunião, minha amiga projeta a 
                                                 
4 O termo ciberespaço foi utilizado pela primeira vez em 1984, no romance de ficção científica 
cyberpunk Neuromancer,  de William Gibson. 



 

 

rota física em um mapa virtual, enviando informações sobre trânsito por meio do 

seu smartphone. Gradualmente, a rede vai se tornando não só globalmente 

acessível como ubíqua. Em todo lugar e de todo lugar, podemos – e,  em boa 

parte, já o fazemos – enviar mensagens de texto, realizar ligações, repassar 

localizações via GPS (global positioning system). Ao mesmo tempo, as 

informações recebidas influenciam nossas ações, sendo em muitos casos 

determinantes da forma como vamos agir.  

 

Desde Georg Simmel, objetos e dispositivos – materiais ou virtuais – têm 

ganhado, paulatinamente, ênfase nas teorias sociais. São interações humanas 

mediadas por computador e são relações humanas com computadores – em 

ambos os casos, são relações sociais, pois se considerarmos os princípios 

propostos por Bruno Latour, aquilo que entendemos como “social” deve abarcar 

tanto os elementos humanos como não-humanos, pois não há uma sociedade na 

qual os elementos não-humanos não sejam determinantes nos processos 

interativos humanos (FREIRE, 2006).  Nas palavras de Latour:  

 

Se você puder, com a maior tranquilidade, sustentar que 

pregar um prego com ou sem um  martelo, [...]  andar na rua 

com ou sem roupas, zapear a televisão com ou sem o 

controle remoto, […] administrar uma empresa com ou sem a 

contabilidade são exatamente as mesmas atividades, que a 

introdução desses implementos comuns não muda nada “de 

importante” na realização  das tarefas, então você está 

pronto para visitar a Terra Longínqua do Social e 

desaparecer daqui. Para todos os outros membros da 

sociedade esses implementos fazem muita  diferença e são, 

pois, segundo nossa definição, atores – ou, mais 



 

 

exatamente, partícipes no curso da ação que aguarda 

figuração (LATOUR apud PRATES, 2013) 

 

Desse modo, a análise do social já não pode ser dissociada dos elementos não-

humanos, o que torna-se cada vez mais evidente quando observado o quadro de 

pervasividade computacional na vida cotidiana contemporânea, exposto 

anteriormente. Hoje, os elementos não-humanos que suportam o ciberespaço – 

internet, servidores, computadores, GPS, tablets, smartphones - e as relações 

sociais estabelecidas com e a partir deles implicam na criação de novos espaços 

chamados por alguns de espaços informacionais (LEMOS, 2008, 2009), espaços 

híbridos (SILVIA, 2006 apud SANTAELLA, 2008b) ou espaços intersticiais 

(SANTAELLA, 2007, 2008a, 2008b) – são zonas de interseção entre o 

ciberespaço e o espaço físico, criando lugares (retomando aqui o conceito de 

Dourish e Harrison) caracterizados por uma imbricação entre digital e físico.  

 

A vida urbana das cidades realiza-se nesses espaços informacionais. Nesse 

ponto, podemos retomar a exclusividade do espaço, de Simmel. Assim como as 

“ondas de influência” transcendem as fronteiras físicas entre as cidades, o influxo 

do ciberespaço penetra os espaços físicos, criando lugares dentro de lugares – ao 

mesmo tempo em que estamos dentro do ônibus, também estamos participando 

de um evento no facebook e interagindo com outras pessoas em chats virtuais. O 

espaço físico, é claro, continua único, mas os lugares se multiplicam. Se 

coexistência de grupos sociais distintos em um mesmo espaço era já era 

apontado por Simmel, hoje, com o advento das mídias locativas, multiplicam-se 

não apenas as localidades, mas também  há a potencialização de ubiquidade do 

ser humano – presente virtualmente em diversos lugares. 

 

Naturalmente, o pertencimento a diversos lugares é limitado. As fronteiras 

continuam existindo. O acesso ao ciberespaço, mesmo nas cidades, não é 



 

 

irrestrito, embora o acesso às tecnologias comunicativas esteja cada vez mais 

disseminado, devido ao barateamento do custos dos dispositivos eletrônicos para 

tal. Sobre isso, vale ressaltar que mesmo os indivíduos excluídos de uma 

participação ativa para a alimentação de informação no ciberespaço (sem internet, 

dispositivos GPS ou aparelhos celulares), continuam sendo afetados por eles: 

informações sobre o trânsito compartilhados via twitter também são publicados no 

telejornal local, e informações sobre restaurantes, compartilhadas em aplicativos 

para smartphone são repassados em conversas de mesa de bar.  

 

As fronteiras de penetrabilidade dos conteúdos compartilhados nos ciberespaço 

são fluidas -  as sociações podem existir simultaneamente em ambientes virtuais e 

físicos. A fluidez de conteúdos pelo ciberespaço levantou novas questões relativas 

à propriedade e aos limites legais, em especial no tocante à propriedade 

intelectual e privacidade de dados pessoais. Com a intensificação das trocas de 

conteúdos nos espaços informacionais, a potencial para criar colaborativamente, 

seja com colegas no escritório ao lado ou com pessoas do outro lado do mundo - 

foi ampliado. Os indivíduos passam a criar conjuntamente também pontos fixos no 

espaço informacional (físicos e virtuais) a partir dos quais as sociações se 

estabelecem. Assim, a fixação das interações sociais no espaço ganha uma nova 

dimensão.  

 

Certas interações sociais que, na época vivida por Simmel, só eram possíveis por 

meio de estruturas fixas no espaço, foram reconfiguradas para serem vividas a 

partir de pontos de acesso no ciberespaço. Um exemplo disso são serviços de 

internet banking, que permitem manipular contas bancárias através do acesso à 

internet. Em um plano mais subjetivo, a fixação no espaço também pode 

relacionar-se com as sensações de proximidade e distância. Lemos (2009) que a 

possibilidade de comunicação simultânea a qualquer momento e de qualquer 

lugar, através da troca de mensagens de texto (SMS, chats), fotografias, vídeos 



 

 

permite compartilhar um momento com o outro, apesar as distâncias físicas. 

Lemos utiliza o exemplo dado por Turkle, no qual sua filha em viagem à Paris 

mantem trocas síncronas de fotos e mensagens a cada instante, relatando cada 

momento do passeio. Embora fisicamente afastada da família e dos amigos, ela 

mantinha laços sociais e emocionais com essas pessoas, talvez, mais 

consolidados do que aqueles estabelecidos em Paris. Emocionalmente, a filha de 

Turkle fixou-se em sua cidade natal, mesmo circulando pela capital francesa. 

 

Todas as facilidade trazidas com o desenvolvimento de novas técnicas de 

comunicação, naturalmente, indireta não conseguiram suprimir a necessidade de 

se deslocar pelo espaço. Dos tempos de Simmel para cá, curtos e longos 

deslocamentos no espaço continuam importantes – visitas de autoridades 

religiosas e políticas ainda continuam impactando sobre união entre pessoas, 

grupos e nações. Certos profissionais precisam viajar porque trabalham para uma 

empresa transnacional, com filiais em vários lugares do mundo; outros, para a 

promoção do seu trabalho – escritores viajam para lançar seus livros, músicos 

ainda saem em turnês com suas bandas para vender sua música. As vivências de 

ordem virtual ainda não se equiparam à experiência de estar fisicamente nos 

lugares. 

 

Mover-se no espaço sem finalidade costuma ser uma atitude condenável pelas 

sociedades. Simmel apresenta esse repúdio pela figura do vagabundo, aquele que 

vaga pela compulsão pela mobilidade, destacando o desprezo que grupos 

sedentários apresentam por ele:  

 

But the settled elements do not persecute the vagabond 

solely because they hate him, but they also hate him because 

they must persecute him for the sake of their own self-

preservation.(SIMMEL, 1903/1997, p. 168) 



 

 

 

Para Lemos (2009), essa tensão deriva da inadequação do vagabundo aos 

padrões da vida moderna. Segundo ele, “os processos civilizacional e industrial 

nada mais são do que formas de controle social com o intuito de barrar e 

disciplinar o errante, o vagabundo, o flâneur, figuras vistas como disfuncionais à 

sociedade racionalista”. Para Attalli (apud Lemos, 2009), a cibercultura surge para 

reivindicar o nomadismo e o movimento, próprios da vida social.  

 

Pode-se pensar que a civilização não só procurou engessar os indivíduos em uma 

estrutura de controle social os indivíduos, mas acabou por engessar o próprio 

movimento dos espaços ocupados pela sociedade racionalista: as cidades. A falta 

de planejamento no desenvolvimento estrutural, o aumento da densidade 

demográfica e do número de automóveis têm direcionado o debate público para 

questões de mobilidade urbana. As dificuldades geradas para circular pelas ruas 

da cidade transportam as pessoas para pontos no ciberespaço onde possam 

buscar alternativas para se deslocarem fisicamente. Aqui, podemos repensar na 

experiência da minha amiga com o Waze, o aplicativo criado para auxiliar pessoas 

a ser locomoverem pela cidade. Na presença de barreira físicas à mobilidade, 

espaços informacionais apresentam alternativas virtuais para tentar superar esses 

obstáculos. Usando as metáforas de Simmel, eles criam portas onde só havia 

pontes, caminhos já demarcados. Nesses pontos, as mídias locativas tem sido 

essenciais. Para Lemos, elas “criam espacializações”, propiciam uma “mobilidade 

ampliada” (LEMOS, 2009) e não são neutras: aqueles que se movem mais 

facilmente pelo ciberespaço são os mesmos que ainda tem maiores possibilidades 

de se mover  pelos espaços físicos. Minha amiga só pode acessar o Waze porque 

ele dispunha de um smartphone, com conexão via internet e ao GPS. O 

ciberespaço cria portas, mas para isso é preciso percorrer a longa ponte de 

acesso aos dispositivos e à rede. Caso contrário, é preciso continuar trilhando os 

caminhos trilhados por aqueles que também se movem pelo ciberespaço. 



 

 

 

As mídias locativas também são utilizadas para vigilância, monitoramento e 

controle. Participar de espaços informacionais, cuja presença de mídias locativas 

é extensiva, é submeter-se a essas formas de poder. Quando minha amiga 

acessa o Waze, ela permite que os dados de geolocalização dela sejam 

compartilhados com a empresa criadora do aplicativo e com outros usuários. A 

privacidade fica comprometida. Viver em espaços informacionais,  das mídias 

locativas e da computação ubíqua e pervasiva é, também, torna-se vulnerável, 

abrir mão da privacidade em uma tentativa de superar o sedentarismo da vida 

civilizada das cidades. 

 

Considerações finais  
 
O pensamento simmeliano sobre a sociologia do espaço permanece atual. As 

mudanças no espaço urbano – agora, também um espaço informacional – não 

contradizem as qualidades do espaço proposta por Simmel, mas fornecem novos 

elementos para pensar como essas mesmas qualidades se manisfestam. Para 

Pierre Lévy (COELHO, 2013), toda interpretação é um processo de virtualização e 

toda ação é um processo de atualização, e o contínuo virtualização-atualização é 

o que constitui o real. Assim, as interações sociais são feitas de processos de 

virtualização, pois são construções intersubjetivas que se atualizam, convertendo-

se em ações nos espaços. As novas formas de transitar pelos espaços, advindos 

dos avanços tecnológicos no tocante aos meios de transporte e aos meios de 

comunicação reconfiguraram as formas de virtualização e, portanto, as formas de 

agir nos espaços. O ciberespaço ampliou o potencial de virtualização da vida, 

alterando todas as ações que permeiam aquilo que entendemos como realidade. 

Criaram-se novos espaços e novos lugares – lugares situados em espaços 

informacionais - novas formas de interação que para serem chamadas de sociais 

já não podem ficar restritas ao mundo dos humanos. O ciberespaço propicia a 



 

 

novidade, nem sempre a liberdade -  ele também contribui para a manutenção de 

velhas formas sociais, como a dominação e subordinação e a estratificação social.  
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