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RESUMO 
 

 
 

O uso de sites de redes sociais como o Facebook para o estabelecimento de relações 
interpessoais cresceu nos últimos anos, com isso os padrões de comunicação foram 
gradativamente afetados, por conseguinte o meio social também, afinal, não há como 
dissociá-los. Esta pesquisa centra-se no objetivo geral de analisar de que modo o Facebook 
modifica a comunicação interpessoal entre alunos do curso de Comunicação Social da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Especificadamente esse estudo 
almeja desvendar a finalidade do público escolhido ao optar por este tipo de comunicação 
mediada. Este trabalho é fundamentado na pesquisa qualitativa, com proposta de atingir um 
estudo com método etnográfico. As discussões realizadas e os resultados encontrados a partir 
do desenvolvimento desta pesquisa, mostram-se essenciais para os estudos dos sites de redes 
sociais na internet, por meio do estudo fez-se um levantamento acerca do assunto, e dessa 
forma, aprofundou-se os nossos conhecimentos. A partir desta pesquisa foi possível perceber 
que a audiência pesquisada faz uso frequente da rede social Facebook para estabelecer 
conversação com os demais colegas de sala. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Redes Sociais; Comunidades Virtuais; Facebook; Interação 
Mediada. 
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ABSTRACT* 

 
 
The use of social networking sites like Facebook to establish interpersonal relationships has 
grown in recent years, with that communication patterns were gradually affected, therefore 
the social environment too, after all, there is no way to dissociate them. This research focuses 
on the general objective to analyze how Facebook changes the interpersonal communication 
between students of Social Communication at the University of Rio Grande do Norte 
(UERN). Specifically this study aims to unravel the purpose of the public chosen to opt for 
this type of mediated communication. This work is based on qualitative research, including 
proposals to achieve a study with ethnographic method. The discussions held and the results 
from the development of this research, appear essential for studies of social networking sites 
on the Internet, through the study we carried out a survey on the subject, and thus deepened 
the our knowledge. From this research it was revealed that the surveyed audience makes 
frequent use of the social network Facebook to establish conversation with other classmates. 
 
Keywords: Communication, Social Networks, Virtual Communities, Facebook, Mediated 
Interaction. 
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INTRODUÇÃO  

 

A sociedade contemporânea é marcada por uma vigente transição, em que tudo se 

encontra num constante processo de mudança. O telefone já não é uma ferramenta usada 

somente para a comunicação falada, as novidades tecnológicas surgem velozmente, tornando-

se quase impossível resistir a tais fenômenos. Dentro desse contexto não fica difícil encontrar 

diariamente novas formas de interação mediada, que ganharam força significativa com o 

surgimento da internet e posteriormente com a sua acessibilidade. 

A constante presença das interações mediadas pelo computador na vida das pessoas 

tornou-se intensa, visto que, as mesmas se tornaram um canal bastante utilizado na 

comunicação interpessoal na sociedade contemporânea. O uso de sites de redes sociais como 

o Facebook para o estabelecimento de relações interpessoais cresceu nos últimos anos, com 

isso os padrões de comunicação foram gradativamente afetados, por conseguinte o meio 

social também, afinal, não há como separá-los. 

Por conta dessas observações, considerando o fato das redes sociais estarem 

modificando as formas de comunicação interpessoal, será avaliado nessa pesquisa o site de 

redes sociais Facebook. A escolha dessa rede, perante as tantas outras disponíveis na web, 

deu-se devido à sua popularidade, conquistando centenas de milhares de adeptos em todo o 

mundo, surpreendentemente atingindo as classes mais pobres, inclusive até, aquelas que 

resistiam incansavelmente contra tais novidades.  

Esta pesquisa visa descobrir o funcionamento do Facebook, no que diz respeito as 

implicações no meio social. Como se sabe as interações contidas nesse tipo de canal são 

diferentes daquelas realizadas com a presença física de seus interlocutores, o que vem a 

acarretar variações na comunicação interpessoal, ocasionando dessa forma, novas maneiras de 

sociabilidade.  

O presente trabalho objetiva-se a responder a seguinte problemática: De que maneira 

o site de redes sociais Facebook pode interferir no processo de comunicação interpessoal entre 

os jovens? A preferência por este público deu-se pelo fato dos jovens utilizarem a rede 

intensamente para estabelecer relações interpessoais.  

Será usado como público alvo os estudantes do curso de Comunicação Social da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que servirão de fonte de dados para o 

desenvolvimento da pesquisa proposta.  O recorte foi necessário para restringir o universo da 

pesquisa, uma vez que, seria impossível acompanhar as interações de milhares de usuários 
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que o Facebook carrega. Esta pesquisa centra-se no objetivo geral de analisar de que modo a 

rede social Facebook modifica a comunicação interpessoal de alunos do curso de 

Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Especificadamente esse estudo almeja desvendar a finalidade do público escolhido ao optar 

por este tipo de comunicação mediada; identificar os impactos que a rede social Facebook 

provoca nas formas de comunicação convencionais, e por fim, avaliar os recursos atrativos 

que a rede possui perante outros canais de comunicação. 

Este trabalho é fundamentado na pesquisa qualitativa, que visa a assimilação intensa 

e holística dos fenômenos a serem estudados, contextualizando-os e reconhecendo a sua 

característica dinâmica, freqüente e notória na pesquisa social (FRAGOSO, 2011). 

Evidentemente a enormidade e a complexidade do mundo inviabilizam a realização de 

observações com esse grau de abrangência e os pesquisadores são obrigados a escolher uma 

parte da realidade e focar nela sua atenção.  

A internet dificulta o processo de recorte de amostra devido a sua larga escala: são 

centenas de milhares de internautas; heterogeneidade (grande variação de identidades e 

contextos); dinamismo (todos os elementos estão suscetíveis a alterações), e a configuração 

do conjunto se modifica instantaneamente. Conhecer esse universo é decisivo para o 

pesquisador que adentra no ciberespaço. Conforme aponta (FRAGOSO, 2011, p. 52) “Os 

questionamentos e problematizações em torno do objeto internet mostram-se essenciais para o 

planejamento das diversas etapas da pesquisa, especialmente a coleta e analise de dados”.  

Devido a essa limitação, selecionou-se um subconjunto dentro do Facebook, esse 

recorte é denominado amostra. Se tratando de pesquisas de caráter qualitativo as amostras [...] 

“buscam selecionar os elementos mais significativos para o problema da pesquisa [...] são, 

portanto, tipicamente intencionais” (FRAGOSO, 2011, p.68). 

Trabalhar com amostras torna-se viável em pesquisas do gênero, uma vez que, o 

número de pessoas é incontável, e sua analise por completo está fora da realidade, pois 

universo de pesquisas na internet é amplo e heterogêneo. A estratégia de escolha da amostra 

foi por critério, onde “são selecionados elementos que apresentam uma determinada 

característica ou critério pré-definido (FRAGOSO, 2011, p.80).  

Nesse tipo de pesquisa o menos importante é o número de componentes da amostra, 

os elementos desta são selecionados de acordo com as características necessárias para a 

observação e motivações que regem a pesquisa. Como já foi falado o recorte foi feito devido a 

abrangência da internet, mas também se deu pelo fato dos participantes usarem o site de redes 
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sociais Facebook com frequência, estendendo e ampliando seus contatos e interações através 

da ferramenta.  

Como se sabe, para a realização de qualquer trabalho científico é necessário também 

um embasamento teórico, este por sua vez compõe grande parcela da pesquisa. Neste caso 

não foi diferente, recorre-se a literatura em busca de autores que se adequassem ao tema, 

visando absorver suas contribuições para o campo da comunicação. Dessa forma a leitura 

serviu de ponto de partida para entender o tema e o pensamento de autores renomados acerca 

da problematização desta pesquisa. 

A instigação primária de estudar esse tema partiu de discussões realizadas em sala 

referentes à disciplina de Teoria da Comunicação I, ministrada pela professora Dra. Marcília 

Gomes, na qual foram estudadas mais detalhadamente as novas formas de interação mediada, 

seus efeitos na comunicação, e conseqüentemente na sociedade, dando ênfase no 

procedimento de suplementação das interações face a face por formas de interação mediada. 

Conceitos estes desenvolvidos por John B. Thompson, em seu livro: A mídia e a 

modernidade, que por sua vez também serviu de estímulo para a escolha do tema, uma vez 

que, o material traz inúmeras colaborações para o campo da comunicação social. 

O interesse em estudar as interações mediadas pelo computador, especificadamente o 

site de redes sociais Facebook, partiu também da percepção de que as pessoas na sociedade 

atual estão cada vez mais formando vínculos interpessoais sem a necessidade do contato 

direto, devido às novas possibilidades de comunicação encontradas na web.  

Aborda-se inicialmente neste trabalho as primeiras alternativas de interação 

interpessoal desenvolvidas pelo homem, afinal, conhecer a história da comunicação é 

fundamental para se contextualizar no tema, e compreender como sucedeu a evolução da 

comunicação, desde as primeiras manifestações de conversação estabelecidas, até a aparição 

dos meios de comunicação de massa, que conhecemos e utilizamos atualmente. Nesta etapa 

da pesquisa usou-se as contribuições de Costella (2002), destacando a evolução do 

computador e a aparição da internet. 

Aprofundou-se nas formas de interação que o uso dos meios de comunicação propicia 

na vida das pessoas, usando as três tipologias de interação desenvolvidas por Thompson 

(1998). Sequencialmente é detalhada a interação mediada pelo computador através de sites de 

redes sociais na internet, recorreu-se a Primo (2003) para melhor entendimento.  

Foi feito um breve histórico acerca do surgimento dessas redes, discutindo seus 

conceitos e elementos a partir do pensamento de Recuero (2009). Apresentou-se também as 
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redes que fazem mais sucesso no país, e as ferramentas comunicacionais por elas 

disponibilizadas. 

O estudo dos sites de redes sociais na internet ganhou força significativa na 

contemporaneidade. Muitos pesquisadores se destinam ao seu estudo, e com isso diferentes 

formas de validar suas pesquisas surgiram. A partir do desenvolvimento da internet como 

meio de comunicação e construção de grupos sociais, estudiosos perceberam que poderiam 

utilizar técnicas de pesquisa etnográfica neste campo. “A internet pode ser tanto objeto de 

pesquisa (aquilo que se estuda) quanto local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é 

realizada) e, ainda, instrumento de pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta de dados 

sobre um dado tema ou assunto” (FRAGOSO, 2011, p. 17). 

Em virtude dessa capacidade, optou-se por aplicar o método etnográfico neste 

trabalho. A pesquisa etnográfica na internet recebe várias nomenclaturas, neste caso adotou-se 

o termo etnografia virtual. A etnografia funciona através da imersão do pesquisador no 

próprio meio, onde se busca resultados na vivência e no compartilhamento de experiências 

dentro do campo escolhido, sem desconsiderar seu contexto histórico e contemporâneo.  

A aplicação deste método consiste na parte final do trabalho, analisando a própria 

ferramenta, neste caso um grupo específico do Facebook. Essa etapa se encarrega de 

encontrar respostas que possam auxiliar nos questionamentos apresentados nos objetivos da 

pesquisa, a fim de formular resultados que venham a contribuir nos estudos referentes aos 

sites de redes sociais. 

O grupo selecionado como amostra é composto por alunos do curso de Comunicação 

Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O referido grupo possui cinquenta 

e oito membros, dentre eles dois são professores da universidade. O conjunto possui ainda três 

administradores, um deles faz parte do corpo docente da faculdade de Comunicação, e os 

outros dois são alunos. É relevante salientar que do número total de membros do grupo, sete 

não são alunos do terceiro período, mas, as publicações e interações estabelecidas são regidas 

pelos estudantes do semestre referenciado. Esses dados foram retirados do grupo no dia vinte 

e sete de setembro do ano vigente.  

Com a amostra definida e com o método escolhido, o próximo passo foi a entrada no 

campo, neste caso em um grupo do Facebook.  Essa etapa não foi realizada de forma 

anônima, e sim com o consentimento dos membros, e com total aviso dos propósitos do 

pesquisador. O processo inverso de pesquisador silencioso não caberia neste caso, por se 

tratar de um grupo fechado, onde as publicações não eram visíveis.  
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A entrada do pesquisador no grupo é característica basilar da pesquisa etnográfica 

virtual, pois através dela torna-se possível a análise das postagens e a coleta de dados, que 

seriam impossíveis sem esta inclusão. Assim, essa etapa torna-se tão valiosa quanto o 

referencial teórico que embasa toda a monografia. 

Avaliou-se vinte e cinco publicações, que foram postadas no período de 8 (oito) a 15 

(quinze) de setembro de 2012, a fim de coletar informações que pudessem auxiliar na 

formação dos resultados. A análise desses conteúdos postados pelos usuários é extremamente 

importante, afinal, por meio dela descobre-se a periodicidade das publicações, e também os 

componentes que mais publicam no grupo. Essa informação foi contundente, pois a partir dela 

foi feita uma triagem dos membros do grupo. 

De acordo com o levantamento feito na avaliação do grupo durante o recorte 

temporal feito na pesquisa, identificou-se os dez participantes que lideraram o número de 

postagens feitas dentro da comunidade. Dentro dos dez membros mais atuantes foram 

selecionados cinco alunos que se propuseram a responder o questionário.  

Aplicou-se um questionário com dez perguntas abertas para esses cinco membros, 

pois a partir dele pode-se ter adquirir dados mais específicos, que validassem ainda mais a 

pesquisa realizada, uma vez que, só a avaliação do grupo não seria capaz de revelar todos os 

questionamentos propostos, como aponta (FRAGOSO, 2011, p. 186) [...] “nem só de 

observação vive o campo, mas também de intercâmbios e trocas culturais e de ouvir os 

informantes” [...]. 

O questionário complementa a pesquisa, através dele pode-se tomar conhecimento da 

opinião dos usuários da rede, procurando descobrir as repercussões que o uso do Facebook 

vem trazendo para as relações cotidianas, como também, averiguar como se processam essas 

relações, e quanto tempo esses estudantes dedicam aos relacionamentos virtuais.  

Embasados nesses métodos de investigação, procurou-se a melhor forma de abordar 

os internautas, de forma que eles se sentissem a vontade com os questionamentos, podendo 

assim colaborar com a pesquisa. Não se deve esquecer, porém, que a participação legítima dos 

membros constitui a principal fonte de informação acerca do estudo realizado.  
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1. A COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO DA INTERAÇÃO MEDIADA 

 

1.1 As primeiras formas de Comunicação 

 

 

No contexto contemporâneo, onde as tecnologias estão cada vez mais inseridas na 

vida das pessoas, é difícil se imaginar sem o telefone móvel, (já não somente utilizado para o 

fim da conversação), sem conexão a internet, e até mesmo com o fato de não poder assistir a 

um programa de TV que nos agrade. As três situações parecem simples e corriqueiras em 

nosso cotidiano, que não nos damos conta da presença contínua desses meios de comunicação 

e da mutante tecnologia que os envolvem.  

O homem moderno dispõe de inúmeras táticas comunicacionais, mas nem sempre as 

coisas foram assim. Até que fosse possível o estabelecimento da primeira conversação, o 

homem precisou usar de escassos atributos que tinha ao seu alcance na tentativa de se 

comunicar com os demais.  

A história da comunicação oral é cercada de mistérios, contudo os estudiosos da área 

contam que as primitivas manifestações de comunicação aconteceram a parir de gritos e 

gestos, usados para indicar objetos e exteriorizar intuitos, a linguagem só veio surgir períodos 

depois. Não Sabemos ao certo os segredos que envolvem a origem da fala, o conhecimento 

que temos sobre ela veio de teorias passadas de uma geração para outra, construindo 

conjuntos de indivíduos agrupados por um estoque cultural semelhante. (PERLES, 2005, p. 5) 

mostra que “Até hoje os estudiosos ainda buscam chegar a uma conclusão definitiva sobre 

como os homens primitivos começaram a se comunicar entre si, se por gritos ou grunhidos, 

por gestos, ou pela combinação desses elementos”. 

Tempos à frente o homem desenvolveu a habilidade de desenhar. Se tratando desse 

aspecto, não temos certeza do que ele possa ter expressado em forma de desenhos, essas 

gravuras podem ter sido usadas para diversos fins. Muitos pesquisadores apontam possíveis 

utilidades para essas imagens, pois elas funcionavam como forma de gravar informações 

importantes (COSTELLA, 2002).  De acordo com o autor:  
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É possível que os primeiros sinais gráficos tenham sido de conteúdo numérico. 
Quiçá os do caçador, anotando com riscos na madeira da lança a quantidade de 
presas abatidas, ou, mais tarde, os do lavrador, marcando as luas para escolher a 
época do plantio (COSTELLA, 2002, p.14). 

 

O uso desses sinais sem dúvida foi primordial na história da escrita, pois a partir 

deles o homem passou a representar objetos importantes em sua vivência através de desenhos. 

Digamos que essas representações tenham sido as primeiras maneiras utilizadas com o 

propósito de repassar ideias e também espalhá-las, pois ficavam gravadas, ali permanecendo 

para uma analise, caso fosse necessária, funcionando assim como suporte de auxilio para 

alguma atividade desenvolvida por eles. Posteriormente o homem começou a conceber 

conceitos abstratos, transformando esses desenhos em ideogramas.  Conforme aponta 

Bordenave (1982) apud Perles (2007, p. 5) 

 

Qualquer que seja o caso, o que a história mostra é que os homens encontraram a 
forma de associar um determinado som ou gesto a um certo objeto ou ação. Assim 
nasceram os signos, isto é, qualquer coisa que faz referência a outra coisa ou ideia, e 
a significação, que consiste no uso social dos signos. (BORDENAVE Apud 
PERLES, 2007, p.5). 

 

Depois dessas primeiras deixas visuais fixadas em materiais diferentes para fins 

também divergentes, apareceram junto a esses sistemas as sílabas, que unidas formaram 

palavras, e sequencialmente as letras, formando dessa forma os sinais alfabéticos. Esses por 

sua vez foram valiosos para o aprimoramento do processo, pois através deles foi possível 

relacionar de forma fiel a escrita e a voz, permitindo assim a representação gráfica da fala. 

Com a capacidade de poder escrever, o homem permitiu a permanência das 

informações, afinal elas poderiam ser explicitadas e guardadas para uma consulta futura. Esse 

avanço tornou possível o transporte, mesmo que limitado desses dados. Esse mecanismo de 

locomoção de informações tornou-se mais eficaz e abrangente depois do incremento das 

técnicas de multiplicação. Dentro desse conjunto de técnicas a tipografia foi uma das mais 

utilizadas, deixando seu marco na historia da comunicação impressa.  

O advento da maquina tipográfica trouxe contribuições consideráveis para a 

disseminação de notícias. Apesar de sua existência não ser contemporânea a do jornal, pois 

este só veio a existir mais de um século depois, o uso da maquina tipografia auxiliou ainda 

mais o processo. Costella (2002) reforça que legitimamente o jornalismo mudou sua extensão 

depois que passou a ser tipografado. Porém, é conveniente afirmarmos que o jornal, em sua 

essência não tem a ver com a tipografia.  
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Nessa lógica (PERLES, 2007, p.7) diz que “O surgimento do sistema tipográfico [...] 

é considerado a origem da comunicação de massas por constituir o primeiro método viável de 

disseminação de idéias e informações a partir de uma única fonte”. Contudo o jornal já existia 

antes do surgimento da maquina tipográfica, eles eram escritos, mas manualmente, as 

chamadas gazetas manuscritas. A partir dessas informações percebemos que a criação do 

jornal não tem relação direta com o uso da técnica da tipografia. Ela foi auxiliar na história 

desse meio impresso e não marcadora de sua origem, constituindo-se como a primeira forma 

de impressão com tinta. 

Seguindo a ordem dos acontecimentos, chegamos à era da energia elétrica, que mais 

uma vez ajudou a comunicação a ultrapassar as barreiras da distância. A invenção do telégrafo 

deu o ponta pé inicial para o estabelecimento da comunicação a distância, seguida e 

aprimorada mais a frente com o surgimento de um novo meio de comunicação: O telefone. 

Esse novo meio permitiu a transmissão de sinais por meio de um fio, repassando a voz 

humana através do mesmo. (COSTELLA, 2002). Com o tempo a telefonia adquiriu novas 

características e aspectos, o telefone tornou-se móvel e adquiriu para si propriedades de outros 

meios de comunicação. 

 

1.2. Meios de Comunicação de Massa 

 

Sucedendo o telefone veio a radiodifusão. Que seria “a transmissão, por meios 

hertzianos, de sons complexos como a música e a voz humana” (COSTELLA, 2002, p.165). 

O rádio inicialmente não era público, a população não dispunha de tal serviço. O uso da 

radiodifusão foi inicialmente adotado para fins militares durante a ocorrência da Primeira 

Guerra Mundial. Conforme Costella (2002):  

 

A radiodifusão começava a balbuciar, quando sobreveio a primeira Guerra Mundial. 
Os governos dos países beligerantes prontamente submeteram ao controle estatal a 
utilização das ondas hertzianas e as experiências com radiotelefonia concentraram-se 
em finalidades militares (COSTELLA, 2002, p.166). 

 

A radiodifusão obteve sucesso, aplicabilidade e aceitação, e até hoje é considerada 

uma das formas mais rápidas de divulgar informações e repassar conteúdos de diversos 

segmentos. O rádio inaugurou a capacidade de comunicar para muitos. Quando sua existência 

adquiriu dimensão e popularidade as pessoas passaram a fazer parte, mesmo que 

indiretamente de sua programação. Podendo ligar para a rádio para solicitar uma canção de 
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sua escolha, ou até mesmo enviar cartas, recurso também muito utilizado pelos ouvintes para 

construir uma comunicação com a emissora. 

A sua frente veio a TV, que além de transmitir sons (fala) apresentava imagens. A 

televisão surgiu como uma grande novidade, afinal a união de imagem e som em um único 

aparelho representou grande avanço tecnológico para o contexto da época. 

A televisão chegou ao Brasil em 18 de setembro de 1950, a partir desta data a 

primeira emissora de TV começou a operar regularmente no país. Sua programação era 

voltada para um publico elitizado, uma vez que, nem todos tinham condições financeiras de 

possuir o aparelho televisor nos primeiros anos de sua existência. Contudo não demorou tanto 

para que a sua popularidade surgisse (COSTELLA, 2002). Alguns anos mais tarde essa 

realidade já se mostrava diferente:  

 

A venda de aparelhos receptores de televisão aumentava a cada ano, ampliando o 
público espectador, mesmo porque a TV encontrou um mercado já disponível, 
anteriormente aberto e trabalhando pelo rádio. Só no ano de 1955 cerca de 85.000 
receptores foram negociados. Em 1956 calculava-se em um milhão e quinhentos mil 
o número de telespectadores (COSTELLA, 2002, p.202). 

  

Compreende-se através desses dados o sucesso que a televisão obteve nessa fase. 

Com o aprimoramento do meio e com a redução dos custos, a TV passou a ser um dos 

veículos mais presentes na vida dos indivíduos, e até hoje se atribui a ela grande parte da 

audiência. 

É importante recordarmos que assim como o rádio o surgimento da televisão 

alavancou ainda mais mudanças no cenário da comunicação de massa. Os telespectadores não 

precisavam ser estáticos, sem representar manifestação alguma sobre aquilo que era assistido. 

Thompson (1998) defende que: 

 

Devemos abandonar a ideia de que os destinatários dos produtos da mídia são 
espectadores passivos cujos sentidos foram permanentemente embotados pela 
continua recepção de mensagens similares. Devemos também destacar a suposição 
de que a recepção em si mesma seja um processo sem problemas, acrítico, e que os 
produtos são absorvidos pelos indivíduos como uma esponja absorve água 
(THOMPSON, 1998, p.31).  

 

O referido autor relembra que os telespectadores, (leitores ou ouvintes) não se 

comportam mais estaticamente a frente dos conteúdos midiáticos que recebem quase que 

diariamente. O público passa mesmo que sutilmente a selecionar os conteúdos que deseja, a 

própria ação de mudar a frequência do rádio reflete essa realidade. 
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1.3 O surgimento do computador e o advento da Internet  

 

O homem não parou de aprimorar, em sua busca por novas alternativas que 

pudessem melhorar seu trabalho, e com isso reduzir seus esforços, não parou de investigar e 

programar novas estratégias tecnológicas de comunicação. A sua maior e talvez mais 

arrebatadora criação foi o computador, o aparecimento dessa máquina mudou e vem mudando 

as práticas sociais e o contextos que as circulam. 

Ao pensarmos em computador na contemporaneidade, o que vem a nossas cabeças 

de imediato são as interações interpessoais, produção de textos e visualização de vídeos. No 

entanto essa ferramenta de inicio não foi projetada com tais recursos elementos. Como todas 

as descobertas aqui apontadas, ele foi submetendo-se a mudanças, e com os aprimoramentos 

da tecnologia obteve a capacidade de assumir essas funções que conhecemos hoje.  

Costella (2002) aponta um conceito para a máquina do século: 

 

Fisicamente é um equipamento dotado de circuitos eletrônicos que são utilizados por 
um processador, que é o “cérebro” da máquina, a parte com a qual ela “faz os 
cálculos” e, antes deles serem feitos, já se arquivaram os programas que os regem; 
unidades de entrada e de saída (teclado, vídeo, impressora, gravador de CD, scanner, 
etc.) que equivalem, no ser humano, aos sentidos e aos órgãos por meio dos quais 
nos comunicamos com o mundo (COSTELLA, 2002, p.221). 

 

O autor faz uma comparação da máquina (computador) com o ser humano. Nesse 

sentido não fica complicado entender o funcionamento organizado desses componentes para 

que a informação seja processada. Assim como a memória humana, os computadores 

armazenam grandes quantidades de arquivos, a diferença está na forma como são 

armazenados, pois na máquina tudo é gravado eletronicamente.  

Graças ao rápido processo tecnológico, os computadores deixaram seu uso limitado 

para assumirem outras aplicações, se inserido em ambientes de trabalho específicos, 

intercomunicando-se agora por meio de redes.  

Em virtude da velocidade tecnológica que envolve a história dos computadores, 

diversas mudanças ocorreram no seu sistema de processamento de informações e no seu 

tamanho, que foi diminuído consideravelmente com o passar dos anos. As funções dos 

computadores foram diversificadas, e com o surgimento das redes eles absorveram para si 
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propriedades de outros meios de comunicação. Costella (2002) relata sobre essas 

transformações: 

 

Os computadores, que no início e em boa parte da sua existência, haviam levado 
vida isolada, reclusa, limitados que estavam a ambientes de trabalho específicos, 
passaram a intercomunicar-se por meio das redes. Tornaram-se usuários dos 
telefones e, por extensão, dos satélites, das ondas de rádio, de toda a imensa malha 
que se espalhou pelo mundo, interligando os continentes, permitindo a troca de 
informações à velocidade da eletricidade (COSTELLA, 2002, p.227). 

 

Essa mistura da informática com as telecomunicações alavancou o uso freqüente do 

computador. Esse processo é o que chamamos de telemática, que consiste no conjunto de 

técnicas e serviços que agregam esses dois elementos.  

A telemática preparou o terreno para a internet, esta por sua vez começou a nascer 

por volta do final dos anos cinqüenta, com propósito bastante diferente da aplicabilidade 

desempenhada por ela atualmente. Costella (2002) aponta que a internet surgiu a partir de 

projetos desenvolvidos por agências do Departamento de Defesa Americano, na tentativa de 

manter a efetividade das telecomunicações caso ocorresse uma guerra nuclear. Nesse 

raciocínio Boquimpani (2009, p. 15) completa dizendo que: 

 

A internet foi concebida em 1969 pelo Departamento de Defesa Norte-americano e 
consistia em uma rede nacional de computadores disponíveis para prover uma 
comunicação emergencial, em caso de algum ataque externo. A Guerra Fria acabou, 
a rede se expandiu e ganhou novas utilidades, principalmente no âmbito acadêmico. 
No Brasil, ela chegou às universidades em 1992, ainda sem interface gráfica, em 
monitor monocromático, tela preta e letras verdes. A sua expansão tornou-se viável 
graças aos avanços na pesquisa tecnológica.  

 

A internet não dispunha de tanta abrangência como nos dias atuais, sua 

acessibilidade era limitada e sua capacidade de alcance também, pois consistia apenas em 

certo número de computadores interligados, as informações não eram públicas, de fato elas 

eram secretas. Com o término da guerra e a ajuda tecnológica essa realidade passou a mudar.  

A partir desta evolução os avanços não pararam de acontecer. A internet adquiriu 

dimensão global, sendo capaz de transmitir informações e conteúdos independentes de limites 

geográficos. Sua utilização se tornou mais acessível e barata. Os computadores invadiram as 

escolas e lares, levando a comunicação em rede a lugares antes desprovidos de tais recursos.  

A internet alavancou mudanças nos meios de comunicação de massa, tanto na 

divulgação de conteúdos e notícias, como na recepção dessas informações. Os jornais 

ganharam sua versão online, as rádios passaram a funcionar também via internet. Hoje é 
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simples optar por ouvir um noticiário pelo rádio, pela internet e ou pela TV, as notícias 

informadas são praticamente as mesmas, a variação que acontece é decorrente do próprio 

meio de comunicação que divulga o conteúdo.  

A transferência dos meios de comunicação para a internet abriu espaço para a 

participação dos telespectadores/ouvintes na formulação e permanência de quadros e 

programas que compõem a programação. Anteriormente essa ação já acontecia, mas não 

assumia caráter tão significante. Por mais que um ouvinte enviasse uma carta para sua 

emissora de rádio preferida, ele não tinha a certeza que sua mensagem era recebida, e muitas 

vezes não atingia a repercussão e reconhecimento que desejava. Com a internet o público 

tornou-se também produtor de conteúdo, sua opinião é extremamente importante para compor 

o sucesso do veículo, afinal um comentário negativo na página de uma rádio ou jornal é 

visualizado por centenas de pessoas, o que pode ocasionar uma perca de credibilidade e 

consequentemente uma redução da audiência. 

Todos esses fatos acarretaram transformações no contexto social, afinal passaram a 

mudar perceptivelmente os hábitos cotidianos dos envolvidos, e até daqueles que poucos se 

importavam com essas inovações.  

 

1.4 O virtual  

 

Surge assim um novo universo, cheio de opções. Onde as pessoas passaram a trocar 

informações e formar novas formas de socialização.  Esse espaço não mais necessita da 

presença física dos participantes no diálogo, a interação acontece virtualmente, intermediada 

pela maquina (o computador). Estamos falando do ciberespaço. Esse novo formador de 

vínculos e contextos. Mas, como assim virtual? Que ambiente interacional é esse? Como 

funciona? 

Para explicarmos melhor esses questionamentos analisaremos a priori o universo 

virtual. Muitos autores se designaram a estudar o mundo virtual, seus componentes e suas 

conseqüências sociais. Lévy (1996) destaca que o virtual funciona como uma cadeia de 

tendências sustentadas por nós que envolvem uma situação, uma pessoa ou até mesmo um 

objeto. Finalizando esse sentido o autor completa: 

 

O virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao possível, estático 
e já construído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de 
forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade 
qualquer, e que chama um processo de resolução: A atualização (LÉVY 1996, p.16). 
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Quando o autor esclarece que o virtual não se opõe ao real, mas ao atual, captamos o 

pensamento de que o regimento do virtual é a atualização constante, nada é estático e sem 

mutação repentina. A situação estabelecida percorre toda uma rede de tendências, o que foi 

construído pode ser alterado em questão de minutos. A virtualização por sua vez é essa 

transferência do atual para o virtual. 

Essa transferência acontece dentro de um novo ambiente denominado ciberespaço.  

Esse “lugar” é tratado como o espaço de comunicação proveniente da interconexão mundial 

dos computadores e da memória dessas máquinas. É nesse recinto onde a virtualização 

acontece, ela se dá través de computadores conectados a uma rede universal: a internet. As 

pessoas constroem seus lugares dentro deste espaço e a partir dessa construção tomam 

conhecimento das particularidades de outros presentes na rede. 

Costella (2002) aborda que o ciberespaço consiste no espaço virtual onde as 

informações e conteúdos transmitidos e compartilhados pela internet se formam e circulam.  

As pessoas terminam por se dividirem entre seus espaços virtuais e os reais. A mudança de 

lugar é uma das principais características da virtualização, ocasionando o desprendimento do 

aqui do agora. Lévy (1996) esclarece que o virtual relaciona-se com o não estar presente. No 

ambiente virtual as interações podem ser construídas em contextos espaciais e temporais 

diferentes.  

Essa mudança de território traz consigo mudanças no cenário comum da 

comunicação, afinal o local da interação não necessariamente precisa ser mais o mesmo. 

Como esclarece (LÉVY, 1996, p.21) “Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma 

informação se virtualizam, eles se tornam “não presentes”, se desterritorializam”.  

Mas, o que seria esse não estar presente? De acordo com Ribeiro (2001) o ser 

humano e o computador, ou seja, o cibernauta e o seu universo virtual são transferidos para 

um novo ambiente: O ciberespaço. Esse espaço virtual é bastante abrangente, apresentando 

uma significativa diversidade de práticas sociais, onde milhares de pessoas dividem 

informações e conteúdos diversos. 

Essa afirmação nos esclarece a ideia de desterritorialização abordada por Lévy, visto 

que, a virtualização da comunicação altera também o contexto social, uma vez que os 

indivíduos transitam em vários ambientes, alargando ainda mais o leque de possibilidades de 

formação de relações interpessoais.  
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Reforçando essa ideia (RIBEIRO, 2001, p.140) diz: “Com o desenvolvimento e 

popularização das redes telemáticas, os processos comunicativos estão sendo gradativamente 

afetados e reconfigurados, criando condições para o estabelecimento de novas formas de 

sociabilidade”.  

Thompson (1998, p.36) diz que “o uso dos meios técnicos de comunicação pode 

alterar as dimensões espaço - temporal da vida social. Capacitando os indivíduos a se 

comunicarem através de espaço e de tempo sempre mais dilatados”.  

Os contatos virtuais são desprendidos de caráter tátil, os indivíduos passeiam pelos 

lugares disponíveis na rede e encontram pessoas e novidades facilmente acessíveis. Essa 

multiplicação dos espaços nos faz nômades de um novo estilo. Anteriormente seguíamos 

linhas de migração dentro de uma extensão estabelecida, hoje, com o acesso a internet, as 

pessoas saltam de página em página buscando proximidade com o seguinte, nesse lógica os 

espaços se metamorfoseiam, obrigando-nos a heterogênese, essa mescla de contextos e 

conteúdos. 

Thompson (1998) relata que o avanço tecnológico dos meios de comunicação não 

altera somente os canais de interação. Para ele: 

 

O desenvolvimento de novos meios de comunicação não consiste simplesmente na 
instituição de novas redes de transmissão de informação entre indivíduos cujas 
relações sociais básicas permanecem intactas. Mais do que isso, o desenvolvimento 
dos meios de comunicação cria novas formas de ação e interação e novos tipos de 
relacionamentos sociais – formas que são bastante diferentes das que tinham 
prevalecido durante a maior parte do tempo (THOMPSON, 1998, p.77). 

 

Ribeiro (2001) diz que um exemplo bastante notável destas novas configurações é a 

formação de laços sociais nas comunidades virtuais, partindo do grau de afinidades e de 

interesses comuns, sem carecer de qualquer contato visual ou físico anterior. A comunicação 

se expandiu e com isso novas formas de interação foram construídas. 

Durante muito tempo as interações foram estabelecidas face a face, as pessoas 

procuravam umas as outras para conversação. Os espaços eram os mesmos, as histórias eram 

transmitidas através do canal mais primitivo usado pelo homem, a fala. Com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e com a estrondosa aparição da internet, as 

formas de interação mudaram e se tornaram mais globais. 

Thompson em seus estudos sobre a mídia apresenta três tipos de interação: 

“interação mediada”, “interação face a face”, e “quase-interação mediada”. Para o autor as 

interações podem ser diferenciadas de acordo com o meio de comunicação que está sendo 
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utilizado no processo, pois ele determina os limites geográficos e temporais que essa 

comunicação possa atingir. As interações, seu funcionamento e desenvolvimento dependem 

das ferramentas disponíveis pelo meio.  

Analisaremos primeiramente a interação face a face. Para Thompson (1998) ela 

funciona da seguinte maneira: 

 

A interação face a face acontece num contexto de co-presença; os participantes estão 
imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema referencial de espaço e de 
tempo. Por isso eles podem usar expressões denotativas (“aqui”, “agora”, “este”, 
“aquele” e etc.) e presumir que são entendidos (THOMPSON 1998, p. 78). 

 

Esse tipo de interação é a mais antiga já desenvolvida pelo homem, sua realização 

depende da presença dos interlocutores no mesmo espaço físico e temporal. Essa forma de 

comunicação apresenta caráter dialógico, os indivíduos participantes dialogam e recebem o 

retorno da mensagem logo após o questionamento. É uma via de mão dupla, onde quem 

pergunta também responde, e vice versa. Outro elemento encontrado na interação face a face 

é disponibilização de deixas simbólicas, essas deixas consistem em referenciais físicos e 

expressivos oferecidos pelos interlocutores ao longo da conversação. Como por exemplo: 

franzir da testa, gestos com as mãos, piscadelas, mudanças de entonação, sorrisos e etc. 

Essas deixas são decisivas para o entendimento da mensagem, uma vez, representam 

a reação do interlocutor a determinada mensagem, deixando pistas para o outro interlocutor 

perceber se a informação foi captada ou não. Quando os participantes encontram dúvidas, no 

caso de deixas não identificadas, a comunicação não acontece satisfatoriamente, pois forma-se 

um ruído na comunicação, e por fim uma confusão de interpretações equivocadas, colocando 

em risco a continuidade da interação, e incertezas sobre a veracidade das palavras do 

interlocutor. 

A interação face a face não precisa de meios técnicos para ser construída, eis aqui a 

característica que mais distingue ela da interação mediada. Essa ultima acontece através de 

algum suporte. Como mostra Thompson (1998) As interações mediadas acontecem devido à 

utilização de algum meio técnico (fios elétricos, papel, computador) que torna possível a 

transmissão de informação e conteúdo simbólico para indivíduos situados no mesmo espaço 

físico ou em localidades diferentes. 

Enquanto a interação face a face precisa fisicamente da presença dos interlocutores, a 

interação mediada dispensa tal necessidade. Os participantes não compartilham os mesmos 

contextos de tempo e lugar. Esse acontecimento acarreta varias conseqüências, afinal o fato de 
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não estar presente deixa espaço para lacunas na comunicação, uma vez que as interações por 

meios técnicos, dependendo das ferramentas oferecidas no processo, nem sempre apresentam 

deixas simbólicas, pois os participantes não estão cara a cara. Com a ausência dessas deixas 

os interlocutores não podem presumir que os outros entenderão expressões denotativas. Na 

interação mediada torna-se necessário o uso de informações que orientem os interlocutores 

nos contextos envolvidos na interação, pois sem tais recursos a compreensão da mensagem 

torna-se vaga e suspeita. 

O estreitamento das deixas simbólicas é característico das interações mediadas, pois 

dificilmente os participantes visualizam as reações dos outros. Notamos que nesse tipo de 

interação ocorre o desaparecimento de referenciais que compõem as interações face a face, 

como gestos faciais, postura, tom de voz e a distância física entre os indivíduos. Tais 

indicadores não se mostram inseridos nas interações mediadas, e mesmo quando surge à 

possibilidade de usar algum recurso que promova algo semelhante, como um dispositivo de 

vídeo, ainda sim não chega a representar a singularidade que remete uma conversa face a face 

com o interlocutor.  

Por fim analisaremos o último tipo de interação apontada por Thompson (1998): A 

quase-interação mediada. O autor usa esse termo para designar as relações sociais 

estabelecidas pelos meios de comunicação de massa, (livros, rádio, TV, jornais) que “implica 

uma extensa disponibilidade de informação de conteúdo simbólico no espaço e no tempo” 

(THOMPSON, 1998, p.79). 

Dois aspectos diferenciam a quase-interação mediada dos outros dois tipos. Quando 

realizamos uma interação mediada ou face a face orientamos os participantes com 

informações que os norteiam e os contextualizam na situação interativa. Contrariamente na 

quase-interação mediada os conteúdos simbólicos são produzidos para uma quantidade 

indeterminada de receptores, não sendo possível o retorno das informações apresentadas.  

Se por um lado a comunicação mediada e a comunicação face a face são dialógicas, 

contrariamente a quase-interação mediada possui caráter monológico. “O fluxo de informação 

é predominantemente de sentido único”. (THOMPSON, 1998, p.79). Usaremos aqui o 

exemplo de um leitor que lê a sua revista preferida. Neste caso ele assume o papel de receptor 

de um conteúdo simbólico, cujo remetente do material não exige e geralmente não recebe uma 

resposta direta e imediata. 

A quase interação mediada não é dotada de reciprocidade interpessoal, como 

acontece na interação mediada e na face a face. Os indivíduos se ligam uns aos outros graças 
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ao processo de comunicação simbólico. Os participantes produzem conteúdos para outros que 

não se encontram fisicamente presentes, estes por sua vez recebem esses produtos simbólicos 

produzidos por indivíduos a quem eles não podem responder.  

As três formas de interação estudadas por Thompson e aqui apontadas são capazes de 

assumir seus papéis quase que simultaneamente. Não se faz necessária a escolha de uma ou 

outra, as ferramentas e indivíduos de misturam. As pessoas podem conversar com outras 

(interação face a face) enquanto mostram na tela do seu celular as ultimas atualizações de sua 

rede social (interação mediada). 

Dentro das interações mediadas encontramos varias formas de conversação.  O 

dialogo pode acontecer via telefone, carta, e pelo computador. Este último tem se tornado um 

dos meios técnicos mais utilizados, principalmente depois que a internet ganhou força e 

acessibilidade.  

Como foi esclarecido por Thompson, a interação mediada acontece através de um 

suporte técnico que envolve seus contatos e alicerça a comunicação. No cenário em que 

vivemos, onde as tecnologias estão inseridas em praticamente todas as atividades humanas, o 

uso do computador tomou proporções gigantescas, a aplicação dessa máquina para 

intermediar diálogos e contatos se tornou constante, muitos indivíduos optam por realizar uma 

conversação pelo computador do que usar o telefone, ou até mesmo de encontrar o 

interlocutor pessoalmente (THOMPSON, 1998, p.82) diz que “os indivíduos nos dias atuais 

preferem buscar conteúdos simbólicos em outras fontes do que com as pessoas que interagem 

diariamente”. Essa busca por parte dos indivíduos representa o quanto as formas de 

conversação se modificam em virtude das novidades tecnológicas que a engendram. 

As interações mediadas pelo computador (IMC) não necessitam de conhecimento 

prévio dos participantes, os interlocutores muitas vezes se apresentam virtualmente e passam 

a comunicar-se com freqüência, dependendo do interesse de ambos e das afinidades 

partilhadas.  

 

Nas comunidades virtuais, o processo parece inverte-se: interagimos inicialmente, 
de maneira muitas vezes profunda, em função de interesses comuns previamente 
determinados, conhecemos as pessoas e, só então, quando possível, encontramos 
fisicamente tais pessoas (PALACIOS, 1996. p.93). 

 

É bem verdade que as interações mediadas são apontadas com relações efêmeras e 

sem intensidade, devido o distanciamento físico dos participantes. Contudo a questão a ser 
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avaliada não é somente os diálogos, e nem os próprios integrantes do sistema, devemos 

prestar atenção no contexto da situação interativa. Primo (2007) alerta para o fato de que: 

 

A interação social é caracterizada não apenas pelas mensagens trocadas (o conteúdo) 
e pelos interagentes que se encontram em um dado contexto (geográfico, social, 
político, temporal), mas também pelo relacionamento que existe entre eles. Portanto, 
para estudar um processo de comunicação em uma interação social não basta olhar 
para um lado (eu) ou para o outro (tu, por exemplo). É preciso atentar para o “entre”: 
o relacionamento. Trata-se de uma construção coletiva, inventada pelos interagentes 
durante o processo, que não pode ser manipulada unilateralmente nem pré-
determinada (PRIMO, 2007, p.7). 

 

O autor mostra o quanto o reconhecimento do relacionamento entre os interagentes 

(indivíduos participantes no processo de comunicação mediada) é importante para a 

construção de uma interação social, afinal os conteúdos são construídos coletivamente, 

mesmo estando desprendidos dos contextos particulares dos interagentes. A ação de olhar 

para o “entre” é valiosa, pois por meio dela são encontrados os rumos que levam ao 

reconhecimento do “tu”, e que também revelam dados que situam o “eu”. As descobertas 

feitas pelos interagentes ao longo da interação não podem ser pré- determinadas, os 

indivíduos arquitetam a relação juntos, e se adaptam as circunstâncias e limitações próprias da 

mediação. 

De fato as interações mediadas são alicerçadas pelas informações que seus usuários 

disponibilizam na rede, portanto não devem ser desprezadas, afinal, todos os conteúdos 

compartilhados pelos internautas servem de base para a organização de um contexto 

especifico entre os dois ou mais interagentes pertencentes à interação, e conseqüentemente 

para a efetivação de suas relações. Goffman (1996 apud RIBEIRO, 2001, p.145) intensifica 

esse pensamento dizendo: 

 

A informação a respeito do individuo serve para definir a situação, tornando os 
outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele 
podem esperar. Assim informados, saberão qual a melhor maneira de agir para dele 
obter uma resposta desejada (GOFFMAN, 1996, p.11).  

 

Essas impressões sobre o outro são extremamente importantes na comunicação 

mediada, elas ditam padrões de comportamento e ações que se ajustam ao perfil daqueles que 

se encontram do outro lado da tela. É evidente que a percepção desses referenciais acontece 

em virtude da impressão que o individuo transmite através de símbolos não verbais 

disponibilizados na ferramenta que media essa interação, esses elementos não verbais 

substituem a fala dos participantes e reforçam a interpretação da conversação estabelecida.  
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A interação mediada tem suas particularidades técnicas e suas limitações 

provenientes do próprio meio, mas constitui um processo de comunicação interpessoal, visto 

que os sujeitos dividem acontecimentos de seus contextos privados com outros que muitas 

vezes não fazem parte deles. O meio técnico é o que torna essa relação possível, mas a 

interação em hipótese alguma se resume a isso. 

“Em qualquer situação interativa, reduzir a interação a aspectos meramente 

tecnológicos é desprezar a complexidade do processo de interação mediada. É fechar os olhos 

para o que há além do computador” (PRIMO, 2007, p. 30).  

Dessa forma entendemos que a interação mediada pelo computador não é inferior a 

interação face a face, pois através dela também são gerados vínculos de amizade. A partir 

dessa afirmação ressaltamos que os laços adquiridos no ciberespaço não são tão passageiros 

como parece, o que está na tela pode significar muito para quem está na frente dela. O que 

envolve os participantes em uma interação virtual, e permite o desenvolvimento desses 

contatos, é a permanente atualização das informações. Stockinger (2001) pressupõe que: 

 

Sistemas sociais virtuais [...] ao contrário de sistemas sociais baseados na tradição, 
no parentesco ou na amizade duradoura, vivem e sobrevivem da contínua 
diferenciação de informação (novidades). Quando mais nenhuma diferença for 
realizada, nada mais há a ser comunicado e o sistema termina (STOCKINGER, 
2001, p.111-112).  

 

Nesse ponto, o referido autor fala da sobrevivência das interações construídas no 

ciberespaço, enfatizando que, estas são mantidas graças às inovações presentes na rede, 

portanto, quando não há atualização de conteúdos o sistema tende a não funcionar, pois a 

reciprocidade de informações e diálogos é o que sustenta a permanência dos usuários na 

comunicação mediada pelo computador, e sua ausência ocasionaria o término das interações, 

uma vez que, não haveria mais novidades a serem compartilhadas. 

As pessoas se agrupam no ciberespaço por diversos motivos, dente eles podemos 

destacar a capacidade de interagir e conhecer uma vasta quantidade de pessoas de qualquer 

lugar do mundo. As barreiras são vencidas pela tecnologia, os indivíduos não podem estar 

perto, tocando uns aos outros, mas a visualização do interlocutor durante a conversação já é 

possível como uso de uma chamada de vídeo. Tal fato deixa brecha para o aparecimento de 

particularidades dos participantes no processo, as chamadas deixas simbólicas já faladas 

anteriormente. Por outro lado as interações mediadas pelo computador se diferenciam das 

interações face a face principalmente pelo fato de que os interlocutores no ambiente virtual 

não precisam mostrar quem são de imediato, o que muitas vezes torna esse tipo de interação 
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atrativa, afinal nem todos desejam exibir suas vidas particulares para pessoas que só 

conhecem virtualmente.  

No ciberespaço os internautas são capazes de manipular suas informações, 

divulgando apenas as que consideram apresentáveis e cabíveis no processo, delimitando e 

formatando os papeis que preferem, e até o lugar onde se encontram. Essas formas de encobrir 

características e fatos de suas vidas estão ligadas a tentativa de atrair o outro, os indivíduos 

passam a mostrar e escrever o que possivelmente chamará a atenção do outro participante. 

Todas as características aqui mostradas a respeito das interações mediadas pelo 

computador (IMC) não fogem da realidade que vivemos hoje, onde os indivíduos passaram a 

se socializar no ciberespaço, e por intermédio dele adquirem novas práticas comunicacionais, 

expandindo ainda mais o leque de conhecimentos e amizades. 

Essa realidade nos deixa transparecer a presença significativa dos relacionamentos 

virtuais na vida das pessoas, pois as interações mediadas pelo computador vêm ganhando 

cada vez mais importância na sociedade moderna. Por um lado esse fato pode ser visto com 

algo negativo, pois expõe a vida particular das pessoas que participam da interação, mas por 

outro, favorece na comunicação em que não há contexto de co- presença, possibilitando a 

interação de sujeitos situados em realidades espaciais e temporais totalmente distintas. 

Atualmente como aborda Lévy (1996) há uma pluralidade dos tempos e dos espaços, “cada 

novo sistema de comunicação e de transporte modifica o sistema das proximidades práticas” 

[...] (LÉVY, 1996, p. 22). Assim, esse tipo de canal aproxima aqueles que estão distantes, mas 

também pode interferir na comunicação entre aqueles que estão próximos.  

 

2. SUJEITOS E INTERAÇÕES NO CIBERESPAÇO 

 

2.1 Breve histórico das redes sociais na Internet 

 

As redes sociais mexem com a democracia na sociedade, elas implicam em novas 

formas de inclusão social, em que os atores são figuras centrais, e, portanto, responsáveis pela 

permanência de sites de relacionamento. A utilização das redes ocasiona uma nova 

organização social.  Ao se falar em redes sociais, a ideia que se tem é a formação de vínculos 

de amizade a partir do uso da internet, neste caso, através das famosas redes de 

relacionamentos existentes na web. Mas as redes sociais há muito existem, e são discutidas e 

estudadas por diversos cientistas sociais (CARPES, 2011; ACIOLI, 2007). 
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Conforme a literatura, as investigações acerca das redes, sempre foi discutida por 

áreas distintas, como a psicologia, matemática, ciências sociais e antropologia. O estudo das 

redes obteve sustentação no âmbito de ciência da informação a partir da década de noventa, 

que objetivava compreender os mecanismos e as relações sociais, como também o papel dos 

indivíduos na representação e mutação do ambiente virtual (CARPES, 2011). 

As redes sociais incluem a interação social entre sujeitos que possuem finalidades 

parecidas. Esses indivíduos dividem vivências, e criam conteúdos que sustentam a 

manutenção da mesma. Com o passar do tempo essas estruturas se modificaram, e foram 

reconfiguradas. Podemos dizer que as redes se associaram a aspectos que relevassem a sua 

essência na sociedade, e também a entender as novas formas de sociabilidades, que surgem 

através do uso das redes (CARPES, 2011). O autor discute acerca do ponto de vista sobre as 

redes sociais:   

 
A concepção de rede foi articulada por Otlet numa Conferência Internacional de 
Bibliografia e de Documentação em 1908 em Bruxelas.  Desta maneira, Otlet 
mencionou a elaboração da cooperativa universal dos documentos, ou seja, uma rede 
de serviços de documentação que pudesse dar apoio informacional de maneira 
universal, correspondendo ao acesso a diversos documentos pelos indivíduos.  

 

O estudo sobre as redes sociais na internet, bem como a comunicação mediada pelo 

computador que o seu uso resulta, é de extrema importância, visto que, elas passaram a 

ocupar grandes espaços na vida dos indivíduos contemporâneos, transformando suas formas 

de interação, e consequentemente alargando os limites da comunicação interpessoal. Essa 

realidade tornou-se possível em virtude da acessibilidade à internet, que foi adaptada para 

outros meios eletrônicos (celulares); sua reconfiguração, que aumentou a potencialidade de 

alcance do sinal; e por fim, o seu barateamento, permitindo-a atingir as mais diversas classes 

sociais, chegando a lugares antes carentes de tal tecnologia (ACIOLI, 2007). 

Nessa lógica a internet passou a ser uma forte aliada na conexão de grupos sociais, 

uma vez que se tornou uma ferramenta mais popular, possuindo a incrível capacidade de 

multiplicar seus usuários diariamente. Ela carrega consigo outro universo, repleto de opções 

acessíveis a um clique, dentre essas várias alternativas de comunicação mediada pelo 

computador (CMC), existem as populares redes de relacionamentos, também chamadas de 

redes sociais (SILVEIRA e SOARES, 2011). 

As redes sociais, assim como qualquer outra ferramenta que depende da tecnologia 

para atuar satisfatoriamente, foram suscetíveis a mudanças ao longo de sua existência. A 

princípio essas redes não funcionam da mesma forma que operam atualmente, a partir de 
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aprimoramentos e adaptações elas passaram a desempenhar as aplicações que conhecemos 

hoje. Aguiar (2007) relata sobre o surgimento dos sites de redes sociais: 

 
Os primeiros desses sites foram lançados nos Estados Unidos em meados dos 
anos1990, tendo como referência os vínculos diretos estabelecidos entre colegas de 
classe e de colégio, e as ligações indiretas entre “amigos de amigos” e “conhecidos” 
[...] (AGUIAR, 2007, p.10). 

 

Assim, esses sites não eram conhecidos e muito menos globais como as redes sociais 

que se encontra atualmente na internet.  A proposta era ligar estudantes e seus amigos para 

trocas de conversas, instituindo dessa maneira uma nova forma de comunicação, agora virtual. 

Evidentemente as ferramentas desse sistema eram limitadas, contudo essa proposta alicerçou 

a aparição de novas redes, tendo em vista que o sistema funcionava e ganhava popularidade 

no contexto em que foi formado (SOUSA e GOMES, 2008). 

Anos mais tarde a criação da rede Friendster trouxe novidades no âmbito das 

comunicações mediadas pelo computador, e também no processo de socialização virtual. Esse 

novo “meio social” foi desenvolvido pelo cientista da computação britânico Jonathan Bishop, 

e consistia no entrelaçamento de amigos e conhecidos em comum. Cada participante construía 

um perfil, disponibilizando informações pessoais selecionadas por eles próprios, que viriam a 

se tornar públicas. Os indivíduos pertencentes se agregavam devido a algum tipo de 

proximidade da vida real. Os perfis gerados na Friendster eram ligados por meio de redes de 

hiperlinks que conectavam as páginas individuais de cada membro (AGUIAR, 2007). 

Nessa rede encontra-se características presentes nas redes sociais que permeiam a 

internet nos dias de hoje, tal semelhança nos leva a pensar que o desenvolvimento desses 

canais de sociabilidade virtual passaram sim por diversas mudanças, mas o seu propósito 

maior permaneceu, a formação de laços sociais (AGUIAR, 2007). 

Atualmente esse tipo de recurso de sociabilidade virtual constitui uma boa parcela de 

usuários da internet.  Se fosse feito um questionamento para determinado grupo de pessoas, 

independentemente de seus contextos particulares, indagando se estes indivíduos possuem 

contas no Facebook ou Twitter, poucos responderiam que não. De fato essas ferramentas têm 

ocupado grandes espaços na vida social das pessoas. Mas, o que de fato são redes sociais? 

Segundo Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999 (apud RECUERO, 2009, p.24) 

“Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 

instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”. 

(RECUERO 2012, p. 16) também conceitua esses espaços: “As redes sociais são a estrutura 

dos agrupamentos humanos, constituídas pelas interações, que constroem os grupos sociais”. 
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Marteleto (2001, p.72) diz que as redes sociais podem ser entendidas como “um 

conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados”. As relações sociais construídas nesses espaços variam de acordo 

com os perfis dos atores, e das aspirações almejadas por eles. Um ator passa a interagir com 

outro, a partir do momento que encontra nele particularidades que se encaixam com a sua 

vivência, e até mesmo com os padrões que gostariam de seguir e/ou participar (VENTURA, 

2010).  

Aguiar (2007, p.1) alerta para o fato de que o termo redes sociais é usado [...] “para 

se referir indistintamente a tipos de relações sociais e de sociabilidade virtuais que se 

diferenciam em dinâmicas e propósitos”.  

Podemos assim dizer que uma rede social é sustentada pela constante participação 

dos atores. Essas redes carregam elementos específicos, que na maioria das vezes não são 

percebidos de imediato, esses elementos permitem que a rede seja reconhecida, e que os 

conteúdos por ela apresentados sejam também compreendidos. Esses elementos são bastante 

importantes para o funcionamento da rede social, um depende do outro, e a ausência de algum 

deles acarretaria o fim do sistema. Já dissemos acima o que é uma rede social, agora 

conheceremos seus elementos separadamente (AGUIAR, 2007; VENTURA, 2010; 

RECUERO, 2009). 

Recuero (2009) nos seus estudos sobre as redes sociais na Internet aponta dois 

elementos principais para o funcionamento das mesmas: Os atores e as conexões. 

Analisaremos primeiramente os atores, afinal eles são responsáveis por tudo que é transmitido 

através das redes sociais, pois ditam as interações, formando uma cadeia de fluxos de 

informação. Recuero (2009) aponta um conceito para esse elemento: 

 
Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós (ou 
nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes do 
sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação 
e da constituição de laços sociais (RECUERO, 2009, p.25). 
 

Diferentemente de uma interação face a face, onde os atores são identificados 

pessoalmente, podendo assim tomar conhecimento das particularidades do outro, nas redes 

sociais na Internet o processo torna-se diferenciado devido ao distanciamento entre 

envolvidos na interação social, que é a característica basilar da (IMC) interação mediada pelo 

computador (LISBÔA e COUTINHO, 2011; RECUERO, 2009). 
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Os atores são os protagonistas de todo o processo, eles ditam o que será publicado. 

Podemos dizer que tudo que acontece na rede é responsabilidade dos atores, se por virtude 

algo lhes for inconveniente ou indesejável, a solução rápida é a exclusão do conteúdo ou até 

mesmo do participante divulgador desse material.  Depois de tomarmos conhecimento do que 

são os atores, falaremos agora de outro elemento determinante nas redes sociais: as conexões 

(COSTA, 2005; RECUERO, 2009). 

As conexões nas redes sociais são representadas pela participação dos atores. As suas 

ações constituem as interações dentro da rede, que implicam na formação de laços sociais. O 

estabelecimento das mesmas ajusta conjuntos de pessoas que se agrupam a partir de 

preferências comuns (COSTA, 2005; RECUERO, 2009).  

Recuero (2009, p.30) diz que “Em termos gerais, as conexões em uma rede social são 

constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social entre 

os atores”. Não fica difícil compreendermos que a interação é o marco das redes sociais, 

afinal sem a participação recíproca dos membros o sistema não opera, se o sujeito não possui 

amigos para interagir e compartilhar informações, a rede não manifesta caráter social. As 

ações de um ator dependem da reação do outro.  O regimento do sucesso, popularidade e 

permanência de uma rede social, está na participação ativa de seus usuários, e a variação 

dessas conexões implicam na alteração das estruturas desses grupos (COUTO JÚNIOR e 

SANTOS, 2011). 

Como falamos as conexões só são possíveis graças às interações cumpridas pelos 

atores presentes na rede, essas interações fazem surgir laços entre indivíduos distintos e 

muitas vezes desconhecidos. Primo (2003) desenvolveu a partir de estudos observatórios da 

relação entre interagentes dois tipos de interações mediadas pelo computador: interação mútua 

e interação reativa. 

 
[...] a interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e 
processos de negociação, em que cada interagente participa da construção inventiva 
e cooperada da relação, afetando-a mutuamente. Já a interação reativa é limitada por 
relações determinísticas de estímulo e resposta (PRIMO, 2003, p.62). 

 
As interações mútuas e reativas são totalmente distintas. As primeiras possuem 

caráter recíproco, uma vez que acontecem trocas, um interagente altera o outro a cada 

notificação montada por eles. O processo comunicativo é reconfigurado com o tempo, 

dependendo assim da influência mútua gerada entre uma interação e outra, lembrando que, 

não é possível ter conhecimento do que será estabelecido nessas interações antecipadamente. 

Já as interações reativas são limitadas por exigências determinadas pelo próprio uso da 
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ferramenta. Podemos dizer que elas se diferenciam de acordo com a relação mantida. A 

interação reativa tende a ser restringida para os participantes do processo, em grade parte, esse 

tipo de interação ocorre exclusivamente entre o sujeito e a ferramenta empregada na relação 

interativa (RECUERO, 2009; PRIMO, 2003).  

Todavia essas duas tipologias podem acontecer de forma simultânea. Um sujeito 

pode conversar com outro em um bate papo online, ao mesmo tempo em que tem contato 

direto com os aplicativos do sistema, e até da máquina, como o mouse. Neste sentido as 

interações se misturam, se mesclam, trazendo a tona interações tanto mútuas quanto reativas 

ao mesmo tempo (PRIMO, 2003).  

As interações esclarecidas por primo fazem parte do universo de internautas que 

possuem redes sociais. Agora que sabemos o que são essas redes e os principais elementos 

que as compõem, tomaremos conhecimento das centrais redes sociais utilizadas atualmente no 

ciberespaço, bem como elas surgiram e adquiriram espaço na vida dos brasileiros nos últimos 

anos.  

 

2.1.1 Orkut  

 

No Brasil o site de redes sociais que mais se popularizou, sem dúvida foi o Orkut. 

Essa rede foi desenvolvida em 2004 por um ex- aluno da Universidade de Stantford e 

distribuída pelo Google no mesmo ano.  No país ela ganhou visibilidade, atraindo milhões de 

adeptos em pouco tempo. O Orkut é uma ferramenta baseada na construção de perfis de 

indivíduos cadastrados num sistema que funciona com o “software social”, onde se é possível 

adicionar fotos e postar preferências particulares (GODOY, 2008)  

Recuero (2009) expõe que esses perfis remetem as características desses sujeitos e 

também os assuntos que mais lhe agradam. A referida autora explica ainda que: “O Orkut 

funciona basicamente através de perfis e comunidades. Os perfis são criados pelas pessoas ao 

se cadastrar, que indicam também quem são seus amigos” [...] (RECUERO, 2009, p.167). 

As comunidades classificam os atores de acordo com temáticas especificas que os 

presentes apreciam. Atualmente qualquer pessoa conectada a internet pode fazer o cadastro 

para participar do Orkut. Anteriormente como foi dito, era preciso receber um convite de 

outra pessoa já participante do sistema, que dava permissão para que o receptor pudesse 

também compor o seu perfil, o seu “lugar” no ciberespaço (SERRANO 2008). 
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Matéria publicada na revista apresenta o Orkut como pioneiro dos sites de 

relacionamento, atribuindo-se a ele grande parte dos acessos desse tipo de serviço, chegando à 

marca de 26,9 milhões de visitantes únicos ao mês. Atualmente o Orkut vem perdendo espaço 

para outras redes, mas ainda comporta grande número de adeptos. O Orkut foi a primeira rede 

social a se espalhar no Brasil, fato este que abriu as portas para a chegada de “concorrentes”, 

afinal não demorou muito para que outras semelhantes surgissem (SERRANO 2008; LISBOA 

e COUTINHO, 2011). 

 

2.1.2 Twitter 

  

Depois do Orkut, ferramentas como o Twitter e Facebook apareceram, a primeira foi 

criada em julho de 2006 pelos programadores: Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams. O 

Twitter inicialmente era usado apenas para a comunicação interna da empresa dele próprio. 

Seu conteúdo limitado a 140 caracteres por postagem funcionou de tal maneira, que em 

outubro do mesmo ano ele se tornou oficialmente uma rede social (RECUERO 2009). 

Para fazer parte do Twitter basta fazer o cadastro pelo domínio 

http://www.twitter.com. Ao entrar no sistema o internauta decide quem seguir, esse termo é 

usado para relacionar os envolvidos. A partir do momento em que um sujeito “segue” o outro 

no Twitter, tudo que for por ele postado aparecerá na página do seguidor, lembrando que nem 

sempre essa relação é dialógica, uma vez que, um fã, por exemplo, pode seguir um ídolo sem 

que este retribua o processo, o seguindo se volta (OLIVEIRA, 2010). 

Ao entrar no Twitter o usuário encontra a sua home (casa) que é composta de todas 

as atualizações que suas preferências dispõem na rede. Essas atualizações são feitas e 

identificadas pelos outros membros através do @nomedousuário, que marca a presença dos 

atores em determinada postagem, podendo assim fazer referência a outro ator que esteja 

dentro do seu conjunto de seguidos. O Twitter dispõe ainda do serviço de mensagens não 

públicas, quando um membro deseja enviar algo que não deseja que os demais vejam, optam 

pelo recurso de envio de mensagens diretas, que são destinadas a um determinado usuário, e 

como o próprio nome revela, são especificas para atores selecionados, e, portanto secretas. 

(OLIVEIRA, 2010). 

Na página principal os atores sociais se deparam com o seguinte questionamento: “O 

que você está fazendo”? Essa pergunta transmitia estímulo para que os adeptos da rede se 

sentissem a vontade para expressar aquilo que desejassem. Contudo essa mensagem foi 
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alterada, uma vez que ela se destinava mais a pessoas, e com a entrada de organizações e 

empresas na rede, a indagação deveria apresentar caráter mais genérico, modificando-se para: 

“O que está acontecendo?” (OLIVEIRA, 2010).  

O Twitter ganhou grande dimensão e foi incorporado por empresas, tanto para 

divulgar produtos e marcas como também para servir de suporte de tira dúvidas de clientes, 

sendo muito usado por estes para reclames, quando ocorre insatisfação por um produto ou 

serviço. (OLIVEIRA, 2010) Tais modificações ampliaram a aplicabilidade da rede, e em 

virtude delas aumentou-se o número de usuários. De fato, o microblog cresceu e continua a se 

espalhar pelo mundo, conseguindo atingir milhões de pessoas, e conquistando mais 

simpatizantes, como mostra a revista veja do acervo virtual (2010): 

 
Atualmente, há 105 milhões de usuários do Twitter espalhados pelo mundo. Todos 
os dias, 600 milhões de buscas e 65 milhões de mensagens movimentam a rede. Por 
mês, são 190 milhões de visitas únicas. Em quatro anos, o Twitter já provocou 
impactos na política, nos negócios, na cultura do entretenimento.  
 

Ainda de acordo com os dados da Veja, o microblog ocupa a posição de segundo 

lugar em numero de acessos, atingindo a marca de visitantes do Facebook, cerca de é 10,7 

milhões únicos ao mês, ficando somente atrás do Orkut, que ainda possui força significativa 

no país. 

Outra dessas redes que também despertou o interesse dos brasileiros, conseguindo 

em curto tempo popularidade e sucesso foi o Facebook. Por ser uma rede que abrange 

diversas temáticas, vêm conquistando pessoas em todo o mundo. De acordo com a revista 

Veja, atualmente, “o site reúne 500 milhões de usuários em uma teia de comunicação 

instantânea e perpétua – e, ao lado do Twitter, é um dos maiores exemplos do poder das redes 

sociais nos dias de hoje”. 

 

2.1.3 Facebook 

 

O Facebook inicialmente chamava-se thefacebook, e foi desenvolvido pelo na época 

estudante de Harvard Mark Zuckerberg. Lançado em 2004 como rede privada, o Facebook era 

vinculado apenas com algumas universidades e escolas, com intuito de formar uma rede para 

estudantes que estavam na fase final do colegial, e, portanto, a caminho da universidade, o 

que geralmente demandava a saída de sua cidade e a construção de novas amizades. 

(RECUERO, 2009)  
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Com a aplicabilidade e utilização restritas, o número de membros da rede não 

chegava nem perto do que comporta hoje, realidade esta modificada em 2006, com a 

disponibilização da rede para todos os internautas, transformando o sistema em uma rede 

global, e consequentemente cheia de novos adeptos. Panteli (2009) apud Fernandes (2011, p. 

1) alerta para o funcionamento da referida rede:  

 
O Facebook é uma rede social com um tipo de participação massiva, uma 
característica relacionada como número de membros registrados. Quando esse 
número é muito elevado provoca um efeito de aglomerado, formando um grupo 
muito sólido que tende a agir de uma forma homogénea e consistente. 

 

Não podemos deixar de lado a característica massiva da rede, pois ela tende a formar 

cada vez mais grupos específicos de indivíduos. Recuero (2009, p. 172) trata o Facebook 

como uma rede que “funciona através de perfis e comunidades”. Este sem dúvida é um dos 

aspectos mais relevantes entrelaçados ao uso dessa rede, a possibilidade do usuário criar 

aplicativos e participar de grupos. Esse agrupamento filtra ainda mais os vínculos construídos 

pelos indivíduos, devido as suas características e gostos mais peculiares. Segundo Barros e 

Tavares (2012, p.3-4) “Dentro da própria rede, pode - se formar grupos específicos, na ânsia 

de debater temas em comuns”. Os autores lembram ainda da existência de recursos de 

assinatura, onde os assinantes recebem notificações do perfil que optaram por assinar, não 

sendo necessária a adição da pessoa como amigo e vice versa. 

O Facebook é regido pela construção de perfis, através do qual os atores são 

identificados e encontrados pelos outros pertencentes no sistema. Os perfis podem comportar 

informações pessoais dos indivíduos, como idade, localização geográfica, preferência sexual, 

gostos musicais, cinematográficos, posições políticas, dentre outras características e 

manifestações pessoais e sociais. Nas redes sociais encontradas no Facebook o processo se 

centraliza na interação propriamente dita, ou seja, nos contatos pessoais entre os membros 

(SANTAELLA e LEMOS, 2010).   

 

O foco da rede social Facebook, por exemplo, é disponibilizar informações e meios 
de interação direta para redes de relacionamentos que, em sua grande maioria, já 
existiam off-line antes da entrada do usuário na plataforma. Novos contatos surgem 
através da rede, é claro, mas quase sempre em virtude de um contato pessoal ou de 
um amigo em comum. (SANTAELLA e LEMOS, 2010, p.67).  
  

Ao formar um perfil no Facebook, o novo membro se depara com diversas opções. A 

princípio o sistema dispõe de formas rápidas para se desenvolver amizades, a partir, por 

exemplo, dos contatos da sua lista de e-mail. Depois do primeiro laço construído os outros 
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surgiram naturalmente, pois a própria ferramenta mostra possíveis amigos, sendo dessa 

maneira, amigos de amigos e assim por diante, todos ligados a mesma rede (ALLEGRETTI et 

al., 2012). 

Os usuários podem agregar aos seus perfis, fotos, vídeos, e listar páginas que tenham 

visitado e gostado, essas preferências ficam guardadas no sistema e funcionam como 

representação de personalidade. Todos esses conteúdos podem ser visualizados pelos outros 

amigos (ALLEGRETTI et al., 2012). 

A novidade mais recente disponibilizada pela rede é a construção do perfil linha do 

tempo. Barros e Tavares (2012) descrevem que este é um dos maiores destaques nos perfis 

dos portadores de Facebook atualmente. Na linha do tempo os sujeitos dispõem da presença 

de um Mapa Mundi, e por meio dele organizam as fotos que serão publicadas de acordo com 

o lugar onde estiveram.  

Essas atualizações são instigadas pela pergunta: No que você está pensando? 

Podendo conter textos e audiovisuais simultaneamente, sujeitas ao serem postadas ao famoso 

"curtir" que remete ao gostar de algo, e também ao botão compartilhar, onde os sujeitos 

inserem nos seus perfis o conteúdo da postagem do outro que lhes foi agradável, espalhando a 

informação para os seus outros amigos, que também estarão sujeitos a curtir e também 

compartilhar essa publicação. Barros e Tavares (2012, p.3) explicam que “O botão curtir na 

sua execução mostra a aprovação de determinada pessoa num assunto em questão, se 

propagando pelos murais de seus amigos”. 

 

2.2. Comunidades virtuais  

 

Há muito o homem passou a formar comunidades, o agrupamento de indivíduos 

consiste em uma tática antiga da vida em sociedade. Primo (1997) aponta que a formação de 

comunidades consiste na união de certo grupo de pessoas de uma determinada área 

geográfica.  Sem esquecer que tal conjunto é dotado de estruturas sociais, uma vez que é 

mantido algum tipo de relacionamento entre esses indivíduos, afinal o conceito de 

comunidade está conexo com o pertencimento dos membros a um grupo específico. Weber 

(1987, p. 77) esclarece que a vivência em comunidade está envolvida com o caráter solidário 

dos envolvidos: “Chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que a 

orientação da ação social, na média ou no tipo-ideal, baseia-se em um sentido de 

solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes”. 
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De acordo com Rheingold (1993) apud Castells (1999, p.443) “uma comunidade 

virtual é uma rede eletrônica autodefinida de comunicações interativas e organizadas ao redor 

de interesses os fins em comum”. O autor deixa claro que por vezes a comunicação se torna o 

próprio objetivo da participação. 

Podemos chamar de comunidade o agrupamento de indivíduos que possuem 

características afins. Estas podem ser identificadas por semelhanças simples, como gostar de 

um mesmo estilo musical, ou compartilhar o mesmo ambiente de trabalho. Dentro do 

ciberespaço há inúmeras comunidades, que se classificam por abordagens, uma vez que, tanto 

pode conter um grupo de roqueiros, como outro destinado a admiradores da literatura 

Shakespeariana, por exemplo. Essas categorias de agrupamentos propiciam o fortalecimento 

dos objetivos do grupo, pois o trabalho é feito em conjunto (SÃO PAULO, 2006). 

Grande parte dessas amizades surgem a partir do encontro virtual de pessoas que 

compartilham dos mesmos pontos de vista. Ademais podem aparecer também originadas de 

comunidades off-line, que abrangem os sujeitos que já tinham um contato pessoal anterior, e 

que possivelmente se situam no mesmo espaço geográfico. Em síntese, a finalidade dessas 

comunidades são repartir conhecimentos e dados sobre temas de interesse compartilhado, 

espalhando a informação para possíveis interessados a participar do grupo (SÃO PAULO, 

2006). 

Em redes sociais na internet como o Facebook e o Orkut os membros possuem a 

capacidade de formar e conservar comunidades. Essas comunidades se diferenciam das outras 

devido ao meio técnico empregado para a estruturação desses grupos, pois os conjuntos de 

indivíduos são articulados em rede, ou seja, na internet. O encontro dessas pessoas se dá 

devido as proximidades de pensamento. As mensagens e discussões submetidas nesses 

espaços são enviadas para todos os participantes do grupo e chegam até eles rapidamente, 

possibilitando dessa maneira a resposta rápida desses sujeitos, evidentemente se estes também 

estiverem conectados a rede (SÃO PAULO, 2006). 

Esse tipo de recurso social mantido no ciberespaço deixa a privacidade dos usuários 

visível para os outros associados a comunidade, uma vez que, arquivos de fotos, postagens e 

outros conteúdos ficam suscetíveis a visualizações. Esse apontamento mostra o quanto é 

importante ter conhecimento prévio das intenções que se deseja com a demonstração de 

opiniões, e até mesmo com a identidade apresentada, pois ao adentrar nesses ambientes as 

ações tornam-se públicas. Os participantes de um grupo virtual podem ainda optar por 
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restringir suas informações para determinadas pessoas, selecionando quem pode ou não ver 

aquilo que é postado (SÃO PAULO, 2006). 

Primo (1997) lembra que as virtuais se diferenciam das geográficas principalmente 

pelo caráter de permanência, pois os laços mantidos no ciberespaço se limitam ao uso 

freqüente da ferramenta, e por isso tendem a ser caracterizados como vínculos efêmeros.  Um 

grupo de pessoas que conversam em um chat, por exemplo, necessitam do sistema operante 

para que a discussão seja estabelecida, já uma comunidade de pessoas que moram em uma 

mesma rua não carece desse recurso.  

O membro de um chat participará de uma comunidade ao se conectar a ele 

constantemente, a partir do momento que o internauta deixar de visitá-lo, sua inclusão no 

grupo é desassociada. Evidentemente, em comunidades presenciais o mesmo processo pode 

acontecer, uma pessoa pode mudar de endereço, e optar por não aparecer mais no bairro de 

sua antiga moradia, o que implica no desligamento dele daquela comunidade. Contudo nas 

comunidades formuladas no ciberespaço, o usuário pode camuflar a sua saída do grupo, 

atribuindo a ele outro nome ou apelido. Esse processo é praticamente impossível em círculos 

presenciais (PRIMO, 1997).  

Castells (1999) questiona a validade das comunidades virtuais ao perguntar se estas 

são de fato reais: 

 
Assim, no fim das contas, as comunidades virtuais são comunidades reais? Sim e 
não. São comunidades, porém não são comunidades físicas, e não seguem os 
mesmos modelos de comunicação e interação das comunidades físicas. Porém não 
são “irreais”, funcionam em outro plano de realidade. São redes sociais 
interpessoais, em sua maioria baseadas em laços fracos, diversificadíssimas e 
especializadíssimas, também capazes de gerar reciprocidade e apoio por intermédio 
da dinâmica da interação sustentada. (CASTELLS, 1999, p. 445-446). 

 
 

O autor ainda comenta que as comunidades reais e as virtuais se opõem por causa do 

ambiente em que são cultivadas. Nas reais os indivíduos partilham do mesmo espaço físico, já 

as virtuais se desprendem de limitações espaciais e temporais. Ademais, não significa dizer 

que elas não existem, pois os laços construídos engendram interações interpessoais recíprocas, 

variáveis devido a ação ativa dos indivíduos, que sustenta o processo interativo. 

O autor citado chama a atenção para o fato de que mesmo sendo alvo de vários 

pesquisadores, ainda não se tem certeza da intensidade relacional que essas redes eletrônicas 

carregam, como também, das possíveis implicações culturais ocasionadas em virtude desse 

novo contorno de sociabilidade. 
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2.3. Construção de identidade nas redes sociais na internet 

 

Em seus estudos sobre a questão da identidade, Hall (2011) aponta três concepções 

de identidade, a primeira seria o sujeito do Iluminismo. Nessa categoria o indivíduo se 

encontra unificado e centralizado, sua razão é sustentada no seu próprio núcleo interior. Todas 

as impressões do sujeito nascem com ele, e nele se desenvolvem. O sujeito Iluminismo 

permanece idêntico ao longo se sua existência, dessa forma, consiste na concepção mais 

individualista, a identidade nasce com ele e permanece como tal (HALL, 2011).  

O sujeito sociológico por sua vez, emerge da sociedade moderna, o seu núcleo 

interior, diferentemente do sujeito Iluminismo, não é imutável e muito menos autônomo. Nele 

o individuo constrói sua identidade a partir da relação com outras pessoas que julga 

admirável, a quem ele possa referenciar-se e espelhar-se. A realidade dessas concepções está 

mudando, pois com o desenvolvimento da sociedade moderna, que comporta novas 

habilidades comunicativas, surge na contemporaneidade uma nova percepção, a do sujeito 

moderno. Nessa visão o sujeito não é dotado de uma identidade fixa permanente, visto que 

esta é concebida e modificada continuamente (HALL, 2011).  

O individuo atribui a ele identidades diferentes em distintos momentos, que não é 

direcionada apenas a um único eu, dessa forma as identificações tornam-se deslocadas. “A 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2011, 

p. 13) o autor alerta que: “O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada 

e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2011, p. 12).  

A identidade construída no virtual se encaixa na concepção de sujeito moderno, 

estudada por (HALL, 2011), pois a construção de uma identidade no ciberespaço não é única, 

ela está suscetível a alterações constantes.  

No ciberespaço os interagentes não se conhecem de forma imediata, é necessário 

então que esse “comparecimento” seja representado de corriqueiramente alguma forma, para 

que a interação ocorra satisfatoriamente. Essa forma de demonstração do “eu” pode ser 

apresentada de diversas formas nesse ambiente, não dependendo dos portadores de tais 

referenciais estarem online naquele momento. Esses elementos identitários são encontrados 

nos perfis de redes sociais, num weblog, e até mesmo nos apelidos e nas fotos (imagens) que 
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os membros utilizam para identificá-los. Nas redes sociais na internet o reconhecimento dos 

atores é feito a partir de representações deles no ciberespaço, dessa forma um ator pode ser 

representado por um perfil no Facebook, conta no Twitter, Fotolog, ou através de outras 

redes. Usa-se o termo representações, pois a princípio o que é apresentado nas redes sociais, 

não são os atores propriamente ditos, e sim, as reproduções desses mesmos em lugares de 

interação (RECUERO, 2012).  

Recuero (2012) esclarece que essas características deixadas pelos indivíduos através 

dos possíveis referenciais já citados, são extremamente importantes no processo de 

comunicação mediada pelo computador, pois deixam indícios que levam ao conhecimento dos 

interagentes envolvidos e dos contextos concebidos. 

Os atores constroem um novo espaço de fala, onde divulgam elementos de seus 

contextos particulares e características de suas personalidades, essas expressões pessoais 

espalhadas na internet tornam-se representações do sujeito à medida que servem de guia para 

o reconhecimento do espaço do outro, e consequentemente para a realização da comunicação 

entre esses atores (RECUERO, 2009).  

Ou seja, para ser encontrado dentro de uma rede social, o indivíduo necessita a priori 

se identificar. RECUERO (2009, p. 29) distingue esses ambientes como “espaços de 

expressão e de construção de impressões”. “Assim, perfis do Orkut, weblogs, fotologs, etc. 

são pistas de um ‘eu que poderá ser percebido pelos demais’. São construções plurais de um 

sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade” (RECUERO, 2009, p.30). 

No ciberespaço essas informações tornam-se ainda mais valiosas, pois nele as deixas 

simbólicas presentes na interação face a face quase não são perceptíveis, esse fato mostra o 

quanto a representação dos atores no ciberespaço é indispensável, uma vez que é por meio 

dela que os atores são percebidos e reconhecidos. A percepção do outro no ambiente virtual, e 

também das relações pessoais próximas é indispensável para a construção da identidade dos 

indivíduos. Devido ao distanciamento físico dos sujeitos a assimilação da personalidade é 

possível graças ao conteúdo produzido, que no caso pode ser uma foto, gosto musical, as 

comunidades virtuais adicionadas ao perfil, dentre outros (LIZ, SANTOS E JOHN, 2012). 

No ambiente virtual somos aquilo que construímos e escrevemos, essas palavras 

formam as impressões que os indivíduos têm dos atores, que é possível a partir da apropriação 

de elementos contidos no ciberespaço. Recuero (2009) fala da relevância dessas apropriações: 

 
Essas apropriações funcionam como uma presença do “eu” no ciberespaço, um 
espaço privado e, ao mesmo tempo, público. Essa individualização dessa expressão, 
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de alguém “que fala” através desse espaço é o que permite que as redes sociais 
sejam expressas na Internet (RECUERO, 2009, p.27). 

 

A linguagem utilizada, bem como os contextos aplicados nesses ambientes são 

incorporados como elementos de construção de identidade, e é a partir dela que é feita a 

identificação dos sujeitos, fundamental para que a situação da conversação aconteça 

(RECUERO, 2012). Ribeiro (2005) defende a ideia de que as representações construídas são 

possíveis devido a capacidade de interação dos ambientes no ciberespaço. Isso quer dizer que 

sem a interação nada prosseguiria, é ela que sustenta todo o sistema. Por meio dela o 

reconhecimento do “eu” é feito, e os laços são mantidos.  

De fato a demonstração do “eu” no ciberespaço ocorre de maneira diferente de 

quando se realiza uma apresentação presencial. A construção da identidade nos espaços 

virtuais pode ser moldada de acordo com visões de preferência e atração, em virtude, é claro, 

dos recursos dispostos na ferramenta utilizada na mediação. Thompson (1998) explica que o 

procedimento de construção do self (eu) se modificou com o desenvolvimento das sociedades 

modernas. 

 
O processo de formação do self se torna mais reflexivo e aberto, no sentido de que 
os indivíduos dependem cada vez mais dos próprios recursos para construir uma 
identidade coerente para si mesmos. Ao mesmo tempo, o processo de formação do 
self é cada vez mais alimentado por materiais simbólicos mediados, que se 
expandem num leque de opções disponíveis aos indivíduos [...] (THOMPSON, 
1998, p.181). 

 

O autor alerta que os indivíduos constroem suas identidades a partir de ferramentas 

mediadas. Percebemos que esse enfoque adapta-se sem lacunas a realidade vivida pelos atores 

participantes de uma rede social. 

A construção da identidade em ambientes virtuais, como em redes de 

relacionamentos, pode ser atualizada constantemente, por causa das próprias tendências do 

sistema, sempre oferecendo novas opções de preferências, que funcionam como expressão de 

personalidade. Os sujeitos abordam em seus perfis assuntos interessantes, e conteúdos que 

possam seduzir os outros membros, pois a busca por amigos e popularidade é uma das 

principais metas dos adeptos da socialização nas redes, dessa forma, quanto mais encantador o 

sujeito consiga ser, mas relações ele alcançará na rede, todavia, na maioria das vezes para que 

isso ocorra, é preciso haver uma constante alteração na identidade desses indivíduos. (LIZ, 

SANTOS E JOHN, 2012).  
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“O processo de formação do self se torna mais e mais dependente do acesso às 

formas mediadas de comunicação – tanto impressas quanto eletronicamente veiculadas” 

(THOMPSON, 1998, p. 184).  

 

3. CONVERSAÇÃO NAS REDES SOCIAIS 

 

O convívio entre os homens permitiu que houvesse a integração entre os mais 

diferentes grupos de indivíduos. Ao longo da evolução da espécie humana, inúmeros meios de 

comunicação foram integrados e aprimorados para facilitar a interação, o que é inerente ao 

homem, tal fato pode ser observado ao comparar-se as outras espécies, principalmente sobre o 

destaque e domínio que essa exerce sobre as demais (MODESTO e SILVA, 2011).  

As práticas sociais e os desafios comunicacionais contribuíram para a constituição de 

sistemas complexos de compreensão mútua, levando ao surgimento da conversação, como o 

próprio termo explana, é um meio de interagir e trocar informações entre indivíduos. Para 

Silva (2008, p.32) apud Modesto e Silva (2011, p.24) a conversação é uma prática 

facilitadora, que desempenha papel fundamental no processo de socialização, tornando-se 

essencial ao homem, ainda define como “[...] conversação é um substantivo ligado ao verbo 

conversar, que procede do latim conversare, encontrar-se habitualmente num mesmo local. 

Esse termo é composto de con (junto) e versare (dar voltas). Remete-nos, pois, à ideia de 

conviver com outras pessoas”. 

A conversação é vista como o gênero precursor das relações humanas, afinal, o ato 

de conversar com seus semelhantes é uma prática realizada há muito tempo, tornando-se o 

meio pelo qual se estabelece as primeiras experiências em sociedade. Diariamente diálogos 

são trocados entre pessoas dos mais diversos contextos, dessa forma, a conversação pode ser 

apresentada de formas distintas (RECUERO, 2012). 

Conversação é um termo comumente utilizado na literatura como elemento 

importante no processo comunicativo entre dois ou mais sujeitos. Trata-se de um 

procedimento negociado e organizado pelos atores que a compõe. Dessa forma a conversação 

é aquilo que conduz as interações sociais, pois é através dela que as relações interpessoais são 

submetidas, e os laços construídos (RECUERO 2012).  

Para acompanhar o ritmo evolucionário e acelerado dos últimos séculos, houve a 

necessidade de criar meios de comunicação que fossem capazes de levar informações às 

regiões mais distantes, com mais rapidez, e com caráter globalizado. A internet surgiu desse 
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contexto, e ainda adicionou inúmeros recursos que antes nunca fora possível na conversação, 

revelando um conceito inovador para a comunicação e sociabilidade (MODESTO e SILVA, 

2011). A partir do sucesso da internet e das redes encontradas na web, o processo 

conversacional se transformou, tornando-se mais amplo e também complexo.  

Para Recuero (2012) A conversação é um processo complicado, uma vez que 

abrange vários elementos bem peculiares, que se estendem no meio social, cultural e 

organizacional. Tais elementos são facilmente identificáveis em uma interação presencial, 

onde os dois interlocutores se encontram próximos fisicamente, contudo, essa capacidade não 

é a mesma nas conversas decorrentes do ciberespaço. Na internet os interlocutores não 

visualizam uns aos outros face a face, e por isso não se torna possível a identificação de 

deixas gestuais e auditivas, esse fato atrapalha o processo interativo, uma vez que limita a 

compreensão dos diálogos montados pelos interlocutores.  

A primeira visão de conversação no ambiente virtual aconteceu a partir do 

conhecimento da interação por diálogos formados textualmente, permitida pelas tecnologias 

virtuais. Devemos levar em consideração que a conversação no ciberespaço está diretamente 

relacionada com o contexto e com novidades tecnológicas que a envolvem. Nos dias de hoje 

as ferramentas computacionais deixaram de ser vistas apenas como ferramentas, de fato, elas 

adquiriram uma posição de intermediadora das interações, ou seja, passou a ser um espaço 

conversacional, conseguindo influenciar, e até modificar os métodos conversacionais que 

aparecem no ciberespaço (RECUERO, 2012).  

Os recursos encontrados na rede alteram a comunicação mediada, antes foi dito que a 

falta de participação física dos interlocutores dificulta o entendimento da mensagem passada, 

pois ambos os participantes conversam em lugares diferentes, porém, essa restrição vem 

sendo derrubada, pois a cada dia surgem novas maneiras de suplementar essa carência, um 

bom exemplo disso é capacidade de realizar uma conversação por meio de vídeo, onde a 

imagem dos participantes é vista, e em alguns casos a fala e a imagem simultaneamente. 

A popularização de ferramentas digitais tornou possível a troca de conversas entre 

pessoas a partir do uso de celulares, notebooks. Tal facilidade ocasionou na incorporação 

dessas novas práticas na vida dos sujeitos (RECUERO, 2012). A pesquisadora revela que as 

tecnologias geram mudanças na interação interpessoal: 

 
[...] essas tecnologias passam a proporcionar espaços conversacionais, ou seja, 
espaços onde a interação com outros indivíduos adquire contornos semelhantes 
aqueles da conversação, buscando estabelecer e/ou manter laços sociais. Passam a 
representar um espaço de lazer, lugares virtuais onde as práticas sociais começam a 
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acontecer, seja por limitações do espaço físico, seja por limitações da vida moderna, 
seja pela comodidade da interação sem face. (RECUERO 2012, p. 16). 

 
Com tantas possibilidades de comunicação dispostas na web, fica difícil resistir a 

tantas vantagens e possibilidades que a interação mediada pelo computador oferece. Essa 

conversação mediada, e em rede, se difere da tradicional conversa presencial em diversos 

pontos.  

Anteriormente as pessoas se conheciam partilhando do mesmo contexto e espaço, ou 

até mesmo através de outros indivíduos. Hoje o cenário não necessariamente precisa ser o 

mesmo, pois a conversação acontece na rede e em rede, afinal podemos interagir com várias 

pessoas ao mesmo tempo, constituindo assim uma cadeira de vínculos sociais. Esse espaço é 

composto por inúmeras opções de interação, é dentro deste rol de possibilidades que as redes 

sociais estão inseridas. 

 

3.1 O Facebook como espaço de conversação entre usuários do ciberespaço 

 

O uso do site de redes sociais Facebook vem adquirindo grande dimensão nos dias 

atuais. Os brasileiros são vistos como usuários freqüentes dessa ferramenta. Pesquisas 

indicam que estes destinam em média duas horas e meia do seu tempo ao uso dessa rede.  

O Facebook é uma rede bastante mutável, seus dirigentes inserem constantemente 

novidades que a tornem mais atrativa, para incentivar ainda mais o seu acesso. Isso implica na 

aquisição de cada vez mais internautas ao sistema, que é visto como a maior rede social do 

planeta (SANTOS, 2012). 

O Facebook disponibiliza recursos interativos, de modo em que o individuo constrói 

seu perfil e tem a opção de compartilhar com outros indivíduos conteúdos de seu interesse, 

em que os amigos podem realizar comentários em tempo real, ou não. Suas ferramentas se 

tornaram populares devido a simplicidade do manuseio e a rapidez. Dentre essas ferramentas 

podemos citar a publicação de imagens, vídeos, eventos, links, matérias e chat. O sucesso 

pode estar associado ao modo como o Facebook substituiu ao mesmo tempo outros meios de 

comunicação populares, como o MSN e Orkut (MANUAL DO FACEBOOK, 2012). Os 

recursos mais utilizados são: 

•  Mural: no próprio perfil ou de amigos tem a opção de publicar textos, imagens e 

vídeos; 
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•  Comentários: podem ser feitos em conteúdos públicos, e os usuários participantes 

recebem notificações na página; 

•  Curtir: uma das ferramentas mais interessantes, que substitui até mesmo comentários; 

•  Cutucadas: um meio de iniciar interação com outro individuo, com a opção de 

devolver a cutucada; 

•  Participação e publicação de eventos e grupos: essa opção permite a criação de grupos 

e eventos, onde usuários envolvidos podem gerar comentários e fazer publicações, e os 

participantes recebem notificações de determinado grupo sem a necessidade de serem 

amigos; 

•  Adicionando Amigos: pode ser feita a busca, adicionar e-mail e ainda importar 

contatos diretamente do Hotmail; 

•  Chat e Mensagem Pessoal: com este recurso, o usuário pode enviar uma mensagem 

privada para outro usuário, se ambos estiverem on-line, podem iniciar uma conversação em 

tempo real; 

•  Notificações: o usuário é notificado quando suas publicações recebem comentários e 

“curtir”, também quando é marcado em outras publicações, ou sempre que há envolvimento; 

•  Marcações: possibilita que indivíduos sejam integrados em fotos, vídeos e 

comentários. 

Todos esses recursos contidos no Facebook funcionam como ferramentas interativas, 

e através de grande maioria deles a conversação também pode ser estabelecida. É evidente, no 

entanto, que muitos desses recursos não sustentam uma conversação contínua e restrita, mas, 

se a interação for alimentada, a conversação pode surgir e/ou migrar para outra ferramenta, 

como o chat oferecido pela rede.  

É relevante lembrar que a rede referenciada é um meio que tanto aproxima os 

sujeitos, unindo-os, expandindo os limites da comunicação, e dessa forma rompendo os 

obstáculos de tempo e espaço, sendo capaz de estreitar os contatos físicos de tais pessoas.  

Questionamentos realizados com estudantes mostram que um número considerável 

de jovens opta por conversar virtualmente do que frente a frente com seus interlocutores. 

Assim, verifica-se que os diálogos no ciberespaço cada vez mais vêm ocupando o espaço das 

conversas face a face (RIBEIRO e QUENTAL, 2006). 

As transformações que esse tipo de conversação conduz não são vistas 

negativamente, pois as trocas de falas podem ser feitas de forma mais rápida, trazendo a tona 

novas modalidades de escrita e representação de sentimentos (RIBEIRO e QUENTAL, 2006). 
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Ribeiro e Quental (2006) alertam que opostamente a conversação oral, onde a 

possibilidade de participar de várias conversas ao mesmo tempo não é possível, a conversação 

no Facebook sustenta essa capacidade. É comum nesse meio os interlocutores se expressarem 

informalmente, atribuindo elementos da linguagem falada, na tentativa de deixá-la mais 

coloquial e mais parecida com as conversas realizadas no cotidiano.  

A primeira mudança que notamos no processo de conversação sem dúvida é a 

mudança do espaço onde ela ocorre. O espaço mudou e as formas de conversação também. O 

ambiente da conversação é o ciberespaço, mesmo sendo um espaço onde as pessoas interagem 

de forma virtual, construído pela circulação de informações permeadas pela comunicação 

digital, ele é também construído significativamente pela participação dos atores através da 

conversação (RECUERO, 2012).  

O digital é fundamentalmente anônimo, graças a sua mediação, que torna o corpo 

físico um elemento não participante. Diferentemente da conversação presencial, o participante 

pode muito bem adquirir a imagem que deseja. As audiências são invisíveis a principio. O 

distanciamento físico entre os atores presentes no processo está diretamente relacionado a 

transferência do processo conversacional da copresença.  

As conversações cultivadas do ciberespaço por meio da linguagem escrita exigem a 

aplicação de uma nova linguagem. Quase sempre os integrantes do Facebook dialogam com 

distintas pessoas simultaneamente, que acaba carecendo de rapidez no envio e nas respostas 

das mensagens, por causa dessa pressa, novas estratégias são usadas para sintetizar os 

conteúdos dispostos em cada entrada textual. 

Nas conversas virtuais geralmente os indivíduos se comunicam através de textos, 

todavia as ferramentas encontradas no Facebook deixam abertura para edição e adição de 

elementos existentes na interação falada, diferentemente, por exemplo, do ato de escrever uma 

carta (RIBEIRO e QUENTAL, 2006). 

As mudanças comunicacionais adquiridas pela IMC atingem também a linguagem, 

mesmo sendo vistas separadamente, a comunicação escrita e a oral se relacionam no 

ciberespaço, pois nele é estabelecida uma comunicação “oralizada” (RECUERO, 2012).  

Antes a comunicação por meio de redes como o Facebook acontecia em grande parte 

através da linguagem escrita, hoje ela pode acontecer de outras formas, dependendo da 

ferramenta acessível no processo. Se tratando da comunicação escrita, podemos perceber que 

foi preciso acontecer uma adaptação, em suma, ela precisou adquirir maneiras de indicar os 

componentes indispensáveis para transferir as emoções do que foi escrito em gestos e 
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expressões. Se pensarmos bem, essa apropriação faz muito sentido, afinal como seriam 

passadas as mensagens e as reações que pretendidas pelos atores (RECUERO, 2012). Na 

linguagem oral isso ocorreria facilmente devido as deixas que o interlocutor disponibiliza na 

fala e também nos gestos e expressões faciais (THOMPSON, 1998).  

A primeira apropriação feita pelos interagentes foi o uso de caracteres simbólicos 

para representar elementos não verbais, o uso de emoticons foi um dos primeiros ajustes 

utilizados para simular a reação dos atores de forma não verbal. 

Matéria publicada no portal de notícias da Rede Globo (G1) aborda a criação desse 

recurso, que se tornou mais conhecido na década de noventa, juntamente com a explosão do 

fenômeno da internet. “O uso de marcas de pontuação para representar emoções foi sugerido 

pela primeira vez em 1982 em uma mensagem do professor de ciências da computação Scott 

Fahlman, da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos”. Esses 

recurso existe a trinta anos e atualmente é bastante utilizado na linguagem na internet. 

Emoticons são conjuntos de caracteres do teclado que simbolizam expressões faciais, como 

Apresenta-se abaixo: 

:-( tristeza  

:-) sorriso 

:-p língua de fora  

Os emoticons são instrumentos usados para representar o estado emocional dos 

usuários e também para dar ênfase a uma mensagem, intensificando o que pretende ser dito 

e/ou escrito. Assim, a conversação tende a ser mais real, pois os envolvidos no processo 

sentem a sensação de estar conversando face a face, gerando uma interação de sentidos e 

pontos de vista, que ultrapassa as barreiras textuais da esfera textual (VELAME, 2008). 

Essa apropriação carrega outras características presentes na comunicação oral, como 

o uso se onomatopéias e a repetição de letras para simular a prosódia. É comum acharmos que 

o uso desses símbolos surgiu a partir da internet, mas, eles já eram utilizados em cartas. 

Todavia a mediação foi crucial para a popularização de tais referenciais. Com o passar do 

tempo essas apropriações se tornaram mais detalhadas, passando a representar dialetos 

específicos de grupos de usuários. 

Essas simbologias são criadas a partir de convenções de uso da linguagem no espaço 

virtual, e apresentam o contexto para o diálogo, como também modificam a linguagem em 

ação. A informalidade é uma das principais características dessa linguagem “oralizada” ligada 

ao uso coloquial da língua, típico na linguagem falada. 
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O emprego da fala na comunicação escrita depende do meio e das ferramentas 

utilizadas, essa simulação do oral proporciona as relações estabelecidas no ciberespaço 

contornos semelhantes aos encontrados na conversação oral, ou seja, ela é adaptada para 

assemelhar-se a um bate papo face a face. 

A construção das relações sociais no Facebook nem sempre é constituída de fala, 

mas, atribui-se a ela efeitos semelhantes da conversação oral, formando grupos e 

estabelecendo interações sociais. Muitos recursos digitais são aplicados na conversação 

encontrada no Facebook, contudo, com exceção destes, pode-se perceber que a comunicação 

no ciberespaço é realizada geralmente a partir de mensagens escritas. Esse processo em 

grande parte sucede-se de forma assíncrona (PRIMO e SMANIOTTO, 2006). 

Outro elemento importante presente na conversação online é a propriedade do 

acontecimento. Os atores trocam mensagens em uma unidade temporal, é aí onde eles 

constroem e dividem um contexto de copresença. Claro que há uma diferença bastante notória 

entre essa unidade temporal em uma conversação presencial para uma conversação em rede. 

A primeira é baseada na presença física dos interagentes, eles dividem o mesmo espaço 

temporal e geográfico, a segunda por sua vez é mais flexível. É muito simples hoje falar e 

compartilhar conteúdos diversos com alguém que mora do outro lado do mundo. Essa 

possibilidade nos deixa transparecer o quão abrangente são essas interações, pois não se 

restringem a limites geográficos e temporais. Pelo contrario, não é necessário que os atores 

estejam presentes em um mesmo momento temporal para que a comunicação seja 

estabelecida (RECUERO, 2012).  

 A interação estabelecida no Facebook é arquitetada em um tempo bastante 

vulnerável, ou seja, pode ser continua, estendendo-se pelo tempo definido pelos interagentes. 

Essa elasticidade é um elemento típico da comunicação mediada pelo computador. 

A conversação que ocorre no Facebook carrega consigo ações que arranjam as trocas 

de informação entre os interlocutores, esse passar de dados auxilia na formação de contextos 

sociais, sendo necessário para entendê-la claramente o conhecimento da interação e os 

elementos representativos presentes na conversação. Tudo isso acontece em um contexto 

ajustado pelos interagentes, esses contextos são produzidos a partir de duas assimilações, eles 

podem ser estendidos e recuperados, podendo ser atualizados com a realização de uma nova 

interação, essa por sua vez pode durar vastos períodos de tempo. 

Recuero (2012) aborda dois tipos de conversação: A síncrona e assíncrona.   
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A conversação síncrona é aquela que é caracterizada pelo compartilhamento do 
contexto temporal e midiático. Ou seja, são conversações que acontecem entre dois 
ou mais atores através de uma ferramenta de CMC, e cuja expectativa de resposta 
dos interagentes é imediata. A conversação assíncrona é uma conversação que se 
estende no tempo, muitas vezes através de vários softwares. (RECUERO, 2012, 
p.51).    

 

A autora explica que as interações mediadas pelo computador (IMC) comportam 

essas duas formas de conversação. Entende-se, portanto que a conversação síncrona ocorre 

quando os atores interagem no mesmo tempo, as mensagens transmitidas por eles são 

identificadas e respondidas rapidamente.  Já a conversação assíncrona seria exatamente o 

contrário, nesse tipo de conversação a união dos atores torna-se mais dificultosa, pois a 

ordenação é diferente no tempo, isso significa dizer que os interagentes envolvidos precisam 

de mais entrosamento para relacionar as mensagens com seus interlocutores e compreender o 

sequenciamento delas.  

Ao Exemplificar essas tipologias a partir dos recursos encontrados no Facebook, 

nota-se que a conversação assíncrona pode ser encontrada no chat da rede. Ao trocar 

mensagens via chat, os interagentes enviam mensagens instantâneas com respostas rápidas. O 

feedback nesse caso é breve, as trocas conversacionais não necessariamente são estendidas 

por muito tempo. Atualmente nesse recurso é possível saber o horário que o destinatário da 

mensagem a visualizou na janela.  

Os comentários relativos a postagens por sua vez, possuem caráter mais assíncrono, 

assim como uma publicação no mural de um amigo, contudo, o processo se modifica quando 

os atores que se ligam através de atualizações estão online, pois o retorno do comentário dar-

se de forma breve, resultando em uma conversação síncrona.  

Recuero (2012) lembra que as conversações em rede podem ocorrer ainda de forma 

privada e pública. Na forma privada as trocas de mensagens são acessíveis apenas para os 

atores participantes da conversa, elas são realizadas em um ambiente fechado, uma vez que, 

só esses atores tomam conhecimento do que ali está sendo escrito. Ex: bate papo no 

Facebook. Não se deve deixar de lado que os membros dessa rede podem editar os 

destinatários que verão as postagens, restringindo a mensagem, e assim, deixando-a privada, 

uma vez que, só os indivíduos marcados poderão visualizar e comentar a publicação. 

Já na conversação pública a coisa muda de forma, como o próprio nome revela, esse 

tipo de conversação não acontece em espaços delimitados, tanto os atores que iniciaram a 

conversação, como outros participantes da rede podem acessar o que foi transmitido e 

compartilhado por eles. Ex: comentários referentes a uma publicação. Percebe-se que na 
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conversação pública mediada por computador os interlocutores não conhecem exatamente a 

audiência que possivelmente verá as mensagens trocadas por eles (RECUERO, 2012).  

No Facebook os acontecimentos são efêmeros e mutantes, o processo tende a ser 

modificado a cada ação dos participantes, como um clique relativo ao curtir, ou compartilhar. 

Nesse caso a conversação em rede pode acontecer de forma privada e tornar-se pública, da 

mesma forma o processo inverso tende também a acontecer, caso os atores envolvidos 

desejem limitar a visibilidade de suas interações. O que acontece nas conversações privadas, 

então, é a limitação da visualização, pois a conversa estabelecida em um chat, por exemplo, 

pode ser capturada e salva pelo outro interagente participante, e posteriormente publicada na 

rede. 

Esses acontecimentos limitam a privacidade na rede, mas, muitas são as ferramentas 

de bloqueio oferecidas pelo próprio Facebook, onde cada participante pode editar para quem 

destinar suas postagens, fotos e quaisquer arquivos digitais. Um exemplo dessa privatização 

são os grupos fechados, que entenderemos mais adiante com a parte avaliativa deste trabalho. 

 

3.2. Resultados e discussões 

 

A pesquisa que este trabalho se propôs a realizar foi baseada no método etnográfico. 

Esta metodologia apareceu primeiramente em estudos antropológicos, mas, adquiriu 

aplicabilidade em varias áreas das ciências humanas e sociais. Com o avanço das tecnologias, 

acessibilidade a internet, e o aumento considerável de ambientes digitais de comunicação e 

informação, ela passou também a ser utilizada em pesquisas no ciberespaço. 

A aplicação da pesquisa etnográfica gerou críticas na década de noventa, muitos 

pesquisadores defendiam que o método em questão não seria viável em pesquisas virtuais, 

pois o deslocamento, que é um elemento decisivo no fazer etnográfico, se encontrava dilatado 

e suscetível as dissoluções espaço-temporal oriundas das tecnologias de comunicação e 

informação. A tradição inicial da pesquisa etnográfica encontra-se na locomoção do 

pesquisador até o campo, seja outro país, região ou continente, essa estadia é o que sustenta o 

estudo, e dura o período determinado e suficiente para o levantamento de dados. [...] “um 

suposto campo de pesquisa que não possui tais características causou muitas discussões entre 

os autores” (FRAGOSO, 2011, p. 172). 

Para realizar uma pesquisa desse tipo, é preciso a entrada no campo; a coleta de 

dados; a análise, e outras informações complementares; a relação entre o pesquisador e 



52 
 

colaborador da pesquisa, sem esquecer a privacidade, deve-se ter cautela nessa questão, em 

virtude de possíveis problemas que possam ocorrer no momento de divulgação dos dados e 

até de apresentações e /ou publicações da pesquisa. 

Segundo Hine (2000; 2005) apud Fragoso (2011, p. 173): “[...] a etnografia virtual se 

dá no/de e através do online e nunca está desvinculada do offline, acontecendo através da 

imersão e engajamento intermitente do pesquisador com o próprio meio. A narrativa acontece 

a posteriori dos fatos, o que proporciona densas descrições [...]”. Hine popularizou o termo e 

desde então vem se aprofundando na aplicação de pesquisas etnográficas na internet. 

A entrada no campo é a primeira das etapas a serem seguidas. Sendo assim a imersão 

do pesquisador foi feita, com intuito de coletar informações sobre as interações formadas 

dentro dele. Posteriormente realizou-se a análise dos dados, que consiste na interpretação dos 

dados obtidos.  

O grupo formado no Facebook foi criado em Janeiro de 2012, período em que os 

alunos iniciaram a faculdade, e é intitulado: Comunicação Social – UERN, este dado já 

informa que os participantes fazem parte do curso de graduação em Comunicação. Os 

membros são todos jovens e iniciantes na academia, ativos no terceiro período da faculdade. 

O grupo é fechado e possui 58 membros. A criação do grupo, de acordo com os próprios 

colaboradores aconteceu pouco depois do início das aulas, porém, muitos dos colegas já se 

conheciam pessoalmente e realizaram encontros para se entrosarem e discutir a iniciação no 

curso superior. 

Ao serem questionados sobre o porquê de participarem do grupo, os alunos 

entrevistados revelaram que a interação com os colegas define a inclusão, pois em virtude 

dela o distanciamento diminui e todos conseguem se encontrar em um lugar comum e 

discutirem aquilo que desejam. A participação no grupo proporciona a interação entre colegas 

que moram em cidades distintas, e que somente se encontram na sala de aula, assim, o grupo 

se encarrega de unir esses estudantes, estreitando as limitações geográficas.  

As temáticas abordadas nas postagens variam, pois muitos possuem laços de amizade 

mais intensos com alguns membros, e acabam publicando assuntos em nível de 

entretenimento ou brincadeira, acionando a marcação dessas pessoas em sua postagem. 

Ademais, os assuntos mais presentes nas postagens do grupo são relativos ao universo 

acadêmico, tais como: datas de provas; assuntos abordados em sala de aula; datas importantes 

de eventos da área das comunicações; oportunidades de estágio, e quaisquer mudanças que 

envolvam a vida universitária destes jovens, essa realidade remete de fato ao objetivo de uma 
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comunidade virtual, pois o agrupamento acontece devido a particularidades compartilhadas, 

ou seja, praticas e gostos vividos ou desejados por essa coletividade. Esse tipo de ferramenta 

funciona através de um conjunto de pessoas que se reúnem e interagem por meio de 

conferências eletrônicas, sempre ligadas por interesses comuns. (PRIMO, 1997). O caráter 

comunitário é típico nesses agrupamentos, pois o intuito é compartilhar.  

Verificou-se durante o período de oito dias as postagens destes alunos, em que se 

constatou a frequente presença deles na rede, e consequentemente das interações formadas. 

Os dias de que obtiveram maior quantidade de postagens foram dez e treze de setembro, em 

que se nota publicações sequenciadas com espaços temporais curtos. Foi feita também como 

forma de complemento a pesquisa, a aplicação de um questionário com dez perguntas abertas, 

encaminhadas para o e-mail de cinco dos dez participantes mais ativos no grupo, de acordo 

com o levantamento mostrado na tabela abaixo:  

 

Tabela 1 - Total de participantes ativos durante o período de 8 de setembro até o dia 15 de setembro de 2012 

com a quantidade de posts e comentários. 

Participante Assuntos não 
Acadêmicos 

Assuntos 
Acadêmicos 

Total 

Membro 1 13 5 18 

Membro 2 10 6 16 

Membro 3  11 11 

Membro 4 5 4 9 

Membro 5  8 8 

Membro 6  7 7 

Membro 7  7 7 

Membro 8  6 6 

Membro 9  6 6 

Membro 10  5 5 

Membro 11  5 5 

Membro 12  5 5 

Membro 13  5 5 

Membro 14 3 2 5 

Membro 15 1 3 4 

Membro 16  4 4 

Membro 17  3 3 

Membro 18  3 3 

Membro 19  3 3 

Membro 20  2 2 
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Membro 21  2 2 

Membro 22  1 1 

Membro 23  1 1 

Membro 24  1 1 

Membro 25  1 1 

Membro 26  1 1 

Membro 27  1 1 

Total 32 108 140 

 

As interações encontradas são visíveis somente para os membros aceitos, dessa 

forma possuem caráter privado, por se tratar de um grupo secreto para os incontáveis adeptos 

que o site de redes sociais Facebook possui.  

As conversações públicas contrariamente são aquelas que podem ser visualizadas por 

qualquer ator usuário da mesma ferramenta. Thompson (1998, p. 114) relata as mudanças que 

a tecnologia trouxe para a exposição das pessoas e acontecimentos, pois os fatos já não podem 

ser escondidos.  

 

O desenvolvimento da mídia criou novas formas de publicidade que são bem 
diferentes da publicidade tradicional de co-presença. A característica fundamental 
destas novas formas é que, com a extensão da disponibilidade oferecida pela mídia, 
a publicidade de indivíduos, ações ou eventos, não está mais limitada a partilha de 
um lugar comum [...] O desenvolvimento da mídia deu origem assim a novas formas 
de “publicidade mediada” que vêm assumindo um importante papel no mundo 
moderno.   

 

Quando o autor relata a existência de uma “publicidade mediada” entende-se que ele 

se refere a exibição constante que a socialização em rede traz, em que o compartilhamento do 

próprio eu e das suas ações se encontram dispostas para aqueles que comungam da mesma 

ferramenta social.  

Esta explicitação por vezes incomoda muitos internautas, sendo que aopção por 

fechar o grupo foi justificada pelos colaboradores que responderam o questionário como 

forma de conseguir mais privacidade, para evitar que “intrusos” tivessem acesso as postagens, 

pois a ideia do grupo é a liberdade de poder publicar qualquer assunto de maneira 

democrática, onde todos possuem o direito de gostar ou não. Esta atitude de privatizar o grupo 

foi tomada justamente depois da percepção de que pessoas que não faziam parte do curso, ou 

não compartilhavam dos mesmos fins visitavam o grupo, e consequentemente observavam 
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tudo que ali era publicado, invadindo de certa forma o espaço destinado a esses estudantes, 

pois assuntos descontextualizados da realidade vivida por eles não seriam aplicáveis.  

A restrição das postagens se deu também pelo fato dos alunos muitas vezes 

abordarem assuntos que não falariam explicitamente em sala de aula, como dúvidas 

consideradas vergonhosas para serem apresentadas em sala, e até algum comentário que não 

se enquadrasse com o ambiente acadêmico, e viesse a repercutir de forma negativa. Por conta 

dessas observações, as postagens avaliadas e aqui inseridas para auxilio e compreensão da 

análise dos dados, foram colocadas de forma ofuscada, evitando que a identidade dos 

colaboradores fosse identificada e pudesse causar constrangimento para algum participante.  

Contudo, dentro do grupo pode-se realizar conversações ainda mais restritas, pois no 

momento que um membro deseja conversar com outro participante sem que os demais 

presentes vejam o conteúdo, eles o podem fazer, essa possibilidade se faz valer quando os 

interessados na conversa optam por interagir particularmente pelo chat disponível para 

conversa entre os membros do grupo. Esse bate papo tanto pode se processar entre dois 

membros, como de forma coletiva, com as interações de todos participantes conectados 

naquele momento.  

As postagens e os comentários adicionados ao grupo são formadores de conversação, 

por meio delas discussões são formadas. Durante o período analisado pode-se verificar 

postagens sobre provas, programas de extensão da própria universidade, autores estudados em 

disciplinas, avisos de eventos relativos ao curso, seminários, dúvidas de trabalhos, em suma, 

assuntos relacionados ao estudo da Comunicação Social.  

Essa afirmação se concretiza com as respostas do questionário, onde os participantes 

do grupo enfatizam o quão utilitário o grupo é para o meio acadêmico. De acordo com os 

entrevistados a simples ação de fazer parte de um grupo em um site de rede social como o 

Facebook já representa comunicação, além disso, através dele os alunos debatem assuntos 

provenientes da sala de aula, dúvidas de conteúdos que serão aplicados em provas, em suma, 

uma troca de conhecimentos acadêmicos, pois esse é o propósito defendido pelo grupo. 

As publicações encontradas não são numerosas, mas em grande parte geram 

interações, que podem ser representadas pelo curtir como também se estender a comentários e 

compartilhamentos. Os comentários revelam a opinião dos membros e também funcionam 

como forma de resposta a questionamentos contidos nas postagens. É importante perceber que 

os comentários costumam, dependendo da sua abordagem, chamar a atenção dos outros 

membros, instigando-os a fazer um comentário seguinte, geralmente isso se dá através de 
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perguntas, mas depende também do grau de interesse dos membros pelo conteúdo exposto na 

postagem, outro aspecto é a marcação, que torna o processo ainda mais síncrono, uma vez 

que, se o participante estiver online será informado no mesmo momento através de uma 

notificação na parte superior na página da rede.  

Se tratando de postagens relativas a grupos no Facebook, a interação torna-se mais 

facilitada e rápida por causa do aviso dado pelo próprio sistema a cada postagem adicionada, 

a participação no grupo por se só já carrega esse elemento facilitador, que informa o membro 

do grupo sobre as publicações feitas, sem carecer de marcação com o seu nome de usuário. 

Este aspecto foi relembrado pelos alunos na pesquisa, onde eles contam que a preferência pela 

utilização de um grupo no Facebook se tornou viável, pois a rede em questão é usada por 

quase todos os colegas de sala,o que veio a colaborar ainda mais a interação,visto que os 

participantes possuem perfis no Facebook e constantemente verificam novas notificações em 

suas páginas. Dessa forma o retorno não é tão demorado, e a mensagem é vista pelos 

membros rapidamente, por causa da constante presença deles na rede social.  

Tais informações puderam ser comprovadas na analise de algumas publicações 

dentro do recorte temporal feito na pesquisa, onde há presença de conversações com 

propriedades síncronas. Mesmo sendo considerado um instrumento interativo assíncrono, pois 

as interações não se dão de forma imediata, como em um chat, as trocas comunicativas entre 

os participantes do grupo são separadas por intervalos breves, em alguns casos a lacuna entre 

um comentário e outro é apenas de minutos.  

As publicações que não possuem interações, ou que não repercutiram dentro do 

grupo, tendem a ficar no sistema, sua exclusão só acontece quando o participante que a 

publicou resolve apagá-la, do contrário, ela vai se tornando “invisível”, à medida que novas 

atualizações são feitas, pois passam a ocupar posição inferior do mural do grupo, quanto mais 

novidades aparecerem, mais a postagem antecedente tende a ser esquecida. Postagens não 

visualizadas ou julgadas desinteressantes, não são formadoras de conversação, pois como 

lembra Recuero (2012, p. 28) “A ocorrência de uma conversação necessita, deste modo, de 

que os participantes compreendam e legitimem os enunciados um do outro, alternando-se na 

fala, e negociando o contexto no processo”. 

Um exemplo notório de conversação feita no grupo é encontrado na postagem a 

seguir, em que se discute a dúvida referente a regras de formatação para a referência exigida 

em um trabalho. Como se falou anteriormente há postagens feitas no grupo que provocam 
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interações quase momentâneas, que dentro da tipologia por Recuero (2012) se classificam 

como conversações síncronas.  

 

 

 

Figura 1- postagens com caráter síncrono. 
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De acordo com a autora, as conversações derivadas do ciberespaço possuem um 

sequenciamento sempre diferenciado, pois se encontram espalhadas no tempo. É certo que a 

publicação apresentada acima não representa uma conversação assíncrona, que por vezes é 

vista como a que mais de assemelha a conversas face a face, mas o intuito aqui é mostrar que 

o uso da rede tem se tornado frequente no grupo, pois os comentários que foram publicados 

não se alargam temporalmente, gerando assim uma conversação com atitude síncrona.  

A conversação apresentada neste post se desenvolve sincronicamente, graças à 

presença online dos participantes, que foram imediatamente informados que uma nova 

postagem teria sido acrescentada ao grupo, bem como o membro que a publicou. 

Evidentemente o interesse dos participantes do agrupamento pela postagem também 

influencia e determina a conversação, pois se a publicação não estimular curiosidade ou 

apreço, a interação não acontece, e, portanto a conversação também não é instituída. 

Os membros do grupo apontam que o retorno rápido por parte dos participantes é um 

dos quesitos que mais impulsiona a utilização do grupo, pois em outros canais assíncronos, 

como e-mail, a mensagem demora a ser vista, o que dificulta a comunicação, principalmente 

em interações que exige o feedback imediato.  

A conversação exemplificada só se procedeu devido o conhecimento do contexto ao 

qual ela está envolvida, este é por sua vez é fundamental para a compreensão das mensagens. 

O contexto nas interações ocorridas nesses ambientes não é percebido de imediato, ele 

necessita ser construído, e consegue se renovar a cada nova interação, assim como também 

pode ser salvo (RECUERO, 2012). A recuperação do contexto só não é possível quando os 

mediadores da publicação a excluem, ou quando algum participante da conversa elimina um 

comentário.  

Recuero (2012) relata a importância do contexto nas conversações no espaço virtual 

para a autora todo ator presente em uma conversação precisa ser hábil para arquitetar, 

negociar, e readquirir esse contexto. Ele é responsável por situar o ator dentro do 

acontecimento, formando o pano de fundo por meio do qual as conversações incidem.  

 

É preciso que aqueles que estão participando do diálogo sejam capazes de ser 
reconhecidos pelos participantes da situação e possam criar elementos que deem 
uma percepção aos demais de quem é aquele que “fala”. A unidade temporal elástica 
também influencia esse contexto. Para que a assincronia no processo conversacional 
aconteça, é necessário que o contexto seja demarcado e possa ser recuperado no 
decorrer do processo (RECUERO, 2012, p. 96). 
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A assincronia mencionada por Recuero (2012) refere-se a capacidade que uma 

publicação tem de ser vista e comentada mesmo depois de um largo intervalo temporal.Essa 

virtude é possibilitada por causa da permanência do contexto na rede, fazendo com que outros 

participantes que não se encontravam online no instante da publicação, participem também 

dela.Essa interação mais tardia consiste em uma conversação assíncrona. 

A rapidez na interação presente no post pode ser também justificada pela mobilidade 

que a internet adquiriu. Isso é notável na publicação, onde dois membros do grupo empregam 

o uso do celular na postagem. Atualmente é simples baixar um aplicativo no celular para 

acessar o Facebook, antes a conexão se dava praticamente mediada pelo computador.  

Outro detalhe também notado na publicação foi o encurtamento da palavra “você”, 

abreviada com as letras “v” e “c”. É comum nas conversações virtuais os indivíduos ajustarem 

as palavras pela pressa que o envio das mensagens muitas vezes desempenha. Tal feito 

também é responsável pela sincronia da conversação, uma vez que, quanto mais rápida a 

mensagem chegar ao destinatário, mais brevemente este receberá a notificação da chegada da 

mesma, podendo respondê-la pouco tempo depois, e assim deixar a conversação com caráter 

mais síncrono. 

Outra publicação averiguada revelou o uso de emoticons e onomatopéias. Os 

emoticons são atribuídos a simulação de expressões faciais, como se vê no destaque marcado 

com a letra A, onde o usuário em questão passa a ideia de que está sorrindo, e também na letra 

B, no qual ele tenta mostrar feição de espanto/surpresa, como se estivesse de olhos 

arregalados perante alguma situação. 
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Figura 2 – Conversação virtual: meios interativos para replicar a linguagem falada. 

 

Nota-se a presença marcante do item C, que funciona como substituto de uma 

gargalhada intensa, este por sua vez é aplicado ao contexto do post pelo usuário como uma 
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onomatopéia que indica ironia e sarcasmo. A repetição do item C no post simula sons da 

linguagem oral, da mesma forma que a marcação D. Esses recursos são bastante utilizados na 

linguagem da internet, e trabalham de forma a complementar a conversação, pois marcam 

elementos verbais típicos das conversações orais, e fornecem o contexto para o dialogo, assim 

como modificam a linguagem em ação.  

Nas marcações E, F e G observa-se o uso da repetição das letras “i” e “u” 

simultaneamente, esta repetição consiste em uma tentativa de “imitar” a entonação oral. 

Quando se está fisicamente próximo dos interlocutores, a entonação da voz e outras deixas 

são facilmente perceptíveis, opostamente a conversação em questão não dispõem desse 

complemento e usa os atributos disponíveis pela rede para representar suas reações peculiares 

sobre o assunto comentado. 

O experimento de hibridizar a linguagem escrita com a oral traz a tona mudanças na 

comunicação e na própria linguagem. Embora seja distinta, a relação entre a fala e a escrita é 

intrínseca Baron (2001) apud Recuero (2012).  

É verdade que o rompimento entre a fala e a escrita é conexo em aspectos 

lingüísticos, todavia, é marcante a apropriação de uma pela outra nas conversações 

virtualizadas. Como se pode identificar na postagem apresentada, as interações no ciberespaço 

carregam uma “linguagem oralizada”, que por sua vez está agregada ao uso coloquial da 

língua, característico da linguagem falada (RECUERO, 2012). A autora lembra ainda que essa 

suplementação da escrita por elementos vinculados a linguagem oral procura tornar a 

comunicação mediada pelo computador mais semelhante àquela advinda no face a face.  

A necessidade de usar recursos que remetam expressões faciais está entrelaçada com 

o intuito de deixar a linguagem mais parecida com a comunicação falada. É certo que no 

grupo os participantes podem optar por uma conversa com vídeo, mas o sucesso dessa 

interação depende muito da qualidade da imagem, que varia de acordo com os atributos da 

própria maquina, e também de uma boa conexão a internet, o que muitas vezes não é possível. 

Esses fatos acabam por tornar a interação no ciberespaço limitada, em virtude do seu 

caráter virtual, que restringe as deixas simbólicas essenciais para a compreensão da 

mensagem, visivelmente presentes na conversação oral (THOMPSON, 1998). 

A falta dessas deixas é vista por muitos como uma barreira na conversação mediada 

pelo computador. Entretanto de acordo com as respostas enviadas pelos entrevistados, a 

criação do grupo e a sua utilização trouxeram a possibilidade de unir opiniões e assuntos de 

interesse comum. As respostas avaliadas revelaram que os estudantes pesquisados consideram 
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a conversação em rede um complemento da interação que eles estabelecem em sala de aula. 

Para eles há sem dúvida a transferência de conteúdos vindos do off-line para o online, e vice 

versa, pois a rede serve de apoio para discussão de assuntos começados na sala, assim como 

abre temáticas em rede que são posteriormente debatidas na sala de aula, em razão do 

constante comparecimento dos membros na rede social, logo também no grupo.  

Castells (1999) em seus estudos sobre as comunidades virtuais fala que a rede é 

apropriada para a formação de laços fracos e fortes, os primeiros são úteis na abertura de 

oportunidades a baixo custo, onde há o fornecimento de informações, que permitem a criação 

de vínculos com desconhecidos. O segundo está associado com a continuidade de um laço já 

existente no espaço off-line, e até mesmo da intensificação de um laço virtual fraco, que pode 

torna-se íntimo.  

Analisando essas duas classificações de amizade nos espaços virtuais, vemos que no 

caso do grupo em questão, a presença de laços fortes é o que sustenta o conjunto, pois por 

meio deles, os membros dividem experiências que cultivam diariamente, esticando a interação 

presencial para a rede. “Neste sentido, a Internet pode contribuir para a expansão dos vínculos 

sociais numa sociedade que parece estar passando por uma rápida individualização e uma 

ruptura cívica” (CASTELLS, 1999, p. 445). 

Esse laço forte não está diretamente ligado com o grau de amizade interpessoal, seria 

mais uma relação que existe de fato, mesmo que esta não seja tão íntima. O que conta neste 

aspecto é a interação em si, pois os membros do grupo se conhecem e trocam conhecimentos, 

isso não significa que eles são confidentes de assuntos pessoais, ou amigos de longa data.  

Perguntados sobre a probabilidade da conversação em rede limitar os contatos 

interpessoais, os estudantes responderam que opostamente ao questionamento ela não 

restringe, pelo contrario, os entrevistados afirmam que a partir do uso de grupo como canal 

informativo e comunicativo os colegas de classe se aproximaram mais, para eles a interação 

se intensificou. Muitos que são tímidos no ambiente acadêmico conseguem expor melhor seus 

posicionamentos dentro do grupo.  

Os membros contam que dentro do grupo uma boa parcela é participativa, e este fato 

só contribui para o relacionamento entre eles. Alguns moram em outras cidades, outros 

passam o resto do dia do estágio, dessa forma, o grupo funciona como um ambiente de 

encontro secundário, que proporciona a comunicação constante entre eles, independentemente 

do distanciamento geográfico.   
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Esta afirmação por parte dos usuários coaduna com o que Castells (1999) argumenta 

em seu trabalho, para ele as comunidades virtuais são fortes aliadas na comunicação 

interpessoal, e não são apenas demarcadas pela formação de laços fracos, “existem indícios 

substanciais de solidariedade recíproca na Rede” (CASTELLS, 1999, p. 445). A solidariedade 

recíproca falada pelo autor é percebida dentro do grupo, pois todos procuram formas de 

interação que envolva os demais membros, complementando a comunicação existente no face 

a face. “[...] a internet pode contribuir para a expansão dos vínculos sociais numa sociedade 

que parece estar passando por uma rápida individualização e uma ruptura cívica” 

(CASTELLS, 1999, p. 445).  

Os grupos que funcionam dentro do Facebook por vezes juntam pessoas que não se 

conhecem pessoalmente. Essa capacidade é típica da ferramenta, onde a formação de grupos 

se dá a distância e em diferentes contextos sociais. Quando foi perguntado aos colaboradores 

sobre essa possibilidade de criar laços íntimos com colegas conhecidos primeiramente por 

meio de conversas no grupo, eles afirmaram que sim, isso já aconteceu e a probabilidade de 

acontecer novamente é considerada. A justificativa usada por eles para que esses laços sejam 

criados e sustentados é a partilha de pensamentos parecidos.  

Quando um determinado usuário publica alguma coisa, todos os membros são 

comunicados, mas, a interação é peneirada, pois nem todos irão se interessar pela temática 

abordada. É certo que dentro do grupo escolhido, os assuntos discutidos envolvem grande 

parte dos componentes, por se tratar geralmente de notícias acadêmicas, porém, há ainda a 

presença de abordagens desenquadradas da vida universitária, que neste caso só chamam a 

atenção dos interessados, portanto, daqueles que “curtem” o conteúdo divulgado.  

O questionário aplicado foi finalizado com a questão da aplicabilidade do grupo para 

a vida acadêmica dos alunos. Com relação a este aspecto as respostas foram positivas, visto 

que, eles afirmam que o grupo serve de canal informativo para assuntos que envolvem a 

Comunicação Social.  

Durante o período de análise no grupo, foram totalizados 145 comentários e 

publicações, dos quais 113 destes estavam relacionados a assuntos acadêmicos, 

correspondendo à 77,93% dos temas abordados no grupo. Tais estatísticas indicam que há 

uma prevalência, porém em diversos momentos, assuntos acadêmicos estavam combinados 

com outros, o que proporciona a ideia de interatividade na rede educacional. 
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Tabela 2 – quantidade de comentários e publicações por assunto de cada usuário. 

Participante Assuntos não 
Acadêmicos 

Assuntos Acadêmicos 

Membro 1 13 5 

Membro 2 10 6 

Membro 3   11 

Membro 4 5 4 

Membro 5  8 

Membro 6  7 

Membro 7   7 

Membro 8  6 

Membro 9  6 

Membro 10   5 

Membro 11   5 

Membro 12   5 

Membro 13  5 

Membro 14 3 2 

Membro 15 1 3 

Membro 16  4 

Membro 17  3 

Membro 18   3 

Membro 19   3 

Membro 20   2 

Membro 21  2 

Membro 22  1 

Membro 23   1 

Membro 24  1 

Membro 25   1 

Membro 26   1 

Membro 27  1 

Total 32 108 

 

A utilidade do grupo para abordagens relativas a universidade é vista pelos 

colaboradores como uma das principais características da comunidade, já que por meio delas 
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eles tiram dúvidas sobre provas, trabalhos, aulas. Essa declaração por parte dos membros é 

reafirmada com os posts analisados, em que se identifica várias publicações relacionadas com 

a academia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa remete a realidade da contemporaneidade, uma vez que, 

a sociedade moderna vem se transformando e adquirindo hábitos entrelaçados a vida virtual. 

A utilização de sites de redes sociais adentrou a vida da grande maioria, e tem gerado 

mudanças no âmbito comunicacional, comportamental e social dos indivíduos que as 

utilizam. 

A avaliação do grupo de alunos pertencentes ao curso de Comunicação Social 

constatou diversos apontamentos acerca da utilização da rede social Facebook. No decorrer da 

investigação pode-se verificar a prevalência do uso da referida rede em comparação a outras, 

como o Twitter e o Orkut, demonstrando dessa forma a preferência dos jovens pesquisados 

pelas interações que o Facebook comporta. 

Outro aspecto percebido foi a própria criação do grupo, que ocorreu como forma de 

unir opiniões em um lugar comum, para que todos os pertencentes da turma pudessem 

interagir e expor seus pensamentos. Esta determinação nos leva a entender o quanto a rede é 

utilizada por eles, visto que, não haveria fundamento em formar um agrupamento de pessoas 

ausentes na ferramenta.  

A finalidade dos participantes em optar por fazer interações no Facebook se deu por 

causa da inserção dos colegas de sala na rede, que facilitou a adição deles no grupo e também 

o seu acesso, uma vez que eles já possuíam contas no Facebook antes do surgimento do 

grupo. 

A partir do objetivo dos participantes, foi possível identificar alguns recursos 

atrativos que os membros do grupo atribuíram ao Facebook, dentre eles destaca-se a 

capacidade síncrona da rede, que neste caso dá-se por virtude da constante presença online 

dos estudantes. De fato, as mensagens são seriam síncronas se os membros não as 

visualizassem rapidamente, e sequencialmente as respondessem. Essa característica nos leva a 

entender que os participantes destinam um tempo considerável ao uso da rede social, pois 

quando eles não estão conectados através do computador, usam o celular como mediador.  

Por meio desta pesquisa foi possível concluir que a audiência pesquisada faz uso 

frequente da rede social Facebook para estabelecer conversação com os demais colegas de 

sala. A forte atuação deles dentro do grupo mostra o quanto as interações face a face vêm 

sendo restringidas, pois tornou-se mais rápido e cômodo se comunicar através da internet.   
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Ademais, os membros reforçaram que a interação mediada contribui muito para a 

relação contínua entre eles, devido ao distanciamento geográfico existente entre colegas que 

moram em outras cidades, possibilitando a comunhão de assuntos de interesse comum a 

distância.   

Os dados obtidos na pesquisa mostram a superioridade das interações alimentadas 

por pautas estudantis. Estas por sua vez, mantêm os membros antenados com as novidades da 

área, como estágios, congressos e seminários. Os próprios participantes alegam que o simples 

fato de fazer uso de um grupo como esse já apresenta benefícios para o curso, afinal é 

importante para o profissional de comunicação estar atualizado com as novas formas de 

interação contidas no ciberespaço, ainda mais se tratando de um site de rede social como o 

Facebook, um dos mais populares do mundo.  

As discussões realizadas e os resultados encontrados a partir do desenrolar desta 

pesquisa mostram-se essenciais para os estudos dos sites de redes sociais na internet, afinal, 

por meio dela fizemos um levantamento acerca do assunto, e dessa forma, aprofundamos 

ainda mais os nossos conhecimentos. No entanto, não é possível formular conclusões 

fechadas em torno desta temática, o trabalho por sua vez serve de complemento para as 

pesquisas da área, uma vez que, a internet e as redes suportadas por ela, passam por mudanças 

constantes, o que leva a alterações na utilização delas pelos indivíduos, bem como a 

aplicabilidade que elas possuem na vida das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACIOLI, S. Redes sociais e teoria social: revendo os fundamentos do conceito. Informação 
& Informação, Londrina, v. 12, n. esp., 2007.Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1784>. Acesso em: 12set. 
2012. 
 

AGUIAR, S. Redes sociais na internet: desafios à pesquisa. Intercom – Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XXX Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, Santos, ago/set. 2007. Disponível em: 
<http://www.sitedaescola.com/downloads/portal_aluno/Maio/Redes%20sociais%20na%20int
ernet-%20desafios%20%E0%20pesquisa.pdf>. Acesso em: 15 set. 2012. 
 

ALLEGRETTI, S.M.M.; HESSEL, A.M.G.; HARDAGH, C.C.; SILVA,J.E. Aprendizagem 
nas redes sociais virtuais:o potencial da conectividade em dois cenários.RevistaCet, vol. 01, 
nº 02, abril/2012. Disponível em: 
<http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.files.wordpress.com/2012/04/pucsp_
2012.pdf>. Acesso em: 16 set. 2012 
 

BARROS, L.R.R.; TAVARES, J.O.  Uma análise das influências das redes sociais - 
facebook e twitter - na faculdade metropolitana da Amazônia. VIII Congresso Nacional 
de Excelência em Gestão, jun. 2012. Disponível em: 
<http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg8/anais/T12_0502_3012.pdf>. 
Acesso em: 16 set. 2012. 
 

BOQUIMPANI, E. M. Redes Sociais na Internet: comunicação corporativa e interatividade. 
Rio de Janeiro. 2009. 167f. Monografia apresentada Escola de Comunicação da Universidade 
Federaldo Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.latec.ufrj.br/monografias/monografia%20-%20eliane%20boquimpani.pdf>. 
Acesso em: 23 ago.2011. 
 

CARPES, G. As redes: evolução, tipos e papel na sociedade contemporânea. Revista ACB: 
Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v.16, n.1, p. 199-216, jan./jun., 2011. 
Disponível em: <http://www.sumarios.org/sites/default/files/pdfs/65962_7462.PDF>. Acesso 
em: 12 set. 2012. 
 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, vol. 1, 1999. 
 

SÃO PAULO, Comunidades Virtuais – listas, chats e outros. Cadernos Eletrônicos7– 
Governo do Estado de São Paulo, 2006. Disponível em: 



69 
 

<http://www.acessasp.sp.gov.br/cadernos/Cadernos_Eletronicos_arquivos/PDFs/caderno07.p
df>. Acesso em: 16 set. 2012 
 

COSTA, R. Por um novo conceito de comunidade:redes sociais, comunidades pessoais, 
inteligência coletiva. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.9, n.17, p.235-48, mar/ago 
2005.Disponível em: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1801/180114100003.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2012 
 

COSTELLA, A.F. Comunicação do grito ao satélite. Campos do Jordão: Editora 
Mantiqueira, 2002. 
 

COUTO JUNIOR, D.R.; SANTOS, R.A Tessitura do Conhecimento numa Rede Social da 
Internet: um estudo netnográfico na interface Facebook. V Simpósio Nacional ABCiber - 
UDESC/UFSC, 2011. Disponível em: 
<http://simposio2011.abciber.org/anais/Trabalhos/artigos/Eixo%201/9.E1/129-189-1-
RV.pdf>. Acesso em: 16 set. 2012 
 

FERNANDES, L. Redes Sociais Online e Educação: Contributo do Facebook no Contexto 
das Comunidades Virtuais de Aprendentes. 2011. f. 4. Programa Doutoral em Media Digital, 
Portugal, Austin – UT. Disponível em: <http://www.trmef.lfernandes.info/ensaio_ 
TRMEF.pdf>. Acesso em: 14 set. 2012. 
 

FRAGOSO, S. Métodos de pesquisa para a internet. Porto Alegre: Sulina. 2011. 
 

GODOY, E.S. Aspectos destacados da pedofilia em redes sociais na internet. 2008, f. 86. 
Dissertação (graduação em Direito) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2008. 
Disponível em: <http://busca.unisul.br/pdf/97090_Evandro.pdf>. Acesso em: 15 set. 2012. 
 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 2011.  
 

INTERNET: internet o fenômeno das redes sociais nas paginas de veja. Acervo Digital 
Revista Veja, Revista Abril. 2010. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/acervo-
digital/internet/internet-o-fenomeno-das-redes-sociais-nas-paginas-de-veja/>. Acesso em: 16 
set. 2012. 
 

LÉVY, P.O que é o virtual. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed.34, 1996. 
  

LISBÔA, E.S.; COUTINHO, C.P.Comunidades virtuais: sistematizando conceitos.Revista 
Científica de Educação, Vol.2-Nº4 – JUL 2011/ISSN 1982-6109. Disponível em: 



70 
 

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/15714/1/161-996-2-PB.pdf>. Acesso 
em: 15 set. 2012 
 

LIZ, B.A.; SANTOS, R.R.; JOHN, V.M. A construção da identidade no Facebook: análise 
de como as gerações constroem e compartilham sua identidade no ambiente virtual. Intercom 
– Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XIII Congresso de 
Ciências da Comunicação na Região Sul, Chapecó – SC. 2012. Disponível em: 
<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2012/resumos/R30-1445-1.pdf>. Acesso 
em: 12 set. 2012. 
 

MANUAL do Facebook.Arquivo Público do Estado de São Paulo. 2012. Disponível em: 
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/pdfs/manual_facebook.pdf>. Acesso em: 15 set. 2012. 
 

MARTELETO, R. M. Análise de redes sociais: aplicação nos estudos de transferências da 
informação. Ciência da Informação. Brasília, v. 30, n. 1, p. 71-81, jan./abr. 2001. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_ abstract&pid=S0100-
9652001000100009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 15 set. 2012 
 

MODESTO, A.T.T.; SILVA, L.A. Processos interacionais na internet: análise da 
conversação digital. Tese de doutorado em Filosofia e Língua Portuguesa pela Universidade 
de São Paulo, 2011, 191 p. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-22082012-
112441/publico/2011_ArtarxerxesTiagoTacitoModesto.pdf>. Acesso em: 18 set. 2012 
 

OLIVEIRA, S.P.G. Empresas no Twitter: a gestão da marca em 14º caracteres. 2010. f. 130. 
Monografia do curso de Jornalismo, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, do Centro 
Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte – MG. Disponível em: 
<http://www.aberje.com.br/monografias/Monografia%20Stephani%20Paula.pdf>. Acesso 
em: 14 set. 2012. 
 

PALACIOS, M.Cotidiano e sociabilidade no ciberespaço: apontamento pra discussão. In: 
FAUSTO NETO, A.e PINTO, M.J. (org). O indivíduo e as mídias. Rio de Janeiro: Diadorin, 
1996. 
 

PERLES, J.B.Comunicação: conceitos, fundamentos e história. Disponível em:<http:// 
www.bocc.ubi.pt/pag/perles-joao-comunicacao-conceitos-fundamentos-historia.pdf>. Acesso 
em: 1 ago. 2012. 
 

POPULARIZADOS pelo e-mail, emoticons comemoram 30 anos. G1 – Tecnologia e Games. 
2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/09/popularizados-por-e-
mails-emoticons-fazem-30-anos.html>. Acesso em: 15 set. 2012. 
 



71 
 

PRIMO, A.F.T. Interação Mediada Por Computador: comunicação, cibercultura, cognição. 
Porto Alegre: Editora Sulina, 2007. 
 

_______A emergência das comunidades virtuais. XX CongressoBrasileiro de Ciências da 
Comunicação, Santos, 1997. 
Disponívelem:<http://www.sitedaescola.com/downloads/portal_aluno/Maio/A%20emerg%E
Ancia%20das%20comunidades%20virtuais.pdf>. Acesso em: 16 set. 2012. 
 

_______ Interação mediada por computador: a comunicação e a educação a distância 
segundo uma perspectiva sistêmico-relacional. 2003. 292 f. Tese (doutorado em Informática 
da Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6959/000449573.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 14 set. 2012. 
 

PRIMO, A.F.T.; SMANIOTTO, A.M.R.Blogs como espaços de conversação: interações 
conversacionaisna comunidade de blogs insanus. eCompos, v. 1, n. 5, p. 1-21, 2006. 
Disponível em: <http://www6.ufrgs.br/limc/PDFs/conversacao.pdf>. Acesso em: 16 set. 2012 
 

RECUERO, Raquel. Redes Sociais na internet. Porto Alegre – RS: Sulina, 2009. 

 

_________A conversação em rede: comunicação mediada por computador e redes sociais na 
Internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
 

RIBEIRO, J.C.S. Um breve olhar a sociabilidade no ciberespaço.In: LEMOS, André (org); 
PALACIOS, Marcos (org). Janelas do Ciberespaço: comunicação e cibercultura. 2. ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2001. 
 

RIBEIRO, T.S.; QUENTAL, V.S.T.D.B. Internetês Abreviaturas e outras estratégias de 
escrita. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras da PUC-Rio, nov. 
2006, p.163. Disponível em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/9755/9755_3.PDF>. 
Acesso em: 16 set. 2012 
 

SANTAELLA, L.; LEMOS, R. Redes sociais digitais: a cognição conectiva doTwitter. São 
Paulo: Paulus, 2010. (Coleção Comunicação). 
 

SANTOS, M.S.G. O consumidor em tempos de compartilhamento e acesso virtual. 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. 2012. Disponível em: 
<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2012/resumos/R32-0833-1.pdf>. 
Acesso em: 13 set. 2012. 



72 
 

 

SERRANO, P.H.S.M. O surgimento de socialidades virtuais na rede social do Orkut: 
Interações na comunidade Futebol Alternativo Off-Topics. II Simpósio Nacional da ABCiber 
- Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, 2008. Disponível em: 
<http://www.cencib.org/simposioabciber/PDFs/CC/Paulo%20Henrique%20Souto%20Maior
%20Serrano.pdf>. Acesso em: 15 set. 2012. 
 

SILVEIRA, R.C.; SOARES, T.O.R. A influência das redes sociais no comportamento do 
consumidor: um estudo sobre as decisões de compra do consumidor nas comunidades 
virtuais. VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão,ISSN 1984-9354, ago. 2011. 
Disponível em: 
<http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg7/anais/T11_0408_1929.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2012. 
 

SOUSA, R.S.; GOMES, A.S. O aprendizado informal em ambientes de redes sociais 
virtuais. Trabalho de Graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de 
Pernambuco, jun. 2008, 62 p. Disponível em: <http://www.cin.ufpe.br/~tg/2008-1/rss4.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2012 
 

STOCKINGER, G. A interação em ciberambientes e sistemas sociais. In LEMOS, A; 
PALACIOS, M. As Janelas do Ciberespaço: Comunicação e cibercultura. Porto Alegre: 
Sulinas, 2001. p. 105- 125. 
 

THOMPSON, J.B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis- RJ: 
Vozes, 1998. 
 

VELAME, E. A criação vocabular no bate-papo msn. Revista Ao pé da Letra – Volume 
10.2 – 2008. Disponível em: 
<http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%2010.2/vol10.2-Edson_Velame.pdf>. 
Acesso em: 16 set. 2012 
 

VENTURA, P.P.B. Relações interpessoais em comunidades virtuais de aprendizagem. 
Informática na Educação: teoria & prática, Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 129-139, jan./jun. 
2010. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/11344/12040>. 
Acesso em: 15 set. 2012 
 

WEBER, M. Conceitos básicos de Sociologia. São Paulo: Editora Moraes, 1987. 
 
 
 
 
 



73 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO COM RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 
 
RESPOSTAS MEMBRO 9 

 

1-   O que te leva a fazer parte do grupo? 

R: Manter uma interação com os colegas de turma, ficar informado sobre eventuais notícias 

sobre o curso, tirar dúvidas, compartilhar algo interessante com os demais. 

 

2-   O contato primário com os colegas de sala surgiu de forma pessoal, ou a partir da 

criação do grupo no Facebook? 

R: O grupo foi criado pouco tempo após o início das aulas. Muitas pessoas já se conheciam 

antes, já foram marcados encontros para alguns se conhecerem pessoalmente, e o grupo foi 

uma forma de expandir a forma da turma em geral se conhecer e conversar. 

 

3-   Existem assuntos que você fala no grupo que não costuma abordar no contato com 

os colegas em sala de aula? Por quê? 

R: No grupo a gente costuma postar fotos que demonstrem a realidade bem humorada (ou 

dramática) de um acadêmico, frases marcantes de alguns professores, comentários sobre 

algo que aconteceu na aula... então é uma coisa de momento mesmo, várias pessoas curtem 

ou comentam. 

 

4-   Há algum diferencial no contato com os colegas pessoalmente e virtualmente através 

do grupo? 

R: As pessoas que mais interajo no grupo são normalmente as que tenho uma maior 

afinidade pessoalmente. 

 

5-   A conversação em rede na internet limita o contato interpessoal de alguma forma? 

Fale sobre isto. 

R: Acredito que não limita, complementa. Porque muitos de nós temos apenas o contato 

pessoal durante o período matutino, nas aulas. Alguns trabalham, fazem estágio, moram em 

outra cidade, então a internet dá o suporte de comunicação que pessoalmente muita vezes 

não é possível. 
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6-   É comum criar um laço de intimidade com amigos primeiramente conhecidos a 

partir de conversas no grupo? 

R: Sim. Isso acontece muitas vezes com aqueles que tem ideias ou pensamentos parecidos, ou 

que divergem em certos aspectos, surgindo uma discussão sadia, que acabam discorrendo 

uma conversa que acaba transcendendo a rede social. 

 

7-   Quais vantagens são encontradas na interação estabelecida no grupo em 

comparação com outros canais, como o e-mail, por exemplo? 

R: Primeiramente pela ascensão da rede social Facebook que é visivelmente notável, por ser 

uma rede bastante prática que é alimentada por informações em tempo real e por ter a 

possibilidade de se manter um grupo de colegas que envolve todas essas vantagens. 

 

8-   A interação com os colegas de sala se intensificou depois da criação do grupo, e 

consequentemente com o seu uso? 

R: Sim. Muita coisa que é falado no grupo é levado pra fora, e diariamente é alimentado com 

informações, fotos, opiniões... então só se fez intensificar. 

 

9-   Que justificativa aplica-se ao fato do grupo ser fechado e não aberto, como tantos 

outros dispostos na rede? 

R: É uma forma de ter uma certa privacidade, de não ter o que conversamos ou 

compartilhamos exposto pra todo mundo. Esse grupo foi criado pra ser uma coisa só nossa, e 

cada um tem a liberdade de expor o que quiser, assim como todos também tem o direito de 

concordar ou não, enfim, é uma maneira democrática interagir entre os membros do grupo. 

 

10- Em quais aspectos o grupo possui aplicabilidade para o meio acadêmico? 

R: O grupo também serve para tirar alguma dúvida com os colegas ou postar alguma 

informação referente à assuntos da faculdade (provas, trabalhos, aulas etc). 
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RESPOSTAS MEMBRO 8 

 

1-   O que te leva a fazer parte do grupo? 

R: Interação social seria a palavra, manter um contato com os meus colegas de sala e me 

manter informado de tudo que se passa em nosso curso. 

2-   O contato primário com os colegas de sala surgiu de forma pessoal, ou a partir da 

criação do grupo no Facebook? 

R: De forma pessoal, no meu caso foi bem antes de começar as aulas no 

primeiro período, fazíamos alguns encontros para nos conhecer melhor, logo apos criamos 

um chat no MSN, então uma comunidade no Orkut e bem depois veio o Facebook. 

 

3-   Existem assuntos que você fala no grupo que não costuma abordar no contato com 

os colegas em sala de aula? Por quê? 

R: Sim, algumas duvidas relacionadas a estudos, muitas vezes falo com pessoas que não dou 

nem "Bom dia" na sala, deve ser a timidez ou coisa do tipo. 

 

4-   Há algum diferencial no contato com os colegas pessoalmente e virtualmente através 

do grupo? 

R: Há sim, no grupo temos uma segurança maior para falar determinados assuntos, o que 

muitas vezes não acontece pessoalmente. 

 

5-   A conversação em rede na internet limita o contato interpessoal de alguma forma? 

Fale sobre isto. 

R: Não acredito que limita, ao contrario tem nos aproximado mais, algumas conversas que 

começam na internet acaba repercutindo no contato interpessoal. 

 

6-   É comum criar um laço de intimidade com amigos primeiramente conhecidos a 

partir de conversas no grupo? 

R: Sim, não só amizade, relacionamentos amorosos também, não que tenha ocorrido 

com alguém ainda no grupo, mas é possível sim que ocorra isso, criar laços íntimos tem sido 

uma das principais atribuições do grupo. 

 



76 
 

7-   Quais vantagens são encontradas na interação estabelecida no grupo em 

comparação com outros canais, como o e-mail, por exemplo? 

R: O bate papo tem sido uma das vantagens, a questão das mensagens instantâneas, os 

"posts" que alertam quando é postado algo, diferente do e-mail, que não possui essa rapidez. 

O que se posta no grupo é transmitido para todos que fazem parte do mesmo, assuntos 

relacionados ao nosso meio, coisas do nosso interesse. 

 

8-   A interação com os colegas de sala se intensificou depois da criação do grupo, e 

consequentemente com o seu uso? 

R: Sim, no meu caso tinha alguns colegas que não tinha muito contato, mas a partir do 

momento que trocamos ideias no grupo houve uma aproximação entre as partes, e ate agora, 

todas as informações importantes relacionadas ao curso deixamos la para que todos se 

mantenham informados. 

 

9-   Que justificativa aplica-se ao fato do grupo ser fechado e não aberto, como tantos 

outros dispostos na rede? 

R: Pelo fato de ser um grupo que seja destinado somente a assuntos acadêmicos, e não a 

assuntos aleatórios. Por exemplo, não seria interessante alguém que não estuda em nossa 

sala saber do que se passa no grupo, já que o mesmo só relata informações relacionadas ao 

curso de Comunicação Social. 

 

10- Em quais aspectos o grupo possui aplicabilidade para o meio acadêmico? 

R: Com os artigos e algumas informações importantes relacionadas a Comunicação Social, 

duvidas quanto a provas e a trabalhos acadêmicos, há uma troca de conhecimento, há um 

significado importante para o meio acadêmico. Por ser um grupo destinado a informações 

acadêmicas, tem sido importante para aqueles que buscam trocar ideias. 
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RESPOSTAS MEMBRO 1 

 

1-  O que te leva a fazer parte do grupo? 

R: faço parte do grupo, pois posso ficar mais próximos dos meus colegas de classe e fico 

sabendo de tudo referente as aulas e o que acontece na UERN. É uma forma de estar sempre 

conetada ao meu curso. 

 

2-  O contato primário com os colegas de sala surgiu de forma pessoal, ou a partir da 

criação do grupo no Facebook? 

R: eu penso que das duas formas, mas a criação do grupo permitiu uma maior aproximação. 

3-  Existem assuntos que você fala no grupo que não costuma abordar no contato com os 

colegas em sala de aula? Por quê? 

R: não. todos os assuntos falamos em sala de aula. 

 

4-  Há algum diferencial no contato com os colegas pessoalmente e virtualmente através 

do grupo? 

R: não. 

 

5-  A conversação em rede na internet limita o contato interpessoal de alguma forma? 

Fale sobre isto. 

R: não. No meu caso, mantenho um contato interpessoal muito bom com os meu colegas, 

como já disse o grupo ajuda ainda mais para manter o contato e aumentá-lo. 

 

6-  É comum criar um laço de intimidade com amigos primeiramente conhecidos a 

partir de conversas no grupo? 

R: hoje como estamos inseridos 24 nesse novo mundo, eu creio que sim. isso é notável nos 

dias atuais. As pessoas criam laços íntimos pelas redes sociais e muitas se sentem até mais 

confortáveis do que ter um contato face-a-face. 

 

7-  Quais vantagens são encontradas na interação estabelecida no grupo em comparação 

com outros canais, como o e-mail, por exemplo? 

R: No grupo as respostas vem em tempo real. Geralmente qualquer dúvida alguém responde 

na mesma hora. Já no email demoram a responder. 
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8-  A interação com os colegas de sala se intensificou depois da criação do grupo, e 

consequentemente com o seu uso? 

R: sim, e muito.  

 

9-  Que justificativa aplica-se ao fato do grupo ser fechado e não aberto, como tantos 

outros dispostos na rede? 

R: eu concordo em ser fechado, pois os assuntos lá discutidos são de interesses daquelas 

pessoas, ou seja do curso de comunicação social.sendo assim muitas pessoas não se 

interessariam. 

 

10- Em quais aspectos o grupo possui aplicabilidade para o meio acadêmico? 

R: Os assuntos discutidos lá são relacionados com o curso, com as aulas.se alguém falta e 

tem dúvidas alguém tira as dúvidas,acho que tem aplicabilidade sim com o meio acadêmico. 

 

 

RESPOSTAS MEMBRO 7 

 

1- O que te leva a fazer parte do grupo? 

 

R: O que me leva a participar do grupo, é a construção de amizades que ao longo do tempo 

construímos nos nossos diálogos sobre o curso, onde os alunos mais experientes dão dicas 

sobre as demais disciplinas, e é sempre lá onde recebemos informações dos eventos da 

Comunicação, e onde somos notificados sobre as aulas que irá ter no decorrer da semana, e 

aquelas aulas que não irão acontecer na semana. 

 

2- O contato primário com os colegas de sala surgiu de forma pessoal, ou a partir da 

criação do grupo no Facebook? 

R: Com os colegas da minha turma, surgiu primeiramente na sala de aula, onde cultivamos 

grandes amizades, e depois disso é que surgiu o grupo, onde através do mesmo conseguimos 

fazer amizades com  as pessoas de outros períodos, e sempre ao longo do mês vai aparecendo 

mais pessoas e mais amizades para nosso ciclo social. 
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3- Existem assuntos que você fala no grupo que não costuma abordar no contato com os 

colegas em sala de aula? Por quê? 

 

R: Não. Todo assunto que discutimos no grupo, discutimos da mesma forma em sala de aula, 

até por que é importante ter o diálogo tanto na rede social, quanto na sala de aula. 

 

4- Há algum diferencial no contato com os colegas pessoalmente e virtualmente através 

do grupo? 

R: Não. Da mesma forma que conversamos no grupo, conversamos pessoalmente, o grupo 

veio para ajudar a nos comunicarmos melhor e  fazer com que o contato de falar 

pessoalmente seja da mesma forma do virtual. 

 

5- A conversação em rede na internet limita o contato interpessoal de alguma forma? 

Fale sobre isto. 

R: Sim. O contato interpessoal é bastante usado com nós, sempre dialogamos com várias 

pessoas sobre os demais assuntos, que achamos importante para o curso, e procuramos 

sempre que todos consigam participar da conversa e obter um bom contato e ser bastante 

participativos. 

 

6 -  É comum criar um laço de intimidade com amigos primeiramente conhecidos a 

partir de conversas no grupo? 

R: Depende, as vezes sim, as vezes não, com alguns amigos quando percebemos que são 

grandes amigos, ai surge uma grande intimidade e uma grande amizade,  e tem outros 

colegas que temos aquela amizade, mais uma amizade que a intimidade não foi possível 

adquirir, é como acontece em todos os cantos, sempre tem aquelas amizades no qual 

consideramos como uma grande e importante amizade, e tem outras que consideramos 

apenas como colegas. 

 

7 -  Quais vantagens são encontradas na interação estabelecida no grupo, em 

comparação com outros canais, como o e-mail, por exemplo? 

R: As vantagens é que achamos nesse grupo um meio mais fácil de comunicação, é onde 

encontramos a maioria das pessoas online e sabemos que ela está ali online e na hora que 

deixamos a mensagem no grupo, as pessoas verem logo a atualização e corre logo pra lá 
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para começar o diálogo. Já o e-mail, você não possui essa interação toda, por que ao enviar 

uma mensagem, na mesma hora não tem como saber se seu amigo(a) está na rede nessa hora 

e geralmente espera bastante tempo para obter uma resposta, com isso o grupo veio para a 

comunicação ser mais rápida e todos poderem utilizá-la e poder conversar em tempo real. 

 

8 - A interação com os colegas de sala se intensificou depois da criação do grupo, e 

consequentemente com o seu uso? 

R: Sim. Antes do grupo, já existia uma interação com os colegas, mais ao longo do tempo 

com a criação do grupo, a interação aumentou muito, e sempre procuramos interagir 

bastante, seja no grupo ou na sala de aula, sempre discutimos os assuntos em sala no qual 

foram expostos no grupo, e com isso a tendência de interagir é aumentar a cada dia. 

 

9 - Que justificativa aplica-se ao fato do grupo ser fechado e não aberto, como tantos 

outros dispostos na rede 

R: Primeiramente, quando o grupo era aberto, aparecia pessoas no qual nem sabíamos quem 

era, pessoas que não faziam parte do Curso de Comunicação Social, já que o grupo foi feito 

apenas para  os amigos de comunicação, com isso foi tomando uma decisão de deixar o 

grupo em fechado e aceitar apenas os alunos de comunicação. 

 

10 -   Em quais aspectos o grupo possui aplicabilidade para o meio acadêmico? 

R: Esse grupo é bastante importante para o meio acadêmico, pois é através dele que iremos 

ao longo do curso usar a comunicação, interagir com as pessoas, e quem sabe futuramente 

no final do curso possamos precisar desse grupo para utilizar como pesquisa de trabalho e 

etc. 

 

RESPOSTAS MEMBRO 6  

 

1- O que te leva a fazer parte do grupo? 

R: Faço parte do grupo, pois preciso me manter informada a cerca dos trabalhos, provas e/ 

ou aulas. É muito mais fácil, afinal passo o dia fora de casa e não tenho tempo de abrir meu 

e-mail, então me mantenho informada via smartphone, e o aplicativo do facebook me notifica 

sempre que há alguma novidade! 
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2- O contato primário com os colegas de sala surgiu de forma pessoal, ou a partir da 

criação do grupo no Facebook?  

R: Alguns já faziam parte do meu quadro de amigos, então combinamos de criar o chat no 

msn. Foi assim que boa parte da turma se conheceu, o grupo surgiu após o ''boom'' do 

facebook que deixou o msn um pouco de lado.  

3- Existem assuntos que você fala no grupo que não costuma abordar no contato com os 

colegas em sala de aula? Por quê? 

R: Não. na verdade, as postagens no grupo muitas vezes são a extensão de algum assunto que 

rolou na sala.  

4- Há algum diferencial no contato com os colegas pessoalmente e virtualmente através 

do grupo? 

R: É lógico que no contato pessoal existe uma ênfase maior na conversa e no entrosamento 

das pessoas.  

5- A conversação em rede na internet limita o contato interpessoal de alguma forma? 

Fale sobre isto. 

R: Acredito que num âmbito geral talvez isto aconteça, no entanto, com relação ao grupo. 

Pois através dele já marcamos encontros da turma, principalmente durante a greve,por 

exemplo, que não nos víamos todos os dias, porém, mantínhamos sempre o vínculo no grupo. 

6- É comum criar um laço de intimidade com amigos primeiramente conhecidos a partir 

de conversas no grupo? 

R: Sim, é como se nossos colegas nos acompanhassem para casa, então isto, do meu ponto de 

vista,m nos torna mais íntimos. 

7- Quais vantagens são encontradas na interação estabelecida no grupo em comparação 

com outros canais, como o e-mail, por exemplo? 
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R: No meu caso, a rapidez. O grupo é a maneira mais fácil de encontrar a  toda a turma em 

menos tempo. E-mails, telefonemas, são eficientes, no entanto, neste caso o grupo é mais 

eficaz. 

8- A interação com os colegas de sala se intensificou depois da criação do grupo, e 

consequentemente com o seu uso? 

R: Sim, os assuntos inacabados ou discutidos primeiramente  no grupo, são levados á sala 

isso aumenta a nossa interação.  

9- Que justificativa aplica-se ao fato do grupo ser fechado e não aberto, como tantos 

outros dispostos na rede? 

R: Somos uma espécie de sala de aula no facebook, só que sem professor, precisamos de 

privacidade assim como é preciso permissão para que um estranho entre na sala quando 

estamos na universidade. Além disso, são interesses pessoais, provas, notas, comunicados de 

professores, que são postados lá, acredito que  não há necessidade e talvez nem interesse real 

aos que estão fora dele.  

10- Em quais aspectos o grupo possui aplicabilidade para o meio acadêmico? 

R: Somos alunos de comunicação, temos como dever informar o público, se possível 

direcioná-lo, é o que fazemos no grupo compatilhamos interesses comuns. Além disso, facilita 

muito, na hora de esclarecer dúvidas quanto á datas, horários, aulas complementares, 

outros. 
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