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RESUMO 

 

A pesquisa versa sobre o uso da TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação  

por grupos organizados da sociedade civil que atuam em rede, especificamente 

por um conjunto de organizações que integram a Rede ANDI Brasil. Analisa a 

intercomunicação, mediada por computador, de onze organizações não-

governamentais (ONGs) de diferentes estados, e tem como objetivo tecer 

conclusões a respeito da construção coletiva de conhecimento. O estudo foca nas 

mensagens compartilhadas entre os sujeitos envolvidos a partir da utilização de 

uma lista de discussão privada da Rede ANDI Brasil, resgatando preocupações 

teóricas de Maturana/Varela, Freire e Habermas sobre a relação entre interação 

comunicativa e construção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: 1. Comunicação social. 2. Mídia e Cultura. 3. Internet – lista 

de discussão. 4. Sociedade em rede - organizações não-governamentais. 5. 

Comunicação virtual – construção do conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the use of CIT - Communications and Information 

Technology among organized groups of civil society who belongs to the Rede 

ANDI Brasil network. It analyses the intercommunication through Internet of 

eleven non-governmental organizations (NGOs) located in different Brazilian 

states. This study has the objective of drawing conclusions about building 

collective knowledge through virtual communication. It focuses on the messages 

shared among the NGOs subscribed in a discussion list, maintained by Rede 

ANDI Brasil, connecting theories of Maturana/Varela, Freire and Habermas about 

communicative interactions and knowledge building.  

 

Key words: 1. Social Communication. 2. Media and Culture. 3. Internet –

discussion list. 4. Society and network – non-governmental organizations. 5. 

Virtual Communication – knowledge building. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida desta pesquisa é a pergunta: que benefícios a 

comunicação mediada por computador (CMC) traz à sociedade além de servir 

como instrumento de articulação e de difusão de informação? O caminho em 

busca da resposta exigiu, primeiro, o conhecimento de um panorama das 

tendências de investigação sobre o assunto Internet e sociedade.  

Um vasto estudo dos sociólogos Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, Russell 

Neuman e John Robinson (2001) revelou que as pesquisas sobre as implicações 

sociais do acesso e do uso da Internet têm se concentrado em cinco temas 

principais: (1) desigualdade ou abismo digital, (2) comunidade e capital social, 

(3) participação política, (4) organizações e outras instituições econômicas, e (5) 

participação cultural e diversidade cultural. 

A primeira questão se refere à desigualdade de acesso e de produção 

relacionada à Internet entre a população mundial. Numa perspectiva global, é 

considerado que a difusão da conexão e de sua qualidade, a habilidade de 

selecionar informação, entre outros aspectos dependem, em grande proporção, 

do desenvolvimento econômico e investimentos que estão distribuídos 

desigualmente nas sociedades mundiais.  

 O segundo tema envolve a relação entre comunicação mediada por 

computador e fortalecimento ou enfraquecimento de relações humanas, 

discutindo o isolamento como efeito do uso da Internet ou a possibilidade 

concreta de construção de vínculos entre indivíduos e grupos.  

 A terceira tendência de pesquisa gira em torno do surgimento de um 

espaço público virtual e de uma comunidade política reengajada, mais 

deliberativa e mais igualitária possibilitada pelo aparecimento do “acesso 

democrático” à Internet. Mas também, por outro lado,  discute uma esfera com 

polarização política já dominada por quem mantém o poder no mundo fora da 

rede. 

  Os estudos envolvendo organizações e outras instituições, quarto tema, 

discute a interferência do uso da Internet tanto na cultura, estrutura e dinâmica 
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organizacionais, e nos grupos de trabalho, como nos resultados alcançados com 

o surgimento de novas estratégias e a formação e fortalecimento das redes. 

Por fim, a quinta variável temática se refere às alterações provocadas pelo 

uso da Internet no contexto cultural, englobando temas como massificação, 

indústria cultural, desconcentração dos canais mercadológicos e potencial 

técnico. 

  Os estudos envolvendo Internet e sociedade tomaram uma nova 

proporção quando a apropriação do ambiente Internet por grupos organizados da 

sociedade civil passou a se intensificar. Em 2000, Manuel Castells afirmou que “a 

maior parte dos movimentos sociais e políticos do mundo, de todas as 

tendências, usa a Internet como forma privilegiada de ação e organização” 

(CASTELLS, 2003:276). 

 Naturalmente, diante do abismo sócio-econômico entre as populações 

mundiais, parte dos movimentos sociais espalhados pelo mundo não se 

familiarizou com a Internet e não estará apta a dominá-la se não forem vencidas 

barreiras econômicas, políticas, culturais e sociais. De qualquer modo, no 

histórico dessa nova forma de comunicação entre esses grupos, algumas 

experiências já apontam a força do universo da comunicação virtual.  

A distribuição de informações através da Internet favoreceu, por exemplo, 

a organização da manifestação ocorrida na cidade americana de Seattle, em 

2002, contra a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial (POSTER, 

2003:330), considerada um marco histórico pela proporção que tomou e por 

seus resultados concretos.   

 Na China e no leste europeu, os movimentos de reforma política passaram 

a usufruir da conectividade e da rapidez da Internet para fortalecer as  

mobilizações, democratizar e expandir discussões em espaços públicos criados 

em ambientes característicos desse meio de comunicação.  

No México, o Movimento Zapatista utilizou a Internet como ferramenta 

estratégica para fortalecer a insurreição contra o governo, iniciada em 1994, no 

estado mexicano de Chiapas. Entre as experiências que servem de ilustração 

para o assunto, esta, sem dúvida, foi uma das que tiveram maior repercussão 

mundial uma vez que a campanha atraiu a atenção de ativistas e instituições 

internacionais. Segundo David Ronfeldt, John Arquilla, Graham Fuller e Melissa 
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Fuller (1998), os Zapatistas partiram para uma guerrilha em uma “revolução da 

informação”.  

A discussão sobre Internet e sociedade também acompanha outro tema: 

sociedade organizada em rede. Considerando que indivíduos e grupos dependem 

fundamentalmente da capacidade de comunicação e organização para 

conduzirem suas ações coletivas locais ou globais, cada vez mais o poder de 

ação social passou a se estabelecer a partir da formação de redes e da eficácia 

de sua comunicação. 

O problema de pesquisa aqui discutido permeia a forma de apropriação do 

ambiente virtual por grupos em rede e os benefícios de ter acesso, dominar a 

linguagem e o contexto da “cibercultura”, bem como usufruir de suas principais 

características: conectividade, interatividade e rapidez.  

Nesse contexto, concentrada no uso dessa tecnologia por grupos 

organizados da sociedade civil em rede, esta pesquisa incorpora uma nova 

variável temática a esta discussão: a construção coletiva de conhecimento a 

partir da comunicação mediada por computador.  

A motivação para a realização do estudo surge a partir da hipótese de que, 

sob a perspectiva da comunicação voltada para o desenvolvimento sócio-político- 

econômico, a comunicação virtual de grupos organizados da sociedade  em rede 

emerge como um poderoso instrumento, não apenas por possibilitar a produção, 

recepção e disseminação de informação com a rapidez, interatividade e 

conectividade da Internet, mas também por potencializar a construção coletiva 

de conhecimento. 

A associação entre comunicação em rede, via Internet, e construção 

coletiva de conhecimento vem sendo estudada, em grande parte, no campo da 

educação, tendo como objetos ambientes virtuais construídos com o objetivo 

específico de funcionar como ferramenta e/ou suporte do processo de ensino-

aprendizagem. Embora o foco central deste trabalho esteja na construção 

coletiva de conhecimento, não se trata de analisar um objeto destinado à prática 

educacional; mas, a práticas sociais.  

 Nessa perspectiva, algumas perguntas nortearam o aperfeiçoamento do 

problema: que aspectos relacionados à comunicação e à organização em rede 

facilitam a construção coletiva de conhecimento numa rede de organizações não-

governamentais (ONGs)? Como essa construção se estabelece por meio da 
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Internet em espaço não dedicado ao conhecimento formal? Que tipo de 

conhecimento é esse e como ele pode impactar as ações sociais?  

Na tentativa de responder essas questões e visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema, foi definido como objeto de pesquisa as interações 

sociais mediadas por computador da Rede ANDI Brasil através do conteúdo de 

suas mensagens, enviadas, por correio eletrônico, para a lista de discussão 

privativa da rede. A Rede ANDI Brasil reúne organizações não-governamentais, 

distribuídas em 10 estados brasileiros e o Distrito Federal, que atuam em prol da 

promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência no Brasil.   

O foco da análise esteve no conteúdo e na forma de comunicação da lista 

de discussão durante o período de março a novembro de 2004, tempo em que 

cerca de 1.000 (mil) mensagens foram compartilhadas e em que foi observada a 

discussão de temas relevantes para o alcance da missão da Rede ANDI Brasil.  

A escolha dessa rede como objeto de estudo se deu pelo fato de a mesma: 

(1) articular organizações em diferentes estados do país o que faz da Internet 

veículo imprescindível para a comunicação em rede, (2) ter metodologia 

consolidada em seus cinco anos de existência., (3) manter a Internet como meio 

essencial de execução de suas ações.  

 O trabalho se desenvolveu com base na teoria da “ação comunicativa” de 

Jügen Habermas, do “dialogismo” de Paulo Freire e na biologia da cognição de 

Maturana e Varela. A análise do contexto que relaciona tanto sociedade e 

formação de redes, quanto concepção de espaço de ação social incorporou 

considerações traçadas pelo sociólogo Manuel Castells.  

Com o objetivo e conhecer melhor os conceitos que envolvem 

“ciberespaço” e as características de suas ferramentas, especialmente os 

elementos que estão atrelados ao funcionamento de uma lista de discussão, 

foram resgatadas as contribuições de Pierre Lévy, além de Castells.  

 O corpus foi trabalhado com o auxílio da teoria semiolingüística do 

discurso de Patrick Cheraudeau e da lexicometria, método quanti-qualitativo de 

análise de dados textuais, que permitiu extrair uma descrição objetiva dos 

conteúdos das mensagens eletrônicas. 

 Esta dissertação está distribuída em cinco partes. A Parte I é dedicada à 

Rede ANDI Brasil, sua composição, finalidade, estrutura, funcionamento e sua 

forma de apropriação da Internet na comunicação entre seus membros. 
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Apresenta também a metodologia aplicada, o que inclui a constituição do corpus 

e a apresentação das bases metodológicas e teóricas da lexicometria e da análise 

do discurso a partir da teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau.  

A segunda delas traz um breve histórico da sociedade e sua tendência à 

formação de rede, analisando rede como sistema. Além disso, apresenta o 

conceito de “espaço de fluxos”, difundido por Manuel Castells, para o 

entendimento das mudanças ocorridas na passagem de uma ação em espaço 

concreto para o espaço virtual.  

 A terceira parte introduz o ambiente em que circulam as mensagens 

geradas na comunicação mediada por computador, o “ciberespaço”. O conceito 

de virtualidade, bem como a descrição de algumas ferramentas de operação 

neste ambiente são explorados.  

 A parte seguinte define construção coletiva de conhecimento e seus 

pressupostos, fundamentando-se em teorias que apontam a interação como uma 

de suas bases essenciais. Por fim, a Parte V traz a análise do corpus escolhido 

para ser tratado na pesquisa e seus resultados. 

  Trilhando este caminho esperamos ter contribuído para o melhor 

entendimento desse meio de comunicação e dessa infra-estrutura tecnológica 

multimídia em rede que é a Internet e da potencialidade de uso da lista de 

discussão como estratégia de peso na construção e condução de ações de grupos 

organizados da sociedade. 
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PARTE I 
 

 

1. A REDE ANDI BRASIL E SUA LISTA DE DISCUSSÃO 

 

1.1. Histórico e constituição 

 

A Rede ANDI Brasil se originou da ANDI–Agência de Notícias dos Direitos 

da Infância, uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sediada 

em Brasília-DF. Criada em março de 2000, a Rede ANDI Brasil foi fruto de uma 

visão estratégica da ANDI, que desejou multiplicar sua metodologia para outras 

instituições, estimulando-as a trabalhar em rede.  

Inicialmente formada por quatro organizações, a Rede ANDI Brasil agrega, 

hoje, onze instituições, incluindo a ANDI. Todas as organizações envolvidas são 

brasileiras, não-governamentais e sem fins lucrativos e estão espalhadas por dez 

estados e o Distrito Federal.  

Embora cada organização componente tenha missões distintas, elas 

mantêm os temas “comunicação” e/ou “educação” como foco de trabalho 

comum. A tabela 1 abaixo permite uma compreensão melhor destas 

características, a partir das respectivas missões e distribuição geográfica de cada 

agência. 

 

 

Tabela 1  - Organizações da Rede ANDI Brasil e suas missões institucionais 

Organização/ 
Região 

 
Missão Institucional 

Centro Oeste  
ANDI - Agência de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância (DF) 
 
Girassolidário - 
Agência de 
Notícias em Defesa 

Contribuir para a construção, nos meios de comunicação, de 
uma cultura que priorize a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
 
Consolidar uma cultura que priorize as pautas relevantes 
para a promoção e defesa dos direitos da infância e 
adolescência nos meios de comunicação do Mato Grosso do 
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da Infância (MS) Sul. 
Norte  

 
Agência Uga-Uga 
de Comunicação 
(AM) 

 
Contribuir para a formação cidadã de crianças e adolescentes 
do Estado do Amazonas, por meio de estratégias de 
educação, comunicação, participação e mobilização social, 
que respeitem a sociodiversidade, a etnodiversidade e a 
diversidade cultural.  

Nordeste  
 
Cipó - 
Comunicação 
Interativa (BA) 
 
 
 
Auçuba - 
Comunicação e 
Educação (PE) 
 
 
 
Associação 
Companhia 
TerrAmar (RN) 
 
 
 
Missão Criança 
Aracaju (SE) 
 
 
 
 
 
 
Catavento - 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental (CE) 
 
 
Agência de 
Notícias da 
Infância Matraca 
(MA) 

 
Criar oportunidade para o pleno desenvolvimento de 
crianças, adolescentes e jovens através do uso criativo, 
inteligente e estratégico de mais linguagens e processos de 
comunicação. 
 
 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças, 
jovens e adolescentes através do potencial pedagógico e 
mobilizador da comunicação, fomentando uma atitude 
socialmente responsável e cidadã. 
 
 
Contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes 
potiguares, utilizando estratégias de cultura, educação e 
comunicação, em consonância com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 
 
Garantir os direitos da criança e do adolescente através do 
enfrentamento à exploração do trabalho infantil, e incentivar 
e consolidar, entre os profissionais de comunicação, o 
surgimento de uma cultura jornalística que valorize e se 
comprometa com a promoção e o respeito aos direitos 
infanto-juvenis. 
 
 
Contribuir para a compreensão do papel educativo da 
comunicação, priorizando os processos formativos com 
crianças e adolescentes do semi-árido, buscando a 
democratização da produção e do acesso ao conhecimento. 
 
 
Contribuir para a consolidação de uma relação ética e 
transparente entre imprensa, seus profissionais, as 
organizações que atuam na área da infância, crianças e 
adolescentes e outros segmentos da sociedade, visando um 
mundo melhor para as crianças e adolescentes maranhenses. 
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Sudeste  

 
Associação 
Educacional e 
Cultural Oficina 
de Imagens 
(MG) 

 
Pesquisar, desenvolver e difundir métodos educacionais para a 
formação de adolescentes, educadores, comunicadores e 
agentes da sociedade civil, a partir do uso social e educativo dos 
recursos da comunicação, visando o desenvolvimento da 
sociedade. 

Sul  
 
Ciranda – 
Central de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância e da 
Adolescência 
(PR) 

 
Contribuir para a melhoria da realidade social da infância e da 
adolescência, estimulando a construção de uma cultura 
comunicacional responsável. 
 

 

Intimamente ligada à missão da ANDI - “contribuir para a construção, nos 

meios de comunicação, de uma cultura que priorize a promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente” (ANDI) -, a Rede ANDI Brasil adotou como 

objetivos: 

a) “Consolidar uma cultura jornalística que priorize a 

cobertura de temas que contribuam para a promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente;  

b) contribuir para o desenvolvimento de uma cultura nas 

instituições e entre os profissionais que atuam na 

área da infância e adolescência que valorize o diálogo 

ético e sistêmico com os jornalistas e que vise o 

desenvolvimento de ações permanentes de 

comunicação; 

c) apoiar a formação de estudantes universitários 

para atuarem como agentes de comunicação e 

mobilização social”. (ANDI) 

 

Fazer parte da Rede ANDI Brasil significa não apenas concordar com a 

missão e objetivos da mesma, mas também ser uma “agência da Rede”. Na 

prática, esse título significa estar comprometida com a realização de uma série 

de atividades comuns: produção de boletins eletrônicos e pesquisas; seleção e 
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classificação de notícias relacionadas ao tema criança e adolescente, veiculadas 

em jornais impressos locais; produção de clippings1 e pautas jornalísticas e 

mobilização. A tabela 2 relaciona essas atividades também chamadas 

comumente, entre as agências, de “produtos”. 

 

Tabela 2 - Atividades desenvolvidas pela Rede ANDI Brasil 

Atividades Descrição Público 
prioritário 

Produção do 
clipping A Criança 
e o Adolescente 
na Mídia 

 

Publicação eletrônica diária, enviada por e-
mail e que leva ao leitor o resumo das 
principais notícias do dia relativas à criança 
e ao adolescente e veiculadas pelos jornais 
da capital e do interior de cada estado. 

Imprensa, 
organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente e 
parceiros 

Edição do boletim 
Prioridade 
Absoluta 

Boletim eletrônico, enviado por e-mail, que 
difunde, semanalmente, uma agenda de 
acontecimentos relacionados à criança e ao 
adolescente em cada estado. 
 

Imprensa 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Pesquisas A 
Criança e o 
Adolescente na 
Mídia em 
Pernambuco 

Publicação impressa anual, desenvolvida 
por cada agência, e que constitui o 
resultado de um acompanhamento 
sistemático do tratamento que a mídia local 
em torno de temas relativos à criança e ao 
adolescente. Elas apresentam uma análise 
quanti-qualitativa sobre a cobertura 
jornalística dos principais jornais (capital e 
interior) de cada estado.  

Imprensa 
Universidades 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Banco de Fontes Relação online de projetos e organizações 
que desenvolvem ações sob a temática da 
criança e do adolescente. É produzido em 
parceria com a ANDI. 

Disponível 
online para os 
diversos 
públicos 

                    Fonte: ANDI 

 

Estruturalmente, em termos de recursos humanos, cada agência da Rede 

ANDI Brasil se caracteriza, basicamente, por ter uma equipe composta por dois 

profissionais de comunicação social e quatro estagiários. Um dos profissionais, o 

chamado “líder”, está ligado às tarefas de planejamento estratégico, mobilização 

de parceiros e de recursos para garantir a realização dos compromissos da rede. 

O segundo, denominado Jornalista Responsável (JR), está diretamente incumbido 

de operacionalizar as atividades na agência, com o apoio dos estagiários, os 

                                                 
1 Termo utilizado no Jornalismo para designar um conjunto de notícias jornalísticas que, depois de selecionadas 
e reunidas, passam a compor material de registro sobre um determinado tema.  
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quais deve supervisionar cotidianamente. Em algumas agências, o líder e o JR 

são as mesmas pessoas. Também, em alguns casos, outro profissional de 

comunicação ocupa o cargo de Jornalista Assistente (JA), cuja função é a de 

auxiliar o Jornalista Responsável. 

Na instância consultiva e deliberativa da Rede ANDI Brasil, encontra-se o 

Conselho Gestor (CG), que reúne todos os líderes das agências integrantes. O CG 

tem como função construir e gerir ações estratégicas, decidindo sobre os rumos 

do projeto. Existe ainda a Secretaria Executiva (SE), localizada em Brasília-DF, 

que centraliza a execução das atividades deliberadas pelo CG em seu 

planejamento estratégico.  Além disso, é tarefa da SE a coordenação de 

atividades nacionais e o gerenciamento das listas de discussão que envolvem o 

CG e os JRs. Ao tentarmos representar graficamente essa estrutura 

organizacional, chegamos ao organograma da figura 1: 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O organograma acima, embora seja uma tentativa de representar a 

estrutura organizacional da Rede ANDI Brasil, não a define em sua totalidade. 

Serve, entretanto, para clarear o entendimento de suas relações funcionais. A 

figura 1 apresenta um único nível hierárquico (linha vertical) após as agências: o 

Conselho Gestor, que, como já mencionado, é constituído por representantes das 

próprias agências e tem o caráter consultivo e deliberativo. A Secretaria 

Executiva não representa nível hierárquico. Estando horizontalmente situada 

entre as agências e o Conselho Gestor, ela surge como um assessoramento, 

AG1 AG2 AG4 AGn AG3 

CG 

SE 

Legenda: 
CG = Conselho Gestor 
SE = Secretaria Executiva 
AG = agências 

Figura 1 Organograma funcional da Rede 
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interagindo com as agências e funcionando como a representação da Rede ANDI 

Brasil em Brasília-DF. 

 
1.2. Os meios de comunicação da Rede ANDI Brasil 

 

A Rede ANDI Brasil se serve basicamente de três meios de comunicação 

em sua estrutura: encontros presenciais, telefone e Internet pela qual utiliza as 

ferramentas e-mails e listas de discussão. As listas de discussão são o meio mais 

utilizado por seus membros. Descrevendo a forma de utilização de cada um 

desses meios, temos que os encontros presenciais ocorrem uma vez por ano, no 

caso dos Jornalistas Responsáveis e do Conselho Gestor.  

Quanto ao telefone, ele serve tanto para conversas tradicionais privadas 

entre dois participantes, quanto para encontros coletivos por meio de áudio-

reuniões, que possibilita a conversa pelo telefone de todos os sujeitos da rede 

simultaneamente. As áudio-reuniões são convocadas em momentos específicos, 

para decisões estratégicas, quando a dinâmica da lista de discussão não atende à 

necessidade de sincronicidade entre o que deve ser discutido e o que deve ser 

realizado. E-mails individuais são trocados ocasionalmente, mas sua grande 

utilização está relacionada às listas de discussão. 

Ao todo, três listas de discussão foram criadas pela Rede ANDI Brasil 

destinadas exclusivamente a sua comunicação interna, quais sejam: 

 

(1) redeandi_conselhogestor@yahoogrupos.com.br: lista exclusiva para 

comunicação entre os membros do Conselho Gestor; 

(2) redeandi_geral@yahoogroups.com.br: destinada para a comunicação 

simultânea entre Conselho Gestor, jornalistas responsáveis e assistentes; 

(3) lista_redeandi@yahoogroups.com.br: que serve para comunicação 

entre os estagiários e monitores da rede.  

  

Até o fim desta pesquisa, as listas de discussão eram a principal forma 

encontrada pelas organizações parceiras para manter contato diário umas com 

as outras.  
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1.3. A contribuição da ANDI 

 

Até a finalização desta pesquisa, a ANDI era responsável por grande parte 

da postura institucional, personalidade e da dinâmica da Rede ANDI Brasil, uma 

vez que foi por ela criada. Fundada em 1992, pelos jornalistas Ambar de Barros e 

Gilberto Dimenstein, a ANDI adota como objetivo: contribuir para a “formação de 

uma cultura jornalística que investigue a situação de crianças e jovens brasileiros 

em situação de exclusão social, sempre sob a ótica de seus direitos” (ANDI). 

Ela se propõe a alcançá-lo, conduzindo um relacionamento com os meios 

de comunicação: oferecendo regularmente sugestões de pautas jornalísticas 

relacionadas ao universo da criança e do adolescente socialmente excluído. Além 

de provocar a imprensa com produtos jornalísticos e produção de pesquisas 

pertinentes ao tema de sua missão, coloca-se à disposição da mídia na 

investigação de fatos e personagens e serve de fonte para o fornecimento de 

informações necessárias à boa cobertura da notícia, como dados estatísticos 

relevantes para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

O discurso da ANDI tem se materializado nos seguintes produtos 

institucionais: 

(1) A pesquisa anual Infância na Mídia que traz o resultado da análise das 

notícias relativas à criança e ao adolescente publicadas em 50 jornais 

de maior circulação do país e que é divulgada anualmente. 

(2) O clipping de mesmo nome, Infância na Mídia, distribuído diariamente 

por e-mail. 

(3) O boletim Radicais Livres, mensal, que reúne as notícias publicadas por 

veículos produzidos por jovens ou dedicados a jovens.  

(4) A pesquisa A mídia dos Jovens, publicação anual resultado da 

investigação dos temas mais abordados pela mídia mais atuante em 

matérias de relevância social.  

(5) O Banco de Fontes que exibe, na home page da organização, uma 

relação de projetos e organizações que trabalham na área da infância e 

da adolescência. 
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(6) A Rádio pela Infância, publicação impressa e mensal, cujo objetivo é 

levar aos profissionais de rádio informações pertinentes ao universo 

infanto-juvenil. 

 
1.4. Contexto 

 
A ANDI surgiu em um contexto mundial de mudança de paradigma e de 

atitude em relação à concepção e ao tratamento legal dirigidos a crianças e 

adolescentes (público de zero a 18 anos segundo critérios da ONU – 

Organizações das Nações Unidas e adotados pela maioria dos países que dela 

fazem parte). Internacionalmente, essa mudança foi materializada em 1989, com 

a subscrição da Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, pelos países 

que compõem a ONU. 

 No Brasil, mais precisamente em 13 de julho de 1999, essa nova 

concepção se concretizou, primeiramente, em sua legislação, com a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto substituiu o Código de 

Menores2, criado em 1927, e passou a sugerir um tratamento legal e social mais 

condizente à tendência internacional. 

  Considerada uma das mais modernas leis de seu tempo, o Estatuto passou 

a requerer não apenas um domínio técnico por parte dos operadores do Direito, 

mas uma parceria com outros sujeitos e instituições para ser completamente 

implementado.  

Os propósitos dessa nova lei seria tratar a criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos, banindo a imagem de “sujeitos com cheiro de marginalidade” 

(NETO, 1999:34). Essa mudança de paradigma significaria, resumidamente, 

mudar o enfoque punitivo para o da prevenção, proteção e assistência. 

  Para a ANDI, as mudanças sugeridas pela nova lei deveriam refletir na 

imprensa. Em sua perspectiva, as ações de comunicação não seriam apenas 

atividades meio, mas elemento estratégico para o desenvolvimento humano, 

sendo ainda geradoras do direito público à informação de qualidade. (ANDI) 

 Em seu discurso institucional, a ANDI explicita que um dos motivos de sua 

criação foi a constatação de que a qualidade da informação pública disponível à 

sociedade, através dos meios de comunicação, não retratava a dimensão da 
                                                 
2 Código de Menores se constituía em um conjunto de normas que, até 1990, disciplinava o tratamento jurídico 
dispensado às crianças e aos adolescentes brasileiros. 
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questão da exclusão social de crianças e adolescentes nem os desafios a serem 

enfrentados pela sociedade para superar esses problemas envolvendo crianças e 

adolescentes brasileiros.  

 

“As pautas jornalísticas da época priorizavam as 

temáticas da violência e os `meninos de rua´estavam 

apenas nas páginas policiais, como ameaça à classe 

média, apesar da aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990. No rastro do ECA e como 

reação a esse quadro, a ANDI nasceu com o objetivo de 

cooperar com os profissionais de imprensa para que eles 

passassem a cobrir os temas relativos à infância e 

adolescência a partir de uma nova ótica - inspirada nos 

direitos legais da criança e do adolescente e nas políticas 

públicas”. (ANDI). 

 

1.5. Constituição do corpus 

 

No período de março a novembro de 2004, um total de 1.403 mensagens 

circulou nas três listas de discussão da Rede ANDI Brasil. Esta pesquisa tratou da 

análise de apenas uma delas: a redeandi_geral@yahoogroups.com.br, a ser 

chamada aqui de LISTA (em maiúsculas). O número de mensagens enviadas 

(937) e seu conteúdo foram os motivos que concorreram para escolhê-la como 

objeto de estudo. Ou seja, além de ser o coração comunicativo da Rede ANDI 

Brasil, os assuntos tratados estiveram diretamente relacionados às práticas 

sociais da rede. Até o fim desta pesquisa, a LISTA se destinava à comunicação 

dos Jornalistas Responsáveis, reunindo 40 pessoas. 

O corpus analisado se originou das 937 mensagens geradas, durante os 

meses de março a novembro de 2004. Nesse período de tempo, foi observado o 

surgimento da discussão de 7 (sete) “temas” principais. Para efeito didático 

deste trabalho, considera-se “tema” o conjunto de mensagens enviadas, cujo 

conteúdo revelava o desenvolvimento de um único assunto, em um determinado 

período de tempo, com marcas textuais apontando para começo, meio e fim de 

discussão. Em muitos casos, os temas foram rapidamente identificados a partir 
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da leitura do campo “assunto”, localizado no cabeçalho de cada mensagem 

eletrônica, em outros, apenas o conteúdo do corpo da mensagem revelou o tema 

a qual estava destinada. 

Os sete temas observados foram denominados de: 

 

a) Bolsões de Pobreza – tratou da discussão entre os membros da lista sobre 

a investigação que cada organização deveria realizar para identificar a 

geografia da pobreza nas capitais e/ou regiões metropolitanas dos estados 

envolvidos na rede. O objetivo era mapear os “bolsões de pobreza” em 

cada uma dessas localidades para alimentar o sistema de retenção de 

dados utilizados na pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia, realizada 

pela Rede. 

 

b) Extinção de GECTIPAs – discussão relacionada à polêmica extinção dos 

Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção ao 

Trabalhador Adolescente (GECTIPAs), instituídos em 2000 pelo Ministério 

do Trabalho e extintos pelo mesmo em 15 de outubro de 2004.  

 

c) Relacionamento pessoal: mensagens de cunho pessoal dos participantes 

da LISTA, que destoa do conteúdo profissional e revela um vínculo afetivo 

de amizade entre os membros das organizações envolvidos. 

 

d) Pesquisa 2004/2005: troca de informações a respeito do encaminhamento, 

em cada estado, das pesquisas realizadas em 2004 e que estavam sendo 

finalizadas em 2005. 

 

e) Empauta: O “Empauta” é um sistema informatizado de tratamento e 

armazenamento de dados textuais que serve como uma das fontes para a 

produção das pesquisas anuais da Rede ANDI Brasil. O funcionamento 

desse sistema foi muito discutido em 2004 pelos membros da LISTA por 

ter sofrido alterações.  
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f) Outros: Mensagens que versavam sobre diversos assuntos, aleatórios e 

que não configuravam uma discussão com um número grande de 

interações. 

 

g) Mês Composto: discussão a respeito da metodologia estatística adotada 

para a seleção de dados da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia. 

 

Após observados, foram levantados critérios para seleção dos temas a 

serem trabalhados nesta pesquisa, quais sejam: (a) diálogos que facilmente 

fossem identificados como tema, ou seja, que não permitiam desvio de assunto 

tratado; (b) diálogos que estivessem relacionados aos produtos desenvolvidos 

pela Rede; (c) que indicassem um início e um fim dentro de um determinado 

período de tempo; (d) assunto que impactasse diretamente na missão da Rede, 

que não tratasse apenas de informação repassada ou de problemas técnicos do 

sistema de informática; (e) que apresentasse o envolvimento da maioria dos 

todos os membros da Rede com pelo menos uma mensagem. 

Entre os temas enumerados, quatro deles atendiam aos critérios: Pesquisa 

2004/2005, Extinção de GECTIPAs, Bolsões de Pobreza e Mês Composto. Por 

considerar que a análise poderia ser realizada, sem prejuízos, com três dos 

temas, foi excluído aleatoriamente o Pesquisa 2004/2005. A relação entre os 

temas, duração da discussão e quantidade de mensagens originadas por cada 

um pode ser observada na tabela 3 abaixo: 

 
 

Tabela 3 Relação de temas, período de envio e quantidade 
de mensagens geradas pela lista de discussão da Rede ANDI Brasil 

Temas Período de envio de mensagens* Qtd. De 

analisados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mens. 

Bolsões de Pobreza          54 

Extinção de GECTIPAs          17 

Mês composto          16 

Pesquisa 2004/2005          27 

*Os números correspondem aos meses: 1=março; 2=abril; 3=maio;4=junho; 
5=julho;6=agosto; 7=setembro; 8=outubro e 9=novembro. 

 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

28 

 
Após a identificação de temas observados na LISTA, os textos eletrônicos 

foram agrupados por tema em pastas “Outlook Express” (MICROSOFT, 2000). 

Em seguida, cada um foi transferido para o editor de texto eletrônico “Word for 

Windows” (MICROSOFT, 2000) compondo documentos em separado.  

 Para cada tema foi aberta uma pasta eletrônica, onde ficaram 

armazenados quatro arquivos: (1) o bruto das mensagens em seu formato 

original; (2) as mensagens em ordem cronológica crescente sem o cabeçalho 

com as informações de origem, destino, data e assunto; (3) arquivos por sujeito, 

armazenando as mensagens que cada membro escreveu, e (4) o arquivo final, a 

partir da exclusão de mensagens repetidas. Cada arquivo final constituiu o 

corpus analisado.  

 

1.6. Matriz teórica de análise discursiva 

 

Os textos da lista de discussão são considerados nesta pesquisa a 

materialização da comunicação entre os sujeitos da Rede ANDI Brasil. A partir 

desse entendimento,  tornou-se interessante a construção de uma matriz teórica 

de análise desse registro material. Para alcançar esse propósito, buscou-se uma 

das teorias da análise do discurso3 (AD) que pudesse auxiliar a investigação. 

Procurou-se ter instrumentos suficientes para conhecer os modos de organização 

do discurso (configurações pelas quais o discurso se manifesta) e identificar 

marcas textuais que apontassem para uma construção coletiva de conhecimento. 

 Para a investigação da lista de discussão em questão, foi selecionada a 

teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau por relacionar o ato discursivo a 

práticas sociais, permeando a construção de conhecimento. Para Charaudeau, 

segundo Azambuja (2003), o ato de linguagem é uma síntese das relações entre 

interactantes, e o discurso é contextualizado por fatores de caráter psicossocial e 

linguageiro. Ele relaciona três modos de comportamento discursivo e defende 

também que as relações entre os sujeitos interactantes estão permeadas por 

contratos e estratégias condicionadas pelas circunstâncias de discurso. 

                                                 
3 Discurso é a atividade comunicativa que tem um lugar, uma data, um produtor e,geralemtne, um ou vários 

ouvintes (DUCROT, 1987:12 apud AZAMBUJA).  
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 Charaudeau defende que um dos comportamentos está relacionado à 

identificação do sujeito interpretante com o público para quem é destinada a 

mensagem; outro à identificação do sujeito com a idéia passada pelo locutor e, 

por fim, aquele em que não há a pretensão de incitar o sujeito interpretante a se 

identificar com o público ou aceitar uma idéia mas, sim, de ouvir a narrativa de 

uma seqüência de fatos. Os comportamentos foram batizados, respectivamente, 

de alocutivo, elocutivo e delocutivo.  

 

”A modalidade alocutiva, segundo Charaudeau 

(1992:579), implica em um locutor e interlocutor, e 

precisa a maneira como o locutor impõe uma proposição 

ao interlocutor. O comportamento alocutivo tem por 

efeito incitar o sujeito interpretante a se identificar com 

uma imagem ideal de destinatário, funcionando como 

agente de uma ação, onde ele será ao mesmo tempo o 

beneficiário. O modo elocutivo não implica no 

interlocutor no ato locutivo. Indica a maneira como o 

locutor revela sua posição frente à proposição que lhe é 

enunciada. O comportamento elocutivo tem por efeito 

incitar o sujeito interpretante a se identificar com a 

imagem de mundo apresentado pelo enunciador(...). Por 

sua vez, o modo delocutivo trata de proposições. O 

propósito existe em si mesmo e se impõe aos 

interlocutores no seu próprio modo de ‘dizer’. O 

comportamento delocutivo é caracterizado pela 

impessoalidade, conservando todos os sinais exteriores 

de distanciamento, no momento em que o enunciador 

deixa de ser explicitamente o sujeito empírico para se 

tomar o narrador de uma história ou a figura anônima do 

sujeito que apresenta os fatos, simuladores da ordem 

normal do mundo”. (AZAMBUJA, 2002) 
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 Os conceitos selecionados na teoria de Charaudeau para análise dos textos 

da lista de discussão foram: contrato de comunicação e seus componentes, e 

competências do sujeito. O contrato de comunicação se refere à parceria que, 

segundo Charaudeau, os sujeitos estabelecem entre si, e que é determinada por 

uma identidade psicológica e social. Através da interação e da relação contratual, 

os parceiros estabelecem seus papéis sociais e os reconhecem.  

 Os componentes que atuam nessa relação contratual são: de caráter 

comunicacional, ou seja, a situação real onde os parceiros interagem; de caráter 

psicossocial, relativo às normas conduzidas pelos sujeitos e reconhecidas por 

eles, e de caráter intencional, que se refere à imagem que os sujeitos 

interactantes têm de si e que os conduz a uma construção de conhecimento, 

constituído pelas intenções. 

 Ainda segundo a teoria de Charaudeau, além dos componentes da relação 

contratual, os sujeitos devem ser portadores de três competências: (1) 

discursiva, (2) semiolingüística e (3) situacional. A primeira diz respeito à 

aptidão do sujeito de identificar e saber utilizar os procedimentos discursivos na 

interação entre os parceiros. Especificamente, o sujeito tem que ter domínio 

sobre o enunciado4 que constrói em função da situação de comunicação que 

compartilha; além de saber de que modo irá organizar o discurso segundo a sua 

finalidade (descritiva, narrativa, argumentativa, enunciativa) e, por fim, o sujeito 

tem que possuir saberes comuns aos outros sujeitos para que possam 

compreender uns aos outros. 

 A segunda competência que o sujeito deve portar para poder interagir com 

os parceiros é a semiolingüística, a de reconhecer e manipular a “matéria 

lingüística” em circunstâncias de discurso. “O sujeito tem que estar apto para 

saber utilizar e reconhecer a forma dos signos, suas regras de combinação e seu 

sentido, sabendo que estes são empregados para exprimir uma intenção de 

comunicação” (MACHADO, 2000). A terceira e última competência tem a ver com 

a capacidade de reconhecer o seu parceiro e de construir seu discurso em função 

de sua identidade.  Esta competência se associa à relação contratual, estando 

condicionada aos princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação. O 

princípio da alteridade no ato de linguagem permite um reconhecimento dos 

                                                 
4 Enunciado é a seqüência de signos, que pretende transmitir um certo sentido ao destinatário.  
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parceiros com suas diferenças e semelhanças. No princípio de pertinência, os 

sujeitos do discurso buscam suas referências para dar sustentação e 

credibilidade ao que está sendo comunicado. O princípio de influência está ligado 

à intencionalidade do sujeito que fala e que tem como objetivo provocar uma 

certa reação no parceiro. O princípio de regulação, intimamente ligado ao 

anterior, respalda-se na premissa de que toda ação provoca uma possível 

reação, no caso da teoria de Charaudeau, uma “contra-influência”.  

 
1.7. A lexicometria 

 

A análise também lançou mão da lexicometria como método e o programa 

STABLEX, versão PC 2004 (CAMLONG, 2004) como plataforma de seu 

processamento. Enquanto a análise do discurso serviu para conhecer os modos 

de organização do mesmo, a lexicometria possibilitou analisar, objetivamente, as 

contribuições de cada sujeito interactante na rede, bem como o comportamento 

da discussão durante um determinado período. 

 A lexicometria surge da confluência da lingüística com a estatística e 

consiste em trabalhar dados textuais de forma automatizada, permitindo um 

estudo sistemático e exaustivo do vocabulário que constitui as diferentes partes 

do corpus, reorganizações formais do vocabulário de um determinado corpus e 

uma leitura analítica a partir da interpretação de gráficos e tabelas.  

 O método faz uso da distribuição de freqüência de palavras e da média de 

uso e peso de vocábulos em um determinado contexto. Uma de suas vantagens 

método é o de serem rigorosamente imparciais os dados descritivos que 

subsidiam a interpretação. Trata-se, enfim, de uma descrição objetiva e não 

subjetiva. A lexicometria é bastante útil para o estudo de textos, especialmente 

para a análise do discurso.  

 O programa STABLEX possibilitou a aplicação da lexicometria com o auxílio 

de tecnologia informatizada. Ele permitiu um critério científico no tratamento de 

dados textuais, possibilitando resultados exatos quanti-qualitativos de análise de 

material digitalizado. Através do STABLEX foi possível processar o texto 

sistematicamente, ordená-lo e indexá-lo. Mediado pelo computador, todas as 

palavras foram listadas assim como suas freqüências e ocorrências em 

determinado texto. 
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 Para o tratamento lexicométrico, processado pelo Stablex, os corpora 

foram desmembrados em variáveis. No caso dos temas Extinção de Gectipas e 

Mês Composto, cada uma das variáveis representou um sujeito interactante. O 

primeiro tema originou 9 (nove) variáveis, ou seja, nove pessoas participaram da 

discussão. O segundo tema foi constituído por 7 (sete) variáveis, uma vez que 

sete sujeitos se manifestaram. O tema Bolsões de Pobreza, por sua extensão, foi 

analisado de forma diferenciada. As variáveis foram formadas a partir da seleção 

dos meses em que as interações ocorreram, em ordem temporal crescente. 

Assim, cada variável observada no tema Bolsões de Pobreza correspondeu ao 

mês (abril, julho, agosto e setembro) em que o tema foi ponto de pauta.  

 O formato digital do texto facilitou a preparação dos mesmos para 

servirem de dados ao software. Antes de serem processados, ocorreu a 

harmonização (uniformização) gráfica5 do texto e a combinação de palavras para 

se evitar, no processamento computacional, mais de uma entrada para o mesmo 

item lexical. Além disso, durante o tratamento dos diálogos para serem inseridos 

no programa, foram extraídas as informações/caracteres que constituem os 

cabeçalhos dos e-mails: “para”, “de”, “cc”, “cco” e “assunto”.  

Preparados os três conjuntos de variáveis, relativos a três diferentes 

temas, os corpora foram transformados em documentos “.TXT” e processados 

pelo Stablex, em sua primeira fase: a confecção de um “dicionário temático” (a 

exemplo da relação de palavras na tabela 4) a partir do recenseamento de todos 

os léxicos dos e-mails compartilhados. Construídos os dicionários, a segunda fase 

do processo foi a constituição de planilhas eletrônicas no programa Excell 

(MICROSOFT, 2002). A partir desse ponto, três tabelas foram confeccionadas na 

LISTA: tabela do recenseamento lexical (denominada Lexique), Tabela de 

Distribuição de Freqüência (TDF) e a Tabela de Desvio Reduzido (TDR), conforme 

reprodução abaixo, por meio das tabelas 4, 5 e 6, respectivamente.  

 

                                                 
5 A harmonização gráfica é a adequação da forma gráfica dos vocábulos ao formato processado pelo programa 
sem alterar o sentido da palavra e o contexto do corpus. 
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Tabela 4 - Léxicos, ocorrências e incidências nas variáveis 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 
 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 
matérias 40 7 6 4 5 
jornais 15 1 4 0 6 
teste 12 2 3 2 1 

empauta 11 6 3 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 

número 9 1 2 0 3 
agências 8 0 4 0 2 
Análise 7 0 1 0 2 
Mês 7 0 2 0 3 

Metodologia 7 2 1 0 2 
composto 5 0 1 0 2 
datas 5 2 2 0 0 

encontradas 5 1 3 0 0 
levantamento 5 0 1 0 3 

palavras-chaves 5 1 3 0 0 
universo 5 0 2 0 2 
matéria 4 0 0 3 0 
resultado 4 0 0 0 0 

 

Rang Occ Nbre Fréq T1 T2 T3 T4 
1 347 1 347 17 165 137 28 
2 337 1 337 10 126 162 39 
3 317 1 317 14 135 139 29 
4 303 1 303 13 131 136 23 
5 236 1 236 11 92 116 17 
6 155 1 155 6 61 78 10 
7 144 1 144 9 67 60 8 
8 135 1 135 9 51 66 9 
9 266 2 133 19 98 126 23 
10 128 1 128 5 46 66 11 
11 121 1 121 1 52 57 11 
12 106 1 106 7 50 40 9 
13 97 1 97 3 36 49 9 
14 83 1 83 4 38 31 10 
15 81 1 81 1 33 37 10 
16 70 1 70 3 28 34 5 

 
“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 

“Nbre” = número de vocábulos com certa freqüência; “Fréq” = freqüência 
 

Tabela 5 - Distribuição de Freqüência (TDF) 
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A tabela 4 apresenta o número de ocorrências de cada um dos vocábulos 

durante o período de discussão do tema e, quantitativamente, a utilização dos 

vocábulos, durante a troca de mensagens, por cada sujeito interactante, 

chamados, nesta pesquisa, de variáveis. Na tabela 5, a de Distribuição de 

Freqüência (TDF), “Rang” é o ranking decrescente dos vocábulos em número de 

ocorrências “Occ” e “Nbre” é o número de repetição da freqüência lexical “Fréq”. 

A TDF permitiu verificar os vocábulos de maior freqüência e ocorrência total e  

por variável (sujeito interactante), além de servir de matriz para a Tabela de 

Desvio Reduzido (TDR). A TDR, tabela 6, é uma matriz de medidas algébricas 

com a qual se pode determinar o sentido da distribuição dos vocábulos nas 

variáveis (teste da normalidade), o peso lexical e o sentido vetorial dos pesos 

(densidade da variação). “O sentido refere-se à localização dos espaços de 

concentração da distribuição dos vocábulos e os limites da dispersão em torno da 

média ´0´” (SAMPAIO, 2002), conforme mostra a escala abaixo. 

Rang Fréq T1 T2 T3 T4 
1 0,260 0,530 2,136 -2,242 -0,163 
2 0,228 -1,222 -1,676 0,957 2,169 
3 0,293 0,084 0,250 -0,581 0,540 
4 -0,213 -0,026 0,473 -0,206 -0,454 
5 -0,131 0,257 -0,906 1,135 -0,616 
6 -0,542 -0,275 -0,641 1,212 -0,838 
7 0,150 1,139 1,127 -0,918 -1,198 
8 0,476 1,341 -0,969 0,797 -0,692 
9 1,413 2,264 -1,670 0,620 0,199 
10 -0,097 -0,231 -1,366 1,383 0,116 
11 -0,978 -1,890 0,241 0,361 0,311 
12 0,724 1,156 1,101 -1,600 0,067 
13 -0,207 -0,595 -0,954 0,997 0,345 
14 0,688 0,223 0,718 -1,487 1,234 
15 -0,224 -1,366 -0,210 0,037 1,316 
16 -0,169 -0,014 -0,321 0,520 -0,354 

“Rang” = ranking dos vocábulos; “Fréq” = freqüência; 
 “T1” a “T4” = variáveis 

Tabela 6 - Desvio Reduzido (TDR) 
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“O valor do desvio reduzido permite a localização dos espaços de 

implantação dos vocábulos e a determinação de sua qualidade e 

representatividade. O peso lexical, quando positivo, expressa uma escolha 

preferencial; quando negativo, uma rejeição; e nulo, um emprego normalizado 

em torno da média. A densidade é expressa pela escala aritmética que situa a 

massa lexical (número de ocorrências ou de freqüências de emprego de 

vocábulos) sobre o eixo das abscissas (coordenadas horizontais) e os pesos 

lexicais sobre o eixo das coordenadas” (CAMLONG apud SAMPAIO, 2002:82). 

 Após a confecção da TDF e TDR e para possibilitar, na análise, a 

comparação de pesos de vocábulos temáticos nas variáveis, foi realizada uma 

“lematização”: discriminação dos itens lexicais a partir de um reagrupamento 

predeterminado de vocábulos para formar um novo vetor e pesá-lo para 

determinar suas características e o lugar que ele ocupa na variável (CAMLONG 

apud SAMPAIO, 2002:88). A técnica de lematização é feita automaticamente 

pelo software Excell (MICROSOFT, 2000) a partir da seguinte fórmula: 

{=((LC(-1)-LC(-2)*L1C/RAIZ(LC(-2)*L1C*L2C))} 

 Na fórmula acima, LC(-1) e LC(-2) são os valores relativos das freqüências 

da variável e das freqüências globais, respectivamente; L1C e L2C são os valores 

Escala 1 (SAMPAIO, 2002:82) 

Figura 2 Escala aritmética que situa a massa lexical 
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absolutos das probabilidades da variável. Para a lematização foram selecionados 

substantivos que melhor servissem para qualificar o tema discutido e que 

apresentassem número de freqüências e ocorrências nem muito altos nem muito 

baixos.  
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PARTE II 
 
 

2. SOCIEDADE E REDE 

 

2.1. Organizações não-governamentais 

 

Os sujeitos interactantes desta pesquisa são organizações não-

governamentais: instituições privadas e sem fins econômicos. Longe de ser um 

termo de natureza jurídica, uma organização não-governamental, cuja sigla 

“ONG” é amplamente difundida nacionalmente, está relacionada a fatores 

históricos.  

 A missão das primeiras organizações dessa natureza, no mundo, esteve 

geralmente associada ao desejo de indivíduos de assistir voluntariamente a 

pessoas em situações emergenciais. Na América Latina, entre as décadas de 70 e 

80, o mundo acompanhou o fortalecimento de movimentos sociais a favor da 

queda de regimes ditatoriais, o que estimulou a formação de organizações não 

lucrativas com forte cunho político partidário. No Brasil, essas organizações 

surgiram como contraponto à atuação do governo em momento de luta da 

sociedade por sua reestruturação e pela aquisição de direitos político-sociais. 

 Esse histórico fez com que o termo ONG se tornasse uma “ficha simbólica” 

(GIDDENS, 1972), um selo representativo de luta política de grupos da 

sociedade. O imaginário coletivo compôs o sentido de ONG dentro do contexto de 

reivindicação, militância e conquista de direitos. A utilização do espaço público 

por grupos organizados da sociedade teve seu ápice na década de 80 com as 

manifestações pelas eleições diretas para presidente, que ficaram nacionalmente 

conhecidas pelo grito “Diretas Já!”. Mas foi na década de 90 que as ONGs, em 

todo o mundo, sofreram um rápido crescimento tanto em número quanto em 

visibilidade.  

 Um olhar mais atento ao ambiente de que estas organizações sociais 

fazem parte é suficiente para perceber as diferenças ideológicas de dois grupos 
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de organizações sem fins lucrativos. O primeiro grupo se caracteriza por manter 

o desenvolvimento de ações políticas voltadas para a ampliação e criação de 

direitos, para a atuação em defesa da cidadania e para a busca de um 

desenvolvimento social e humano sustentável a partir da promoção de espaços 

de discussão política. O segundo está inserido no ambiente de organizações que 

se caracterizam basicamente pela prestação de serviços públicos, sem ênfase na 

discussão político-social de aquisição e efetivação de direitos. 

 

2.2. Organização em rede 

 

A forma de organização em rede da sociedade não é recente. 

Historicamente, as organizações não-governamentais trazem a característica e o 

valor de se trabalhar coletivamente. Leilah Landim (2002:26) constata que a 

partir dos anos 70, as redes de organizações se consolidaram e criaram um 

campo de identidade comum.  

 A teia de relações das ONGs ultrapassa a esfera local a qual pertencem e 

estabelece relações globais. A relação das ONGs com a sua capacidade de 

interagir em diversas direções com diversos sujeitos faz parte de sua natureza, 

como explica Landim: 

 

“...pode-se pensar que as ONGs formam-se como um 

campo de organizações, agentes, práticas, crenças e 

discursos, constituído por três feixes de relações: para 

baixo, com as bases; horizontalmente, entre si; e, para 

cima, com as agências de cooperação. Estas últimas 

serão, inclusive, fundamentais na própria conformação 

do campo, promovendo articulações entre 

“contrapartes”, reuniões internacionais, debates de 

natureza políticas sobre linhas de atuação...” (LANDIM, 

2002:27) 

 

Nos anos 80, as articulações, para assumir uma identidade 

institucionalizada, passaram a contribuir para dar solidez e concretude ao novo 

fenômeno organizacional. Dessa forma, “as ONGs chegam à primeira metade dos 
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anos 90 com um forte e enraizado capital de relações construído na sociedade 

brasileira” (LANDIN, 2002:28). Para Manuel Castells, atualmente, a organização 

em rede representa papel central na “sociedade da informação”, constituindo a 

“nova morfologia social de nossas sociedades” (CASTELLS, 2001:497). 

Segundo Scherer-Warren (2002) essas relações são uma tendência das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais em pensar suas 

articulações e intercâmbio mútuos enquanto redes. Para Castells, essa nova 

estrutura da sociedade e a lógica na qual ela opera interferem na maneira na 

qual se realizam as ações. 

 

“A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de 

cada rede em relação às outras são fontes cruciais de 

dominação e transformação de nossa sociedade: uma 

sociedade que, portanto, podemos apropriadamente 

chamar de sociedade em rede, caracterizada pela 

primazia da morfologia social sobre a ação social”. 

(CASTELLS, 2001:497) 

 

2.3. Configuração das redes 

 

Mance (2000:24) entende rede como uma articulação entre diversas 

unidades que, através de certas ligações trocam elementos entre si, 

fortalecendo-se reciprocamente. Castells define rede como “conjunto de nós 

interconectados”, sendo um “nó cada ponto no qual uma curva se entrecorta” 

(CASTELLS, 2001:498). 

De acordo com a lógica de Castells, cada nó exerce várias funções 

consideradas estratégicas na rede e suas características estão relacionadas ao 

tipo de função desempenhada. “As funções a serem preenchidas por cada rede 

definem as características dos lugares que se tornam seus nós privilegiados” 

(CASTELLS, 2001:498). 

 A lógica de nós é compartilhada por David Ronfeldt, John Arquilla, Graham 

Fuller e Melissa Fuller (1998) que, investigando sobre os modelos em que podem 
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se dar as atuações em rede via Internet, resgataram três representações gráficas 

básicas de rede dos estudos de William M. Evan6 (1972): 

 

 

Figura 3 Configurações básicas de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira forma de rede foi denominada “the chain network” ou a rede 

em cadeia (tradução livre), em que seu conteúdo percorre uma linha com 

extremidades que não mantêm qualquer contato e que apenas se comunicam 

após o conteúdo percorrer todos os nós intermediários. 

 O segundo modelo de rede seria o “star”, um conjunto de nós ligados por 

um nó central, que não representa necessariamente uma hierarquia, mas que 

deve servir como possibilidade de comunicação entre os outros nós. Por fim, o 

terceiro modelo, batizado de “all-channel network”, ou seja, aquela em que cada 

nó se comunica com qualquer outro, sem qualquer intermediário. 

 

“Each node indicated in the diagrams may refer to an 

individual, a group, an institution, part of a group or 

institution, or even a state. The nodes may be large or 

small, tightly or loosely coupled, and inclusive or 

exclusive in membership. They may be segmentary or 

specialized—that is, they may look alike and engage in 

                                                 
6 EVAN, William M., “An organization-set model of Interorganizational Relations”, in Tuite, Matthew Tuite, Roger 
Chisholm e Michael Radnor (eds), Interorganizational Decisionmaking, Chicago: Aldine Publishing Company, 
1972, pp. 181-200. 

(1)          (2)        (3) 
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similar activities, or they may undertake a division of 

labor based on specialization. The boundaries of the 

network may be well defined, or they may be blurred 

and porous in relation to the outside environment”7 

(RONFELDT, ARQUILLA, FULLER e FULLER, 1998: 12) 

 

2.4. Espaço de fluxos 

 
Compreendidas essas configurações, a partir da lógica dos nós, passamos 

a discutir o entendimento de “espaço de fluxos”. Entendimento esse que vai ser 

útil daqui por diante para melhor compreender como as redes se comportam ao 

se integrarem com as tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

 Castells denomina de “espaço de fluxos”  a base material onde as práticas 

sociais ocorrem e a forma em que ocorrem. Em resumo, seria a organização 

material das práticas sociais. Do ponto de vista dessas práticas há uma relação 

entre as mesmas, o espaço físico e o tempo em que elas acontecem. Nesse caso, 

o “espaço de fluxo” irá contribuir para um maior ou menor dinamismo dos grupos 

da sociedade civil, uma vez que este dinamismo depende da capacidade dos 

grupos e movimentos de realizarem ações. 

 

2.5. Sociedade em rede e as novas TICs 

 

Castells destaca características do que ele observa como o novo 

paradigma da tecnologia da informação o qual reflete na sociedade e interage 

com ela: “são tecnologias para agir sobre a informação” e não o contrário como 

nas revoluções tecnológicas anteriores. Além disso, o novo paradigma das TICs 

está intimamente relacionado a uma “lógica de redes”. (CASTELLS, 2001:497) 

 Com a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), como a Internet, ocorrem alterações tanto na base material, quanto na 

forma de organização das práticas sociais. Este novo paradigma da tecnologia da 

                                                 
7 “Cada nó indicado nos diagramas pode se referir a um individuo, um grupo, uma instituição, parte de um 
grupo ou instituição, ou mesmo um estado. Os nós podem ser grandes ou pequenos, firmemente unidos, e 
podem ser inclusivos ou exclusivos em relação a associados. Eles podem ser segmentados ou especializados – o 
que significa que eles podem parecer engajados em atividades semelhantes ou podem tomar como 
responsabilidade a divisão de um trabalho baseado em especialização. As fronteiras da rede pode ser bem 
definidas, ou podem ser frouxas e porosas em relação ao ambiente externo”. (tradução livre) 
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informação fornece um novo suporte material necessário para a realização das 

ações sociais. Diante disso, Manuel Castells (2003:286) constata que “Internet é 

sociedade”, pois “expressa os processos sociais, os interesses sociais, as 

instituições sociais”. Com essa afirmação o sociólogo se abstrai do conceito de 

infra-estrutura tecnológica e aproxima o significado de Internet ao de um grupo 

de indivíduos vivendo em coletividade, em espaço determinado e compartilhando 

de mesmos costumes.  

 Ao mesmo tempo, Castells dá sentido à Internet como sendo meio 

organizativo e a base material e tecnológica de interação entre indivíduos que 

está, cada vez mais, estruturando-se em rede. A Internet passa a ser um novo 

“espaço de fluxos” com a diferença de que as práticas sociais não estariam 

atreladas à “contigüidade física”, como ele explica: 

 

“É essencial que separemos o conceito básico de suporte 

material de práticas simultâneas da noção de 

contigüidade, a fim de justificar a possível existência de 

suportes materiais de simultaneidade que não dependam 

de contigüidade física, visto que é exatamente este o 

caso das práticas sociais predominantes na era da 

informação” (CASTELLS, 2001: 436) 

 

Nesse  novo cenário, que não substitui o tradicional, o “espaço de fluxos” 

está localizado em uma rede eletrônica, que intercambia lugares e pessoas com 

características sociais, culturais, físicas e funcionais específicas. 

 

2.6. Processo produtivo e novo paradigma informacional 

 
A Rede ANDI Brasil é um bom exemplo da utilização da Internet como 

“espaço de fluxo”. Considerando que os produtos gerados por ela (descritos na 

parte I), bem como alguns de seus processos produtivos dependem da conexão 

de computadores à uma rede digital global, pode-se afirmar que a Rede ANDI 

Brasil, como foi concebida, não funcionaria sem a Internet. 

 O acesso a novas TICs permitiu a configuração de um sistema produtivo 

baseado na capacidade de obtenção, produção, classificação, compartilhamento 
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e envio de informações online, em que a economia de tempo é prioridade e a 

distância geográfica não existe. A metodologia de ação passou a depender 

diretamente da combinação de TICs com metas e objetivos da Rede. Trata-se, 

como o nome já revela, de uma estrutura com base em rede e, como aponta 

Castells (2001:448), com uma capacidade estrutural de expansão ilimitada, 

bastando apenas integrar “novos nós desde que consigam comunicar-se dentro 

da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação”. 

 

2.7. Rede como sistema 

 
 Eletrônica ou tradicional, as redes podem ser estudadas como sistemas, 

uma vez que estão inseridas em sua definição mais ampla: conjunto de 

elementos organizados – sendo cada um desses elementos seus nós. A noção de 

sistema permite compreender a organização de uma rede e seu funcionamento e 

analisar sua capacidade de promover interações comunicacionais que facilitem ou 

não a construção coletiva de conhecimento.   

 Jorge de Albuquerque Vieira, na tentativa de trabalhar uma visão sistêmica 

para o conceito de “significação” findou por apresentar conceito e parâmetros 

sistêmicos ao resgatar sistemistas como Bunge, Uyemov e Denbigh. Embora não 

relacionado especificamente ao tópico “redes”, o estudo de Vieira contribui para 

a aplicação e melhor compreensão da visão sistêmica em outros estudos, como o 

desta pesquisa. Para Vieira, sistema é o conjunto de relações entre elementos 

que permite o surgimento de propriedades partilhadas ou de uma propriedade 

projetada para o sistema; propriedade essa que pode ser o que chamamos de 

“objetivos” (VIEIRA, 2003:342). Em seus estudos, ele apresenta parâmetros 

sistêmicos: 

1 – Composição: Parâmetro que permite o transporte de informações. 

2 – Conectividade: Capacidade de os elementos agregados estabelecerem 

relações. 

3 – Estrutura: Número de relações estabelecidas no sistema por um determinado 

período. 

4 – Integralidade: Capacidade de geração de subsistemas e indicador de 

organização sistêmica. 

5 – Funcionalidade:  Propriedades que a integralidade permite emergir. 
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6 - Organização: Nível em que o sistema desenvolve sua conectividade, 

tornando-se progressivamente estruturado, com integralidade e funcionalidade. 

7 – Coesão: Característica do sistema que aponta para a existência de conexões 

fortes o suficiente para que o sistema permaneça vivo. Está associada à 

estrutura. 

8 – Coerência: Característica do sistema que traz uma lógica às suas partes e 

constitui o cerne de toda a sua significação. Está vinculada ao parâmetro 

organização. 

Estruturalmente, no caso da Rede ANDI Brasil, considerando-a como 

sistema, podemos afirmar que suas onze organizações participantes são seus 

elementos organizados ou subsistemas. Se analisarmos as configurações básicas 

de redes apresentadas nas figura 3, iremos perceber que cada nó é um 

subsistema capaz de se comunicar com os demais. No caso da primeira 

configuração da figura 3, há uma estrutura de cinco nós, e de seis nós, nas 

outras duas estruturas. Independente da quantidade de nós, é a composição da 

rede que vai permitir percursos diferentes para o transporte de informações. A 

partir do grau de organização do sistema, obtém-se a integralidade e, 

conseqüentemente, uma funcionalidade adequada para o alcance de seus 

objetivos. 
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PARTE III 
 

3. O CIBERESPAÇO 

  

Explorar a comunicação virtual é, antes de mais nada, conhecer em que 

cenário ela surge. Nesta parte II discutimos o “ciberespaço”, trafegando por 

termos, contextos e conceitos que ajudam a defini-lo e compreendê-lo. 

 

3.1. A Internet 

 
Sob uma ótica tecnológica, a Internet é uma conexão mundial de 

computadores permitida por uma lógica e linguagem digitais universais. A 

gênese dessa lógica foi a chamada Revolução Tecnológica da Informação que 

ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e no período em que se seguiu, com 

as principais descobertas tecnológicas em eletrônica (o primeiro computador 

programável e o transistor) fonte da microeletrônica. Partindo desse fato, o que 

se viu ao longo do século XX foi uma acelerada difusão das novas técnicas de 

informação, criando um novo paradigma tecnológico, principalmente com a 

invenção do microprocessador (1971) que, possuindo um único chip e tendo seu 

tamanho reduzido, podia ser instalado em todos os lugares. Para Castells 

(2001:61) “O advento do microprocessador em 1971, com a capacidade de 

incluir um computador em um chip, pôs o mundo da eletrônica e, sem dúvida, o 

próprio mundo, de pernas para o ar”. 

Junto com os avanços na microeletrônica e em softwares, acrescenta-se a 

rápida evolução da capacidade de formação de redes desde o início dos anos 80 

– período em que os microcomputadores não são mais concebidos de uma forma 

isolada e sim conectados em rede, compartilhando sua capacidade 

computacional. Na década de 90, segundo Castells (2001:62), “ao transformar o 

processamento e armazenamento de dados centralizados em um sistema 

compartilhado e interativo de computadores em rede, não foi apenas todo o 

sistema de tecnologia que mudou, mas também as interações sociais e 

organizacionais”. Uma das mudanças foi a de pessoas e instituições passarem a 
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pensar suas práticas coletivas a partir de estratégias de interação em rede, 

superando barreiras do tempo e do espaço. A Internet surge, então, desse 

avanço da eletrônica, aliado a um contexto histórico do mundo pós-guerra que 

possibilitou, em 1969, a interligação de quatro instituições de ensino nos Estados 

Unidos. Hoje, essa capacidade de interligação via computador existe em escala 

mundial e possibilita que uma imensa quantidade de computadores se 

comunique em rede.  

 
3.2. O Virtual 

 
Ao entendimento tecnológico de internet adicionamos a compreensão do 

conceito de virtualidade. Preliminarmente, o termo virtual pode ser definido 

como sendo algo “suscetível de se realizar”, “que poderá vir a ser, existir, 

acontecer”, ou seja, que ainda não existe, mas é potencial de existência 

(FERREIRA, 1999). Segundo Pierre Lévy (1999:135) o virtual existe, mas não é 

concreto. O virtual é mais uma “situação subjetiva”; um acontecimento. Ainda, a 

virtualização pode ser assimilada como uma “dessubstanciação”, a extração de 

substância, de matéria, de concreticidade, de tangibilidade. 

 Aprofunda-se a reflexão sobre o virtual ao relacioná-lo ao real: enquanto o 

acontecimento é abstrato, a substância é concreta, mas ambos existem. Em 

nenhum momento o virtual está em oposição ao real, eles são apenas “modos de 

ser” de algo que existe, como o acontecimento e a substância. Lévy diz que “a 

virtualização não é uma desrealização, mas uma mutação de identidade” (LÉVY, 

1999:17) e explica essa mudança de identidade com o exemplo da organização 

virtual: 

 

“A organização clássica reúne seus empregados no 

mesmo prédio ou num conjunto de departamentos. Cada 

empregado ocupa um posto de trabalho precisamente 

situado, e seu livro de ponto especifica os horários de 

trabalho. Uma empresa virtual, em troca, serve-se 

principalmente do teletrabalho; tende a substituir a 

presença física de seus empregados nos mesmos locais 

pela participação numa rede de comunicação eletrônica e 
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pelo uso de recursos e programas que favoreçam a 

cooperação”. (LÉVY, 1999:18) 

 

Na conceituação de organização virtual, forma-se a idéia de uma nova 

relação com o tempo e o espaço. A nova organização exige a compreensão de 

um novo paradigma que realça a convivência com um processo produtivo 

diferente, o qual o local geográfico de realização das tarefas não será, a 

princípio, barreira produtiva.  Ao conceito de virtual associa-se o conceito de 

“desterritorialização”, ou seja, segundo Lévy (1999:19) o virtual “com muita 

freqüência `não está presente´” em um único ponto geográfico.  Dispensa-se a 

importância do território físico em detrimento de condições técnicas perfeitas 

para realização da conexão com o canal de comunicação que faz surgir o 

ciberespaço. 

A virtualidade também está relacionada a outros dois conceitos, além da 

realidade: o de possibilidade e o de atualidade. Possibilidade é o estado latente 

de algo que irá se realizar. Já a atualidade está no âmbito do acontecimento, ou 

seja, do que existe apenas no momento em que acontece. Em resumo, a 

virtualidade existe, mas só acontece com sua atualização. Para Lévy, a 

atualização é um acontecimento. Baseando-se em seu raciocínio em seu livro “O 

que é o virtual?” (1999), pode-se compreender a relação do real, do virtual, do 

possível e do atual na forma apresentada na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Relação entre real, virtual, possível e atual 

 Latente Manifesto 
Substância 
(tangível) 

O possível 
(insiste em ser real) 

O real 
(existe em sua 

substância, em sua 
matéria) 

Acontecimento 
(intangível) 

O virtual 
(existe, mas precisa se 

manifestar) 

O Atual 
(acontece) 

 

 

3.3. O ciberespaço 

 
Compreender o significado de virtual possibilita uma melhor compreensão 

do ciberespaço, um lugar virtual, por onde trafegam textos eletrônicos e outros 
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dados em formato digital, possibilitado pela interconexão de computadores em 

escala global. 

  Lévy defende que este ambiente não é possibilitado apenas a partir do 

surgimento da Internet. Ele também existe em outros suportes tecnológicos. 

“Essa definição (de ciberespaço) inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 

eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 

na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização” (LÉVY, 1999:92). O ciberespaço pode ser comparado, 

conceitualmente, a um espaço físico, constituído por elementos puramente 

informacionais, onde seres humanos, máquinas e programas computacionais 

interagem. Ele não existe em oposição ao real. Ele é virtual, ele acontece quando 

computadores estão conectados à Internet. 

 

3.4. A cibercultura 

 

A interação entre pessoas, no ciberespaço, fez emergir uma “cibercultura”, 

contexto de códigos, padrões, atitudes, comportamentos, entre outros 

componentes que caracterizam uma postura criada e aprimorada a partir da 

comunicação virtual A cibercultura se inicia a partir da informatização da 

sociedade, com a difusão da microeletrônica e se estabelece, definitivamente, 

com os computadores em rede e o surgimento do ciberespaço.  Numa definição 

mais precisa:  

“A cibercultura não pode simplesmente ser considerada 

como resultado do impacto das redes telemáticas sobre 

a cultura. Mais precisamente, é a cultura contemporânea 

que se estabelece como uma cultura de redes, sendo a 

cibercultura fruto da sinergia entra a sociabilidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base micro-

eletrônica”. (LEMOS, 2002:111) 

 

Nesse contexto, os elementos ciberculturais se estabelecem mediante as 

características e potencialidades técnicas e simbólicas do seu meio, como a 

descentralização de informações, a interatividade, a natureza multimídia, a não-
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linearidade, a velocidade no transporte de informações e o caráter associativo 

das interações do ciberespaço.  

 A cibercultura se manifesta nas várias possibilidades interacionais do 

ciberespaço, possibilidades estas que se diversificam com o avanço tecnológico e 

com um maior grau de apropriação do meio pelos indivíduos. Um certo domínio 

da cibercultura por quem se comunica em rede pelo computador é uma das 

competências necessárias ao funcionamento da própria rede. A materialização 

dessa cultura acontece por meio do uso de uma multiplicidade de ferramentas 

(ou ambientes) criadas para trafegar no meio virtual: web, fotologs, chats, icq, 

listas, blogs, e-mais, entre outros. 

 

“Ela (a Internet) não é uma mídia, mas um (novo) 

ambiente midiático, uma incubadora espontânea de 

instrumentos de comunicação, um sistema auto-

organizante criativo... Além de criar novos instrumentos, 

a Rede acolhe também as mídias de massa, como os 

jornais, as rádios, as TVs, agora em formato digital” 

(LEMOS, 2002:123) 

 

Entre as ferramentas criadas para o ciberespaço, o correio eletrônico e a 

lista de discussão interessam a esta pesquisa uma vez que constituem seu objeto 

de estudo.  

 
3.5. Correio eletrônico 

 
O correio eletrônico é uma ferramenta de transmissão e troca de 

informação. Comumente chamado de e-mail, funciona analogicamente ao correio 

tradicional, tendo a Internet como suporte. Vera Lúcia Paiva, ao estudar o e-mail 

como “gênero discursivo”8, descreve bem o funcionamento da ferramenta: 

 

“O e-mail ou mensagem eletrônica é, geralmente, 

produzido pela mesma pessoa que a transmite e o 

receptor é, quase sempre, o destinatário da mensagem. 
                                                 
8 Podemos chamar de gênero do discurso características formais e de conteúdo de um texto, também 
relacioadas a condições sócio-históricas de sua produção. 
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O envio e a entrega de mensagens são mediados por um 

ou mais provedores de Internet e seu tráfego e 

determinado pela rede mundial de computadores, mas 

qualquer que seja a rota seguida, a entrega é 

geralmente, feita em segundos”. (PAIVA, 2004) 

  

Entre as suas finalidades, o e-mail tem sido utilizado para comunicação 

pessoal, difusão de informação, para facilitar a colaboração entre sujeitos 

interactantes, a discussão de temas em grupo e para contribuir para o processo 

de aprendizagem, viabilizando a criação de comunidades discursivas. Vera Lúcia 

Paiva (2004) elucida as vantagens e desvantagens da comunicação via e-mail 

conforme Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 Características do e-mail a partir de suas vantagens e desvantagens 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
1. Velocidade na transmissão 
2. Assincronia 
3. Baixo custo 
4. Uma mesma mensagem pode ser 
enviada para milhares de pessoas no 
mundo inteiro.  
5. A mensagem pode ser arquivada, 
impressa, re-encaminhada, copiada, 
re-usada.  
6. As mensagens podem circular 
livremente.  
7. As mensagens podem, geralmente, 
ser lidas na web, ou baixadas através 
de um software. 
8. Arquivos em formatos diversos 
podem ser anexados.  
9. Facilita a colaboração, discussão, e 
a criação de comunidades discursivas. 
10.  O usuário é facilmente contatado. 

1. Dependência de provedoras de 
acesso. 
2. Expectativa de feedback imediato. 
3. Acesso discado ainda é muito 
caro. 
4. O e-mail pode ir para o endereço 
errado, ser copiada, alterada.  
5. Há excesso de mensagens 
irrelevantes. 
6. Mensagens indesejadas circulam 
livremente.   
7. Problemas de incompatibilidade 
de software pode dificultar ou 
impedir a leitura. 
8. Arquivos anexados podem 
bloquear a transmissão de outras 
mensagens ou, ainda conter vírus. 
9. Arquivamento ocupa espaço em 
disco, gerando lentidão da máquina. 
10. O receptor pode ser 
involuntariamente incluído em 
fóruns e malas diretas. 
11. Há uma certa invasão de 
privacidade. 

Fonte: Paiva, 2004 
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O estilo do texto de um e-mail depende a quê e a quem o mesmo se 

destina. Ele pode apresentar características de carta, bilhete, conversa face a 

face, notícia jornalística, publicidade e outros tipos de mensagens. Por sua 

natureza interativa, o e-mail permite que as mensagens enviadas por um 

emissor recebam a contribuição do receptor. É dessa forma que ele, diferente de 

mídias como a televisão, pode transformar receptores passivos em ativos. Uma 

outra vantagem do e-mail é a de, como ferramenta digital, poder transmitir, 

além de textos, sons e imagens. Embora apresente essa versatilidade, a base da 

comunicação via e-mail são textos. Em relação a esta característica, Noblia 

(1998), citada por Paiva (2004), ressalta que: 

 

“Como a comunicação mediada por computador é uma 

comunicação baseada em textos, ao contrário da 

comunicação face a face, sofre a ausência de indicadores 

não-verbais (gestos, expressões, olhares, entonação, 

acento, etc) que normalmente ocorrem quando todos os 

participantes estão presentes no mesmo ambiente físico. 

Um paliativo para essa ausência é a `paralinguagem 

eletrônica` que oferece aos interlocutores os chamados 

´emoticons´ (que tentam reproduzir sentimentos, 

emoções, risos, etc. através de uma combinação de 

símbolos)”. 

 

Por esse motivo, ao sujeito interactante tem que pertencer uma 

competência semiolingüística que o permita manipular e decodificar a linguagem 

utilizada nos e-mail. Em 2004, o correio eletrônico foi o principal suporte 

comunicativo dos membros da Rede ANDI Brasil. Essa ferramenta, atrelada à 

estratégia de envio configurada como “lista de discussão”, faz parte do dia-a-dia 

da comunicação da rede. 

 

3.6. Lista de Discussão 

 

A lista de discussão se configura numa estratégia de distribuição 

automática de mensagens que permite, a partir de um único e-mail enviado, o 
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encaminhamento de uma dada informação à caixa postal virtual de um grupo de 

pessoas que se interessam em recebê-la. Estruturalmente, ela funciona por meio 

de softwares que realizam a função de distribuir as mensagens. A dinâmica 

funcional de uma lista de discussão é assíncrona, ou seja, o recebimento da 

mensagem pode variar em função do momento em que cada sujeito acessar sua 

caixa postal.  

 As listas podem ter caráter público ou privado. Às de caráter público, tem-

se acesso por meio de sítios de busca na Internet que relacionam as opções de 

listas disponíveis no ciberespaço. A inscrição é gratuita, podendo o assinante se 

desligar a qualquer momento. Já as listas privadas são restritas ao grupo ou 

instituição que as criou. Geralmente, nessas listas, diferente das públicas, todos 

os membros se conhecem e foram reunidos por questões de ordem institucional. 

No caso de listas de discussão criadas por organizações ou redes, a participação 

do membro torna-se, muitas vezes, parte insubstituível do processo produtivo 

institucional. A quantidade e perfil de participantes da lista depende de seu 

caráter e de seus objetivos. De uma forma geral: 

 

“As listas de discussão representam a transposição para 

o ciberespaço de palestras e debates grupais, seja com a 

formalidade de um auditório universitário, seja com a 

descontração de uma roda de amigos. Já que a 

comunicação entre seus membros não se dá em tempo 

real, as listas oferecem a oportunidade de reflexão 

perante uma questão. Porém, essa assincronicidade não 

significa estagnação ou tampouco lentidão na 

comunicação”. (LEMOS) 

 

As interações assíncronas via lista de discussão nos remete ao desencaixe 

do tempo e do espaço possibilitado pela quebra da barreira geográfica a partir da 

utilização da Internet. Usufruir da característica de não-simultaneidade num 

processo produtivo não é possível, entretanto, se, entre os usuários não existir 

um contrato implícito de processo de produção e de comunicação, constituído 

pela cultura do grupo de interactantes e pela cibercultura. No caso da Rede ANDI 

Brasil, esse contrato assegura, por exemplo, que todos os participantes da lista 
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em que estão envolvidos chequem seus correios eletrônicos diariamente para 

atualizarem as informações por saberem que a comunicação atualizada por cada 

membro permite o bom funcionamento da rede. 

 Um grupo de discussão virtual, diferente da interação face a face, desfruta 

dos benefícios do meio tais como a oportunidade de revisar a informação 

recebida ou enviada, uma vez que a ferramenta de correio eletrônico e os 

próprios programas de distribuição de mensagens podem armazenar as mesmas, 

constituindo uma memória material do tema discutido. Além disso, permite que 

vários assuntos sejam “conversados” ao mesmo tempo. Um esforço exigido aos 

participantes de um grupo de discussão não-presencial está na superação da 

ausência da linguagem gestual que é substituída por uma metaliguagem 

particular de mensagens eletrônicas via Internet, conforme já discutido no item 

correio eletrônico. Trata-se da necessidade do domínio de uma “competência 

semiolingüística” atrelada a esse meio de comunicação.  

Há dois modos de operar uma lista de discussão no ciberespaço: 

1- As mensagens podem ser enviadas por qualquer uma das pessoas da lista, 

mas estão sujeitas à apreciação de um “moderador” que vai analisá-las e 

liberá-las ou não para os demais participantes. 

2- As mensagens podem ser geradas por qualquer pessoa integrante da lista 

e distribuídas para todos sem intermediários. Neste modo, não há um 

ponto central de onde devem surgir as mensagens nem de onde parte a 

distribuição. O envio e recebimento são multidirecionais, o que possibilita 

uma descentralização do fluxo de mensagens. 

3- As mensagens partem de um ponto central e não permite resposta de 

quem as recebe. Trata-se apenas de transmissão de informação e não de 

troca. 

A figura do moderador pode ser comparada a de um gerente sob a qual 

está a responsabilidade de permitir ou não a entrada de novos participantes e de 

seleção das mensagens. Dependendo dos princípios norteadores da criação e 

funcionamento da lista, o moderador pode controlar a distribuição das 

mensagens, retendo o envio daquelas que considerar impertinentes ao tema 

discutido. Isso faz com que, de certa forma, o ritmo da lista seja coordenado 

pelo moderador e dependa de sua habilidade de gerenciamento.  
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3.7. Comunidade virtual 

 
A natureza agregadora e interativa do ciberespaço permitiu o 

aparecimento de comunidades virtuais, que passou a se caracterizar como 

formas de interação coletiva para estabelecimento de relações sociais de 

finalidades variadas. Manuel Castells define “comunidades virtuais” como “uma 

rede eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de 

um interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria 

comunicação se transforme no objetivo” (CASTELLS, 2001: 385). Lemos faz um 

recorte nessa definição de Castells, dizendo que nem toda agregação eletrônica 

pode ser chamada de comunidade. Para defender essa afirmativa, ele recorre ao 

sociólogo alemão Tönnies, um dos primeiros estudiosos a fazer uma 

apresentação sociológica do conceito de comunidade.   

 

“O sociólogo alemão F. Tönnies enxerga duas maneiras 

de relação social: aquelas motivadas por uma vontade 

natural e gregária, chamadas de Gemeinschaft, e outras 

movidas por interesses individuais, a Gesellschaft9[6]. A 

Gemeinschaft estabelece-se como relações mantidas 

entre os membros da família e amigos, visando a 

sobrevivência do grupo, características dos moradores 

do campo do século passado. Já a Gesellschaft surge 

com a nova sociedade egressa da Revolução Industrial, 

onde as relações sociais objetivam-se e racionalizam-se” 

(LEMOS) 

 

Nessa visão dialética, a comunidade se caracterizaria por um grupo de 

pessoas ligadas por um sentimento de intimidade, por valores e comportamentos 

comuns, prevalecendo a cooperação e a solidariedade entre seus membros. As 

comunidades não se originariam de acordos formalizados com fins determinados, 

                                                 
9[6] Tönnies, F., On Gemeinschaft and (sic) Gesellschaft., in 
http://www.cf.ac.uk/socsi/frameset_students/introsoc/gemein.html (01/10/01). Contudo, como explica o 
sociólogo alemão, a presença de um tipo não excluí o outro já que as duas formas coexistem, embora uma 
possa ser mais dominante. 
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mas sim por uma identificação quase totalmente emocional com o grupo. Já na 

sociedade estaria presente a razão. As ações seriam calculadas e não 

espontâneas e prevaleceria a competição acima da cooperação. Lemos nos 

convida a atualizar esse debate introduzindo elementos da realidade virtual:  

 

“(...) com as comunidades virtuais (CVs) do ciberespaço, 

seus membros compartilham um espaço telemático e 

simbólico (chats, listas,  newsgroups, websites), 

mantendo uma certa permanência temporal, fazendo 

com que seus participantes se sintam parte de um 

agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de 

outros que podem se dar no mesmo espaço telemático 

(chats, listas, newsgroups, websites)  sem, no entanto, 

guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou temporal”. 

(LEMOS) 

 

Nesse caso, a condição comunitária irá depender do significado, atribuído 

pelos usuários, à interação, estando o ciberespaço servindo de base de tráfego 

para as duas formas de relação. Para Lévy, o uso do correio eletrônico 

potencializa o desenvolvimento de comunidades virtuais por se tratar de uma 

ferramenta de fácil interação e de possível construção coletiva de conteúdo.  
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PARTE IV 

 

4. CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

A teia de conceitos provocada pela pergunta o que é e como se dá a 

construção coletiva de conhecimento é diversificada e ampla, principalmente 

porque é transversal a vários campos da ciência. Algumas das tendências que 

conceituam construção coletiva de conhecimento envolvem temas como 

inteligência construída em processo coletivo, processos cognitivos e 

competências conjuntas para construção do conhecimento. 

 O objetivo deste trabalho não é discutir como o pensamento se forma, 

mas discutir a relação entre comunicação e conhecimento, numa perspectiva 

coletiva, envolvendo o ambiente virtual como espaço de fluxos, e organizações 

em rede como sujeitos interactantes, pertencentes a uma comunidade virtual. 

 Estudiosos de áreas diversas, desde a biologia, com Humberto Maturana e 

Francisco Varela, à pedagogia com Paulo Freire, passando pela filosofia de Jügen 

Habermas, defendem que o construto coletivo de conhecimento se dá a partir da 

interação. São nesses autores que este estudo se apóia para entender 

construção coletiva de conhecimento e associá-la à comunicação em rede. Para 

tanto é importante partirmos da pergunta: o que é conhecimento? 

 Não há uma simples resposta que cumpra a função de dar a esta pergunta 

uma explicação satisfatória e/ou totalitária. Entretanto, “se pensarmos por um 

momento sobre o critério que utilizamos para dizer que alguém tem 

conhecimento, veremos que o que buscamos é uma ação efetiva no domínio no 

qual se espera uma resposta” (MATURANA/VARELA, 2004:193). Ou seja, 

conhecimento está associado a uma ação adequada dentro de um determinado 

contexto. 

 Passemos ao entendimento de construção de conhecimento a partir do 

resgate histórico do filólogo Luiz Antônio Marcuschi: 
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“...desde os gregos, persegue a mente humana ocidental 

a pergunta pelo nosso acesso à realidade e pelos modos 

de construção do conhecimento. As soluções dadas 

variaram enormemente, desde o sofista Górgias, para 

quem era impossível o conhecimento, até os nossos 

dias, quando se postula que a ação comunicativa é uma 

das bases para a construção do conhecimento e 

produção de sentido”. (MARCUSCHI apud FELTES, 

2003:239) 

 

O termo “ação comunicativa” apresentado por Marcuschi surge nos 

estudos de Jügen Habermas e se estabelece quando duas ou mais pessoas 

procuram expressamente chegar a um entendimento comum que as leve à 

cooperação. Na teoria da “ação comunicativa” de Habermas, esse entendimento 

comum é orientado para o fazer e o produzir coletivos. Nas palavras de Moraes 

(2001), “O conceito principal a partir do qual tudo deriva na teoria da ação 

comunicativa de Habermas é o conceito de “racionalidade”, que é a maneira 

como adquirimos e usamos o conhecimento”. Para Habermas existem dois tipos 

de racionalidade: a cognitivo-instrumental, que origina a “ação estratégica”, 

orientada para desejos individuais; e a “racionalidade comunicativa”, que origina 

a ação comunicativa, orientada para intenções coletivas.  

 Nos estudos de Paulo Freire, também encontramos um conceito, cujo 

significado se aproxima da ação comunicativa de Habermas: a “dialogicidade”. 

Paulo Freire recorre a Eduardo Nicol para afirmar que é indispensável ao ato do 

conhecimento a relação dialógica, ou seja, a interação entre os sujeitos 

envolvidos no ato comunicativo que buscam um acordo, um entendimento 

comum. 

Na tentativa de explicar como o conhecimento se constrói a partir da 

interação, foco das teorias aqui apresentadas, uma metáfora inspirada nas 

teorias biológicas de Maturana/Varela serve de ilustração: uma molécula 

(agrupamento de células) constitui um sistema orgânico vivo. A organização 

desse sistema orgânico vivo é “autopoiético”, ou seja, as células estão 

dinamicamente relacionadas numa rede contínua de interações e se 
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retroalimentam. Essa interação define um metabolismo próprio da molécula e 

caracteriza sua dinâmica de transformações e produção de resultados. 

 Passando da metáfora para o funcionamento de uma rede de organizações 

não-governamentais, podemos considerar que cada um de seus nós (as próprias 

organizações) são as células da molécula. É pressuposto para que o sistema 

continue vivo a “interação continuada” das células. A presença ou ausência 

daquilo que Habermas chama de “racionalidade cognitivo-instrumental” em cada 

célula (ou de cada nó) determina a descontinuidade ou continuidade de interação 

que há entre os organismos. Quando em um organismo/sistema existe um 

conjunto de células de alta racionalidade, ou seja, rico e vasto, seus domínios de 

interação permitem a geração de “novos fenômenos”, ao possibilitar novas 

dimensões de conexão. É isso que, em última análise, torna possível o avanço 

nas ações da rede, metaforizada, aqui, pela molécula. 

 O mecanismo de conexões entre os membros da Rede ANDI Brasil se faz 

por meio do intercâmbio de informações a cada troca de e-mails realizada pelos 

seus membros participantes. Desse contínuo intercâmbio, resulta a distribuição, 

por toda a rede, de uma certa quantidade de informações, entre elas as que têm 

efeito específico sobre o que a rede quer desenvolver. O desenvolvimento da 

rede fica assim atrelado a sua contínua história de ação comunicativa, ou seja, 

da intenção de se comunicar para buscar um entendimento comum sobre um 

determinado objeto. Entre os membros da rede vemos modos de comunicação 

que lhes permitem gerar um novo domínio de fenômenos que, isoladamente, não 

poderiam produzir.  

O agir comunicativo ocorre no domínio da interação social. Também 

Maturana e Varela (2004:214), chamam de comunicativos os comportamentos 

que ocorrem numa interação social, e de comunicação o “desencadeamento 

mútuo de comportamentos coordenados que se dá entre os membros de uma 

unidade social.” Nas palavras de Moraes (2001), a ação comunicativa “exige 

interação e é sobretudo um mecanismo para coordenar ações”. Assim, o 

conhecer, possibilitado pelo comunicar-se provoca o agir - considerando que o 

comunicar-se está baseado na idéia de ação comunicativa e dialogicidade de 

Habermas e Freire, respectivamente, ou seja, na possibilidade de buscar 

entendimentos comuns. 
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4.1. Comunicação, Interação e Conhecimento 

 

Paulo Freire (1977) afirma que comunicação implica uma reciprocidade 

que não pode ser rompida. Ele defende que o que é comunicado tem que ter 

significado para os envolvidos durante o ato comunicativo. Caso contrário, um 

sujeito estaria apenas “depositando” seu conteúdo em outro sujeito. 

Da mesma forma, Maturana e Varela concebem comunicação como algo 

que vai além da transmissão de informação; algo que não depende do que o 

emissor envia como mensagem, mas, sim, do que acontece com o receptor. Eles 

conseguem ilustrar esse entendimento através da metáfora do tubo, 

denominando de “agente perturbador” o sujeito que inicia o diálogo: 

 

 “(A metáfora do tubo para a comunicação) diz que a 

comunicação é algo que se produz num ponto, é levado 

por um conduto (ou tubo) e é entregue no outro 

extremo, o receptor. Portanto, há algo que é comunicado 

e faz parte daquilo que se descola pelo conduto. Estamos 

habituados a falar da ´informação´ contida numa 

imagem, num objeto ou, de modo mais evidente, na 

palavra impressa. 

Segundo nossa análise, essa metáfora é 

fundamentalmente falsa, porque supõe a existência de 

uma unidade não estruturalmente determinada na qual 

as interações são instrutivas – como se aquilo que 

acontece a um sistema, durante uma interação, fosse 

determinado pelo agente perturbador e não pela 

dinâmica estrutural desse sistema. Mas é evidente, no 

próprio cotidiano, que a comunicação não acontece 

assim: cada pessoa diz o que diz ou ouve o que ouve 

segundo sua própria determinação estrutural. Da 

perspectiva de um observador, sempre há ambigüidades 

numa interação comunicativa. O fenômeno da 

comunicação não depende daquilo que se entrega, mas 

do que acontece com o receptor. E isso é um assunto 
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muito diferente de ´transmitir informação´”. 

(MATURANA/VARELA, 2003:218) 

 
Considerando a metáfora, como ter uma ação coordenada, proveniente de 

um ato comunicativo que objetiva o entendimento comum entre os integrantes 

desse ato, se não é a mensagem/objeto em si o único elemento que importa na 

comunicação, mas também o que a mesma provoca no receptor? Neste caso, é o 

significado dado às interações, ou seja, o entendimento que cada sujeito 

interactante tem das interações que determina o curso das mesmas.  Entramos, 

então, no campo da semântica ou da construção de sentidos. “O estabelecimento 

ontogênico de um domínio de condutas comunicativas pode ser descrito como o 

estabelecimento de um domínio de comportamentos coordenados associáveis a 

termos semânticos” (MATURANA/VARELA, 2003:229). Pode-se dizer, então, que 

o determinante da ação comunicativa é o significado dessa ação e não a 

interação por si só dos participantes. É o sentido construído durante a interação, 

permitida pela linguagem, que dá sentido à ação dos participantes da Rede ANDI 

Brasil.  

Nesse caso, o conhecimento é construído pela interação social, pela 

experiência na vivência dos indivíduos, mas só se torna conhecimento para eles 

a partir da conscientização dos mesmos de que isso serve de resposta à uma 

pergunta dentro de um âmbito de ação. De uma forma diferente, através das 

palavras de Marcuschi, chegamos à afirmação que inicia esse capítulo: ”A 

cognição é fruto de uma operação que executamos cooperativamente sobre o 

mundo num esforço de construí-lo discursivamente para nossos propósitos” 

(MARCUSCHI, 2004:244).  

 

 
4.2. A função da linguagem para o ato cognitivo 

 

Estando a significação diretamente ligada ao ato cognitivo é preciso que 

exista compreensão daquilo que é comunicado. A compreensão, entretanto não 

se limita à decodificação de signos, ou seja, a um domínio semiológico, mas ao 

domínio de outras competências lingüísticas. Mesmo assim, a linguagem se 
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mantém como elemento importante no processo de construção de conhecimento, 

uma vez que a comunicação se estrutura na linguagem. 

 Mussalim resgata Koch, um dos teóricos do campo da análise da 

conversação e da lingüística textual, para respaldar a perspectiva sociocognitiva 

da concepção do sujeito e de sua relação com a linguagem. “Os textos, como 

formas de cognição social, permitem ao homem organizar cognitivamente o 

mundo” (KOCK apud MUSSALIM, 2004:341).  

 No caso da construção de conhecimento através de redes digitais, os 

textos produzidos em listas de discussão não apenas cumprem a finalidade de 

serem frutos de um processo de interação e construção coletiva de 

conhecimento, mas, em primeiro momento, de um conhecimento prévio 

individual. Exercem aí a função de materializar o conhecimento a partir da 

linguagem e cumprem a finalidade de serem meios para a intercomunicação e 

para a construção de saber coletivo.  

  Citado por Mussalim (2004:338), Marcuschi revela que as teorias que 

investigam cognição centram o foco mais nas atividades de construção do 

conhecimento e menos nas atividades de processamento, período das décadas 

de 70 e 80, em que se considerava a cognição no nível do indivíduo.  

 

“...é na interação (seja com um texto ou um outro 

indivíduo) que emergem os sentidos numa espécie de 

ação coletiva, o que permite dizer que as relações que 

possibilitam a continuidade temática e a progressão 

referencial no texto, fazendo surgir coerência e 

coesividade, não são propriedades intrínsecas apenas. 

Embora as relações léxico-gramaticais continuem 

cruciais, requerem-se ainda, atividades lingüísticas, 

cognitiva e interacionais integradas e convergentes que 

permitam o acesso à construção de sentidos partilhados” 

(MARCUSCHI apud MUSSALIM, 2004:339)  

 

Em sua perspectiva dialógica, Paulo Freire permite um melhor 

entendimento sobre o assunto: 
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“Em relação dialógica-comunicativa, os sujeitos 

interlocutores se expressam, como já vimos, através de 

um mesmo sistema de signos lingüísticos. É então 

indispensável ao ato comunicativo, para que este seja 

eficiente, o acordo entre os sujeitos, reciprocamente 

comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos 

sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 

significativo comum ao outro sujeito. Se não há este 

acordo em torno dos signos, como expressões do objeto 

significado, não pode haver compreensão entre os 

sujeitos, o que impossibilita a comunicação”. (FREIRE, 

1977:67) 
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PARTE V 
 

 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1. O campo enunciativo 

 

Consideremos campo enunciativo o ambiente em que se efetuam as 

interações. No caso deste estudo, o ciberespaço, mais precisamente a 

ferramenta lista de discussão. Uma das características da lista de discussão 

analisada nesta pesquisa é a interatividade entre os sujeitos da rede não sofrer a 

interferência de um moderador com a função de selecionar as mensagens e 

distribuí-las entre os seus participantes. Diferente disso, as mensagens se 

originam de qualquer ponto da rede e integram a LISTA imediatamente, 

caracterizando um ambiente de comunicação multidirecional e descentralizado.  

A representação gráfica que mais se aproxima da arquitetura funcional da 

lista de discussão redeandi_geral@yahoogroups.com.br é o terceiro modelo da 

figura 3, denominado “all-channel network”: uma comunicação em rede sem 

sugerir uma origem obrigatória das mensagens nem um comando central, dando 

chance a todos os sujeitos de participarem em condições de igual oportunidade. 

 Embora envolvendo dois níveis hierárquicos entre seus participantes – o 

Conselho Gestor e as agências -, a LISTA traz características de uma forma de 

comunicação democrática em que, em nenhum momento, foi textualmente 

registrada situação de subordinação de grupos de participantes ou manifestação 

de autoridade hierárquica. 

Em relação a problemas no envio das mensagens, foi registrada apenas 

uma única manifestação da impossibilidade temporária de comunicação de um 

dos participantes. Esse problema foi resolvido através da mediação de um dos 

parceiros conforme recorte de e-mail abaixo. Os vocábulos que indicam essa 

mediação estão sublinhados. 

 

“Oi pessoal, 
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Encaminho mensagem da Naira com sugestões para 

trabalhar o tema especial da próxima pesquisa. São 

muito interessantes para a apuração. (...) 

abraços e boa semana, (...)” 

 

Quantitativamente, percebeu-se que houve uma tendência de 

predominância da Secretaria Executiva (SE) em envios de mensagens, o que 

pode ser observado na tabela 9. Com exceção da situação de discussão do tema 

Mês Composto, em que o número de mensagens enviadas pela SE equivaleu ao 

da agência 5, a Secretaria Executiva liderou o envio de e-mails. 

 

 

Tabela 9 -  Número de mensagens enviadas por agência por tema 

Nº de mensagens enviadas por tema 
Agência da 

rede 
Bolsões de 
Pobreza 

Extinção de 
GECTIPAs 

Mês 
Composto 

1 7 0 2 

2 3 3 1 

3 1 3 1 

4 5 2 0 

5 5 1 4 

6 5 1 0 

7 0 1 0 

8 3 1 1 

9 1 0 0 

10 9 1 3 

 SE 15 4 4 

TOTAL 54 17 16 

   SE = Secretaria Executiva da Rede ANDI Brasil 

 
 
5.2. Os sujeitos do discurso 

 

Por ser formada por membros de organizações reunidas em rede, a lista 

de discussão da Rede ANDI Brasil se caracteriza por ser um sistema regido por 
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fatores institucionais e culturais, além de ser orientado por metas, objetivos e 

missão previamente estabelecidos e supostamente compartilhados por todos os 

sujeitos interactantes. O próprio histórico de origem da Rede contribuiu para a 

rápida construção e absorção, por parte de seus membros, de valores, crenças e 

metodologias constituintes da Rede ao longo de sua existência. Diante desse 

fato, pressupõe-se que os sujeitos conheciam o universo de referências que 

sustentavam o ambiente em que estavam inseridos. Não foi só a forma de 

comunicação que caracterizou o discurso, mas os elementos constitutivos do 

ambiente que envolveram os sujeitos interactantes e que passaram a fazer 

sentido para cada um deles. O aspecto “contrato de comunicação”, sugerido por 

Charaudeau, bem como os princípios os quais os sujeitos devem dominar (de 

alteridade, pertinência, regulação e influência) se concretizam nas relações e 

servem de base de referência para o próprio discurso e para dar sentido às 

interações da Rede. 

 Na dinâmica interacional e na discursiva, observa-se que a ocupação do 

campo enunciativo e a execução de uma ação externa à LISTA são motivadas 

por uma convocação de participação sugerida, tanto implicitamente pelo contrato 

de comunicação, quanto explicitamente por meio dos discursos. No recorte 

textual abaixo, observa-se que o emissor, a todo instante, considera seus 

parceiros de comunicação imbuídos do papel de realizar uma ação conjunta. As 

palavras sublinhadas sugerem esse caráter coletivo que também têm a missão 

de convencer/influenciar o interlocutor. 

 

“Pessoal, 

essa é uma informação muito grave. Se realmente for 

verdade, temos q nos mobilizar. (...)Creio q temos q 

pegar mais detalhes sobre o assunto p não corrermos o 

risco de nos equivocarmos. Qd essa medida entrará em 

vigor? as ações coordenadas pelo GECTIPAS serão 

extintasou encaminhadas para outro órgão? Se vcs 

tiverem mais informações, por favor, compartilhem. 

Valeu!” 
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A solicitação final para compartilhar informações sugere o entendimento 

de que há um sentimento de coletividade e que compartilhar informações é 

fundamental para a continuidade das ações. A diversidade do espaço geográfico 

que os sujeitos ocupam fora do ambiente virutal é um dos elementos que 

atestam a diferença entre os mesmos. A discussão dos temas explicita isso, uma 

vez que as dessemelhanças são registradas por vocábulos que indicam lugares 

diferentes (estados e cidades) e suas especificidades, como mostram as 

mensagens abaixo: 

(1) 

”... Com certeza, não dá para comparar MG com SE. O 

que disse foi que, possivelmente, para termos uma 

quantidade mínima de matérias que possibilite uma 

análise com um universo mais amplo. (...)Abraços p 

todos,” 

(2) 

“...Como acabei de contar pelo telefone, estamos numa 

situação complicadíssima por aqui. Salvador não tem 

bairros formais. Temos "áreas" e isso significa que 

determinadas áreas abarcam "pedaços" de bairros 

populares e nobres... Então a prefeitura, sabiamente, 

não pode dizer que o Bairro "X" é miserável ou pobre 

porque muitas vezes esse bairro está agrupado com um 

que é nobre e na hora de ver qual a situação da "área", 

a siatuação fica mascarada porque se tira uma média... 

(...) 

Bjks para todos,” 

 

(3) 

“Estamos com problemas quanto ao recorte 

geográfico(...)... as prefeituras da Grande Natal não 

possuem as informações necessárias para montarmos o 

recorte. O que conseguiram de informação foi sobre os 
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bairros de Natal e eles não sabem dizer quais são 

bolsões de pobreza. Por isso, recorreram ao site do IBGE 

e farão contato com o instituto para tentar conseguir a 

relação com loteamentos, favelas, etc. 

Abraços,” 

 

(4) 

“Pessoal, 

Nosso levantamento sobre os critérios utilizados pelas 

prefeituras revelou o seguinte:Na cidade do Recife, 

estamos nos baseando pelo Programa Zeis (Zonas 

Especiais de Interesse Social), cujos critérios 

para selecionar localidades em situação de 

pobreza são: ausência de ifraestrutura-básica e serviços 

urbanos, renda de até dois salários mínimos, área de 

alagamento/encosta de barreira (onde estão reunidas 

famílias de baixíssima renda). Grande abraço,” 

(5) 

”Olá pessoal, (...)Gostaria de adiantar que só temos 

fechados os dados de Aracaju e de outra cidade do 

interior. Ainda faltam as informações de cinco cidades. 

Como nosso universo é pequeno e as cidades da Grande 

Aracaju são pouco citadas, resolvemos clipar tudo 

relacionado a essas municípios e num segundo 

momento, quando já tivermos os dados em mãos, 

faremos uma segunda triagem. Abraços,” 

(6) 

“...por aqui, estamos com o mesmo problema. Temos 

dados extremamente confiáveis dos bolsões-de-miséria-

e-pobreza de Fortaleza (governamentais e não-

governamentais). Mas quando o assunto é região-
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metropolitana (mais 12 municípios), a situação é 

calamitosa.. Seriam confiáveis como dados de análise? 

 Abraço,” 

 

(7) 

 “Olá menin@s, 

(...)Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. 

Bem, acho que é isso!!!! bjs,” 

 
 

Nos textos das mensagens, os argumentos e/ou descrições dos fatos são 

constituídos com base na particularidade de cada sujeito. Outra observação diz 

respeito à forma de escrita utilizada pelos participantes nas mensagens, que 

revela os sinais da cibercultura: o caracter “@” que compôs a palavra “menin@s” 

na mensagem de número 7, e a abreviatura das palavras “vocês” e “beijos”, que 

passaram a ser “vcs” e “bjs”, respectivamente, como pode ser visto nos recortes 

de textos das páginas 66, 67 e 68.  

A partir da descrição de cada tema observado, etapa que vem a seguir, 

pôde-se verificar particularidades dos comportamentos dos sujeitos contidas nas 

interações e contextualizadas, especialmente, pelo tema. Nos recortes de texto 

que serão apresentados, os nomes próprios das pessoas foram substituídos pelos 

caracteres x1, x2, y1, y2, y3, entre outros, para preservar-lhes a identidade. 

 

 

5.3. Bolsões de Pobreza 

 
Entre os três temas selecionados para serem trabalhados nesta pesquisa, 

o que gerou a maior quantidade de e-mails foi Bolsões de Pobreza. Ele tratou da 

construção, pelas ONGs parceiras, de uma lista de palavras e expressões que 
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representassem os cenários de pobreza e miséria descritos em matérias 

jornalísticas de jornais impressos. Nos 10 estados em que a Rede atua e no 

Distrito Federal, o objetivo da ação e discussão era compor uma metodologia de 

análise de matérias jornalísticas a partir da relação dessas palavras. O tema 

Bolsões de Pobreza teve uma duração de quatro meses na LISTA, com 

concentração de envio de mensagens nos meses de julho e agosto, e ausência 

de interação em maio e junho, gerando um total de 54 mensagens enviadas. Na 

leitura dos cinco primeiros e-mails percebe-se que, antes da discussão ser 

iniciada no ciberespaço, o tema já havia sido discutido em outro campo 

enunciativo, provavelmente em reunião presencial, o que fortalece e legitima 

ainda mais a discussão em espaço virtual. O recorte textual abaixo, primeiro 

registro da discussão do tema na LISTA, sugere a existência de um acordo prévio 

entre os sujeitos.  

  

“Olá, pessoal 

Como combinado, estamos enviando as sugestões para a 

próxima pesquisa: 

A nossa idéia aqui para separar as matérias que farão 

parte da análise especial é primeiro definir quais os 

bairros, favelas, invasões, enfim a área-geográfica que 

será objeto de estudo. Para isso, temos que definir um 

critério de seleção...” 

 

O conteúdo das mensagens apontou para a existência, entre os parceiros, 

do compromisso de desenhar uma delimitação geográfica, em cada estado, para 

a aplicação do método da pesquisa. A definição, pelos sujeitos da Rede, de 

palavras específicas que qualificassem situação de pobreza e miséria 

acompanhou também a delimitação de espaços geográficos. No decorrer do 

relato das ações, para se atingir a meta de se criar um dicionário local que 

representasse o tema Bolsões de Pobreza, aumentaram os questionamentos 

feitos pelos membros da Rede sobre os itens lexicais que se adequavam à meta. 

Assim, o conteúdo das mensagens, além de apresentar a descrição  das etapas 

das atividades dos sujeitos e suas barreiras, revelou a predominância de um 

modo discursivo de cunho  descritivo-argumentativo. 
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Uma leitura no trecho de e-mail abaixo permite compreender melhor essa 

forma discursiva dos sujeitos. É interessante notar que o discurso, mesmo sendo 

construído com a intenção de influenciar o interlocutor, não apresenta tom 

impositivo, mas sugestivo. 

 

“Obrigado(...), 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seusestados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em brasíliajunto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede. Penso que assim o trabalho se torna mais 

dinâmico. Porque se todas as agências da rede andi 

ligarem para as mesmas fontes...” 

 

O processo de construção do dicionário sobre Bolsões de Pobreza foi 

orientado por um consultor da ANDI, que não “conversava” diretamente com os 

participantes da rede, mas era intermediado por membros da Secretaria 

Executiva. Sua função era explicar quais informações cada agência deveria 

levantar em seu estado. Nitidamente, os e-mails revelavam o papel diferenciado 

que o consultor exerceu no contexto discursivo e que foi legitimado pelos 

membros da rede: ele era o único que não estaria realizando a tarefa de levantar 

as palavras locais, mas, sim, de examiná-las e aplicá-las em uma fase posterior, 

além de ser detentor de um saber específico, o da metodologia da pesquisa. 

Além dele, a Secretaria Executiva também se revelou detentora de um papel 

exclusivo: o de servir de mediadora entre as agências da Rede e o consultor. 

Tanto o papel do consultor, quanto a mediação da Secretaria Executiva são 

explicitados em várias passagens como as que seguem abaixo, em que o 

consultor é representado por X1. A Secretaria Executiva é o sujeito que fala. 

 

(1) 

 “Oi JRs,  

conversei com X1 - que possivelmente irá coordenar o 

processo dessa análise especial - e pedi algumas 

sugestões que podem nos ajudar no fechamento do 
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recorte da pesquisa. Também repassei as 

mensagens que algumas agências enviaram para que ele 

tivesse uma idéia do que estamos discutindo. O que 

precisamos mesmo é delimitar o universo que vamos 

analisar.” 

  
 

(2) 

“Olá menin@s, 

conversei com x1 sobre nossas dúvidas e o retorno é o 

seguinte: 

 1- Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. (...)” 

 

(3) 

“Pessoas, 

Pelo que percebo, embora a maioria tenha optado pelo 

recorte geográfico levando em conta as informações 

obtidas junto às prefeituras, algumas Agências, como 

y1, y2 e y3 terão dificuldades quanto à utilização deste 

mecanismo. 

Estou tentando falar com o x1 a respeito deste assunto. 

Mantenho vocês informados. 

(...) 

Beijos a todos,” 

 
 

Foi observado também que, mesmo contando com a orientação do 

consultor, as agências da rede se apropriaram do processo e iniciaram um 

discurso argumentativo a favor do estabelecimento de novos parâmetros que 

facilitassem a atividade, como mostra o recorte abaixo, cujo enunciador é uma 
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das agências. Não apenas a postura crítica, mas também o conhecimento dos 

limites e facilidades dos membros da Rede fez com que o emissor da mensagem 

abaixo tivesse a clareza dos obstáculos futuros. O advérbio “certamente” 

utilizado em contexto de futuro indica a visão do participante das condições da 

própria Rede.  

 
  

“...na nossa avaliação, seria mais interessante nesse 

momento trabalharmos apenas com a capital e região 

metropolitana (no nosso caso, cerca de 20 municípios), 

isso delimitaria mais o volume de material a ser 

analisado. De qq forma, certamente teremos dificuldade 

em levantar os dados nas prefeituras, principalmente, 

das cidades menores (...)” 

  
Através do e-mail também se percebeu que, com as especificidades de 

cada região, as dificuldades em construir o léxico representativo de Bolsões de 

Pobreza a partir da delimitação geográfica aumentavam em todas as agências 

com o decorrer do tempo.  

  Em agosto, mês em que a quantidade de mensagens enviadas à lista 

duplicou, houve uma intensificação das dúvidas, ao ponto de solicitarem a 

realização de uma áudio-reunião.  Em setembro, último mês das mensagens 

enviadas sobre o tema Bolsões de Pobreza, ao chegarem a um consenso sobre a 

impertinência da metodologia naquele momento, os sujeitos concordaram em 

suspender a discussão e realizar a áudio-reunião, como mostra a mensagem:  

 

“Oi pessoal,  

 precisamos debater a viabilidade das propostas que 

surgiram e os próximos encaminhamentos. Vamos 

agendar uma áudio-reunião? Proponho sexta-feira 

(10/09), às 10h45. 

  

Temos que discutir com mais cuidado a proposta de 

mudança de cronograma. Hoje, com o acordo (do 
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Conselho Gestor) de que as pesquisas devem sair até 

abril de cada ano, a maioria dos lançamentos já 

acontece entre julho e setembro. Se marcarmos 

lançamentos para segundo semestre, eles podem 

acontecer até o final do ano. E isso pode ser muito ruim 

para o diálogo com a mídia e também para a agenda 

interna das agências. O ideal é tentar evitar atrasos 

nesse cronograma e escolher o tema da pesquisa com 

mais de um ano de antecedência. De qualquer forma, 

vamos concentrar esforços para resolver, pelo menos, as 

principais dificuldades desse ano.  

  

Pauta da áudio: 

1- cronograma das pesquisas 

2- recorte geográfico (como está o levantamento de 

dados?) 

3- metodologia (teste da semana composta/universo 

completo: qual o fôlego das agências?)  

4- alteração do tema para o próximo ano 

 Bom feriado para tod@s!!!bjs,”  

 

 Percebeu-se que a necessidade da áudio-reunião se deu pelo fator tempo, 

como pôde ser observado. A indicação de “mudança de cronograma” é colocada 

logo no início (6ª linha da mensagem) e é seguida por indicadores de prazos 

aparentemente já estipulados anteriormente: “até abril” (7ª e 8ª linhas), “entre 

julho e setembro” (9ª linha); “até o final do ano” (12ª linha). 

Pela quantidade de meses em que o tema Bolsões de Pobreza foi discutido, 

optou-se por analisar o seu desenvolvimento, por meio da lexicometria, em linha 

temporal, ao invés de averiguar a performance dos sujeitos interactantes, como 

realizado com os outros dois temas selecionados para análise desta pesquisa. A 

primeira averiguação foi com o hapax, ou seja, o peso dos blocos de vocábulos 

com apenas uma freqüência. Durante quatro meses, a utilização de um conjunto 

particular de vocabulos ocorreu no primeiro e quarto meses, como indica o 

gráfico 1, que apresenta o comportamento qualitativo da discussão.  
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O gráfico 2 considera todos os vocábulos das variáveis e não apenas seu 

hapax. Ao observá-lo, verifica-se um vocabulário com força temática no primeiro 

mês, uma vez que esse bloco apresenta peso positivo, e uma dispersão do tema 

no último mês, cujo comportamento é o inverso do primeiro. A massa discursiva 

apresenta o emprego de um vocabulário mais próximo à média zero nos meses 

intermediários, significando menor dispersão do tema.  

Se compararmos os gráficos 1 e 2, podemos concluir que a aparente 

coincidência de um “efeito espelho” – blocos com pesos negativos em um 

gráfico, apresentam-se com peso positivo no outro  – é, na verdade, uma 

confirmação do comportamento do tema durante os quatro meses. Longe de 

serem antagônicos, os gráficos são complementares. Houve utilização de  

vocabulários bastante diferentes no primeiro e quarto meses e, neste caso, 

mudança do foco da discussão. Por se tratar da relação tempo/discurso e não 

sujeito/discurso, pode-se dizer que não há mudança de estilo discursivo, mas de 

prumo/rumo da discussão. 

Ao resgatar o histórico do diálogo do tema Bolsões de Pobreza através da 

leitura do conteúdo dos e-mails, percebeu-se que das 54 mensagens registradas 

neste tema, a maior parte se concentrou no segundo e terceiro meses. A baixa 

freqüência de mensagens no primeiro e último meses significou menor 

concentração de vocábulos pertinentes ao tema, o que é revelado nos blocos 1 e 

4 do gráfico 1 que se apresentam com pesos lexicais muito baixo e muito alto, 

respectivamente. Focando a análise nos meses 2 e 3 do gráfico 2, conclui-se que 

o terceiro mês mostra a discussão com variedade de vocabulário particular maior 

em relação ao segundo mês, que enriqueceu, em menor grau, o todo discutido 

com diversificação de vocábulos. De fato, com a leitura dos e-mails, pôde-se 

verificar que, depois de passado o primeiro mês, os sujeitos centraram-se no 

tema da discussão nos dois meses seguintes, período em que se verificou um 

envio maior de mensagens.  
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A diferença entre o segundo e o terceiro mês é a de que naquele a 

discussão girou em torno da explicação da metodologia; neste, o conteúdo das 

mensagens continha os resultados parciais do que já havia sido encaminhado 

pelas agências, ou seja, da tentativa de construir as primeiras listas de palavras.  

 

5.4. Extinção de GECTIPAs 

 

Em outubro, uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho repercutiu 

na Rede ANDI Brasil. Por cinco dias, 17  mensagens  compartilhadas  pela  LISTA  

Gráfico 2 - Comportamento da discussão do tema Bolsões 
de Pobreza em relação ao tempo e à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 1 - Comportamento da discussão do tema Bolsões de 
Pobreza em relação ao tempo e ao hapax 
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trataram do tema Extinção de GECTIPAs–Grupos Especiais de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalhador Adolescente. Após o primeiro e-

mail, enviado pela agência do Mato Grosso do Sul, seguiram-se outras 

mensagens de caráter descritivo, em um primeiro momento; e argumentativo 

em um segundo momento, de modo que, em poucos dias, a discussão 

envolvendo esse tema passou do caráter de levantamento de dados para o de 

mobilização. A história que foi sendo montada e tomando corpo a cada e-mail,  

enviado trouxe um resultado imediato para a Rede: construção coletiva de pauta 

jornalística enviada para os veículos de comunicação nacionais. 

No caso do tema Extinção de GECTIPAs, a análise realizada objetivou 

conhecer o comportamento discursivo dos sujeitos interactantes em relação ao 

tema discutido. Com o resultado obtido, pôde-se visualizar graficamente quantas 

agências da Rede ANDI Brasil interagiram na discussão do tema e a 

qualidade/densidade dessas interações. Os gráficos abaixo não expressam 

quantidade, mas a qualidade do que é dito, em relação ao foco temático, uma 

vez que relaciona os pesos dos léxicos, utilizados pelos sujeitos, com o todo 

discutido. É importante considerar que o tema Extinção de GECTIPAs tratou de 

apuração de fatos, em cada estado brasileiro, para compor uma pauta 

jornalística nacional, o que significa dizer que os conteúdos das manifestações 

dos sujeitos, embora versando sobre o mesmo tema, trouxeram uma 

particularidade de cada agência, fruto de uma situação local.  

Gráfico 3 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação à totalidade dos vocábulos 
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O gráfico 3 ilustra a densidade lexical do discurso de cada agência, 

considerando todos os vocábulos recenseados. Já o gráfico 4 apresenta a 

densidade de vocábulos que foram expressos, por agência, apenas uma única 

vez (hapax) durante todo o período da discussão. Eles permitem visualizar a 

densidade comportamental dos sujeitos em se tratando dos discursos,  além de 

mostrar aqueles que estiveram mais dispersos ou mais focados no tema.  

 Os gráficos nos permitem visualizar também que, dos onze membros da 

Rede, nove participaram da discussão.  No gráfico 3, as agências 4, 5, 6, 8 e 9 

mantém vocabulários centrados em torno da média zero, em relação às demais, 

significando menor dispersão em seus discursos. As agências 2 e 3 apresentam 

maior qualidade discursiva relativa à composição do tema. No gráfico 4 – dos 

pesos lexicais do hapax – o comportamento dos sujeitos é diferente. As agências 

2, 4 e 9 se destacam por apresentarem alto valor de pesos positivos (agência 4) 

e negativos (agências 2 e 9), ou seja, essas agências apresentaram conjunto 

particular de vocabulário. Além disso, notou-se que três das onze organizações 

que interagiram lideraram a discussão, originando cerca de 60% das mensagens 

enviadas, conforme ilustra a tabela 9. 

 

Gráfico 4 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação ao hapax 
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 Após a análise do comportamento dos sujeitos, considerando todo o léxico 

recenseado e seu hapax, foi realizada uma lematização: seleção de palavras que 

apresentassem alta ocorrência em relação às freqüências lexicais observadas e 

que, ao mesmo tempo, servissem para qualificar o objeto discutido. A tabela 10, 

abaixo, foi fruto dessa etapa. Os vocábulos selecionados (mot) melhor 

qualificaram o objeto, além de apresentarem alta ocorrência em relação ao todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às palavras selecionadas foram atribuídos pesos a partir do cálculo do 

desvio reduzido. A partir desse cálculo, dois novos gráficos puderam ser 

construídos com o objetivo de ilustrar o comportamento do discurso dos sujeitos, 

dessa vez, em relação ao vocabulário de maior peso do tema discutido. Nos 

gráficos originados da lematização (5 e 6), observou-se um resultado diferente 

em relação aos dois gráficos anteriores (3 e 4). Destacaram-se, com valores de 

pesos mais próximos ao vocabulário básico lematizado, utilizado na discussão, as 

agências 1, 2, 3, 8 e 9, mesmo estando, três delas, com valores negativos, É 

interessante observar a performance da agência 7 que, ao mesmo tempo em que 

apresentou uma riqueza lexical em relação ao conjunto dos vocábulos que 

compõem a lematização (gráfico 5), também apresenta a maior densidade de 

hapax conforme podemos observar no gráfico 6. Gráfico que, aliás, também 

revela que os vocábulos de freqüência 1 (um) utilizados pela maioria das 

agências, embora diferentes, são praticamente homogêneos em densidade. 

 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

trabalho 21 0 2 4 2 0 3 1 3 6 

fiscalização 12 0 0 0 3 0 4 2 1 2 

gectipas 12 0 3 1 2 0 4 0 0 2 

auditores 11 0 1 0 2 0 5 0 3 0 

drt 11 1 0 1 2 0 0 6 0 1 

fórum-de-erradicação 11 1 0 0 4 0 0 5 0 1 

ministério-do-trabalho 9 1 1 1 2 0 2 0 0 2 

pauta 9 0 5 0 1 0 0 2 1 0 

gectipa 8 0 0 1 3 0 1 2 1 0 

 

Tabela 10 Vocábulos fruto da lematização do tema Extinção de GECTIPAs  

Mot = vocábulo; Occ = ocorrência; T1 a T9=variáveis (sujeitos interactantes) 
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Gráfico 6 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs lematizado, em relação ao hapax 
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Gráfico 5 – Comportamento das agências na discussão do tema Extinção 
de GECTIPAs lematizado em relação à totalidade dos vocàbulos 
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Ainda comparando os gráficos 5 e 6 , destacaram-se as posições ocupadas 

pelas agências 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Percebe-se que cada uma delas em um dos 

gráficos foi o espelho de si mesma em relação ao outro gráfico, ou seja, os 

valores dos pesos lexicais assumiram posições opostas. Comparando os gráficos 

3 e 5, que ilustram a massa lexical das agências, considerando, respectivamente, 

todos os vocábulos recenseados e os vocábulos da lematização, pode-se dizer 

que: a agência 1 fez um bom uso de um vocabulário básico bem focado ao tema, 

conforme o gráfico 5, fruto da lematização, embora, no gráfico 3, tenha 

apresentado um vocabulário diferencial (com valores dos pesos lexicais indicando 

pobreza no vocabulário). Isso quer dizer que em relação ao todo vocabular, ela 

não enriqueceu a discussão, mas quando a análise trabalhou com os léxicos que 

melhor qualificaram o tema discutido, a mesma agência se apresentou como 

uma das que mais contribuiu qualitativamente. 

A agência 2 trafegou entre o vocabulário básico e o preferencial nos 

gráficos 5 e 3, respectivamente, o que pode significar uma concentração no tema 

a partir do uso de um vocabulário básico, na análise lematizada, e ainda, a 

contribuição com conteúdo que acrescenta valor ao que está sendo discutido, 

conforme sua performance no gráfico 3. Ao se lematizar a discussão, a agência 3 

passou a ter um vocabulário diferencial no gráfico 5, e não mais preferencial, 

conforme o gráfico 3. De forma contrária, o comportamento da agência 4 indicou 

que a mesma passou para um vocabulário diferencial, gráfico 5, e não mais 

básico, como apresentado no gráfico 3. A agência 5 praticamente se manteve 

com as mesmas características da 4. A agência 7 ocupou bastante e 

positivamente o espaço da palavra (gráfico 5), diferente de seu comportamento 

no gráfico 3 – resultado de um processamento não lematizado dos vocábulos. A 

agência 8 se comportou de forma semelhante à 3 e manteve-se com um 

vocabulário básico no gráfico 5. A agência 9 se mantém praticamente estável, 

próxima à média zero nos dois gráficos, apresentando um emprego normalizado 

dos vocábulos. 

Com a leitura dos e-mails, observou-se que três agências estimularam a 

participação das demais a partir de suas iniciativas discursivas diferenciadas e 

complementares à ação a qual se propunham. Durante toda a seqüência de 

mensagens, notou-se, pelo conteúdo dos e-mails, que as mesmas iniciaram 
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processos: de investigação (agência 6), de repasse das informações (agência 3), 

de estímulo à ação em rede (agência 2). A forma como esses sujeitos 

construíram seus discursos contribuiu para a interação dos demais. A seqüência 

de e-mails abaixo ilustra essa constatação, sendo x2 uma das agências. 

 

(Agência 3) 

“Repassamos a lastimável informação.  

Equipe 

-----Mensagem original----- 

”(...) Conforme previsão, os setores de combate ao 

trabalho infantil das DRTs (GECTIPAS) foram extintos 

pela portaria nº 541, 15/10/2004, publicado no DOU-

Seção 1 pg. 201. O compromisso de levar adiante a 

CARAVANA temos a obstinação de mantê-lo, 

considerando a extrema relevância da atividade. 

Estamos nos articulando para que o evento seja 

marcante para todos nós. O compromisso agora é 

pessoal.  Um abraço.”  

(Agência 6) 

“Amigos, 

dei uma rápida apurada na história da extinção dos 

Gectipas.  

Ao que parece, houve uma redefinição do Ministério do 

Trabalho em relação à atuação dos auditores fiscais nos 

Gectipas, que culminou nessa portaria. em vários 

estados os auditores é quem coordenam o trabalho do 

Grupo especial. Só que eles trabalham por meta de 

fiscalização - individuais e coletivas - e os salários deles 

são vinculados a essas metas (...)se tiver mais infs envio 

pra todos. 

 abs,” 
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(Agência 2) 

“Obrigado x2, 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seus estados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em Brasília junto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede.  

 

Penso que assim o trabalho se torna mais dinâmico. 

Porque se todas as  agências da rede andi ligarem para 

as mesmas fontes do ministério do trabalho aqui em 

brasília pode ser mais moroso. Amanhã podemos passar 

todas as pautas rede+andi juntos para termos maior 

impacto. O que acham? Estamos agendados para enviar 

a pauta nacional amanhã pela manhã - pq tá muuuuito 

difícil falar com o governo hoje. 

Abração a todos!” 

 
Como o material textual “pauta jornalística” foi fruto das interações da 

discussão Extinção de GECTIPAs, a última análise  sobre este tema foi a da 

relação desse produto final com o conteúdo dos e-mails enviados. O gráfico 7, 

resultado desse processo de verificação, mostra que a pauta (barra de número 

10), mesmo versando sobre o tema discutido, não foi construída com um 

vocabulário preferencial ou mesmo básico de peso positivo. 

No gráfico 8, a pauta (bloco de número 10) apresenta valor do peso de 

seu hapax negativo, o que indica uma escolha de vocábulos específicos para sua 

construção, utilizados repetidamente. Pode-se dizer que o texto da pauta não foi 

escrito coletivamente durante as integraçõs sobre o tema. A produção do mesmo 

recebeu contribuições dos integrantes da Rede, mas apenas um deles, 

especificamente, escreveu o texto, utilizando-se de vocabulário específico 

repetidamente como mostra o gráfico do hapax (gráfico de número 8) e de 

léxicos próximos ao básico, mas de densidade negativa em relação ao 

vocabulário como um todo. 
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5.5. Mês composto 

 

 Após a análise do comportamento da discussão sobre Bolsões de Pobreza 

em relação ao seu tempo de duração, e do comportamento dos sujeitos em 

relação ao tema “Extinção de GECTIPAs”, o tema trabalhado em seguida foi Mês 

Composto. O conteúdo da discussão desse tema, assim como o tema anterior, foi 

separado por sujeito, cada qual ocupando o lugar de uma variável no processo 

de lexicometria. Os enunciados abaixo oferecem a noção do modo do discurso 
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Gráfico 8 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística 
(barra nº 10) em relação ao hapax 
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nº 10) em relação à totalidade dos vocábulos 
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que prevaleceu no debate do tema Mês Composto. Os caracteres y1 e y2 

representam membros de duas agências participantes da rede. 

(1) 

“Oi pessoal, Escrevo p compartilhar uma dúvida com vcs 

e saber como cada agência está procedendo a esse 

respeito. Abraços, y1” 

(2) 

“Essa preocupação de y1 é bem pertinente. como 

estamos fazendo? Nas sessões de corte, temos 

desprezado o restante dos jornais? No nosso caso, 

oproblema pode ser ainda mais sério, não ébj,y2” 

 

Esses dois e-mails iniciaram o recorte temático em questão, que totalizou 

15 mensagens no mês de agosto e 01 no mês de setembro. No decorrer da 

seqüência de mensagens, estavam registrados questionamentos das agências, 

direcionados a toda a Rede, para solução de problemas específicos de cada uma 

delas  relativos ao tema. Abaixo, outros exemplos ilustram essa constatação, 

considerando y3, y4 e y5 representantes das organizações participantes da 

Rede; N, membro da Secretaria Executiva, e P, técnico da ANDI. 

 

(1)  

 

“Oi, y3 e pessoal, 

 

Pelo que entendi do seu questionamento, segue algumas 

observações: 

 

1 – Mesmo que vcs não tenham separado as reportagens 

dos jornais clipados pela ANDI de janeiro a maio, 

acredito que não seja tão difícil buscar as matérias da 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

85 

análise especial, já que o teste do mês composto é feito 

somente em dois ou três dias de cada mês. 

 

2 – Os jornais (clipados pela ANDI ou pelas agências) 

que não possuem seu conteúdo completo disponível na 

Internet terão que ser pesquisados manualmente. O 

resumo inserido no empauta não é suficiente para a 

busca por palavras-chaves.” (...) 

 

 (2) 

 

“Oi y4, 

 

Sendo assim, aqui na z1 nós faremos o levantamento de 

maio, junho e julho (não temos os jornais de janeiro). 

Conversei com a N e com P. Ele ficou de falar com vc a 

esse respeito, mas me disse que o trabalho de seleção 

dos jornais monitorados pela ANDI durante o primeiro 

semestre deveria ser feito por aí. 

 

Enviaremos os dados de Sergipe até o dia 25, sem falta. 

 

Y3” 

 

   (3) 

 

   “Olá p tds, 

 

Gente por aqui, infelizmente, creio q a metodologia do 

mês composto não poderá ser aplicada em Sergipe. Nós 

fizemos a busca das matérias nos dias selecionados de 

maio, junho e julho e obtivemos apenas sete matérias. 

Um número muito pequeno de reportagens para 

construir qq tipo de análise”.(...) 
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(4) 

“y5, 

 

Sem dúvida, apesasr do pequeno número de matérias, 

em nenhum momento discutimos a validade da análise 

especial, nem das problemáticas e possíveis indicações 

de solução surgidas a partir desse levantamento. Com 

certeza, não dá para comparar MG com SE. O que dissse 

foi que, possivelmente, para termos uma quantidade 

mínima de matérias que possibilite uma análise com um 

universo mais amplo. O que apontei como um possível 

caminho, foi fazermos – z1 – um levantamento durante 

todo o ano” (...). 

 

Na troca de e-mails, observou-se a disponibilidade e o interesse dos 

participantes em tentar encontrar respostas adequadas à situação coletiva 

vivida. O contexto de cada agência caracterizou a particularidade dos discursos, 

que é mostrada no gráfico 9 com a diversidade de escolha vocabular observada a 

partir do comportamento gráfico de cada variável (cada agência).  

Na análise da performance dos sujeitos envolvidos na discussão do tema 

Mês Composto, percebe-se que, a partir da primeira ilustração - gráfico 9, 

gerado ao se considerar todos os vocábulos recenseados -, quatro agências (1, 

4, 5 e 6) constituíram um grupo praticamente homogêneo em sua densidade, no 

que se refere aos valores de seus pesos lexicais (negativos). Já as agências 2, 3 

e 7, considerando o mesmo gráfico, formaram um outro grupo de valores de 

pesos lexicais aproximados e positivos. 

Seguindo a análise da dinâmica da discussão desse tema, verifica-se no 

gráfico 10 (hapax) que os mesmos grupos de sujeitos mantiveram, existindo 

apenas uma mudança: enquanto as agências 1, 4, 5 permaneceram com valores 

positivos, a 6 apresentou valor negativo, bem próximo a zero. 
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Gráfico 9 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 10 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Mês Composto em relação ao hapax 
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Passando para os gráficos 11 e 12, originados da lematização – cujas 

palavras selecionadas encontram-se na tabela 11 – nota-se que o grupo de 

sujeitos, anteriormente verificado no gráfico 9 é desfeito. Ao aplicar a 

lematizacão, percebe-se, através do gráfico 11, uma mudança de performance 

principalmente nas agências 4, 6 e 7, que passam a ocupar o campo enunciativo 

lematizado de forma contrária ao não-lematizado, ilustrado no gráfico 9. Ou seja, 

as massas lexicais que apresentavam valores positivos, passam a apresentar 

valores negativos e vice-versa.  

Mesmo ocupando um grande espaço no campo enunciativo não 

lematizado, algumas agências se apresentaram bastante dispersas no momento 

em que a discussão é lematizada. A agência 7 passa a ser um exemplo desse 

fato. Comparando seu comportamento nos gráficos 9 e 11, percebe-se que, 

enquanto não se obtinha a densidade do discurso quando lematizado, a agência 

7 ocupava um espaço de peso positivo em relação à totalidade dos vocábulos da 

discussão embora bastante distante do vocábulo básico utilizado. Um olhar 

lançado pela superfície dos textos, permite entender o espaço ocupado 

graficamente pelos sujeitos no campo de enunciação. De fato, tanto a agência 5, 

quanto a 7 não participaram da discussão do tema Mês Composto. Enquanto os 

demais parceiros contribuíram com dúvidas e sugestões, as agências 5 e 7 

repassaram um relatório numérico. 

 

 

 

Tabela 11 – Vocábulos fruto da lematização do tema Mês Composto 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; T1 a T7 = variáveis 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
jornais 15 1 4 0 6 3 1 0 
teste 12 2 3 2 1 1 0 3 
empauta 11 6 3 0 1 0 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 1 0 1 
número 9 1 2 0 3 0 2 1 
agências 8 0 4 0 2 0 2 0 
análise 7 0 1 0 2 1 2 1 
mês 7 0 2 0 3 1 0 1 
metodologia 7 2 1 0 2 1 1 0 
composto 5 0 1 0 2 1 0 1 
palavras-chaves 5 1 3 0 0 1 0 0 
universo 5 0 2 0 2 0 1 0 
matéria 4 0 0 3 0 0 1 0 
resultado 4 0 0 0 0 4 0 0 
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Gráfico 11 - Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 12 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação ao hapax 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos e-mails analisados e das preocupações teóricas levantadas 

ficou evidente que além de servir como instrumento de articulação e difusão de 

informação, a comunicação virtual mediada por computador em rede de 

organizações não-governamentais pode despontar como meio para a construção 

coletiva de conhecimento. Vários fatores favoressem esse papel. Tomando a 

Rede ANDI Brasil como objeto de estudo, os aspectos que contribuem para que 

isso ocorra são: (1) as características da rede e dos sujeitos interactantes; (2) o 

comportamento dos mesmos sujeitos nas discussões dos temas; (3) a dinâmica 

e política comunicacional da rede; (4) o funcionamento, na rede, de parâmetros 

sistêmicos.  

O primeiro elemento que contribuiu para a constituição de um ambiente 

propício para a construção coletiva de conhecimento foi o fato de os sujeitos 

dominarem seus papéis na rede e, conseqüentemente, na lista de discussão e 

construírem atitudes enunciativas adequadas a esses papéis e à situação de 

comunicação estabelecida. Isso favoreceu a interação e o desenvolvimento dos 

temas discutidos em rede sem a ocorrência de qualquer conflito inter-relacional 

que desaprumasse a discussão e/ou a relação entre os sujeitos. 

O significado do meio comunicacional bem como o domínio de sua 

ferramenta, nesse caso, a lista de discussão, implicitamente compartilhados 

entre os parceiros, foram relevantes para que os sujeitos pudessem participar 

das discussões em iguais condições de interação. É importante salientar que esse 

significado não fez parte textualmente das mensagens enviadas. Ele esteve 

subentendido, uma vez que em nenhum momento houve debate sobre o objeto 

“lista de discussão” durante o período pesquisado. De acordo com o histórico da 

Rede, a lista de discussão não foi instituída com características, efeitos e funções 

amplamente estabelecidos; seu significado foi sendo construído a partir de seu 

uso, o que possibilitou a compreensão e apropriação do mesmo por cada 

organização participante ao longo de quatro anos de existência da Rede.  

O discurso institucional interno da Rede ANDI Brasil se materializou e se 

atualizou a cada discussão virtual dos sujeitos. Durante a discussão dos três 
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temas analisados, o tempo disponível para a prática do que se estava sendo 

discutido interferiu na produção do discurso. Aliás, tempo e dessemelhança entre 

os próprios sujeitos foram variáveis definidoras de encaminhamento das ações. 

Pode-se afirmar que o compromisso mútuo implícito nas relações não teria sido 

firmado se os sujeitos envolvidos não estivessem sob um mesmo contexto 

institucional ou não compartilhassem de um mesmo significado.  

Charaudeau considera que o contrato de comunicação, estabelecido 

implicitamente entre os sujeitos interactantes, está regido sob o princípio da 

influência, em que os sujeitos ao se comunicarem visam provocar uma reação 

naquele com quem se comunicam. O contrato de comunicação na Rede ANDI 

Brasil foi constituído com a interferência de um contexto voltado para o 

cumprimento das metas institucionais. Essa característica prevaleceu no discurso 

dos três temas. 

Se o significado das relações, das ações, de seus resultados e do conteúdo 

das interações é compartilhado por todos a um mesmo nível, o grau de 

apreensão dos conteúdos e de colaboração mútua tende a se elevar. Para se 

chegar a um nível de discussão sobre o de Bolsões de Pobreza, por exemplo, em 

que o compromisso com as metas, a qualidade das informações e a capacidade 

de manter a discussão dentro de seu foco eram altos ao ponto de todos 

concordarem em abortar a ação naquele período, foi necessário que as variáveis 

sistêmicas funcionassem bem, a significação partilhada e as competências 

discursivas fossem postas em prática. A suspensão da discussão do tema Bolsões 

de Pobreza na LISTA, após quatro meses de envio de mensagens, não significou 

a incapacidade de alcançar objetivos mediados pela comunicação virtual, mas, 

sim, uma decisão estratégica em decorrência das variáveis “tempo de realização 

da atividade” e “qualidade do resultado final”. Esses fatores, reconhecidos por 

todos os parceiros, foram também indicadores de uma cultura e de um princípio 

constituinte da personalidade institucional da Rede. 

Ainda tratando de características do sujeito e da Rede, pode-se afirmar 

que as competências discursiva, semiolinguística e situacional tratadas por 

Charaudeau como essenciais para a boa efetivação da relação contratual 

puderam ser concretizadas nas interações. Um dos aspectos observados para 

chegar a essa constatação foi a de que os participantes da Rede tinham o 

domínio do contexto em que estavam inseridos, da situação de comunicação que 
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compartilhavam, além do mesmo nível de habilidade de organização do discurso 

e de possuírem saberes comuns aos outros sujeitos – competência discursiva. Os 

sujeitos também estavam aptos para utilizar e reconhecer a forma dos signos 

utilizados na interação – competência semiolinguistica; de reconhecer o parceiro, 

de buscar referências para dar sustentação e credibilidade ao que estava sendo 

compartilhado e de organizar o discurso de modo a provocar uma reação do 

parceiro – competência situacional. 

Considerando rede como sistema, temos que as interações podem ter alta 

ou baixa qualidade a depender da funcionalidade dos parâmetros sistêmicos: 

composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade, organização, 

coesão e coerência. Não apenas as características e o comportamento dos 

sujeitos interactantes afetaram a dinâmica comunicacional da rede, mas a forma 

como a rede funcionou e a política estabelecida para a sua comunicação mediada 

por computador, através da lista de discussão, também foram fatores que 

contribuíram com a qualidade da interação e de seu resultado. Uma das variáveis 

importantes para a efetivação dessa contribuição e que faz parte do conjunto de 

parâmetros sistêmicos apresentados foi a composição da rede. Considerando 

composição como parâmetro que determina o transporte de informação, no caso 

da Rede ANDI Brasil,  todos os sujeitos tiveram o direito de se comunicar com o 

grupo sem a interferência de um moderador ou limite de quantidade de 

mensagens, situação que caracteriza o modelo “all channel network”.  

Embora sem hierarquia entre seus membros, verificou-se uma liderança 

em termos quantitativos da Secretaria Executiva a partir do número de 

mensagens enviadas, e qualitativos a partir tanto da forma de ocupação da 

palavra no campo enunciativo, quanto do modo de organização de seu discurso, 

que se caracterizou por ser orientador e referencial. Aliás, os modos de 

organização do discurso que prevaleceram no campo enunciativo foram o 

descritivo e o argumentativo, permitindo a defesa sutil de posicionamentos, 

sempre abertos à negociação e convocando à participação de todos os 

envolvidos.  

A análise do material e as teorias levantadas possibiitaram avançar em 

conclusões sobre benefícios da utilização do ciberespaço que vão além da 

conexão entre pessoas geograficamente distantes. Ficou claro que as 

características do ciberespaço, plataforma das interações, não foi fator limitante 
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do ato comunicativo, embora, em algumas situações, os sujeitos interactantes 

solicitassem o auxílio de outro meio de comunicação como as áudio-reuniões. 

Muito pelo contrário, a discussão da rede, por intermédio da lista de discussão, 

agregou o valor de arquivo textual ao e-mail, constituindo uma memória 

discursiva material que pode servir de documento de consulta para rever 

alternativas e tomadas de decisões. A virtualidade, neste caso, não impediu que 

as relações se fortalecessem nem que o alcance dos objetivos se tornasse mais 

difícil. A comunicação virtual, no caso da Rede ANDI Brasil, especificamente 

através da lista de discussão, foi fundamental para o desenvolvimento da Rede 

no ano de 2004, tanto como suporte comunicativo, como meio potencial de 

construção coletiva de conhecimento.  

Em relação à função da ferramenta lista de discussão, percebeu-se que a 

mesma serviu não só para vencer a barreira geográfica, mas também para surgir 

como espaço de fluxos de práticas sociais. O significado do espaço virtual, bem 

como sua finalidade se constituiu em saber compartilhado. Construiu-se, no 

ciberespaço e a partir das interações nele realizadas, um conhecimento coletivo 

específico e voltado para a prática social dos próprios sujeitos interactantes. 

Nas seqüências de e-mails que constituíram os temas, algumas variáveis 

interferiram no êxito da comunicação. A funcionalidade sistêmica, presente na 

Rede foi uma delas. O campo enunciativo, nossa matriz de análise, era apenas 

um dos subsistemas funcionando dentro de todo um universo. O resultado da 

prática discursiva revelou também o funcionamento de dois sistemas: o da rede 

e o da comunicação em rede. É a integralidade do universo sistêmico, capacidade 

de geração de subsistemas, que possibilita o subsistema “lista” desempenhar, 

entre várias funções, o de ambiente propício para a construção coletiva de 

conhecimento. 

Outra variável que interferiu na boa interação dos sujeitos foi a 

organização da rede, permitindo que a mesma se desenvolvesse e que os vários 

temas pudessem circular ao mesmo tempo. Foi notado, entretanto, que havia 

uma regra implícita na construção discursiva de cada mensagem enviada, 

relativa ao conteúdo das mesmas: embora houvesse a multiplicidade de 

assuntos, eles quase nunca ocupavam o mesmo corpo de mensagem, ou seja, 

cada assunto ganhava um e-mail próprio. 
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 No caso da Rede ANDI Brasil , o universo do subsistema  lista de discussão 

e dos subsistemas organizações não-governamentais em rede, a coesão e a  

coerência, que dela faziam parte, moldaram sua integralidade e por 

conseqüência sua funcionalidade. A coerência, característica que traz lógica às 

suas partes do sistema, foi sendo construída a partir da fundação da Rede ANDI 

Brasil, de seu planejamento institucional. A formulação de sua missão, objetivos, 

metas e produtos contribuíram mais tarde para a constituição de uma ordem 

psicossocial implícita que interferiu na “relação contratual” dos sujeitos 

interactantes, “parceiros” ao compartilharem das mesmas crenças e saberes 

norteadores da ação em rede. Além disso, a estrutura da rede e sua forma de 

funcionamento e seus princípios também ajudaram a consolidar e difundir uma 

cultura psicossocial entre seus membros. Compartilhando de uma mesma 

identidade, os sujeitos atribuíram significados comuns às atividades 

desenvolvidas, gerando um alto grau de compromisso mútuo. 

Esse compromisso evidenciou a coesão existente no universo, que 

caracteriza um “sistema onde encontramos conexões fortes o suficiente para 

mantê-lo no tempo”. Enquanto o número de conexões existentes na Rede revela 

sua estrutura, a qualidade de seus vínculos revela sua coesão. Coesão esta que 

fortalece a estrutura da rede e indica um certo grau de maturidade funcional. 

 Habermas, Freire e Maturana/Varela defendem que se constrói 

conhecimento a partir de uma interação orientada para ações coordenadas, para 

uma tomada de posição frente a uma determinada situação. A interação torna-

se, assim, o aspecto relacionado à comunicação e à organização em rede que 

facilita a construção coletiva de conhecimento. 

 Considerando a teoria da ação comunicativa de Jugen Habermas, 

orientada para intenções coletivas e a  dialogicidade defendida por Paulo Freire, 

essa comunicação, entretanto tem que estar relacionada à intenção entre 

sujeitos que buscam entendimento comum.  Uma vez que a “ação comunicativa” 

e a dialogicidade são bases para a construção do conhecimento; e que, nesse 

contexto os sujeitos interactantes objetivaram um entendimento comum ou 

resultaram em ação coordenada; pode-se afirmar que durante a interação dos 

sujeitos na lista de discussão redeandi_geral@yahoo.com.br,  houve construção 

coletiva de  conhecimento. 
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 A troca de e-mails, tanto materializou e comprovou saberes diversos e as 

competências dos sujeitos interactantes, bem como serviu de base para a 

construção de outros saberes, entre eles: a atuação articulada em rede; a prática 

do planejamento virtual e execução de fases de pesquisa; as particularidades 

geográficas dos sujeitos como fator de construção de identidade e dinâmica de 

funcionamento; a construção de conceitos para atender a objetivos específicos. 

Concluiu-se também que as performances discursivas dos nós da rede (as 

organizações parceiras) variaram em decorrência do tema abordado, o que quer 

dizer que a participação não é homogênea. De uma forma geral, a ocupação 

quanti-qualitativa do espaço comunicacional das agências representou o esforço 

de cada uma em construir entendimentos e práticas comuns, considerando, 

especialmente, suas dessemelhanças e limitações.  

 Em relação à ocupação da palavra no campo enunciativo, materializado 

nos gráficos gerados pela lexicometria, obtivemos dois tipos de macro 

resultados. O primeiro originado da observação do comportamento da discussão 

de um tema em relação ao tempo. O segundo originado da análise da 

performance de cada sujeito (em seus discursos) também em relação ao tempo. 

 No primeiro caso, resultado do tratamento do tema Bolsões de Pobreza, os 

gráficos revelaram que a Rede introduziu o tema a ser dicutido, concentrou-se 

em seu desenvolvimento e finalizou a discussão em quatro meses. O 

comportamento gráfico do discurso da Rede confirma a sequencia desses passos: 

enquanto que o primeiro e último meses são marcados graficamente pela pouca 

concentração de vocábulos básicos do tema (distantes da média zero, 

representado os momentos de introdução e finalização), os meses intermediários 

(período de desenvolvimento do tema em que os sujeitos estão mais focados no 

mesmo) se apresentam graficamente bem mais próximo à media zero.  A 

capacidade conclusiva da Rede é observada com este resultado gráfico, mas 

também com a contextualização do discurso obtida por meio da leitura das 

mensagens. No segundo caso, resultado do tratamento dos temas Extinção de 

GECTIPAs e Mês Composto, os gráficos revelaram a diversidade do 

comportamento discursivo dos sujeitos diante dos temas. A densidade vocabular, 

apresentada no resultado da lexicometria, que se materializa na forma de 

ocupação da palavra dos sujeitos durante as discussões terminaram por revelar 

participantes em grupos de discursos ora semelhantes, ora diferentes, ora em 
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maior densidade de participação, ora em menor. Também se chega à conclusão 

de que as performances dos sujeitos variaram de acordo com o tema discutido. 

Esse fato sugere que o modo de organização do discurso, bem como a 

participação dos membros não estiveram relacionados às formas concretas do 

ambiente comunicacional, o ciberespaço ou à utilização dos códigos lingüísticos 

da cibercultura, mas a fatores e contextos pessoais do comunicante ou 

institucionais da ONG a qual representavam. 

 Ao final do tratamento dos dados e análise dos resultados, esta pesquisa, 

além de confirmar a hipótese de que a comunicação mediada por computador 

entre organizações não-governamentais traz outras vantagens além de 

articulação e disseminação de informação, também serviu para compreender em 

que ambiente pode surgir construção coletiva de conhecimento, ainda que este 

ambiente não tenha sido criado com a intenção de promover o conhecimento, 

mas de servir de plataforma para práticas sociais. Preocupou-se aqui não com o 

processo individual dos sujeitos, mas com a analise de alguns elementos que 

facilitassem a construção do conhecimento em coletivo.  

 A primeira preocupação teórica foi a de fundamentar a conexão entre 

construção de conhecimento e interação comunicacional. Foi possível também 

desenvolver base teórica para a análise de discurso, uma vez que o objeto 

estudado se materializava em textos, e para a concepção de rede, considerada 

aqui como sistema. Além disso, a lexicometria foi utilizada como tratamento 

quanti-qualitativo dos dados textuais o que permitiu uma perspectiva objetiva 

dos resultados, acompanhada de sua contextualização por meio da leitura das 

mensagens.  

 Uma das maiores dificuldades durante a realização desta pesquisa foi a 

escassez de teorias desenvolvidas sobre o tópico “comunicação virtual e 

construção de conhecimento” em ambiente não educacional. Esta pesquisa, 

longe de esgotar a investigação sobre comunicação virtual e grupos organizados 

da sociedade civil, serve como contribuição a outras reflexões a respeito dessa 

prática e de seus potenciais benefícios. 
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RESUMO 

 

A pesquisa versa sobre o uso da TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação  

por grupos organizados da sociedade civil que atuam em rede, especificamente 

por um conjunto de organizações que integram a Rede ANDI Brasil. Analisa a 

intercomunicação, mediada por computador, de onze organizações não-

governamentais (ONGs) de diferentes estados, e tem como objetivo tecer 

conclusões a respeito da construção coletiva de conhecimento. O estudo foca nas 

mensagens compartilhadas entre os sujeitos envolvidos a partir da utilização de 

uma lista de discussão privada da Rede ANDI Brasil, resgatando preocupações 

teóricas de Maturana/Varela, Freire e Habermas sobre a relação entre interação 

comunicativa e construção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: 1. Comunicação social. 2. Mídia e Cultura. 3. Internet – lista 

de discussão. 4. Sociedade em rede - organizações não-governamentais. 5. 

Comunicação virtual – construção do conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the use of CIT - Communications and Information 

Technology among organized groups of civil society who belongs to the Rede 

ANDI Brasil network. It analyses the intercommunication through Internet of 

eleven non-governmental organizations (NGOs) located in different Brazilian 

states. This study has the objective of drawing conclusions about building 

collective knowledge through virtual communication. It focuses on the messages 

shared among the NGOs subscribed in a discussion list, maintained by Rede 

ANDI Brasil, connecting theories of Maturana/Varela, Freire and Habermas about 

communicative interactions and knowledge building.  

 

Key words: 1. Social Communication. 2. Media and Culture. 3. Internet –

discussion list. 4. Society and network – non-governmental organizations. 5. 

Virtual Communication – knowledge building. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida desta pesquisa é a pergunta: que benefícios a 

comunicação mediada por computador (CMC) traz à sociedade além de servir 

como instrumento de articulação e de difusão de informação? O caminho em 

busca da resposta exigiu, primeiro, o conhecimento de um panorama das 

tendências de investigação sobre o assunto Internet e sociedade.  

Um vasto estudo dos sociólogos Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, Russell 

Neuman e John Robinson (2001) revelou que as pesquisas sobre as implicações 

sociais do acesso e do uso da Internet têm se concentrado em cinco temas 

principais: (1) desigualdade ou abismo digital, (2) comunidade e capital social, 

(3) participação política, (4) organizações e outras instituições econômicas, e (5) 

participação cultural e diversidade cultural. 

A primeira questão se refere à desigualdade de acesso e de produção 

relacionada à Internet entre a população mundial. Numa perspectiva global, é 

considerado que a difusão da conexão e de sua qualidade, a habilidade de 

selecionar informação, entre outros aspectos dependem, em grande proporção, 

do desenvolvimento econômico e investimentos que estão distribuídos 

desigualmente nas sociedades mundiais.  

 O segundo tema envolve a relação entre comunicação mediada por 

computador e fortalecimento ou enfraquecimento de relações humanas, 

discutindo o isolamento como efeito do uso da Internet ou a possibilidade 

concreta de construção de vínculos entre indivíduos e grupos.  

 A terceira tendência de pesquisa gira em torno do surgimento de um 

espaço público virtual e de uma comunidade política reengajada, mais 

deliberativa e mais igualitária possibilitada pelo aparecimento do “acesso 

democrático” à Internet. Mas também, por outro lado,  discute uma esfera com 

polarização política já dominada por quem mantém o poder no mundo fora da 

rede. 

  Os estudos envolvendo organizações e outras instituições, quarto tema, 

discute a interferência do uso da Internet tanto na cultura, estrutura e dinâmica 
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organizacionais, e nos grupos de trabalho, como nos resultados alcançados com 

o surgimento de novas estratégias e a formação e fortalecimento das redes. 

Por fim, a quinta variável temática se refere às alterações provocadas pelo 

uso da Internet no contexto cultural, englobando temas como massificação, 

indústria cultural, desconcentração dos canais mercadológicos e potencial 

técnico. 

  Os estudos envolvendo Internet e sociedade tomaram uma nova 

proporção quando a apropriação do ambiente Internet por grupos organizados da 

sociedade civil passou a se intensificar. Em 2000, Manuel Castells afirmou que “a 

maior parte dos movimentos sociais e políticos do mundo, de todas as 

tendências, usa a Internet como forma privilegiada de ação e organização” 

(CASTELLS, 2003:276). 

 Naturalmente, diante do abismo sócio-econômico entre as populações 

mundiais, parte dos movimentos sociais espalhados pelo mundo não se 

familiarizou com a Internet e não estará apta a dominá-la se não forem vencidas 

barreiras econômicas, políticas, culturais e sociais. De qualquer modo, no 

histórico dessa nova forma de comunicação entre esses grupos, algumas 

experiências já apontam a força do universo da comunicação virtual.  

A distribuição de informações através da Internet favoreceu, por exemplo, 

a organização da manifestação ocorrida na cidade americana de Seattle, em 

2002, contra a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial (POSTER, 

2003:330), considerada um marco histórico pela proporção que tomou e por 

seus resultados concretos.   

 Na China e no leste europeu, os movimentos de reforma política passaram 

a usufruir da conectividade e da rapidez da Internet para fortalecer as  

mobilizações, democratizar e expandir discussões em espaços públicos criados 

em ambientes característicos desse meio de comunicação.  

No México, o Movimento Zapatista utilizou a Internet como ferramenta 

estratégica para fortalecer a insurreição contra o governo, iniciada em 1994, no 

estado mexicano de Chiapas. Entre as experiências que servem de ilustração 

para o assunto, esta, sem dúvida, foi uma das que tiveram maior repercussão 

mundial uma vez que a campanha atraiu a atenção de ativistas e instituições 

internacionais. Segundo David Ronfeldt, John Arquilla, Graham Fuller e Melissa 
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Fuller (1998), os Zapatistas partiram para uma guerrilha em uma “revolução da 

informação”.  

A discussão sobre Internet e sociedade também acompanha outro tema: 

sociedade organizada em rede. Considerando que indivíduos e grupos dependem 

fundamentalmente da capacidade de comunicação e organização para 

conduzirem suas ações coletivas locais ou globais, cada vez mais o poder de 

ação social passou a se estabelecer a partir da formação de redes e da eficácia 

de sua comunicação. 

O problema de pesquisa aqui discutido permeia a forma de apropriação do 

ambiente virtual por grupos em rede e os benefícios de ter acesso, dominar a 

linguagem e o contexto da “cibercultura”, bem como usufruir de suas principais 

características: conectividade, interatividade e rapidez.  

Nesse contexto, concentrada no uso dessa tecnologia por grupos 

organizados da sociedade civil em rede, esta pesquisa incorpora uma nova 

variável temática a esta discussão: a construção coletiva de conhecimento a 

partir da comunicação mediada por computador.  

A motivação para a realização do estudo surge a partir da hipótese de que, 

sob a perspectiva da comunicação voltada para o desenvolvimento sócio-político- 

econômico, a comunicação virtual de grupos organizados da sociedade  em rede 

emerge como um poderoso instrumento, não apenas por possibilitar a produção, 

recepção e disseminação de informação com a rapidez, interatividade e 

conectividade da Internet, mas também por potencializar a construção coletiva 

de conhecimento. 

A associação entre comunicação em rede, via Internet, e construção 

coletiva de conhecimento vem sendo estudada, em grande parte, no campo da 

educação, tendo como objetos ambientes virtuais construídos com o objetivo 

específico de funcionar como ferramenta e/ou suporte do processo de ensino-

aprendizagem. Embora o foco central deste trabalho esteja na construção 

coletiva de conhecimento, não se trata de analisar um objeto destinado à prática 

educacional; mas, a práticas sociais.  

 Nessa perspectiva, algumas perguntas nortearam o aperfeiçoamento do 

problema: que aspectos relacionados à comunicação e à organização em rede 

facilitam a construção coletiva de conhecimento numa rede de organizações não-

governamentais (ONGs)? Como essa construção se estabelece por meio da 
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Internet em espaço não dedicado ao conhecimento formal? Que tipo de 

conhecimento é esse e como ele pode impactar as ações sociais?  

Na tentativa de responder essas questões e visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema, foi definido como objeto de pesquisa as interações 

sociais mediadas por computador da Rede ANDI Brasil através do conteúdo de 

suas mensagens, enviadas, por correio eletrônico, para a lista de discussão 

privativa da rede. A Rede ANDI Brasil reúne organizações não-governamentais, 

distribuídas em 10 estados brasileiros e o Distrito Federal, que atuam em prol da 

promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência no Brasil.   

O foco da análise esteve no conteúdo e na forma de comunicação da lista 

de discussão durante o período de março a novembro de 2004, tempo em que 

cerca de 1.000 (mil) mensagens foram compartilhadas e em que foi observada a 

discussão de temas relevantes para o alcance da missão da Rede ANDI Brasil.  

A escolha dessa rede como objeto de estudo se deu pelo fato de a mesma: 

(1) articular organizações em diferentes estados do país o que faz da Internet 

veículo imprescindível para a comunicação em rede, (2) ter metodologia 

consolidada em seus cinco anos de existência., (3) manter a Internet como meio 

essencial de execução de suas ações.  

 O trabalho se desenvolveu com base na teoria da “ação comunicativa” de 

Jügen Habermas, do “dialogismo” de Paulo Freire e na biologia da cognição de 

Maturana e Varela. A análise do contexto que relaciona tanto sociedade e 

formação de redes, quanto concepção de espaço de ação social incorporou 

considerações traçadas pelo sociólogo Manuel Castells.  

Com o objetivo e conhecer melhor os conceitos que envolvem 

“ciberespaço” e as características de suas ferramentas, especialmente os 

elementos que estão atrelados ao funcionamento de uma lista de discussão, 

foram resgatadas as contribuições de Pierre Lévy, além de Castells.  

 O corpus foi trabalhado com o auxílio da teoria semiolingüística do 

discurso de Patrick Cheraudeau e da lexicometria, método quanti-qualitativo de 

análise de dados textuais, que permitiu extrair uma descrição objetiva dos 

conteúdos das mensagens eletrônicas. 

 Esta dissertação está distribuída em cinco partes. A Parte I é dedicada à 

Rede ANDI Brasil, sua composição, finalidade, estrutura, funcionamento e sua 

forma de apropriação da Internet na comunicação entre seus membros. 
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Apresenta também a metodologia aplicada, o que inclui a constituição do corpus 

e a apresentação das bases metodológicas e teóricas da lexicometria e da análise 

do discurso a partir da teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau.  

A segunda delas traz um breve histórico da sociedade e sua tendência à 

formação de rede, analisando rede como sistema. Além disso, apresenta o 

conceito de “espaço de fluxos”, difundido por Manuel Castells, para o 

entendimento das mudanças ocorridas na passagem de uma ação em espaço 

concreto para o espaço virtual.  

 A terceira parte introduz o ambiente em que circulam as mensagens 

geradas na comunicação mediada por computador, o “ciberespaço”. O conceito 

de virtualidade, bem como a descrição de algumas ferramentas de operação 

neste ambiente são explorados.  

 A parte seguinte define construção coletiva de conhecimento e seus 

pressupostos, fundamentando-se em teorias que apontam a interação como uma 

de suas bases essenciais. Por fim, a Parte V traz a análise do corpus escolhido 

para ser tratado na pesquisa e seus resultados. 

  Trilhando este caminho esperamos ter contribuído para o melhor 

entendimento desse meio de comunicação e dessa infra-estrutura tecnológica 

multimídia em rede que é a Internet e da potencialidade de uso da lista de 

discussão como estratégia de peso na construção e condução de ações de grupos 

organizados da sociedade. 
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PARTE I 
 

 

1. A REDE ANDI BRASIL E SUA LISTA DE DISCUSSÃO 

 

1.1. Histórico e constituição 

 

A Rede ANDI Brasil se originou da ANDI–Agência de Notícias dos Direitos 

da Infância, uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sediada 

em Brasília-DF. Criada em março de 2000, a Rede ANDI Brasil foi fruto de uma 

visão estratégica da ANDI, que desejou multiplicar sua metodologia para outras 

instituições, estimulando-as a trabalhar em rede.  

Inicialmente formada por quatro organizações, a Rede ANDI Brasil agrega, 

hoje, onze instituições, incluindo a ANDI. Todas as organizações envolvidas são 

brasileiras, não-governamentais e sem fins lucrativos e estão espalhadas por dez 

estados e o Distrito Federal.  

Embora cada organização componente tenha missões distintas, elas 

mantêm os temas “comunicação” e/ou “educação” como foco de trabalho 

comum. A tabela 1 abaixo permite uma compreensão melhor destas 

características, a partir das respectivas missões e distribuição geográfica de cada 

agência. 

 

 

Tabela 1  - Organizações da Rede ANDI Brasil e suas missões institucionais 

Organização/ 
Região 

 
Missão Institucional 

Centro Oeste  
ANDI - Agência de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância (DF) 
 
Girassolidário - 
Agência de 
Notícias em Defesa 

Contribuir para a construção, nos meios de comunicação, de 
uma cultura que priorize a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
 
Consolidar uma cultura que priorize as pautas relevantes 
para a promoção e defesa dos direitos da infância e 
adolescência nos meios de comunicação do Mato Grosso do 
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da Infância (MS) Sul. 
Norte  

 
Agência Uga-Uga 
de Comunicação 
(AM) 

 
Contribuir para a formação cidadã de crianças e adolescentes 
do Estado do Amazonas, por meio de estratégias de 
educação, comunicação, participação e mobilização social, 
que respeitem a sociodiversidade, a etnodiversidade e a 
diversidade cultural.  

Nordeste  
 
Cipó - 
Comunicação 
Interativa (BA) 
 
 
 
Auçuba - 
Comunicação e 
Educação (PE) 
 
 
 
Associação 
Companhia 
TerrAmar (RN) 
 
 
 
Missão Criança 
Aracaju (SE) 
 
 
 
 
 
 
Catavento - 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental (CE) 
 
 
Agência de 
Notícias da 
Infância Matraca 
(MA) 

 
Criar oportunidade para o pleno desenvolvimento de 
crianças, adolescentes e jovens através do uso criativo, 
inteligente e estratégico de mais linguagens e processos de 
comunicação. 
 
 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças, 
jovens e adolescentes através do potencial pedagógico e 
mobilizador da comunicação, fomentando uma atitude 
socialmente responsável e cidadã. 
 
 
Contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes 
potiguares, utilizando estratégias de cultura, educação e 
comunicação, em consonância com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 
 
Garantir os direitos da criança e do adolescente através do 
enfrentamento à exploração do trabalho infantil, e incentivar 
e consolidar, entre os profissionais de comunicação, o 
surgimento de uma cultura jornalística que valorize e se 
comprometa com a promoção e o respeito aos direitos 
infanto-juvenis. 
 
 
Contribuir para a compreensão do papel educativo da 
comunicação, priorizando os processos formativos com 
crianças e adolescentes do semi-árido, buscando a 
democratização da produção e do acesso ao conhecimento. 
 
 
Contribuir para a consolidação de uma relação ética e 
transparente entre imprensa, seus profissionais, as 
organizações que atuam na área da infância, crianças e 
adolescentes e outros segmentos da sociedade, visando um 
mundo melhor para as crianças e adolescentes maranhenses. 
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Sudeste  

 
Associação 
Educacional e 
Cultural Oficina 
de Imagens 
(MG) 

 
Pesquisar, desenvolver e difundir métodos educacionais para a 
formação de adolescentes, educadores, comunicadores e 
agentes da sociedade civil, a partir do uso social e educativo dos 
recursos da comunicação, visando o desenvolvimento da 
sociedade. 

Sul  
 
Ciranda – 
Central de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância e da 
Adolescência 
(PR) 

 
Contribuir para a melhoria da realidade social da infância e da 
adolescência, estimulando a construção de uma cultura 
comunicacional responsável. 
 

 

Intimamente ligada à missão da ANDI - “contribuir para a construção, nos 

meios de comunicação, de uma cultura que priorize a promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente” (ANDI) -, a Rede ANDI Brasil adotou como 

objetivos: 

a) “Consolidar uma cultura jornalística que priorize a 

cobertura de temas que contribuam para a promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente;  

b) contribuir para o desenvolvimento de uma cultura nas 

instituições e entre os profissionais que atuam na 

área da infância e adolescência que valorize o diálogo 

ético e sistêmico com os jornalistas e que vise o 

desenvolvimento de ações permanentes de 

comunicação; 

c) apoiar a formação de estudantes universitários 

para atuarem como agentes de comunicação e 

mobilização social”. (ANDI) 

 

Fazer parte da Rede ANDI Brasil significa não apenas concordar com a 

missão e objetivos da mesma, mas também ser uma “agência da Rede”. Na 

prática, esse título significa estar comprometida com a realização de uma série 

de atividades comuns: produção de boletins eletrônicos e pesquisas; seleção e 
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classificação de notícias relacionadas ao tema criança e adolescente, veiculadas 

em jornais impressos locais; produção de clippings1 e pautas jornalísticas e 

mobilização. A tabela 2 relaciona essas atividades também chamadas 

comumente, entre as agências, de “produtos”. 

 

Tabela 2 - Atividades desenvolvidas pela Rede ANDI Brasil 

Atividades Descrição Público 
prioritário 

Produção do 
clipping A Criança 
e o Adolescente 
na Mídia 

 

Publicação eletrônica diária, enviada por e-
mail e que leva ao leitor o resumo das 
principais notícias do dia relativas à criança 
e ao adolescente e veiculadas pelos jornais 
da capital e do interior de cada estado. 

Imprensa, 
organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente e 
parceiros 

Edição do boletim 
Prioridade 
Absoluta 

Boletim eletrônico, enviado por e-mail, que 
difunde, semanalmente, uma agenda de 
acontecimentos relacionados à criança e ao 
adolescente em cada estado. 
 

Imprensa 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Pesquisas A 
Criança e o 
Adolescente na 
Mídia em 
Pernambuco 

Publicação impressa anual, desenvolvida 
por cada agência, e que constitui o 
resultado de um acompanhamento 
sistemático do tratamento que a mídia local 
em torno de temas relativos à criança e ao 
adolescente. Elas apresentam uma análise 
quanti-qualitativa sobre a cobertura 
jornalística dos principais jornais (capital e 
interior) de cada estado.  

Imprensa 
Universidades 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Banco de Fontes Relação online de projetos e organizações 
que desenvolvem ações sob a temática da 
criança e do adolescente. É produzido em 
parceria com a ANDI. 

Disponível 
online para os 
diversos 
públicos 

                    Fonte: ANDI 

 

Estruturalmente, em termos de recursos humanos, cada agência da Rede 

ANDI Brasil se caracteriza, basicamente, por ter uma equipe composta por dois 

profissionais de comunicação social e quatro estagiários. Um dos profissionais, o 

chamado “líder”, está ligado às tarefas de planejamento estratégico, mobilização 

de parceiros e de recursos para garantir a realização dos compromissos da rede. 

O segundo, denominado Jornalista Responsável (JR), está diretamente incumbido 

de operacionalizar as atividades na agência, com o apoio dos estagiários, os 

                                                 
1 Termo utilizado no Jornalismo para designar um conjunto de notícias jornalísticas que, depois de selecionadas 
e reunidas, passam a compor material de registro sobre um determinado tema.  
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quais deve supervisionar cotidianamente. Em algumas agências, o líder e o JR 

são as mesmas pessoas. Também, em alguns casos, outro profissional de 

comunicação ocupa o cargo de Jornalista Assistente (JA), cuja função é a de 

auxiliar o Jornalista Responsável. 

Na instância consultiva e deliberativa da Rede ANDI Brasil, encontra-se o 

Conselho Gestor (CG), que reúne todos os líderes das agências integrantes. O CG 

tem como função construir e gerir ações estratégicas, decidindo sobre os rumos 

do projeto. Existe ainda a Secretaria Executiva (SE), localizada em Brasília-DF, 

que centraliza a execução das atividades deliberadas pelo CG em seu 

planejamento estratégico.  Além disso, é tarefa da SE a coordenação de 

atividades nacionais e o gerenciamento das listas de discussão que envolvem o 

CG e os JRs. Ao tentarmos representar graficamente essa estrutura 

organizacional, chegamos ao organograma da figura 1: 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O organograma acima, embora seja uma tentativa de representar a 

estrutura organizacional da Rede ANDI Brasil, não a define em sua totalidade. 

Serve, entretanto, para clarear o entendimento de suas relações funcionais. A 

figura 1 apresenta um único nível hierárquico (linha vertical) após as agências: o 

Conselho Gestor, que, como já mencionado, é constituído por representantes das 

próprias agências e tem o caráter consultivo e deliberativo. A Secretaria 

Executiva não representa nível hierárquico. Estando horizontalmente situada 

entre as agências e o Conselho Gestor, ela surge como um assessoramento, 

AG1 AG2 AG4 AGn AG3 

CG 

SE 

Legenda: 
CG = Conselho Gestor 
SE = Secretaria Executiva 
AG = agências 

Figura 1 Organograma funcional da Rede 
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interagindo com as agências e funcionando como a representação da Rede ANDI 

Brasil em Brasília-DF. 

 
1.2. Os meios de comunicação da Rede ANDI Brasil 

 

A Rede ANDI Brasil se serve basicamente de três meios de comunicação 

em sua estrutura: encontros presenciais, telefone e Internet pela qual utiliza as 

ferramentas e-mails e listas de discussão. As listas de discussão são o meio mais 

utilizado por seus membros. Descrevendo a forma de utilização de cada um 

desses meios, temos que os encontros presenciais ocorrem uma vez por ano, no 

caso dos Jornalistas Responsáveis e do Conselho Gestor.  

Quanto ao telefone, ele serve tanto para conversas tradicionais privadas 

entre dois participantes, quanto para encontros coletivos por meio de áudio-

reuniões, que possibilita a conversa pelo telefone de todos os sujeitos da rede 

simultaneamente. As áudio-reuniões são convocadas em momentos específicos, 

para decisões estratégicas, quando a dinâmica da lista de discussão não atende à 

necessidade de sincronicidade entre o que deve ser discutido e o que deve ser 

realizado. E-mails individuais são trocados ocasionalmente, mas sua grande 

utilização está relacionada às listas de discussão. 

Ao todo, três listas de discussão foram criadas pela Rede ANDI Brasil 

destinadas exclusivamente a sua comunicação interna, quais sejam: 

 

(1) redeandi_conselhogestor@yahoogrupos.com.br: lista exclusiva para 

comunicação entre os membros do Conselho Gestor; 

(2) redeandi_geral@yahoogroups.com.br: destinada para a comunicação 

simultânea entre Conselho Gestor, jornalistas responsáveis e assistentes; 

(3) lista_redeandi@yahoogroups.com.br: que serve para comunicação 

entre os estagiários e monitores da rede.  

  

Até o fim desta pesquisa, as listas de discussão eram a principal forma 

encontrada pelas organizações parceiras para manter contato diário umas com 

as outras.  
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1.3. A contribuição da ANDI 

 

Até a finalização desta pesquisa, a ANDI era responsável por grande parte 

da postura institucional, personalidade e da dinâmica da Rede ANDI Brasil, uma 

vez que foi por ela criada. Fundada em 1992, pelos jornalistas Ambar de Barros e 

Gilberto Dimenstein, a ANDI adota como objetivo: contribuir para a “formação de 

uma cultura jornalística que investigue a situação de crianças e jovens brasileiros 

em situação de exclusão social, sempre sob a ótica de seus direitos” (ANDI). 

Ela se propõe a alcançá-lo, conduzindo um relacionamento com os meios 

de comunicação: oferecendo regularmente sugestões de pautas jornalísticas 

relacionadas ao universo da criança e do adolescente socialmente excluído. Além 

de provocar a imprensa com produtos jornalísticos e produção de pesquisas 

pertinentes ao tema de sua missão, coloca-se à disposição da mídia na 

investigação de fatos e personagens e serve de fonte para o fornecimento de 

informações necessárias à boa cobertura da notícia, como dados estatísticos 

relevantes para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

O discurso da ANDI tem se materializado nos seguintes produtos 

institucionais: 

(1) A pesquisa anual Infância na Mídia que traz o resultado da análise das 

notícias relativas à criança e ao adolescente publicadas em 50 jornais 

de maior circulação do país e que é divulgada anualmente. 

(2) O clipping de mesmo nome, Infância na Mídia, distribuído diariamente 

por e-mail. 

(3) O boletim Radicais Livres, mensal, que reúne as notícias publicadas por 

veículos produzidos por jovens ou dedicados a jovens.  

(4) A pesquisa A mídia dos Jovens, publicação anual resultado da 

investigação dos temas mais abordados pela mídia mais atuante em 

matérias de relevância social.  

(5) O Banco de Fontes que exibe, na home page da organização, uma 

relação de projetos e organizações que trabalham na área da infância e 

da adolescência. 
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(6) A Rádio pela Infância, publicação impressa e mensal, cujo objetivo é 

levar aos profissionais de rádio informações pertinentes ao universo 

infanto-juvenil. 

 
1.4. Contexto 

 
A ANDI surgiu em um contexto mundial de mudança de paradigma e de 

atitude em relação à concepção e ao tratamento legal dirigidos a crianças e 

adolescentes (público de zero a 18 anos segundo critérios da ONU – 

Organizações das Nações Unidas e adotados pela maioria dos países que dela 

fazem parte). Internacionalmente, essa mudança foi materializada em 1989, com 

a subscrição da Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, pelos países 

que compõem a ONU. 

 No Brasil, mais precisamente em 13 de julho de 1999, essa nova 

concepção se concretizou, primeiramente, em sua legislação, com a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto substituiu o Código de 

Menores2, criado em 1927, e passou a sugerir um tratamento legal e social mais 

condizente à tendência internacional. 

  Considerada uma das mais modernas leis de seu tempo, o Estatuto passou 

a requerer não apenas um domínio técnico por parte dos operadores do Direito, 

mas uma parceria com outros sujeitos e instituições para ser completamente 

implementado.  

Os propósitos dessa nova lei seria tratar a criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos, banindo a imagem de “sujeitos com cheiro de marginalidade” 

(NETO, 1999:34). Essa mudança de paradigma significaria, resumidamente, 

mudar o enfoque punitivo para o da prevenção, proteção e assistência. 

  Para a ANDI, as mudanças sugeridas pela nova lei deveriam refletir na 

imprensa. Em sua perspectiva, as ações de comunicação não seriam apenas 

atividades meio, mas elemento estratégico para o desenvolvimento humano, 

sendo ainda geradoras do direito público à informação de qualidade. (ANDI) 

 Em seu discurso institucional, a ANDI explicita que um dos motivos de sua 

criação foi a constatação de que a qualidade da informação pública disponível à 

sociedade, através dos meios de comunicação, não retratava a dimensão da 
                                                 
2 Código de Menores se constituía em um conjunto de normas que, até 1990, disciplinava o tratamento jurídico 
dispensado às crianças e aos adolescentes brasileiros. 
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questão da exclusão social de crianças e adolescentes nem os desafios a serem 

enfrentados pela sociedade para superar esses problemas envolvendo crianças e 

adolescentes brasileiros.  

 

“As pautas jornalísticas da época priorizavam as 

temáticas da violência e os `meninos de rua´estavam 

apenas nas páginas policiais, como ameaça à classe 

média, apesar da aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990. No rastro do ECA e como 

reação a esse quadro, a ANDI nasceu com o objetivo de 

cooperar com os profissionais de imprensa para que eles 

passassem a cobrir os temas relativos à infância e 

adolescência a partir de uma nova ótica - inspirada nos 

direitos legais da criança e do adolescente e nas políticas 

públicas”. (ANDI). 

 

1.5. Constituição do corpus 

 

No período de março a novembro de 2004, um total de 1.403 mensagens 

circulou nas três listas de discussão da Rede ANDI Brasil. Esta pesquisa tratou da 

análise de apenas uma delas: a redeandi_geral@yahoogroups.com.br, a ser 

chamada aqui de LISTA (em maiúsculas). O número de mensagens enviadas 

(937) e seu conteúdo foram os motivos que concorreram para escolhê-la como 

objeto de estudo. Ou seja, além de ser o coração comunicativo da Rede ANDI 

Brasil, os assuntos tratados estiveram diretamente relacionados às práticas 

sociais da rede. Até o fim desta pesquisa, a LISTA se destinava à comunicação 

dos Jornalistas Responsáveis, reunindo 40 pessoas. 

O corpus analisado se originou das 937 mensagens geradas, durante os 

meses de março a novembro de 2004. Nesse período de tempo, foi observado o 

surgimento da discussão de 7 (sete) “temas” principais. Para efeito didático 

deste trabalho, considera-se “tema” o conjunto de mensagens enviadas, cujo 

conteúdo revelava o desenvolvimento de um único assunto, em um determinado 

período de tempo, com marcas textuais apontando para começo, meio e fim de 

discussão. Em muitos casos, os temas foram rapidamente identificados a partir 
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da leitura do campo “assunto”, localizado no cabeçalho de cada mensagem 

eletrônica, em outros, apenas o conteúdo do corpo da mensagem revelou o tema 

a qual estava destinada. 

Os sete temas observados foram denominados de: 

 

a) Bolsões de Pobreza – tratou da discussão entre os membros da lista sobre 

a investigação que cada organização deveria realizar para identificar a 

geografia da pobreza nas capitais e/ou regiões metropolitanas dos estados 

envolvidos na rede. O objetivo era mapear os “bolsões de pobreza” em 

cada uma dessas localidades para alimentar o sistema de retenção de 

dados utilizados na pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia, realizada 

pela Rede. 

 

b) Extinção de GECTIPAs – discussão relacionada à polêmica extinção dos 

Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção ao 

Trabalhador Adolescente (GECTIPAs), instituídos em 2000 pelo Ministério 

do Trabalho e extintos pelo mesmo em 15 de outubro de 2004.  

 

c) Relacionamento pessoal: mensagens de cunho pessoal dos participantes 

da LISTA, que destoa do conteúdo profissional e revela um vínculo afetivo 

de amizade entre os membros das organizações envolvidos. 

 

d) Pesquisa 2004/2005: troca de informações a respeito do encaminhamento, 

em cada estado, das pesquisas realizadas em 2004 e que estavam sendo 

finalizadas em 2005. 

 

e) Empauta: O “Empauta” é um sistema informatizado de tratamento e 

armazenamento de dados textuais que serve como uma das fontes para a 

produção das pesquisas anuais da Rede ANDI Brasil. O funcionamento 

desse sistema foi muito discutido em 2004 pelos membros da LISTA por 

ter sofrido alterações.  
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f) Outros: Mensagens que versavam sobre diversos assuntos, aleatórios e 

que não configuravam uma discussão com um número grande de 

interações. 

 

g) Mês Composto: discussão a respeito da metodologia estatística adotada 

para a seleção de dados da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia. 

 

Após observados, foram levantados critérios para seleção dos temas a 

serem trabalhados nesta pesquisa, quais sejam: (a) diálogos que facilmente 

fossem identificados como tema, ou seja, que não permitiam desvio de assunto 

tratado; (b) diálogos que estivessem relacionados aos produtos desenvolvidos 

pela Rede; (c) que indicassem um início e um fim dentro de um determinado 

período de tempo; (d) assunto que impactasse diretamente na missão da Rede, 

que não tratasse apenas de informação repassada ou de problemas técnicos do 

sistema de informática; (e) que apresentasse o envolvimento da maioria dos 

todos os membros da Rede com pelo menos uma mensagem. 

Entre os temas enumerados, quatro deles atendiam aos critérios: Pesquisa 

2004/2005, Extinção de GECTIPAs, Bolsões de Pobreza e Mês Composto. Por 

considerar que a análise poderia ser realizada, sem prejuízos, com três dos 

temas, foi excluído aleatoriamente o Pesquisa 2004/2005. A relação entre os 

temas, duração da discussão e quantidade de mensagens originadas por cada 

um pode ser observada na tabela 3 abaixo: 

 
 

Tabela 3 Relação de temas, período de envio e quantidade 
de mensagens geradas pela lista de discussão da Rede ANDI Brasil 

Temas Período de envio de mensagens* Qtd. De 

analisados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mens. 

Bolsões de Pobreza          54 

Extinção de GECTIPAs          17 

Mês composto          16 

Pesquisa 2004/2005          27 

*Os números correspondem aos meses: 1=março; 2=abril; 3=maio;4=junho; 
5=julho;6=agosto; 7=setembro; 8=outubro e 9=novembro. 
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Após a identificação de temas observados na LISTA, os textos eletrônicos 

foram agrupados por tema em pastas “Outlook Express” (MICROSOFT, 2000). 

Em seguida, cada um foi transferido para o editor de texto eletrônico “Word for 

Windows” (MICROSOFT, 2000) compondo documentos em separado.  

 Para cada tema foi aberta uma pasta eletrônica, onde ficaram 

armazenados quatro arquivos: (1) o bruto das mensagens em seu formato 

original; (2) as mensagens em ordem cronológica crescente sem o cabeçalho 

com as informações de origem, destino, data e assunto; (3) arquivos por sujeito, 

armazenando as mensagens que cada membro escreveu, e (4) o arquivo final, a 

partir da exclusão de mensagens repetidas. Cada arquivo final constituiu o 

corpus analisado.  

 

1.6. Matriz teórica de análise discursiva 

 

Os textos da lista de discussão são considerados nesta pesquisa a 

materialização da comunicação entre os sujeitos da Rede ANDI Brasil. A partir 

desse entendimento,  tornou-se interessante a construção de uma matriz teórica 

de análise desse registro material. Para alcançar esse propósito, buscou-se uma 

das teorias da análise do discurso3 (AD) que pudesse auxiliar a investigação. 

Procurou-se ter instrumentos suficientes para conhecer os modos de organização 

do discurso (configurações pelas quais o discurso se manifesta) e identificar 

marcas textuais que apontassem para uma construção coletiva de conhecimento. 

 Para a investigação da lista de discussão em questão, foi selecionada a 

teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau por relacionar o ato discursivo a 

práticas sociais, permeando a construção de conhecimento. Para Charaudeau, 

segundo Azambuja (2003), o ato de linguagem é uma síntese das relações entre 

interactantes, e o discurso é contextualizado por fatores de caráter psicossocial e 

linguageiro. Ele relaciona três modos de comportamento discursivo e defende 

também que as relações entre os sujeitos interactantes estão permeadas por 

contratos e estratégias condicionadas pelas circunstâncias de discurso. 

                                                 
3 Discurso é a atividade comunicativa que tem um lugar, uma data, um produtor e,geralemtne, um ou vários 

ouvintes (DUCROT, 1987:12 apud AZAMBUJA).  
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 Charaudeau defende que um dos comportamentos está relacionado à 

identificação do sujeito interpretante com o público para quem é destinada a 

mensagem; outro à identificação do sujeito com a idéia passada pelo locutor e, 

por fim, aquele em que não há a pretensão de incitar o sujeito interpretante a se 

identificar com o público ou aceitar uma idéia mas, sim, de ouvir a narrativa de 

uma seqüência de fatos. Os comportamentos foram batizados, respectivamente, 

de alocutivo, elocutivo e delocutivo.  

 

”A modalidade alocutiva, segundo Charaudeau 

(1992:579), implica em um locutor e interlocutor, e 

precisa a maneira como o locutor impõe uma proposição 

ao interlocutor. O comportamento alocutivo tem por 

efeito incitar o sujeito interpretante a se identificar com 

uma imagem ideal de destinatário, funcionando como 

agente de uma ação, onde ele será ao mesmo tempo o 

beneficiário. O modo elocutivo não implica no 

interlocutor no ato locutivo. Indica a maneira como o 

locutor revela sua posição frente à proposição que lhe é 

enunciada. O comportamento elocutivo tem por efeito 

incitar o sujeito interpretante a se identificar com a 

imagem de mundo apresentado pelo enunciador(...). Por 

sua vez, o modo delocutivo trata de proposições. O 

propósito existe em si mesmo e se impõe aos 

interlocutores no seu próprio modo de ‘dizer’. O 

comportamento delocutivo é caracterizado pela 

impessoalidade, conservando todos os sinais exteriores 

de distanciamento, no momento em que o enunciador 

deixa de ser explicitamente o sujeito empírico para se 

tomar o narrador de uma história ou a figura anônima do 

sujeito que apresenta os fatos, simuladores da ordem 

normal do mundo”. (AZAMBUJA, 2002) 
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 Os conceitos selecionados na teoria de Charaudeau para análise dos textos 

da lista de discussão foram: contrato de comunicação e seus componentes, e 

competências do sujeito. O contrato de comunicação se refere à parceria que, 

segundo Charaudeau, os sujeitos estabelecem entre si, e que é determinada por 

uma identidade psicológica e social. Através da interação e da relação contratual, 

os parceiros estabelecem seus papéis sociais e os reconhecem.  

 Os componentes que atuam nessa relação contratual são: de caráter 

comunicacional, ou seja, a situação real onde os parceiros interagem; de caráter 

psicossocial, relativo às normas conduzidas pelos sujeitos e reconhecidas por 

eles, e de caráter intencional, que se refere à imagem que os sujeitos 

interactantes têm de si e que os conduz a uma construção de conhecimento, 

constituído pelas intenções. 

 Ainda segundo a teoria de Charaudeau, além dos componentes da relação 

contratual, os sujeitos devem ser portadores de três competências: (1) 

discursiva, (2) semiolingüística e (3) situacional. A primeira diz respeito à 

aptidão do sujeito de identificar e saber utilizar os procedimentos discursivos na 

interação entre os parceiros. Especificamente, o sujeito tem que ter domínio 

sobre o enunciado4 que constrói em função da situação de comunicação que 

compartilha; além de saber de que modo irá organizar o discurso segundo a sua 

finalidade (descritiva, narrativa, argumentativa, enunciativa) e, por fim, o sujeito 

tem que possuir saberes comuns aos outros sujeitos para que possam 

compreender uns aos outros. 

 A segunda competência que o sujeito deve portar para poder interagir com 

os parceiros é a semiolingüística, a de reconhecer e manipular a “matéria 

lingüística” em circunstâncias de discurso. “O sujeito tem que estar apto para 

saber utilizar e reconhecer a forma dos signos, suas regras de combinação e seu 

sentido, sabendo que estes são empregados para exprimir uma intenção de 

comunicação” (MACHADO, 2000). A terceira e última competência tem a ver com 

a capacidade de reconhecer o seu parceiro e de construir seu discurso em função 

de sua identidade.  Esta competência se associa à relação contratual, estando 

condicionada aos princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação. O 

princípio da alteridade no ato de linguagem permite um reconhecimento dos 

                                                 
4 Enunciado é a seqüência de signos, que pretende transmitir um certo sentido ao destinatário.  
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parceiros com suas diferenças e semelhanças. No princípio de pertinência, os 

sujeitos do discurso buscam suas referências para dar sustentação e 

credibilidade ao que está sendo comunicado. O princípio de influência está ligado 

à intencionalidade do sujeito que fala e que tem como objetivo provocar uma 

certa reação no parceiro. O princípio de regulação, intimamente ligado ao 

anterior, respalda-se na premissa de que toda ação provoca uma possível 

reação, no caso da teoria de Charaudeau, uma “contra-influência”.  

 
1.7. A lexicometria 

 

A análise também lançou mão da lexicometria como método e o programa 

STABLEX, versão PC 2004 (CAMLONG, 2004) como plataforma de seu 

processamento. Enquanto a análise do discurso serviu para conhecer os modos 

de organização do mesmo, a lexicometria possibilitou analisar, objetivamente, as 

contribuições de cada sujeito interactante na rede, bem como o comportamento 

da discussão durante um determinado período. 

 A lexicometria surge da confluência da lingüística com a estatística e 

consiste em trabalhar dados textuais de forma automatizada, permitindo um 

estudo sistemático e exaustivo do vocabulário que constitui as diferentes partes 

do corpus, reorganizações formais do vocabulário de um determinado corpus e 

uma leitura analítica a partir da interpretação de gráficos e tabelas.  

 O método faz uso da distribuição de freqüência de palavras e da média de 

uso e peso de vocábulos em um determinado contexto. Uma de suas vantagens 

método é o de serem rigorosamente imparciais os dados descritivos que 

subsidiam a interpretação. Trata-se, enfim, de uma descrição objetiva e não 

subjetiva. A lexicometria é bastante útil para o estudo de textos, especialmente 

para a análise do discurso.  

 O programa STABLEX possibilitou a aplicação da lexicometria com o auxílio 

de tecnologia informatizada. Ele permitiu um critério científico no tratamento de 

dados textuais, possibilitando resultados exatos quanti-qualitativos de análise de 

material digitalizado. Através do STABLEX foi possível processar o texto 

sistematicamente, ordená-lo e indexá-lo. Mediado pelo computador, todas as 

palavras foram listadas assim como suas freqüências e ocorrências em 

determinado texto. 
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 Para o tratamento lexicométrico, processado pelo Stablex, os corpora 

foram desmembrados em variáveis. No caso dos temas Extinção de Gectipas e 

Mês Composto, cada uma das variáveis representou um sujeito interactante. O 

primeiro tema originou 9 (nove) variáveis, ou seja, nove pessoas participaram da 

discussão. O segundo tema foi constituído por 7 (sete) variáveis, uma vez que 

sete sujeitos se manifestaram. O tema Bolsões de Pobreza, por sua extensão, foi 

analisado de forma diferenciada. As variáveis foram formadas a partir da seleção 

dos meses em que as interações ocorreram, em ordem temporal crescente. 

Assim, cada variável observada no tema Bolsões de Pobreza correspondeu ao 

mês (abril, julho, agosto e setembro) em que o tema foi ponto de pauta.  

 O formato digital do texto facilitou a preparação dos mesmos para 

servirem de dados ao software. Antes de serem processados, ocorreu a 

harmonização (uniformização) gráfica5 do texto e a combinação de palavras para 

se evitar, no processamento computacional, mais de uma entrada para o mesmo 

item lexical. Além disso, durante o tratamento dos diálogos para serem inseridos 

no programa, foram extraídas as informações/caracteres que constituem os 

cabeçalhos dos e-mails: “para”, “de”, “cc”, “cco” e “assunto”.  

Preparados os três conjuntos de variáveis, relativos a três diferentes 

temas, os corpora foram transformados em documentos “.TXT” e processados 

pelo Stablex, em sua primeira fase: a confecção de um “dicionário temático” (a 

exemplo da relação de palavras na tabela 4) a partir do recenseamento de todos 

os léxicos dos e-mails compartilhados. Construídos os dicionários, a segunda fase 

do processo foi a constituição de planilhas eletrônicas no programa Excell 

(MICROSOFT, 2002). A partir desse ponto, três tabelas foram confeccionadas na 

LISTA: tabela do recenseamento lexical (denominada Lexique), Tabela de 

Distribuição de Freqüência (TDF) e a Tabela de Desvio Reduzido (TDR), conforme 

reprodução abaixo, por meio das tabelas 4, 5 e 6, respectivamente.  

 

                                                 
5 A harmonização gráfica é a adequação da forma gráfica dos vocábulos ao formato processado pelo programa 
sem alterar o sentido da palavra e o contexto do corpus. 
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Tabela 4 - Léxicos, ocorrências e incidências nas variáveis 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 
 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 
matérias 40 7 6 4 5 
jornais 15 1 4 0 6 
teste 12 2 3 2 1 

empauta 11 6 3 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 

número 9 1 2 0 3 
agências 8 0 4 0 2 
Análise 7 0 1 0 2 
Mês 7 0 2 0 3 

Metodologia 7 2 1 0 2 
composto 5 0 1 0 2 
datas 5 2 2 0 0 

encontradas 5 1 3 0 0 
levantamento 5 0 1 0 3 

palavras-chaves 5 1 3 0 0 
universo 5 0 2 0 2 
matéria 4 0 0 3 0 
resultado 4 0 0 0 0 

 

Rang Occ Nbre Fréq T1 T2 T3 T4 
1 347 1 347 17 165 137 28 
2 337 1 337 10 126 162 39 
3 317 1 317 14 135 139 29 
4 303 1 303 13 131 136 23 
5 236 1 236 11 92 116 17 
6 155 1 155 6 61 78 10 
7 144 1 144 9 67 60 8 
8 135 1 135 9 51 66 9 
9 266 2 133 19 98 126 23 
10 128 1 128 5 46 66 11 
11 121 1 121 1 52 57 11 
12 106 1 106 7 50 40 9 
13 97 1 97 3 36 49 9 
14 83 1 83 4 38 31 10 
15 81 1 81 1 33 37 10 
16 70 1 70 3 28 34 5 

 
“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 

“Nbre” = número de vocábulos com certa freqüência; “Fréq” = freqüência 
 

Tabela 5 - Distribuição de Freqüência (TDF) 
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A tabela 4 apresenta o número de ocorrências de cada um dos vocábulos 

durante o período de discussão do tema e, quantitativamente, a utilização dos 

vocábulos, durante a troca de mensagens, por cada sujeito interactante, 

chamados, nesta pesquisa, de variáveis. Na tabela 5, a de Distribuição de 

Freqüência (TDF), “Rang” é o ranking decrescente dos vocábulos em número de 

ocorrências “Occ” e “Nbre” é o número de repetição da freqüência lexical “Fréq”. 

A TDF permitiu verificar os vocábulos de maior freqüência e ocorrência total e  

por variável (sujeito interactante), além de servir de matriz para a Tabela de 

Desvio Reduzido (TDR). A TDR, tabela 6, é uma matriz de medidas algébricas 

com a qual se pode determinar o sentido da distribuição dos vocábulos nas 

variáveis (teste da normalidade), o peso lexical e o sentido vetorial dos pesos 

(densidade da variação). “O sentido refere-se à localização dos espaços de 

concentração da distribuição dos vocábulos e os limites da dispersão em torno da 

média ´0´” (SAMPAIO, 2002), conforme mostra a escala abaixo. 

Rang Fréq T1 T2 T3 T4 
1 0,260 0,530 2,136 -2,242 -0,163 
2 0,228 -1,222 -1,676 0,957 2,169 
3 0,293 0,084 0,250 -0,581 0,540 
4 -0,213 -0,026 0,473 -0,206 -0,454 
5 -0,131 0,257 -0,906 1,135 -0,616 
6 -0,542 -0,275 -0,641 1,212 -0,838 
7 0,150 1,139 1,127 -0,918 -1,198 
8 0,476 1,341 -0,969 0,797 -0,692 
9 1,413 2,264 -1,670 0,620 0,199 
10 -0,097 -0,231 -1,366 1,383 0,116 
11 -0,978 -1,890 0,241 0,361 0,311 
12 0,724 1,156 1,101 -1,600 0,067 
13 -0,207 -0,595 -0,954 0,997 0,345 
14 0,688 0,223 0,718 -1,487 1,234 
15 -0,224 -1,366 -0,210 0,037 1,316 
16 -0,169 -0,014 -0,321 0,520 -0,354 

“Rang” = ranking dos vocábulos; “Fréq” = freqüência; 
 “T1” a “T4” = variáveis 

Tabela 6 - Desvio Reduzido (TDR) 
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“O valor do desvio reduzido permite a localização dos espaços de 

implantação dos vocábulos e a determinação de sua qualidade e 

representatividade. O peso lexical, quando positivo, expressa uma escolha 

preferencial; quando negativo, uma rejeição; e nulo, um emprego normalizado 

em torno da média. A densidade é expressa pela escala aritmética que situa a 

massa lexical (número de ocorrências ou de freqüências de emprego de 

vocábulos) sobre o eixo das abscissas (coordenadas horizontais) e os pesos 

lexicais sobre o eixo das coordenadas” (CAMLONG apud SAMPAIO, 2002:82). 

 Após a confecção da TDF e TDR e para possibilitar, na análise, a 

comparação de pesos de vocábulos temáticos nas variáveis, foi realizada uma 

“lematização”: discriminação dos itens lexicais a partir de um reagrupamento 

predeterminado de vocábulos para formar um novo vetor e pesá-lo para 

determinar suas características e o lugar que ele ocupa na variável (CAMLONG 

apud SAMPAIO, 2002:88). A técnica de lematização é feita automaticamente 

pelo software Excell (MICROSOFT, 2000) a partir da seguinte fórmula: 

{=((LC(-1)-LC(-2)*L1C/RAIZ(LC(-2)*L1C*L2C))} 

 Na fórmula acima, LC(-1) e LC(-2) são os valores relativos das freqüências 

da variável e das freqüências globais, respectivamente; L1C e L2C são os valores 

Escala 1 (SAMPAIO, 2002:82) 

Figura 2 Escala aritmética que situa a massa lexical 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

36 

absolutos das probabilidades da variável. Para a lematização foram selecionados 

substantivos que melhor servissem para qualificar o tema discutido e que 

apresentassem número de freqüências e ocorrências nem muito altos nem muito 

baixos.  
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PARTE II 
 
 

2. SOCIEDADE E REDE 

 

2.1. Organizações não-governamentais 

 

Os sujeitos interactantes desta pesquisa são organizações não-

governamentais: instituições privadas e sem fins econômicos. Longe de ser um 

termo de natureza jurídica, uma organização não-governamental, cuja sigla 

“ONG” é amplamente difundida nacionalmente, está relacionada a fatores 

históricos.  

 A missão das primeiras organizações dessa natureza, no mundo, esteve 

geralmente associada ao desejo de indivíduos de assistir voluntariamente a 

pessoas em situações emergenciais. Na América Latina, entre as décadas de 70 e 

80, o mundo acompanhou o fortalecimento de movimentos sociais a favor da 

queda de regimes ditatoriais, o que estimulou a formação de organizações não 

lucrativas com forte cunho político partidário. No Brasil, essas organizações 

surgiram como contraponto à atuação do governo em momento de luta da 

sociedade por sua reestruturação e pela aquisição de direitos político-sociais. 

 Esse histórico fez com que o termo ONG se tornasse uma “ficha simbólica” 

(GIDDENS, 1972), um selo representativo de luta política de grupos da 

sociedade. O imaginário coletivo compôs o sentido de ONG dentro do contexto de 

reivindicação, militância e conquista de direitos. A utilização do espaço público 

por grupos organizados da sociedade teve seu ápice na década de 80 com as 

manifestações pelas eleições diretas para presidente, que ficaram nacionalmente 

conhecidas pelo grito “Diretas Já!”. Mas foi na década de 90 que as ONGs, em 

todo o mundo, sofreram um rápido crescimento tanto em número quanto em 

visibilidade.  

 Um olhar mais atento ao ambiente de que estas organizações sociais 

fazem parte é suficiente para perceber as diferenças ideológicas de dois grupos 
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de organizações sem fins lucrativos. O primeiro grupo se caracteriza por manter 

o desenvolvimento de ações políticas voltadas para a ampliação e criação de 

direitos, para a atuação em defesa da cidadania e para a busca de um 

desenvolvimento social e humano sustentável a partir da promoção de espaços 

de discussão política. O segundo está inserido no ambiente de organizações que 

se caracterizam basicamente pela prestação de serviços públicos, sem ênfase na 

discussão político-social de aquisição e efetivação de direitos. 

 

2.2. Organização em rede 

 

A forma de organização em rede da sociedade não é recente. 

Historicamente, as organizações não-governamentais trazem a característica e o 

valor de se trabalhar coletivamente. Leilah Landim (2002:26) constata que a 

partir dos anos 70, as redes de organizações se consolidaram e criaram um 

campo de identidade comum.  

 A teia de relações das ONGs ultrapassa a esfera local a qual pertencem e 

estabelece relações globais. A relação das ONGs com a sua capacidade de 

interagir em diversas direções com diversos sujeitos faz parte de sua natureza, 

como explica Landim: 

 

“...pode-se pensar que as ONGs formam-se como um 

campo de organizações, agentes, práticas, crenças e 

discursos, constituído por três feixes de relações: para 

baixo, com as bases; horizontalmente, entre si; e, para 

cima, com as agências de cooperação. Estas últimas 

serão, inclusive, fundamentais na própria conformação 

do campo, promovendo articulações entre 

“contrapartes”, reuniões internacionais, debates de 

natureza políticas sobre linhas de atuação...” (LANDIM, 

2002:27) 

 

Nos anos 80, as articulações, para assumir uma identidade 

institucionalizada, passaram a contribuir para dar solidez e concretude ao novo 

fenômeno organizacional. Dessa forma, “as ONGs chegam à primeira metade dos 
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anos 90 com um forte e enraizado capital de relações construído na sociedade 

brasileira” (LANDIN, 2002:28). Para Manuel Castells, atualmente, a organização 

em rede representa papel central na “sociedade da informação”, constituindo a 

“nova morfologia social de nossas sociedades” (CASTELLS, 2001:497). 

Segundo Scherer-Warren (2002) essas relações são uma tendência das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais em pensar suas 

articulações e intercâmbio mútuos enquanto redes. Para Castells, essa nova 

estrutura da sociedade e a lógica na qual ela opera interferem na maneira na 

qual se realizam as ações. 

 

“A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de 

cada rede em relação às outras são fontes cruciais de 

dominação e transformação de nossa sociedade: uma 

sociedade que, portanto, podemos apropriadamente 

chamar de sociedade em rede, caracterizada pela 

primazia da morfologia social sobre a ação social”. 

(CASTELLS, 2001:497) 

 

2.3. Configuração das redes 

 

Mance (2000:24) entende rede como uma articulação entre diversas 

unidades que, através de certas ligações trocam elementos entre si, 

fortalecendo-se reciprocamente. Castells define rede como “conjunto de nós 

interconectados”, sendo um “nó cada ponto no qual uma curva se entrecorta” 

(CASTELLS, 2001:498). 

De acordo com a lógica de Castells, cada nó exerce várias funções 

consideradas estratégicas na rede e suas características estão relacionadas ao 

tipo de função desempenhada. “As funções a serem preenchidas por cada rede 

definem as características dos lugares que se tornam seus nós privilegiados” 

(CASTELLS, 2001:498). 

 A lógica de nós é compartilhada por David Ronfeldt, John Arquilla, Graham 

Fuller e Melissa Fuller (1998) que, investigando sobre os modelos em que podem 
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se dar as atuações em rede via Internet, resgataram três representações gráficas 

básicas de rede dos estudos de William M. Evan6 (1972): 

 

 

Figura 3 Configurações básicas de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira forma de rede foi denominada “the chain network” ou a rede 

em cadeia (tradução livre), em que seu conteúdo percorre uma linha com 

extremidades que não mantêm qualquer contato e que apenas se comunicam 

após o conteúdo percorrer todos os nós intermediários. 

 O segundo modelo de rede seria o “star”, um conjunto de nós ligados por 

um nó central, que não representa necessariamente uma hierarquia, mas que 

deve servir como possibilidade de comunicação entre os outros nós. Por fim, o 

terceiro modelo, batizado de “all-channel network”, ou seja, aquela em que cada 

nó se comunica com qualquer outro, sem qualquer intermediário. 

 

“Each node indicated in the diagrams may refer to an 

individual, a group, an institution, part of a group or 

institution, or even a state. The nodes may be large or 

small, tightly or loosely coupled, and inclusive or 

exclusive in membership. They may be segmentary or 

specialized—that is, they may look alike and engage in 

                                                 
6 EVAN, William M., “An organization-set model of Interorganizational Relations”, in Tuite, Matthew Tuite, Roger 
Chisholm e Michael Radnor (eds), Interorganizational Decisionmaking, Chicago: Aldine Publishing Company, 
1972, pp. 181-200. 

(1)          (2)        (3) 
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similar activities, or they may undertake a division of 

labor based on specialization. The boundaries of the 

network may be well defined, or they may be blurred 

and porous in relation to the outside environment”7 

(RONFELDT, ARQUILLA, FULLER e FULLER, 1998: 12) 

 

2.4. Espaço de fluxos 

 
Compreendidas essas configurações, a partir da lógica dos nós, passamos 

a discutir o entendimento de “espaço de fluxos”. Entendimento esse que vai ser 

útil daqui por diante para melhor compreender como as redes se comportam ao 

se integrarem com as tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

 Castells denomina de “espaço de fluxos”  a base material onde as práticas 

sociais ocorrem e a forma em que ocorrem. Em resumo, seria a organização 

material das práticas sociais. Do ponto de vista dessas práticas há uma relação 

entre as mesmas, o espaço físico e o tempo em que elas acontecem. Nesse caso, 

o “espaço de fluxo” irá contribuir para um maior ou menor dinamismo dos grupos 

da sociedade civil, uma vez que este dinamismo depende da capacidade dos 

grupos e movimentos de realizarem ações. 

 

2.5. Sociedade em rede e as novas TICs 

 

Castells destaca características do que ele observa como o novo 

paradigma da tecnologia da informação o qual reflete na sociedade e interage 

com ela: “são tecnologias para agir sobre a informação” e não o contrário como 

nas revoluções tecnológicas anteriores. Além disso, o novo paradigma das TICs 

está intimamente relacionado a uma “lógica de redes”. (CASTELLS, 2001:497) 

 Com a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), como a Internet, ocorrem alterações tanto na base material, quanto na 

forma de organização das práticas sociais. Este novo paradigma da tecnologia da 

                                                 
7 “Cada nó indicado nos diagramas pode se referir a um individuo, um grupo, uma instituição, parte de um 
grupo ou instituição, ou mesmo um estado. Os nós podem ser grandes ou pequenos, firmemente unidos, e 
podem ser inclusivos ou exclusivos em relação a associados. Eles podem ser segmentados ou especializados – o 
que significa que eles podem parecer engajados em atividades semelhantes ou podem tomar como 
responsabilidade a divisão de um trabalho baseado em especialização. As fronteiras da rede pode ser bem 
definidas, ou podem ser frouxas e porosas em relação ao ambiente externo”. (tradução livre) 
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informação fornece um novo suporte material necessário para a realização das 

ações sociais. Diante disso, Manuel Castells (2003:286) constata que “Internet é 

sociedade”, pois “expressa os processos sociais, os interesses sociais, as 

instituições sociais”. Com essa afirmação o sociólogo se abstrai do conceito de 

infra-estrutura tecnológica e aproxima o significado de Internet ao de um grupo 

de indivíduos vivendo em coletividade, em espaço determinado e compartilhando 

de mesmos costumes.  

 Ao mesmo tempo, Castells dá sentido à Internet como sendo meio 

organizativo e a base material e tecnológica de interação entre indivíduos que 

está, cada vez mais, estruturando-se em rede. A Internet passa a ser um novo 

“espaço de fluxos” com a diferença de que as práticas sociais não estariam 

atreladas à “contigüidade física”, como ele explica: 

 

“É essencial que separemos o conceito básico de suporte 

material de práticas simultâneas da noção de 

contigüidade, a fim de justificar a possível existência de 

suportes materiais de simultaneidade que não dependam 

de contigüidade física, visto que é exatamente este o 

caso das práticas sociais predominantes na era da 

informação” (CASTELLS, 2001: 436) 

 

Nesse  novo cenário, que não substitui o tradicional, o “espaço de fluxos” 

está localizado em uma rede eletrônica, que intercambia lugares e pessoas com 

características sociais, culturais, físicas e funcionais específicas. 

 

2.6. Processo produtivo e novo paradigma informacional 

 
A Rede ANDI Brasil é um bom exemplo da utilização da Internet como 

“espaço de fluxo”. Considerando que os produtos gerados por ela (descritos na 

parte I), bem como alguns de seus processos produtivos dependem da conexão 

de computadores à uma rede digital global, pode-se afirmar que a Rede ANDI 

Brasil, como foi concebida, não funcionaria sem a Internet. 

 O acesso a novas TICs permitiu a configuração de um sistema produtivo 

baseado na capacidade de obtenção, produção, classificação, compartilhamento 
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e envio de informações online, em que a economia de tempo é prioridade e a 

distância geográfica não existe. A metodologia de ação passou a depender 

diretamente da combinação de TICs com metas e objetivos da Rede. Trata-se, 

como o nome já revela, de uma estrutura com base em rede e, como aponta 

Castells (2001:448), com uma capacidade estrutural de expansão ilimitada, 

bastando apenas integrar “novos nós desde que consigam comunicar-se dentro 

da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação”. 

 

2.7. Rede como sistema 

 
 Eletrônica ou tradicional, as redes podem ser estudadas como sistemas, 

uma vez que estão inseridas em sua definição mais ampla: conjunto de 

elementos organizados – sendo cada um desses elementos seus nós. A noção de 

sistema permite compreender a organização de uma rede e seu funcionamento e 

analisar sua capacidade de promover interações comunicacionais que facilitem ou 

não a construção coletiva de conhecimento.   

 Jorge de Albuquerque Vieira, na tentativa de trabalhar uma visão sistêmica 

para o conceito de “significação” findou por apresentar conceito e parâmetros 

sistêmicos ao resgatar sistemistas como Bunge, Uyemov e Denbigh. Embora não 

relacionado especificamente ao tópico “redes”, o estudo de Vieira contribui para 

a aplicação e melhor compreensão da visão sistêmica em outros estudos, como o 

desta pesquisa. Para Vieira, sistema é o conjunto de relações entre elementos 

que permite o surgimento de propriedades partilhadas ou de uma propriedade 

projetada para o sistema; propriedade essa que pode ser o que chamamos de 

“objetivos” (VIEIRA, 2003:342). Em seus estudos, ele apresenta parâmetros 

sistêmicos: 

1 – Composição: Parâmetro que permite o transporte de informações. 

2 – Conectividade: Capacidade de os elementos agregados estabelecerem 

relações. 

3 – Estrutura: Número de relações estabelecidas no sistema por um determinado 

período. 

4 – Integralidade: Capacidade de geração de subsistemas e indicador de 

organização sistêmica. 

5 – Funcionalidade:  Propriedades que a integralidade permite emergir. 
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6 - Organização: Nível em que o sistema desenvolve sua conectividade, 

tornando-se progressivamente estruturado, com integralidade e funcionalidade. 

7 – Coesão: Característica do sistema que aponta para a existência de conexões 

fortes o suficiente para que o sistema permaneça vivo. Está associada à 

estrutura. 

8 – Coerência: Característica do sistema que traz uma lógica às suas partes e 

constitui o cerne de toda a sua significação. Está vinculada ao parâmetro 

organização. 

Estruturalmente, no caso da Rede ANDI Brasil, considerando-a como 

sistema, podemos afirmar que suas onze organizações participantes são seus 

elementos organizados ou subsistemas. Se analisarmos as configurações básicas 

de redes apresentadas nas figura 3, iremos perceber que cada nó é um 

subsistema capaz de se comunicar com os demais. No caso da primeira 

configuração da figura 3, há uma estrutura de cinco nós, e de seis nós, nas 

outras duas estruturas. Independente da quantidade de nós, é a composição da 

rede que vai permitir percursos diferentes para o transporte de informações. A 

partir do grau de organização do sistema, obtém-se a integralidade e, 

conseqüentemente, uma funcionalidade adequada para o alcance de seus 

objetivos. 
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PARTE III 
 

3. O CIBERESPAÇO 

  

Explorar a comunicação virtual é, antes de mais nada, conhecer em que 

cenário ela surge. Nesta parte II discutimos o “ciberespaço”, trafegando por 

termos, contextos e conceitos que ajudam a defini-lo e compreendê-lo. 

 

3.1. A Internet 

 
Sob uma ótica tecnológica, a Internet é uma conexão mundial de 

computadores permitida por uma lógica e linguagem digitais universais. A 

gênese dessa lógica foi a chamada Revolução Tecnológica da Informação que 

ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e no período em que se seguiu, com 

as principais descobertas tecnológicas em eletrônica (o primeiro computador 

programável e o transistor) fonte da microeletrônica. Partindo desse fato, o que 

se viu ao longo do século XX foi uma acelerada difusão das novas técnicas de 

informação, criando um novo paradigma tecnológico, principalmente com a 

invenção do microprocessador (1971) que, possuindo um único chip e tendo seu 

tamanho reduzido, podia ser instalado em todos os lugares. Para Castells 

(2001:61) “O advento do microprocessador em 1971, com a capacidade de 

incluir um computador em um chip, pôs o mundo da eletrônica e, sem dúvida, o 

próprio mundo, de pernas para o ar”. 

Junto com os avanços na microeletrônica e em softwares, acrescenta-se a 

rápida evolução da capacidade de formação de redes desde o início dos anos 80 

– período em que os microcomputadores não são mais concebidos de uma forma 

isolada e sim conectados em rede, compartilhando sua capacidade 

computacional. Na década de 90, segundo Castells (2001:62), “ao transformar o 

processamento e armazenamento de dados centralizados em um sistema 

compartilhado e interativo de computadores em rede, não foi apenas todo o 

sistema de tecnologia que mudou, mas também as interações sociais e 

organizacionais”. Uma das mudanças foi a de pessoas e instituições passarem a 
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pensar suas práticas coletivas a partir de estratégias de interação em rede, 

superando barreiras do tempo e do espaço. A Internet surge, então, desse 

avanço da eletrônica, aliado a um contexto histórico do mundo pós-guerra que 

possibilitou, em 1969, a interligação de quatro instituições de ensino nos Estados 

Unidos. Hoje, essa capacidade de interligação via computador existe em escala 

mundial e possibilita que uma imensa quantidade de computadores se 

comunique em rede.  

 
3.2. O Virtual 

 
Ao entendimento tecnológico de internet adicionamos a compreensão do 

conceito de virtualidade. Preliminarmente, o termo virtual pode ser definido 

como sendo algo “suscetível de se realizar”, “que poderá vir a ser, existir, 

acontecer”, ou seja, que ainda não existe, mas é potencial de existência 

(FERREIRA, 1999). Segundo Pierre Lévy (1999:135) o virtual existe, mas não é 

concreto. O virtual é mais uma “situação subjetiva”; um acontecimento. Ainda, a 

virtualização pode ser assimilada como uma “dessubstanciação”, a extração de 

substância, de matéria, de concreticidade, de tangibilidade. 

 Aprofunda-se a reflexão sobre o virtual ao relacioná-lo ao real: enquanto o 

acontecimento é abstrato, a substância é concreta, mas ambos existem. Em 

nenhum momento o virtual está em oposição ao real, eles são apenas “modos de 

ser” de algo que existe, como o acontecimento e a substância. Lévy diz que “a 

virtualização não é uma desrealização, mas uma mutação de identidade” (LÉVY, 

1999:17) e explica essa mudança de identidade com o exemplo da organização 

virtual: 

 

“A organização clássica reúne seus empregados no 

mesmo prédio ou num conjunto de departamentos. Cada 

empregado ocupa um posto de trabalho precisamente 

situado, e seu livro de ponto especifica os horários de 

trabalho. Uma empresa virtual, em troca, serve-se 

principalmente do teletrabalho; tende a substituir a 

presença física de seus empregados nos mesmos locais 

pela participação numa rede de comunicação eletrônica e 
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pelo uso de recursos e programas que favoreçam a 

cooperação”. (LÉVY, 1999:18) 

 

Na conceituação de organização virtual, forma-se a idéia de uma nova 

relação com o tempo e o espaço. A nova organização exige a compreensão de 

um novo paradigma que realça a convivência com um processo produtivo 

diferente, o qual o local geográfico de realização das tarefas não será, a 

princípio, barreira produtiva.  Ao conceito de virtual associa-se o conceito de 

“desterritorialização”, ou seja, segundo Lévy (1999:19) o virtual “com muita 

freqüência `não está presente´” em um único ponto geográfico.  Dispensa-se a 

importância do território físico em detrimento de condições técnicas perfeitas 

para realização da conexão com o canal de comunicação que faz surgir o 

ciberespaço. 

A virtualidade também está relacionada a outros dois conceitos, além da 

realidade: o de possibilidade e o de atualidade. Possibilidade é o estado latente 

de algo que irá se realizar. Já a atualidade está no âmbito do acontecimento, ou 

seja, do que existe apenas no momento em que acontece. Em resumo, a 

virtualidade existe, mas só acontece com sua atualização. Para Lévy, a 

atualização é um acontecimento. Baseando-se em seu raciocínio em seu livro “O 

que é o virtual?” (1999), pode-se compreender a relação do real, do virtual, do 

possível e do atual na forma apresentada na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Relação entre real, virtual, possível e atual 

 Latente Manifesto 
Substância 
(tangível) 

O possível 
(insiste em ser real) 

O real 
(existe em sua 

substância, em sua 
matéria) 

Acontecimento 
(intangível) 

O virtual 
(existe, mas precisa se 

manifestar) 

O Atual 
(acontece) 

 

 

3.3. O ciberespaço 

 
Compreender o significado de virtual possibilita uma melhor compreensão 

do ciberespaço, um lugar virtual, por onde trafegam textos eletrônicos e outros 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

48 

dados em formato digital, possibilitado pela interconexão de computadores em 

escala global. 

  Lévy defende que este ambiente não é possibilitado apenas a partir do 

surgimento da Internet. Ele também existe em outros suportes tecnológicos. 

“Essa definição (de ciberespaço) inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 

eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 

na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização” (LÉVY, 1999:92). O ciberespaço pode ser comparado, 

conceitualmente, a um espaço físico, constituído por elementos puramente 

informacionais, onde seres humanos, máquinas e programas computacionais 

interagem. Ele não existe em oposição ao real. Ele é virtual, ele acontece quando 

computadores estão conectados à Internet. 

 

3.4. A cibercultura 

 

A interação entre pessoas, no ciberespaço, fez emergir uma “cibercultura”, 

contexto de códigos, padrões, atitudes, comportamentos, entre outros 

componentes que caracterizam uma postura criada e aprimorada a partir da 

comunicação virtual A cibercultura se inicia a partir da informatização da 

sociedade, com a difusão da microeletrônica e se estabelece, definitivamente, 

com os computadores em rede e o surgimento do ciberespaço.  Numa definição 

mais precisa:  

“A cibercultura não pode simplesmente ser considerada 

como resultado do impacto das redes telemáticas sobre 

a cultura. Mais precisamente, é a cultura contemporânea 

que se estabelece como uma cultura de redes, sendo a 

cibercultura fruto da sinergia entra a sociabilidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base micro-

eletrônica”. (LEMOS, 2002:111) 

 

Nesse contexto, os elementos ciberculturais se estabelecem mediante as 

características e potencialidades técnicas e simbólicas do seu meio, como a 

descentralização de informações, a interatividade, a natureza multimídia, a não-
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linearidade, a velocidade no transporte de informações e o caráter associativo 

das interações do ciberespaço.  

 A cibercultura se manifesta nas várias possibilidades interacionais do 

ciberespaço, possibilidades estas que se diversificam com o avanço tecnológico e 

com um maior grau de apropriação do meio pelos indivíduos. Um certo domínio 

da cibercultura por quem se comunica em rede pelo computador é uma das 

competências necessárias ao funcionamento da própria rede. A materialização 

dessa cultura acontece por meio do uso de uma multiplicidade de ferramentas 

(ou ambientes) criadas para trafegar no meio virtual: web, fotologs, chats, icq, 

listas, blogs, e-mais, entre outros. 

 

“Ela (a Internet) não é uma mídia, mas um (novo) 

ambiente midiático, uma incubadora espontânea de 

instrumentos de comunicação, um sistema auto-

organizante criativo... Além de criar novos instrumentos, 

a Rede acolhe também as mídias de massa, como os 

jornais, as rádios, as TVs, agora em formato digital” 

(LEMOS, 2002:123) 

 

Entre as ferramentas criadas para o ciberespaço, o correio eletrônico e a 

lista de discussão interessam a esta pesquisa uma vez que constituem seu objeto 

de estudo.  

 
3.5. Correio eletrônico 

 
O correio eletrônico é uma ferramenta de transmissão e troca de 

informação. Comumente chamado de e-mail, funciona analogicamente ao correio 

tradicional, tendo a Internet como suporte. Vera Lúcia Paiva, ao estudar o e-mail 

como “gênero discursivo”8, descreve bem o funcionamento da ferramenta: 

 

“O e-mail ou mensagem eletrônica é, geralmente, 

produzido pela mesma pessoa que a transmite e o 

receptor é, quase sempre, o destinatário da mensagem. 
                                                 
8 Podemos chamar de gênero do discurso características formais e de conteúdo de um texto, também 
relacioadas a condições sócio-históricas de sua produção. 
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O envio e a entrega de mensagens são mediados por um 

ou mais provedores de Internet e seu tráfego e 

determinado pela rede mundial de computadores, mas 

qualquer que seja a rota seguida, a entrega é 

geralmente, feita em segundos”. (PAIVA, 2004) 

  

Entre as suas finalidades, o e-mail tem sido utilizado para comunicação 

pessoal, difusão de informação, para facilitar a colaboração entre sujeitos 

interactantes, a discussão de temas em grupo e para contribuir para o processo 

de aprendizagem, viabilizando a criação de comunidades discursivas. Vera Lúcia 

Paiva (2004) elucida as vantagens e desvantagens da comunicação via e-mail 

conforme Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 Características do e-mail a partir de suas vantagens e desvantagens 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
1. Velocidade na transmissão 
2. Assincronia 
3. Baixo custo 
4. Uma mesma mensagem pode ser 
enviada para milhares de pessoas no 
mundo inteiro.  
5. A mensagem pode ser arquivada, 
impressa, re-encaminhada, copiada, 
re-usada.  
6. As mensagens podem circular 
livremente.  
7. As mensagens podem, geralmente, 
ser lidas na web, ou baixadas através 
de um software. 
8. Arquivos em formatos diversos 
podem ser anexados.  
9. Facilita a colaboração, discussão, e 
a criação de comunidades discursivas. 
10.  O usuário é facilmente contatado. 

1. Dependência de provedoras de 
acesso. 
2. Expectativa de feedback imediato. 
3. Acesso discado ainda é muito 
caro. 
4. O e-mail pode ir para o endereço 
errado, ser copiada, alterada.  
5. Há excesso de mensagens 
irrelevantes. 
6. Mensagens indesejadas circulam 
livremente.   
7. Problemas de incompatibilidade 
de software pode dificultar ou 
impedir a leitura. 
8. Arquivos anexados podem 
bloquear a transmissão de outras 
mensagens ou, ainda conter vírus. 
9. Arquivamento ocupa espaço em 
disco, gerando lentidão da máquina. 
10. O receptor pode ser 
involuntariamente incluído em 
fóruns e malas diretas. 
11. Há uma certa invasão de 
privacidade. 

Fonte: Paiva, 2004 
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O estilo do texto de um e-mail depende a quê e a quem o mesmo se 

destina. Ele pode apresentar características de carta, bilhete, conversa face a 

face, notícia jornalística, publicidade e outros tipos de mensagens. Por sua 

natureza interativa, o e-mail permite que as mensagens enviadas por um 

emissor recebam a contribuição do receptor. É dessa forma que ele, diferente de 

mídias como a televisão, pode transformar receptores passivos em ativos. Uma 

outra vantagem do e-mail é a de, como ferramenta digital, poder transmitir, 

além de textos, sons e imagens. Embora apresente essa versatilidade, a base da 

comunicação via e-mail são textos. Em relação a esta característica, Noblia 

(1998), citada por Paiva (2004), ressalta que: 

 

“Como a comunicação mediada por computador é uma 

comunicação baseada em textos, ao contrário da 

comunicação face a face, sofre a ausência de indicadores 

não-verbais (gestos, expressões, olhares, entonação, 

acento, etc) que normalmente ocorrem quando todos os 

participantes estão presentes no mesmo ambiente físico. 

Um paliativo para essa ausência é a `paralinguagem 

eletrônica` que oferece aos interlocutores os chamados 

´emoticons´ (que tentam reproduzir sentimentos, 

emoções, risos, etc. através de uma combinação de 

símbolos)”. 

 

Por esse motivo, ao sujeito interactante tem que pertencer uma 

competência semiolingüística que o permita manipular e decodificar a linguagem 

utilizada nos e-mail. Em 2004, o correio eletrônico foi o principal suporte 

comunicativo dos membros da Rede ANDI Brasil. Essa ferramenta, atrelada à 

estratégia de envio configurada como “lista de discussão”, faz parte do dia-a-dia 

da comunicação da rede. 

 

3.6. Lista de Discussão 

 

A lista de discussão se configura numa estratégia de distribuição 

automática de mensagens que permite, a partir de um único e-mail enviado, o 
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encaminhamento de uma dada informação à caixa postal virtual de um grupo de 

pessoas que se interessam em recebê-la. Estruturalmente, ela funciona por meio 

de softwares que realizam a função de distribuir as mensagens. A dinâmica 

funcional de uma lista de discussão é assíncrona, ou seja, o recebimento da 

mensagem pode variar em função do momento em que cada sujeito acessar sua 

caixa postal.  

 As listas podem ter caráter público ou privado. Às de caráter público, tem-

se acesso por meio de sítios de busca na Internet que relacionam as opções de 

listas disponíveis no ciberespaço. A inscrição é gratuita, podendo o assinante se 

desligar a qualquer momento. Já as listas privadas são restritas ao grupo ou 

instituição que as criou. Geralmente, nessas listas, diferente das públicas, todos 

os membros se conhecem e foram reunidos por questões de ordem institucional. 

No caso de listas de discussão criadas por organizações ou redes, a participação 

do membro torna-se, muitas vezes, parte insubstituível do processo produtivo 

institucional. A quantidade e perfil de participantes da lista depende de seu 

caráter e de seus objetivos. De uma forma geral: 

 

“As listas de discussão representam a transposição para 

o ciberespaço de palestras e debates grupais, seja com a 

formalidade de um auditório universitário, seja com a 

descontração de uma roda de amigos. Já que a 

comunicação entre seus membros não se dá em tempo 

real, as listas oferecem a oportunidade de reflexão 

perante uma questão. Porém, essa assincronicidade não 

significa estagnação ou tampouco lentidão na 

comunicação”. (LEMOS) 

 

As interações assíncronas via lista de discussão nos remete ao desencaixe 

do tempo e do espaço possibilitado pela quebra da barreira geográfica a partir da 

utilização da Internet. Usufruir da característica de não-simultaneidade num 

processo produtivo não é possível, entretanto, se, entre os usuários não existir 

um contrato implícito de processo de produção e de comunicação, constituído 

pela cultura do grupo de interactantes e pela cibercultura. No caso da Rede ANDI 

Brasil, esse contrato assegura, por exemplo, que todos os participantes da lista 
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em que estão envolvidos chequem seus correios eletrônicos diariamente para 

atualizarem as informações por saberem que a comunicação atualizada por cada 

membro permite o bom funcionamento da rede. 

 Um grupo de discussão virtual, diferente da interação face a face, desfruta 

dos benefícios do meio tais como a oportunidade de revisar a informação 

recebida ou enviada, uma vez que a ferramenta de correio eletrônico e os 

próprios programas de distribuição de mensagens podem armazenar as mesmas, 

constituindo uma memória material do tema discutido. Além disso, permite que 

vários assuntos sejam “conversados” ao mesmo tempo. Um esforço exigido aos 

participantes de um grupo de discussão não-presencial está na superação da 

ausência da linguagem gestual que é substituída por uma metaliguagem 

particular de mensagens eletrônicas via Internet, conforme já discutido no item 

correio eletrônico. Trata-se da necessidade do domínio de uma “competência 

semiolingüística” atrelada a esse meio de comunicação.  

Há dois modos de operar uma lista de discussão no ciberespaço: 

1- As mensagens podem ser enviadas por qualquer uma das pessoas da lista, 

mas estão sujeitas à apreciação de um “moderador” que vai analisá-las e 

liberá-las ou não para os demais participantes. 

2- As mensagens podem ser geradas por qualquer pessoa integrante da lista 

e distribuídas para todos sem intermediários. Neste modo, não há um 

ponto central de onde devem surgir as mensagens nem de onde parte a 

distribuição. O envio e recebimento são multidirecionais, o que possibilita 

uma descentralização do fluxo de mensagens. 

3- As mensagens partem de um ponto central e não permite resposta de 

quem as recebe. Trata-se apenas de transmissão de informação e não de 

troca. 

A figura do moderador pode ser comparada a de um gerente sob a qual 

está a responsabilidade de permitir ou não a entrada de novos participantes e de 

seleção das mensagens. Dependendo dos princípios norteadores da criação e 

funcionamento da lista, o moderador pode controlar a distribuição das 

mensagens, retendo o envio daquelas que considerar impertinentes ao tema 

discutido. Isso faz com que, de certa forma, o ritmo da lista seja coordenado 

pelo moderador e dependa de sua habilidade de gerenciamento.  
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3.7. Comunidade virtual 

 
A natureza agregadora e interativa do ciberespaço permitiu o 

aparecimento de comunidades virtuais, que passou a se caracterizar como 

formas de interação coletiva para estabelecimento de relações sociais de 

finalidades variadas. Manuel Castells define “comunidades virtuais” como “uma 

rede eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de 

um interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria 

comunicação se transforme no objetivo” (CASTELLS, 2001: 385). Lemos faz um 

recorte nessa definição de Castells, dizendo que nem toda agregação eletrônica 

pode ser chamada de comunidade. Para defender essa afirmativa, ele recorre ao 

sociólogo alemão Tönnies, um dos primeiros estudiosos a fazer uma 

apresentação sociológica do conceito de comunidade.   

 

“O sociólogo alemão F. Tönnies enxerga duas maneiras 

de relação social: aquelas motivadas por uma vontade 

natural e gregária, chamadas de Gemeinschaft, e outras 

movidas por interesses individuais, a Gesellschaft9[6]. A 

Gemeinschaft estabelece-se como relações mantidas 

entre os membros da família e amigos, visando a 

sobrevivência do grupo, características dos moradores 

do campo do século passado. Já a Gesellschaft surge 

com a nova sociedade egressa da Revolução Industrial, 

onde as relações sociais objetivam-se e racionalizam-se” 

(LEMOS) 

 

Nessa visão dialética, a comunidade se caracterizaria por um grupo de 

pessoas ligadas por um sentimento de intimidade, por valores e comportamentos 

comuns, prevalecendo a cooperação e a solidariedade entre seus membros. As 

comunidades não se originariam de acordos formalizados com fins determinados, 

                                                 
9[6] Tönnies, F., On Gemeinschaft and (sic) Gesellschaft., in 
http://www.cf.ac.uk/socsi/frameset_students/introsoc/gemein.html (01/10/01). Contudo, como explica o 
sociólogo alemão, a presença de um tipo não excluí o outro já que as duas formas coexistem, embora uma 
possa ser mais dominante. 
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mas sim por uma identificação quase totalmente emocional com o grupo. Já na 

sociedade estaria presente a razão. As ações seriam calculadas e não 

espontâneas e prevaleceria a competição acima da cooperação. Lemos nos 

convida a atualizar esse debate introduzindo elementos da realidade virtual:  

 

“(...) com as comunidades virtuais (CVs) do ciberespaço, 

seus membros compartilham um espaço telemático e 

simbólico (chats, listas,  newsgroups, websites), 

mantendo uma certa permanência temporal, fazendo 

com que seus participantes se sintam parte de um 

agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de 

outros que podem se dar no mesmo espaço telemático 

(chats, listas, newsgroups, websites)  sem, no entanto, 

guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou temporal”. 

(LEMOS) 

 

Nesse caso, a condição comunitária irá depender do significado, atribuído 

pelos usuários, à interação, estando o ciberespaço servindo de base de tráfego 

para as duas formas de relação. Para Lévy, o uso do correio eletrônico 

potencializa o desenvolvimento de comunidades virtuais por se tratar de uma 

ferramenta de fácil interação e de possível construção coletiva de conteúdo.  
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PARTE IV 

 

4. CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

A teia de conceitos provocada pela pergunta o que é e como se dá a 

construção coletiva de conhecimento é diversificada e ampla, principalmente 

porque é transversal a vários campos da ciência. Algumas das tendências que 

conceituam construção coletiva de conhecimento envolvem temas como 

inteligência construída em processo coletivo, processos cognitivos e 

competências conjuntas para construção do conhecimento. 

 O objetivo deste trabalho não é discutir como o pensamento se forma, 

mas discutir a relação entre comunicação e conhecimento, numa perspectiva 

coletiva, envolvendo o ambiente virtual como espaço de fluxos, e organizações 

em rede como sujeitos interactantes, pertencentes a uma comunidade virtual. 

 Estudiosos de áreas diversas, desde a biologia, com Humberto Maturana e 

Francisco Varela, à pedagogia com Paulo Freire, passando pela filosofia de Jügen 

Habermas, defendem que o construto coletivo de conhecimento se dá a partir da 

interação. São nesses autores que este estudo se apóia para entender 

construção coletiva de conhecimento e associá-la à comunicação em rede. Para 

tanto é importante partirmos da pergunta: o que é conhecimento? 

 Não há uma simples resposta que cumpra a função de dar a esta pergunta 

uma explicação satisfatória e/ou totalitária. Entretanto, “se pensarmos por um 

momento sobre o critério que utilizamos para dizer que alguém tem 

conhecimento, veremos que o que buscamos é uma ação efetiva no domínio no 

qual se espera uma resposta” (MATURANA/VARELA, 2004:193). Ou seja, 

conhecimento está associado a uma ação adequada dentro de um determinado 

contexto. 

 Passemos ao entendimento de construção de conhecimento a partir do 

resgate histórico do filólogo Luiz Antônio Marcuschi: 
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“...desde os gregos, persegue a mente humana ocidental 

a pergunta pelo nosso acesso à realidade e pelos modos 

de construção do conhecimento. As soluções dadas 

variaram enormemente, desde o sofista Górgias, para 

quem era impossível o conhecimento, até os nossos 

dias, quando se postula que a ação comunicativa é uma 

das bases para a construção do conhecimento e 

produção de sentido”. (MARCUSCHI apud FELTES, 

2003:239) 

 

O termo “ação comunicativa” apresentado por Marcuschi surge nos 

estudos de Jügen Habermas e se estabelece quando duas ou mais pessoas 

procuram expressamente chegar a um entendimento comum que as leve à 

cooperação. Na teoria da “ação comunicativa” de Habermas, esse entendimento 

comum é orientado para o fazer e o produzir coletivos. Nas palavras de Moraes 

(2001), “O conceito principal a partir do qual tudo deriva na teoria da ação 

comunicativa de Habermas é o conceito de “racionalidade”, que é a maneira 

como adquirimos e usamos o conhecimento”. Para Habermas existem dois tipos 

de racionalidade: a cognitivo-instrumental, que origina a “ação estratégica”, 

orientada para desejos individuais; e a “racionalidade comunicativa”, que origina 

a ação comunicativa, orientada para intenções coletivas.  

 Nos estudos de Paulo Freire, também encontramos um conceito, cujo 

significado se aproxima da ação comunicativa de Habermas: a “dialogicidade”. 

Paulo Freire recorre a Eduardo Nicol para afirmar que é indispensável ao ato do 

conhecimento a relação dialógica, ou seja, a interação entre os sujeitos 

envolvidos no ato comunicativo que buscam um acordo, um entendimento 

comum. 

Na tentativa de explicar como o conhecimento se constrói a partir da 

interação, foco das teorias aqui apresentadas, uma metáfora inspirada nas 

teorias biológicas de Maturana/Varela serve de ilustração: uma molécula 

(agrupamento de células) constitui um sistema orgânico vivo. A organização 

desse sistema orgânico vivo é “autopoiético”, ou seja, as células estão 

dinamicamente relacionadas numa rede contínua de interações e se 
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retroalimentam. Essa interação define um metabolismo próprio da molécula e 

caracteriza sua dinâmica de transformações e produção de resultados. 

 Passando da metáfora para o funcionamento de uma rede de organizações 

não-governamentais, podemos considerar que cada um de seus nós (as próprias 

organizações) são as células da molécula. É pressuposto para que o sistema 

continue vivo a “interação continuada” das células. A presença ou ausência 

daquilo que Habermas chama de “racionalidade cognitivo-instrumental” em cada 

célula (ou de cada nó) determina a descontinuidade ou continuidade de interação 

que há entre os organismos. Quando em um organismo/sistema existe um 

conjunto de células de alta racionalidade, ou seja, rico e vasto, seus domínios de 

interação permitem a geração de “novos fenômenos”, ao possibilitar novas 

dimensões de conexão. É isso que, em última análise, torna possível o avanço 

nas ações da rede, metaforizada, aqui, pela molécula. 

 O mecanismo de conexões entre os membros da Rede ANDI Brasil se faz 

por meio do intercâmbio de informações a cada troca de e-mails realizada pelos 

seus membros participantes. Desse contínuo intercâmbio, resulta a distribuição, 

por toda a rede, de uma certa quantidade de informações, entre elas as que têm 

efeito específico sobre o que a rede quer desenvolver. O desenvolvimento da 

rede fica assim atrelado a sua contínua história de ação comunicativa, ou seja, 

da intenção de se comunicar para buscar um entendimento comum sobre um 

determinado objeto. Entre os membros da rede vemos modos de comunicação 

que lhes permitem gerar um novo domínio de fenômenos que, isoladamente, não 

poderiam produzir.  

O agir comunicativo ocorre no domínio da interação social. Também 

Maturana e Varela (2004:214), chamam de comunicativos os comportamentos 

que ocorrem numa interação social, e de comunicação o “desencadeamento 

mútuo de comportamentos coordenados que se dá entre os membros de uma 

unidade social.” Nas palavras de Moraes (2001), a ação comunicativa “exige 

interação e é sobretudo um mecanismo para coordenar ações”. Assim, o 

conhecer, possibilitado pelo comunicar-se provoca o agir - considerando que o 

comunicar-se está baseado na idéia de ação comunicativa e dialogicidade de 

Habermas e Freire, respectivamente, ou seja, na possibilidade de buscar 

entendimentos comuns. 
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4.1. Comunicação, Interação e Conhecimento 

 

Paulo Freire (1977) afirma que comunicação implica uma reciprocidade 

que não pode ser rompida. Ele defende que o que é comunicado tem que ter 

significado para os envolvidos durante o ato comunicativo. Caso contrário, um 

sujeito estaria apenas “depositando” seu conteúdo em outro sujeito. 

Da mesma forma, Maturana e Varela concebem comunicação como algo 

que vai além da transmissão de informação; algo que não depende do que o 

emissor envia como mensagem, mas, sim, do que acontece com o receptor. Eles 

conseguem ilustrar esse entendimento através da metáfora do tubo, 

denominando de “agente perturbador” o sujeito que inicia o diálogo: 

 

 “(A metáfora do tubo para a comunicação) diz que a 

comunicação é algo que se produz num ponto, é levado 

por um conduto (ou tubo) e é entregue no outro 

extremo, o receptor. Portanto, há algo que é comunicado 

e faz parte daquilo que se descola pelo conduto. Estamos 

habituados a falar da ´informação´ contida numa 

imagem, num objeto ou, de modo mais evidente, na 

palavra impressa. 

Segundo nossa análise, essa metáfora é 

fundamentalmente falsa, porque supõe a existência de 

uma unidade não estruturalmente determinada na qual 

as interações são instrutivas – como se aquilo que 

acontece a um sistema, durante uma interação, fosse 

determinado pelo agente perturbador e não pela 

dinâmica estrutural desse sistema. Mas é evidente, no 

próprio cotidiano, que a comunicação não acontece 

assim: cada pessoa diz o que diz ou ouve o que ouve 

segundo sua própria determinação estrutural. Da 

perspectiva de um observador, sempre há ambigüidades 

numa interação comunicativa. O fenômeno da 

comunicação não depende daquilo que se entrega, mas 

do que acontece com o receptor. E isso é um assunto 
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muito diferente de ´transmitir informação´”. 

(MATURANA/VARELA, 2003:218) 

 
Considerando a metáfora, como ter uma ação coordenada, proveniente de 

um ato comunicativo que objetiva o entendimento comum entre os integrantes 

desse ato, se não é a mensagem/objeto em si o único elemento que importa na 

comunicação, mas também o que a mesma provoca no receptor? Neste caso, é o 

significado dado às interações, ou seja, o entendimento que cada sujeito 

interactante tem das interações que determina o curso das mesmas.  Entramos, 

então, no campo da semântica ou da construção de sentidos. “O estabelecimento 

ontogênico de um domínio de condutas comunicativas pode ser descrito como o 

estabelecimento de um domínio de comportamentos coordenados associáveis a 

termos semânticos” (MATURANA/VARELA, 2003:229). Pode-se dizer, então, que 

o determinante da ação comunicativa é o significado dessa ação e não a 

interação por si só dos participantes. É o sentido construído durante a interação, 

permitida pela linguagem, que dá sentido à ação dos participantes da Rede ANDI 

Brasil.  

Nesse caso, o conhecimento é construído pela interação social, pela 

experiência na vivência dos indivíduos, mas só se torna conhecimento para eles 

a partir da conscientização dos mesmos de que isso serve de resposta à uma 

pergunta dentro de um âmbito de ação. De uma forma diferente, através das 

palavras de Marcuschi, chegamos à afirmação que inicia esse capítulo: ”A 

cognição é fruto de uma operação que executamos cooperativamente sobre o 

mundo num esforço de construí-lo discursivamente para nossos propósitos” 

(MARCUSCHI, 2004:244).  

 

 
4.2. A função da linguagem para o ato cognitivo 

 

Estando a significação diretamente ligada ao ato cognitivo é preciso que 

exista compreensão daquilo que é comunicado. A compreensão, entretanto não 

se limita à decodificação de signos, ou seja, a um domínio semiológico, mas ao 

domínio de outras competências lingüísticas. Mesmo assim, a linguagem se 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

61 

mantém como elemento importante no processo de construção de conhecimento, 

uma vez que a comunicação se estrutura na linguagem. 

 Mussalim resgata Koch, um dos teóricos do campo da análise da 

conversação e da lingüística textual, para respaldar a perspectiva sociocognitiva 

da concepção do sujeito e de sua relação com a linguagem. “Os textos, como 

formas de cognição social, permitem ao homem organizar cognitivamente o 

mundo” (KOCK apud MUSSALIM, 2004:341).  

 No caso da construção de conhecimento através de redes digitais, os 

textos produzidos em listas de discussão não apenas cumprem a finalidade de 

serem frutos de um processo de interação e construção coletiva de 

conhecimento, mas, em primeiro momento, de um conhecimento prévio 

individual. Exercem aí a função de materializar o conhecimento a partir da 

linguagem e cumprem a finalidade de serem meios para a intercomunicação e 

para a construção de saber coletivo.  

  Citado por Mussalim (2004:338), Marcuschi revela que as teorias que 

investigam cognição centram o foco mais nas atividades de construção do 

conhecimento e menos nas atividades de processamento, período das décadas 

de 70 e 80, em que se considerava a cognição no nível do indivíduo.  

 

“...é na interação (seja com um texto ou um outro 

indivíduo) que emergem os sentidos numa espécie de 

ação coletiva, o que permite dizer que as relações que 

possibilitam a continuidade temática e a progressão 

referencial no texto, fazendo surgir coerência e 

coesividade, não são propriedades intrínsecas apenas. 

Embora as relações léxico-gramaticais continuem 

cruciais, requerem-se ainda, atividades lingüísticas, 

cognitiva e interacionais integradas e convergentes que 

permitam o acesso à construção de sentidos partilhados” 

(MARCUSCHI apud MUSSALIM, 2004:339)  

 

Em sua perspectiva dialógica, Paulo Freire permite um melhor 

entendimento sobre o assunto: 
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“Em relação dialógica-comunicativa, os sujeitos 

interlocutores se expressam, como já vimos, através de 

um mesmo sistema de signos lingüísticos. É então 

indispensável ao ato comunicativo, para que este seja 

eficiente, o acordo entre os sujeitos, reciprocamente 

comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos 

sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 

significativo comum ao outro sujeito. Se não há este 

acordo em torno dos signos, como expressões do objeto 

significado, não pode haver compreensão entre os 

sujeitos, o que impossibilita a comunicação”. (FREIRE, 

1977:67) 
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PARTE V 
 

 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1. O campo enunciativo 

 

Consideremos campo enunciativo o ambiente em que se efetuam as 

interações. No caso deste estudo, o ciberespaço, mais precisamente a 

ferramenta lista de discussão. Uma das características da lista de discussão 

analisada nesta pesquisa é a interatividade entre os sujeitos da rede não sofrer a 

interferência de um moderador com a função de selecionar as mensagens e 

distribuí-las entre os seus participantes. Diferente disso, as mensagens se 

originam de qualquer ponto da rede e integram a LISTA imediatamente, 

caracterizando um ambiente de comunicação multidirecional e descentralizado.  

A representação gráfica que mais se aproxima da arquitetura funcional da 

lista de discussão redeandi_geral@yahoogroups.com.br é o terceiro modelo da 

figura 3, denominado “all-channel network”: uma comunicação em rede sem 

sugerir uma origem obrigatória das mensagens nem um comando central, dando 

chance a todos os sujeitos de participarem em condições de igual oportunidade. 

 Embora envolvendo dois níveis hierárquicos entre seus participantes – o 

Conselho Gestor e as agências -, a LISTA traz características de uma forma de 

comunicação democrática em que, em nenhum momento, foi textualmente 

registrada situação de subordinação de grupos de participantes ou manifestação 

de autoridade hierárquica. 

Em relação a problemas no envio das mensagens, foi registrada apenas 

uma única manifestação da impossibilidade temporária de comunicação de um 

dos participantes. Esse problema foi resolvido através da mediação de um dos 

parceiros conforme recorte de e-mail abaixo. Os vocábulos que indicam essa 

mediação estão sublinhados. 

 

“Oi pessoal, 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

64 

Encaminho mensagem da Naira com sugestões para 

trabalhar o tema especial da próxima pesquisa. São 

muito interessantes para a apuração. (...) 

abraços e boa semana, (...)” 

 

Quantitativamente, percebeu-se que houve uma tendência de 

predominância da Secretaria Executiva (SE) em envios de mensagens, o que 

pode ser observado na tabela 9. Com exceção da situação de discussão do tema 

Mês Composto, em que o número de mensagens enviadas pela SE equivaleu ao 

da agência 5, a Secretaria Executiva liderou o envio de e-mails. 

 

 

Tabela 9 -  Número de mensagens enviadas por agência por tema 

Nº de mensagens enviadas por tema 
Agência da 

rede 
Bolsões de 
Pobreza 

Extinção de 
GECTIPAs 

Mês 
Composto 

1 7 0 2 

2 3 3 1 

3 1 3 1 

4 5 2 0 

5 5 1 4 

6 5 1 0 

7 0 1 0 

8 3 1 1 

9 1 0 0 

10 9 1 3 

 SE 15 4 4 

TOTAL 54 17 16 

   SE = Secretaria Executiva da Rede ANDI Brasil 

 
 
5.2. Os sujeitos do discurso 

 

Por ser formada por membros de organizações reunidas em rede, a lista 

de discussão da Rede ANDI Brasil se caracteriza por ser um sistema regido por 
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fatores institucionais e culturais, além de ser orientado por metas, objetivos e 

missão previamente estabelecidos e supostamente compartilhados por todos os 

sujeitos interactantes. O próprio histórico de origem da Rede contribuiu para a 

rápida construção e absorção, por parte de seus membros, de valores, crenças e 

metodologias constituintes da Rede ao longo de sua existência. Diante desse 

fato, pressupõe-se que os sujeitos conheciam o universo de referências que 

sustentavam o ambiente em que estavam inseridos. Não foi só a forma de 

comunicação que caracterizou o discurso, mas os elementos constitutivos do 

ambiente que envolveram os sujeitos interactantes e que passaram a fazer 

sentido para cada um deles. O aspecto “contrato de comunicação”, sugerido por 

Charaudeau, bem como os princípios os quais os sujeitos devem dominar (de 

alteridade, pertinência, regulação e influência) se concretizam nas relações e 

servem de base de referência para o próprio discurso e para dar sentido às 

interações da Rede. 

 Na dinâmica interacional e na discursiva, observa-se que a ocupação do 

campo enunciativo e a execução de uma ação externa à LISTA são motivadas 

por uma convocação de participação sugerida, tanto implicitamente pelo contrato 

de comunicação, quanto explicitamente por meio dos discursos. No recorte 

textual abaixo, observa-se que o emissor, a todo instante, considera seus 

parceiros de comunicação imbuídos do papel de realizar uma ação conjunta. As 

palavras sublinhadas sugerem esse caráter coletivo que também têm a missão 

de convencer/influenciar o interlocutor. 

 

“Pessoal, 

essa é uma informação muito grave. Se realmente for 

verdade, temos q nos mobilizar. (...)Creio q temos q 

pegar mais detalhes sobre o assunto p não corrermos o 

risco de nos equivocarmos. Qd essa medida entrará em 

vigor? as ações coordenadas pelo GECTIPAS serão 

extintasou encaminhadas para outro órgão? Se vcs 

tiverem mais informações, por favor, compartilhem. 

Valeu!” 
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A solicitação final para compartilhar informações sugere o entendimento 

de que há um sentimento de coletividade e que compartilhar informações é 

fundamental para a continuidade das ações. A diversidade do espaço geográfico 

que os sujeitos ocupam fora do ambiente virutal é um dos elementos que 

atestam a diferença entre os mesmos. A discussão dos temas explicita isso, uma 

vez que as dessemelhanças são registradas por vocábulos que indicam lugares 

diferentes (estados e cidades) e suas especificidades, como mostram as 

mensagens abaixo: 

(1) 

”... Com certeza, não dá para comparar MG com SE. O 

que disse foi que, possivelmente, para termos uma 

quantidade mínima de matérias que possibilite uma 

análise com um universo mais amplo. (...)Abraços p 

todos,” 

(2) 

“...Como acabei de contar pelo telefone, estamos numa 

situação complicadíssima por aqui. Salvador não tem 

bairros formais. Temos "áreas" e isso significa que 

determinadas áreas abarcam "pedaços" de bairros 

populares e nobres... Então a prefeitura, sabiamente, 

não pode dizer que o Bairro "X" é miserável ou pobre 

porque muitas vezes esse bairro está agrupado com um 

que é nobre e na hora de ver qual a situação da "área", 

a siatuação fica mascarada porque se tira uma média... 

(...) 

Bjks para todos,” 

 

(3) 

“Estamos com problemas quanto ao recorte 

geográfico(...)... as prefeituras da Grande Natal não 

possuem as informações necessárias para montarmos o 

recorte. O que conseguiram de informação foi sobre os 
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bairros de Natal e eles não sabem dizer quais são 

bolsões de pobreza. Por isso, recorreram ao site do IBGE 

e farão contato com o instituto para tentar conseguir a 

relação com loteamentos, favelas, etc. 

Abraços,” 

 

(4) 

“Pessoal, 

Nosso levantamento sobre os critérios utilizados pelas 

prefeituras revelou o seguinte:Na cidade do Recife, 

estamos nos baseando pelo Programa Zeis (Zonas 

Especiais de Interesse Social), cujos critérios 

para selecionar localidades em situação de 

pobreza são: ausência de ifraestrutura-básica e serviços 

urbanos, renda de até dois salários mínimos, área de 

alagamento/encosta de barreira (onde estão reunidas 

famílias de baixíssima renda). Grande abraço,” 

(5) 

”Olá pessoal, (...)Gostaria de adiantar que só temos 

fechados os dados de Aracaju e de outra cidade do 

interior. Ainda faltam as informações de cinco cidades. 

Como nosso universo é pequeno e as cidades da Grande 

Aracaju são pouco citadas, resolvemos clipar tudo 

relacionado a essas municípios e num segundo 

momento, quando já tivermos os dados em mãos, 

faremos uma segunda triagem. Abraços,” 

(6) 

“...por aqui, estamos com o mesmo problema. Temos 

dados extremamente confiáveis dos bolsões-de-miséria-

e-pobreza de Fortaleza (governamentais e não-

governamentais). Mas quando o assunto é região-
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metropolitana (mais 12 municípios), a situação é 

calamitosa.. Seriam confiáveis como dados de análise? 

 Abraço,” 

 

(7) 

 “Olá menin@s, 

(...)Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. 

Bem, acho que é isso!!!! bjs,” 

 
 

Nos textos das mensagens, os argumentos e/ou descrições dos fatos são 

constituídos com base na particularidade de cada sujeito. Outra observação diz 

respeito à forma de escrita utilizada pelos participantes nas mensagens, que 

revela os sinais da cibercultura: o caracter “@” que compôs a palavra “menin@s” 

na mensagem de número 7, e a abreviatura das palavras “vocês” e “beijos”, que 

passaram a ser “vcs” e “bjs”, respectivamente, como pode ser visto nos recortes 

de textos das páginas 66, 67 e 68.  

A partir da descrição de cada tema observado, etapa que vem a seguir, 

pôde-se verificar particularidades dos comportamentos dos sujeitos contidas nas 

interações e contextualizadas, especialmente, pelo tema. Nos recortes de texto 

que serão apresentados, os nomes próprios das pessoas foram substituídos pelos 

caracteres x1, x2, y1, y2, y3, entre outros, para preservar-lhes a identidade. 

 

 

5.3. Bolsões de Pobreza 

 
Entre os três temas selecionados para serem trabalhados nesta pesquisa, 

o que gerou a maior quantidade de e-mails foi Bolsões de Pobreza. Ele tratou da 

construção, pelas ONGs parceiras, de uma lista de palavras e expressões que 
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representassem os cenários de pobreza e miséria descritos em matérias 

jornalísticas de jornais impressos. Nos 10 estados em que a Rede atua e no 

Distrito Federal, o objetivo da ação e discussão era compor uma metodologia de 

análise de matérias jornalísticas a partir da relação dessas palavras. O tema 

Bolsões de Pobreza teve uma duração de quatro meses na LISTA, com 

concentração de envio de mensagens nos meses de julho e agosto, e ausência 

de interação em maio e junho, gerando um total de 54 mensagens enviadas. Na 

leitura dos cinco primeiros e-mails percebe-se que, antes da discussão ser 

iniciada no ciberespaço, o tema já havia sido discutido em outro campo 

enunciativo, provavelmente em reunião presencial, o que fortalece e legitima 

ainda mais a discussão em espaço virtual. O recorte textual abaixo, primeiro 

registro da discussão do tema na LISTA, sugere a existência de um acordo prévio 

entre os sujeitos.  

  

“Olá, pessoal 

Como combinado, estamos enviando as sugestões para a 

próxima pesquisa: 

A nossa idéia aqui para separar as matérias que farão 

parte da análise especial é primeiro definir quais os 

bairros, favelas, invasões, enfim a área-geográfica que 

será objeto de estudo. Para isso, temos que definir um 

critério de seleção...” 

 

O conteúdo das mensagens apontou para a existência, entre os parceiros, 

do compromisso de desenhar uma delimitação geográfica, em cada estado, para 

a aplicação do método da pesquisa. A definição, pelos sujeitos da Rede, de 

palavras específicas que qualificassem situação de pobreza e miséria 

acompanhou também a delimitação de espaços geográficos. No decorrer do 

relato das ações, para se atingir a meta de se criar um dicionário local que 

representasse o tema Bolsões de Pobreza, aumentaram os questionamentos 

feitos pelos membros da Rede sobre os itens lexicais que se adequavam à meta. 

Assim, o conteúdo das mensagens, além de apresentar a descrição  das etapas 

das atividades dos sujeitos e suas barreiras, revelou a predominância de um 

modo discursivo de cunho  descritivo-argumentativo. 
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Uma leitura no trecho de e-mail abaixo permite compreender melhor essa 

forma discursiva dos sujeitos. É interessante notar que o discurso, mesmo sendo 

construído com a intenção de influenciar o interlocutor, não apresenta tom 

impositivo, mas sugestivo. 

 

“Obrigado(...), 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seusestados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em brasíliajunto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede. Penso que assim o trabalho se torna mais 

dinâmico. Porque se todas as agências da rede andi 

ligarem para as mesmas fontes...” 

 

O processo de construção do dicionário sobre Bolsões de Pobreza foi 

orientado por um consultor da ANDI, que não “conversava” diretamente com os 

participantes da rede, mas era intermediado por membros da Secretaria 

Executiva. Sua função era explicar quais informações cada agência deveria 

levantar em seu estado. Nitidamente, os e-mails revelavam o papel diferenciado 

que o consultor exerceu no contexto discursivo e que foi legitimado pelos 

membros da rede: ele era o único que não estaria realizando a tarefa de levantar 

as palavras locais, mas, sim, de examiná-las e aplicá-las em uma fase posterior, 

além de ser detentor de um saber específico, o da metodologia da pesquisa. 

Além dele, a Secretaria Executiva também se revelou detentora de um papel 

exclusivo: o de servir de mediadora entre as agências da Rede e o consultor. 

Tanto o papel do consultor, quanto a mediação da Secretaria Executiva são 

explicitados em várias passagens como as que seguem abaixo, em que o 

consultor é representado por X1. A Secretaria Executiva é o sujeito que fala. 

 

(1) 

 “Oi JRs,  

conversei com X1 - que possivelmente irá coordenar o 

processo dessa análise especial - e pedi algumas 

sugestões que podem nos ajudar no fechamento do 
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recorte da pesquisa. Também repassei as 

mensagens que algumas agências enviaram para que ele 

tivesse uma idéia do que estamos discutindo. O que 

precisamos mesmo é delimitar o universo que vamos 

analisar.” 

  
 

(2) 

“Olá menin@s, 

conversei com x1 sobre nossas dúvidas e o retorno é o 

seguinte: 

 1- Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. (...)” 

 

(3) 

“Pessoas, 

Pelo que percebo, embora a maioria tenha optado pelo 

recorte geográfico levando em conta as informações 

obtidas junto às prefeituras, algumas Agências, como 

y1, y2 e y3 terão dificuldades quanto à utilização deste 

mecanismo. 

Estou tentando falar com o x1 a respeito deste assunto. 

Mantenho vocês informados. 

(...) 

Beijos a todos,” 

 
 

Foi observado também que, mesmo contando com a orientação do 

consultor, as agências da rede se apropriaram do processo e iniciaram um 

discurso argumentativo a favor do estabelecimento de novos parâmetros que 

facilitassem a atividade, como mostra o recorte abaixo, cujo enunciador é uma 
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das agências. Não apenas a postura crítica, mas também o conhecimento dos 

limites e facilidades dos membros da Rede fez com que o emissor da mensagem 

abaixo tivesse a clareza dos obstáculos futuros. O advérbio “certamente” 

utilizado em contexto de futuro indica a visão do participante das condições da 

própria Rede.  

 
  

“...na nossa avaliação, seria mais interessante nesse 

momento trabalharmos apenas com a capital e região 

metropolitana (no nosso caso, cerca de 20 municípios), 

isso delimitaria mais o volume de material a ser 

analisado. De qq forma, certamente teremos dificuldade 

em levantar os dados nas prefeituras, principalmente, 

das cidades menores (...)” 

  
Através do e-mail também se percebeu que, com as especificidades de 

cada região, as dificuldades em construir o léxico representativo de Bolsões de 

Pobreza a partir da delimitação geográfica aumentavam em todas as agências 

com o decorrer do tempo.  

  Em agosto, mês em que a quantidade de mensagens enviadas à lista 

duplicou, houve uma intensificação das dúvidas, ao ponto de solicitarem a 

realização de uma áudio-reunião.  Em setembro, último mês das mensagens 

enviadas sobre o tema Bolsões de Pobreza, ao chegarem a um consenso sobre a 

impertinência da metodologia naquele momento, os sujeitos concordaram em 

suspender a discussão e realizar a áudio-reunião, como mostra a mensagem:  

 

“Oi pessoal,  

 precisamos debater a viabilidade das propostas que 

surgiram e os próximos encaminhamentos. Vamos 

agendar uma áudio-reunião? Proponho sexta-feira 

(10/09), às 10h45. 

  

Temos que discutir com mais cuidado a proposta de 

mudança de cronograma. Hoje, com o acordo (do 
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Conselho Gestor) de que as pesquisas devem sair até 

abril de cada ano, a maioria dos lançamentos já 

acontece entre julho e setembro. Se marcarmos 

lançamentos para segundo semestre, eles podem 

acontecer até o final do ano. E isso pode ser muito ruim 

para o diálogo com a mídia e também para a agenda 

interna das agências. O ideal é tentar evitar atrasos 

nesse cronograma e escolher o tema da pesquisa com 

mais de um ano de antecedência. De qualquer forma, 

vamos concentrar esforços para resolver, pelo menos, as 

principais dificuldades desse ano.  

  

Pauta da áudio: 

1- cronograma das pesquisas 

2- recorte geográfico (como está o levantamento de 

dados?) 

3- metodologia (teste da semana composta/universo 

completo: qual o fôlego das agências?)  

4- alteração do tema para o próximo ano 

 Bom feriado para tod@s!!!bjs,”  

 

 Percebeu-se que a necessidade da áudio-reunião se deu pelo fator tempo, 

como pôde ser observado. A indicação de “mudança de cronograma” é colocada 

logo no início (6ª linha da mensagem) e é seguida por indicadores de prazos 

aparentemente já estipulados anteriormente: “até abril” (7ª e 8ª linhas), “entre 

julho e setembro” (9ª linha); “até o final do ano” (12ª linha). 

Pela quantidade de meses em que o tema Bolsões de Pobreza foi discutido, 

optou-se por analisar o seu desenvolvimento, por meio da lexicometria, em linha 

temporal, ao invés de averiguar a performance dos sujeitos interactantes, como 

realizado com os outros dois temas selecionados para análise desta pesquisa. A 

primeira averiguação foi com o hapax, ou seja, o peso dos blocos de vocábulos 

com apenas uma freqüência. Durante quatro meses, a utilização de um conjunto 

particular de vocabulos ocorreu no primeiro e quarto meses, como indica o 

gráfico 1, que apresenta o comportamento qualitativo da discussão.  
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O gráfico 2 considera todos os vocábulos das variáveis e não apenas seu 

hapax. Ao observá-lo, verifica-se um vocabulário com força temática no primeiro 

mês, uma vez que esse bloco apresenta peso positivo, e uma dispersão do tema 

no último mês, cujo comportamento é o inverso do primeiro. A massa discursiva 

apresenta o emprego de um vocabulário mais próximo à média zero nos meses 

intermediários, significando menor dispersão do tema.  

Se compararmos os gráficos 1 e 2, podemos concluir que a aparente 

coincidência de um “efeito espelho” – blocos com pesos negativos em um 

gráfico, apresentam-se com peso positivo no outro  – é, na verdade, uma 

confirmação do comportamento do tema durante os quatro meses. Longe de 

serem antagônicos, os gráficos são complementares. Houve utilização de  

vocabulários bastante diferentes no primeiro e quarto meses e, neste caso, 

mudança do foco da discussão. Por se tratar da relação tempo/discurso e não 

sujeito/discurso, pode-se dizer que não há mudança de estilo discursivo, mas de 

prumo/rumo da discussão. 

Ao resgatar o histórico do diálogo do tema Bolsões de Pobreza através da 

leitura do conteúdo dos e-mails, percebeu-se que das 54 mensagens registradas 

neste tema, a maior parte se concentrou no segundo e terceiro meses. A baixa 

freqüência de mensagens no primeiro e último meses significou menor 

concentração de vocábulos pertinentes ao tema, o que é revelado nos blocos 1 e 

4 do gráfico 1 que se apresentam com pesos lexicais muito baixo e muito alto, 

respectivamente. Focando a análise nos meses 2 e 3 do gráfico 2, conclui-se que 

o terceiro mês mostra a discussão com variedade de vocabulário particular maior 

em relação ao segundo mês, que enriqueceu, em menor grau, o todo discutido 

com diversificação de vocábulos. De fato, com a leitura dos e-mails, pôde-se 

verificar que, depois de passado o primeiro mês, os sujeitos centraram-se no 

tema da discussão nos dois meses seguintes, período em que se verificou um 

envio maior de mensagens.  
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A diferença entre o segundo e o terceiro mês é a de que naquele a 

discussão girou em torno da explicação da metodologia; neste, o conteúdo das 

mensagens continha os resultados parciais do que já havia sido encaminhado 

pelas agências, ou seja, da tentativa de construir as primeiras listas de palavras.  

 

5.4. Extinção de GECTIPAs 

 

Em outubro, uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho repercutiu 

na Rede ANDI Brasil. Por cinco dias, 17  mensagens  compartilhadas  pela  LISTA  

Gráfico 2 - Comportamento da discussão do tema Bolsões 
de Pobreza em relação ao tempo e à totalidade dos vocábulos 

Poids lexical (corpus entier)

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4

Textes

 

Meses 

 
Pesos lexicais 

Poids lexical des Hapax

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

1 2 3 4

Textes

E
R

M

 

Gráfico 1 - Comportamento da discussão do tema Bolsões de 
Pobreza em relação ao tempo e ao hapax 
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trataram do tema Extinção de GECTIPAs–Grupos Especiais de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalhador Adolescente. Após o primeiro e-

mail, enviado pela agência do Mato Grosso do Sul, seguiram-se outras 

mensagens de caráter descritivo, em um primeiro momento; e argumentativo 

em um segundo momento, de modo que, em poucos dias, a discussão 

envolvendo esse tema passou do caráter de levantamento de dados para o de 

mobilização. A história que foi sendo montada e tomando corpo a cada e-mail,  

enviado trouxe um resultado imediato para a Rede: construção coletiva de pauta 

jornalística enviada para os veículos de comunicação nacionais. 

No caso do tema Extinção de GECTIPAs, a análise realizada objetivou 

conhecer o comportamento discursivo dos sujeitos interactantes em relação ao 

tema discutido. Com o resultado obtido, pôde-se visualizar graficamente quantas 

agências da Rede ANDI Brasil interagiram na discussão do tema e a 

qualidade/densidade dessas interações. Os gráficos abaixo não expressam 

quantidade, mas a qualidade do que é dito, em relação ao foco temático, uma 

vez que relaciona os pesos dos léxicos, utilizados pelos sujeitos, com o todo 

discutido. É importante considerar que o tema Extinção de GECTIPAs tratou de 

apuração de fatos, em cada estado brasileiro, para compor uma pauta 

jornalística nacional, o que significa dizer que os conteúdos das manifestações 

dos sujeitos, embora versando sobre o mesmo tema, trouxeram uma 

particularidade de cada agência, fruto de uma situação local.  

Gráfico 3 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação à totalidade dos vocábulos 
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O gráfico 3 ilustra a densidade lexical do discurso de cada agência, 

considerando todos os vocábulos recenseados. Já o gráfico 4 apresenta a 

densidade de vocábulos que foram expressos, por agência, apenas uma única 

vez (hapax) durante todo o período da discussão. Eles permitem visualizar a 

densidade comportamental dos sujeitos em se tratando dos discursos,  além de 

mostrar aqueles que estiveram mais dispersos ou mais focados no tema.  

 Os gráficos nos permitem visualizar também que, dos onze membros da 

Rede, nove participaram da discussão.  No gráfico 3, as agências 4, 5, 6, 8 e 9 

mantém vocabulários centrados em torno da média zero, em relação às demais, 

significando menor dispersão em seus discursos. As agências 2 e 3 apresentam 

maior qualidade discursiva relativa à composição do tema. No gráfico 4 – dos 

pesos lexicais do hapax – o comportamento dos sujeitos é diferente. As agências 

2, 4 e 9 se destacam por apresentarem alto valor de pesos positivos (agência 4) 

e negativos (agências 2 e 9), ou seja, essas agências apresentaram conjunto 

particular de vocabulário. Além disso, notou-se que três das onze organizações 

que interagiram lideraram a discussão, originando cerca de 60% das mensagens 

enviadas, conforme ilustra a tabela 9. 

 

Gráfico 4 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação ao hapax 
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 Após a análise do comportamento dos sujeitos, considerando todo o léxico 

recenseado e seu hapax, foi realizada uma lematização: seleção de palavras que 

apresentassem alta ocorrência em relação às freqüências lexicais observadas e 

que, ao mesmo tempo, servissem para qualificar o objeto discutido. A tabela 10, 

abaixo, foi fruto dessa etapa. Os vocábulos selecionados (mot) melhor 

qualificaram o objeto, além de apresentarem alta ocorrência em relação ao todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às palavras selecionadas foram atribuídos pesos a partir do cálculo do 

desvio reduzido. A partir desse cálculo, dois novos gráficos puderam ser 

construídos com o objetivo de ilustrar o comportamento do discurso dos sujeitos, 

dessa vez, em relação ao vocabulário de maior peso do tema discutido. Nos 

gráficos originados da lematização (5 e 6), observou-se um resultado diferente 

em relação aos dois gráficos anteriores (3 e 4). Destacaram-se, com valores de 

pesos mais próximos ao vocabulário básico lematizado, utilizado na discussão, as 

agências 1, 2, 3, 8 e 9, mesmo estando, três delas, com valores negativos, É 

interessante observar a performance da agência 7 que, ao mesmo tempo em que 

apresentou uma riqueza lexical em relação ao conjunto dos vocábulos que 

compõem a lematização (gráfico 5), também apresenta a maior densidade de 

hapax conforme podemos observar no gráfico 6. Gráfico que, aliás, também 

revela que os vocábulos de freqüência 1 (um) utilizados pela maioria das 

agências, embora diferentes, são praticamente homogêneos em densidade. 

 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

trabalho 21 0 2 4 2 0 3 1 3 6 

fiscalização 12 0 0 0 3 0 4 2 1 2 

gectipas 12 0 3 1 2 0 4 0 0 2 

auditores 11 0 1 0 2 0 5 0 3 0 

drt 11 1 0 1 2 0 0 6 0 1 

fórum-de-erradicação 11 1 0 0 4 0 0 5 0 1 

ministério-do-trabalho 9 1 1 1 2 0 2 0 0 2 

pauta 9 0 5 0 1 0 0 2 1 0 

gectipa 8 0 0 1 3 0 1 2 1 0 

 

Tabela 10 Vocábulos fruto da lematização do tema Extinção de GECTIPAs  

Mot = vocábulo; Occ = ocorrência; T1 a T9=variáveis (sujeitos interactantes) 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 6 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs lematizado, em relação ao hapax 
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Gráfico 5 – Comportamento das agências na discussão do tema Extinção 
de GECTIPAs lematizado em relação à totalidade dos vocàbulos 
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Ainda comparando os gráficos 5 e 6 , destacaram-se as posições ocupadas 

pelas agências 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Percebe-se que cada uma delas em um dos 

gráficos foi o espelho de si mesma em relação ao outro gráfico, ou seja, os 

valores dos pesos lexicais assumiram posições opostas. Comparando os gráficos 

3 e 5, que ilustram a massa lexical das agências, considerando, respectivamente, 

todos os vocábulos recenseados e os vocábulos da lematização, pode-se dizer 

que: a agência 1 fez um bom uso de um vocabulário básico bem focado ao tema, 

conforme o gráfico 5, fruto da lematização, embora, no gráfico 3, tenha 

apresentado um vocabulário diferencial (com valores dos pesos lexicais indicando 

pobreza no vocabulário). Isso quer dizer que em relação ao todo vocabular, ela 

não enriqueceu a discussão, mas quando a análise trabalhou com os léxicos que 

melhor qualificaram o tema discutido, a mesma agência se apresentou como 

uma das que mais contribuiu qualitativamente. 

A agência 2 trafegou entre o vocabulário básico e o preferencial nos 

gráficos 5 e 3, respectivamente, o que pode significar uma concentração no tema 

a partir do uso de um vocabulário básico, na análise lematizada, e ainda, a 

contribuição com conteúdo que acrescenta valor ao que está sendo discutido, 

conforme sua performance no gráfico 3. Ao se lematizar a discussão, a agência 3 

passou a ter um vocabulário diferencial no gráfico 5, e não mais preferencial, 

conforme o gráfico 3. De forma contrária, o comportamento da agência 4 indicou 

que a mesma passou para um vocabulário diferencial, gráfico 5, e não mais 

básico, como apresentado no gráfico 3. A agência 5 praticamente se manteve 

com as mesmas características da 4. A agência 7 ocupou bastante e 

positivamente o espaço da palavra (gráfico 5), diferente de seu comportamento 

no gráfico 3 – resultado de um processamento não lematizado dos vocábulos. A 

agência 8 se comportou de forma semelhante à 3 e manteve-se com um 

vocabulário básico no gráfico 5. A agência 9 se mantém praticamente estável, 

próxima à média zero nos dois gráficos, apresentando um emprego normalizado 

dos vocábulos. 

Com a leitura dos e-mails, observou-se que três agências estimularam a 

participação das demais a partir de suas iniciativas discursivas diferenciadas e 

complementares à ação a qual se propunham. Durante toda a seqüência de 

mensagens, notou-se, pelo conteúdo dos e-mails, que as mesmas iniciaram 
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processos: de investigação (agência 6), de repasse das informações (agência 3), 

de estímulo à ação em rede (agência 2). A forma como esses sujeitos 

construíram seus discursos contribuiu para a interação dos demais. A seqüência 

de e-mails abaixo ilustra essa constatação, sendo x2 uma das agências. 

 

(Agência 3) 

“Repassamos a lastimável informação.  

Equipe 

-----Mensagem original----- 

”(...) Conforme previsão, os setores de combate ao 

trabalho infantil das DRTs (GECTIPAS) foram extintos 

pela portaria nº 541, 15/10/2004, publicado no DOU-

Seção 1 pg. 201. O compromisso de levar adiante a 

CARAVANA temos a obstinação de mantê-lo, 

considerando a extrema relevância da atividade. 

Estamos nos articulando para que o evento seja 

marcante para todos nós. O compromisso agora é 

pessoal.  Um abraço.”  

(Agência 6) 

“Amigos, 

dei uma rápida apurada na história da extinção dos 

Gectipas.  

Ao que parece, houve uma redefinição do Ministério do 

Trabalho em relação à atuação dos auditores fiscais nos 

Gectipas, que culminou nessa portaria. em vários 

estados os auditores é quem coordenam o trabalho do 

Grupo especial. Só que eles trabalham por meta de 

fiscalização - individuais e coletivas - e os salários deles 

são vinculados a essas metas (...)se tiver mais infs envio 

pra todos. 

 abs,” 

  

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

82 

(Agência 2) 

“Obrigado x2, 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seus estados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em Brasília junto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede.  

 

Penso que assim o trabalho se torna mais dinâmico. 

Porque se todas as  agências da rede andi ligarem para 

as mesmas fontes do ministério do trabalho aqui em 

brasília pode ser mais moroso. Amanhã podemos passar 

todas as pautas rede+andi juntos para termos maior 

impacto. O que acham? Estamos agendados para enviar 

a pauta nacional amanhã pela manhã - pq tá muuuuito 

difícil falar com o governo hoje. 

Abração a todos!” 

 
Como o material textual “pauta jornalística” foi fruto das interações da 

discussão Extinção de GECTIPAs, a última análise  sobre este tema foi a da 

relação desse produto final com o conteúdo dos e-mails enviados. O gráfico 7, 

resultado desse processo de verificação, mostra que a pauta (barra de número 

10), mesmo versando sobre o tema discutido, não foi construída com um 

vocabulário preferencial ou mesmo básico de peso positivo. 

No gráfico 8, a pauta (bloco de número 10) apresenta valor do peso de 

seu hapax negativo, o que indica uma escolha de vocábulos específicos para sua 

construção, utilizados repetidamente. Pode-se dizer que o texto da pauta não foi 

escrito coletivamente durante as integraçõs sobre o tema. A produção do mesmo 

recebeu contribuições dos integrantes da Rede, mas apenas um deles, 

especificamente, escreveu o texto, utilizando-se de vocabulário específico 

repetidamente como mostra o gráfico do hapax (gráfico de número 8) e de 

léxicos próximos ao básico, mas de densidade negativa em relação ao 

vocabulário como um todo. 
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5.5. Mês composto 

 

 Após a análise do comportamento da discussão sobre Bolsões de Pobreza 

em relação ao seu tempo de duração, e do comportamento dos sujeitos em 

relação ao tema “Extinção de GECTIPAs”, o tema trabalhado em seguida foi Mês 

Composto. O conteúdo da discussão desse tema, assim como o tema anterior, foi 

separado por sujeito, cada qual ocupando o lugar de uma variável no processo 

de lexicometria. Os enunciados abaixo oferecem a noção do modo do discurso 
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Gráfico 8 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística 
(barra nº 10) em relação ao hapax 
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Gráfico 7 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística (barra 
nº 10) em relação à totalidade dos vocábulos 
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que prevaleceu no debate do tema Mês Composto. Os caracteres y1 e y2 

representam membros de duas agências participantes da rede. 

(1) 

“Oi pessoal, Escrevo p compartilhar uma dúvida com vcs 

e saber como cada agência está procedendo a esse 

respeito. Abraços, y1” 

(2) 

“Essa preocupação de y1 é bem pertinente. como 

estamos fazendo? Nas sessões de corte, temos 

desprezado o restante dos jornais? No nosso caso, 

oproblema pode ser ainda mais sério, não ébj,y2” 

 

Esses dois e-mails iniciaram o recorte temático em questão, que totalizou 

15 mensagens no mês de agosto e 01 no mês de setembro. No decorrer da 

seqüência de mensagens, estavam registrados questionamentos das agências, 

direcionados a toda a Rede, para solução de problemas específicos de cada uma 

delas  relativos ao tema. Abaixo, outros exemplos ilustram essa constatação, 

considerando y3, y4 e y5 representantes das organizações participantes da 

Rede; N, membro da Secretaria Executiva, e P, técnico da ANDI. 

 

(1)  

 

“Oi, y3 e pessoal, 

 

Pelo que entendi do seu questionamento, segue algumas 

observações: 

 

1 – Mesmo que vcs não tenham separado as reportagens 

dos jornais clipados pela ANDI de janeiro a maio, 

acredito que não seja tão difícil buscar as matérias da 
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análise especial, já que o teste do mês composto é feito 

somente em dois ou três dias de cada mês. 

 

2 – Os jornais (clipados pela ANDI ou pelas agências) 

que não possuem seu conteúdo completo disponível na 

Internet terão que ser pesquisados manualmente. O 

resumo inserido no empauta não é suficiente para a 

busca por palavras-chaves.” (...) 

 

 (2) 

 

“Oi y4, 

 

Sendo assim, aqui na z1 nós faremos o levantamento de 

maio, junho e julho (não temos os jornais de janeiro). 

Conversei com a N e com P. Ele ficou de falar com vc a 

esse respeito, mas me disse que o trabalho de seleção 

dos jornais monitorados pela ANDI durante o primeiro 

semestre deveria ser feito por aí. 

 

Enviaremos os dados de Sergipe até o dia 25, sem falta. 

 

Y3” 

 

   (3) 

 

   “Olá p tds, 

 

Gente por aqui, infelizmente, creio q a metodologia do 

mês composto não poderá ser aplicada em Sergipe. Nós 

fizemos a busca das matérias nos dias selecionados de 

maio, junho e julho e obtivemos apenas sete matérias. 

Um número muito pequeno de reportagens para 

construir qq tipo de análise”.(...) 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

86 

 

 

(4) 

“y5, 

 

Sem dúvida, apesasr do pequeno número de matérias, 

em nenhum momento discutimos a validade da análise 

especial, nem das problemáticas e possíveis indicações 

de solução surgidas a partir desse levantamento. Com 

certeza, não dá para comparar MG com SE. O que dissse 

foi que, possivelmente, para termos uma quantidade 

mínima de matérias que possibilite uma análise com um 

universo mais amplo. O que apontei como um possível 

caminho, foi fazermos – z1 – um levantamento durante 

todo o ano” (...). 

 

Na troca de e-mails, observou-se a disponibilidade e o interesse dos 

participantes em tentar encontrar respostas adequadas à situação coletiva 

vivida. O contexto de cada agência caracterizou a particularidade dos discursos, 

que é mostrada no gráfico 9 com a diversidade de escolha vocabular observada a 

partir do comportamento gráfico de cada variável (cada agência).  

Na análise da performance dos sujeitos envolvidos na discussão do tema 

Mês Composto, percebe-se que, a partir da primeira ilustração - gráfico 9, 

gerado ao se considerar todos os vocábulos recenseados -, quatro agências (1, 

4, 5 e 6) constituíram um grupo praticamente homogêneo em sua densidade, no 

que se refere aos valores de seus pesos lexicais (negativos). Já as agências 2, 3 

e 7, considerando o mesmo gráfico, formaram um outro grupo de valores de 

pesos lexicais aproximados e positivos. 

Seguindo a análise da dinâmica da discussão desse tema, verifica-se no 

gráfico 10 (hapax) que os mesmos grupos de sujeitos mantiveram, existindo 

apenas uma mudança: enquanto as agências 1, 4, 5 permaneceram com valores 

positivos, a 6 apresentou valor negativo, bem próximo a zero. 
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Gráfico 9 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 10 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Mês Composto em relação ao hapax 

 

Pesos lexicais do hapax 

Agências 
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Passando para os gráficos 11 e 12, originados da lematização – cujas 

palavras selecionadas encontram-se na tabela 11 – nota-se que o grupo de 

sujeitos, anteriormente verificado no gráfico 9 é desfeito. Ao aplicar a 

lematizacão, percebe-se, através do gráfico 11, uma mudança de performance 

principalmente nas agências 4, 6 e 7, que passam a ocupar o campo enunciativo 

lematizado de forma contrária ao não-lematizado, ilustrado no gráfico 9. Ou seja, 

as massas lexicais que apresentavam valores positivos, passam a apresentar 

valores negativos e vice-versa.  

Mesmo ocupando um grande espaço no campo enunciativo não 

lematizado, algumas agências se apresentaram bastante dispersas no momento 

em que a discussão é lematizada. A agência 7 passa a ser um exemplo desse 

fato. Comparando seu comportamento nos gráficos 9 e 11, percebe-se que, 

enquanto não se obtinha a densidade do discurso quando lematizado, a agência 

7 ocupava um espaço de peso positivo em relação à totalidade dos vocábulos da 

discussão embora bastante distante do vocábulo básico utilizado. Um olhar 

lançado pela superfície dos textos, permite entender o espaço ocupado 

graficamente pelos sujeitos no campo de enunciação. De fato, tanto a agência 5, 

quanto a 7 não participaram da discussão do tema Mês Composto. Enquanto os 

demais parceiros contribuíram com dúvidas e sugestões, as agências 5 e 7 

repassaram um relatório numérico. 

 

 

 

Tabela 11 – Vocábulos fruto da lematização do tema Mês Composto 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; T1 a T7 = variáveis 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
jornais 15 1 4 0 6 3 1 0 
teste 12 2 3 2 1 1 0 3 
empauta 11 6 3 0 1 0 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 1 0 1 
número 9 1 2 0 3 0 2 1 
agências 8 0 4 0 2 0 2 0 
análise 7 0 1 0 2 1 2 1 
mês 7 0 2 0 3 1 0 1 
metodologia 7 2 1 0 2 1 1 0 
composto 5 0 1 0 2 1 0 1 
palavras-chaves 5 1 3 0 0 1 0 0 
universo 5 0 2 0 2 0 1 0 
matéria 4 0 0 3 0 0 1 0 
resultado 4 0 0 0 0 4 0 0 
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Gráfico 11 - Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 12 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação ao hapax 

Agências 

 
Pesos lexicais do hapax 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos e-mails analisados e das preocupações teóricas levantadas 

ficou evidente que além de servir como instrumento de articulação e difusão de 

informação, a comunicação virtual mediada por computador em rede de 

organizações não-governamentais pode despontar como meio para a construção 

coletiva de conhecimento. Vários fatores favoressem esse papel. Tomando a 

Rede ANDI Brasil como objeto de estudo, os aspectos que contribuem para que 

isso ocorra são: (1) as características da rede e dos sujeitos interactantes; (2) o 

comportamento dos mesmos sujeitos nas discussões dos temas; (3) a dinâmica 

e política comunicacional da rede; (4) o funcionamento, na rede, de parâmetros 

sistêmicos.  

O primeiro elemento que contribuiu para a constituição de um ambiente 

propício para a construção coletiva de conhecimento foi o fato de os sujeitos 

dominarem seus papéis na rede e, conseqüentemente, na lista de discussão e 

construírem atitudes enunciativas adequadas a esses papéis e à situação de 

comunicação estabelecida. Isso favoreceu a interação e o desenvolvimento dos 

temas discutidos em rede sem a ocorrência de qualquer conflito inter-relacional 

que desaprumasse a discussão e/ou a relação entre os sujeitos. 

O significado do meio comunicacional bem como o domínio de sua 

ferramenta, nesse caso, a lista de discussão, implicitamente compartilhados 

entre os parceiros, foram relevantes para que os sujeitos pudessem participar 

das discussões em iguais condições de interação. É importante salientar que esse 

significado não fez parte textualmente das mensagens enviadas. Ele esteve 

subentendido, uma vez que em nenhum momento houve debate sobre o objeto 

“lista de discussão” durante o período pesquisado. De acordo com o histórico da 

Rede, a lista de discussão não foi instituída com características, efeitos e funções 

amplamente estabelecidos; seu significado foi sendo construído a partir de seu 

uso, o que possibilitou a compreensão e apropriação do mesmo por cada 

organização participante ao longo de quatro anos de existência da Rede.  

O discurso institucional interno da Rede ANDI Brasil se materializou e se 

atualizou a cada discussão virtual dos sujeitos. Durante a discussão dos três 
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temas analisados, o tempo disponível para a prática do que se estava sendo 

discutido interferiu na produção do discurso. Aliás, tempo e dessemelhança entre 

os próprios sujeitos foram variáveis definidoras de encaminhamento das ações. 

Pode-se afirmar que o compromisso mútuo implícito nas relações não teria sido 

firmado se os sujeitos envolvidos não estivessem sob um mesmo contexto 

institucional ou não compartilhassem de um mesmo significado.  

Charaudeau considera que o contrato de comunicação, estabelecido 

implicitamente entre os sujeitos interactantes, está regido sob o princípio da 

influência, em que os sujeitos ao se comunicarem visam provocar uma reação 

naquele com quem se comunicam. O contrato de comunicação na Rede ANDI 

Brasil foi constituído com a interferência de um contexto voltado para o 

cumprimento das metas institucionais. Essa característica prevaleceu no discurso 

dos três temas. 

Se o significado das relações, das ações, de seus resultados e do conteúdo 

das interações é compartilhado por todos a um mesmo nível, o grau de 

apreensão dos conteúdos e de colaboração mútua tende a se elevar. Para se 

chegar a um nível de discussão sobre o de Bolsões de Pobreza, por exemplo, em 

que o compromisso com as metas, a qualidade das informações e a capacidade 

de manter a discussão dentro de seu foco eram altos ao ponto de todos 

concordarem em abortar a ação naquele período, foi necessário que as variáveis 

sistêmicas funcionassem bem, a significação partilhada e as competências 

discursivas fossem postas em prática. A suspensão da discussão do tema Bolsões 

de Pobreza na LISTA, após quatro meses de envio de mensagens, não significou 

a incapacidade de alcançar objetivos mediados pela comunicação virtual, mas, 

sim, uma decisão estratégica em decorrência das variáveis “tempo de realização 

da atividade” e “qualidade do resultado final”. Esses fatores, reconhecidos por 

todos os parceiros, foram também indicadores de uma cultura e de um princípio 

constituinte da personalidade institucional da Rede. 

Ainda tratando de características do sujeito e da Rede, pode-se afirmar 

que as competências discursiva, semiolinguística e situacional tratadas por 

Charaudeau como essenciais para a boa efetivação da relação contratual 

puderam ser concretizadas nas interações. Um dos aspectos observados para 

chegar a essa constatação foi a de que os participantes da Rede tinham o 

domínio do contexto em que estavam inseridos, da situação de comunicação que 
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compartilhavam, além do mesmo nível de habilidade de organização do discurso 

e de possuírem saberes comuns aos outros sujeitos – competência discursiva. Os 

sujeitos também estavam aptos para utilizar e reconhecer a forma dos signos 

utilizados na interação – competência semiolinguistica; de reconhecer o parceiro, 

de buscar referências para dar sustentação e credibilidade ao que estava sendo 

compartilhado e de organizar o discurso de modo a provocar uma reação do 

parceiro – competência situacional. 

Considerando rede como sistema, temos que as interações podem ter alta 

ou baixa qualidade a depender da funcionalidade dos parâmetros sistêmicos: 

composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade, organização, 

coesão e coerência. Não apenas as características e o comportamento dos 

sujeitos interactantes afetaram a dinâmica comunicacional da rede, mas a forma 

como a rede funcionou e a política estabelecida para a sua comunicação mediada 

por computador, através da lista de discussão, também foram fatores que 

contribuíram com a qualidade da interação e de seu resultado. Uma das variáveis 

importantes para a efetivação dessa contribuição e que faz parte do conjunto de 

parâmetros sistêmicos apresentados foi a composição da rede. Considerando 

composição como parâmetro que determina o transporte de informação, no caso 

da Rede ANDI Brasil,  todos os sujeitos tiveram o direito de se comunicar com o 

grupo sem a interferência de um moderador ou limite de quantidade de 

mensagens, situação que caracteriza o modelo “all channel network”.  

Embora sem hierarquia entre seus membros, verificou-se uma liderança 

em termos quantitativos da Secretaria Executiva a partir do número de 

mensagens enviadas, e qualitativos a partir tanto da forma de ocupação da 

palavra no campo enunciativo, quanto do modo de organização de seu discurso, 

que se caracterizou por ser orientador e referencial. Aliás, os modos de 

organização do discurso que prevaleceram no campo enunciativo foram o 

descritivo e o argumentativo, permitindo a defesa sutil de posicionamentos, 

sempre abertos à negociação e convocando à participação de todos os 

envolvidos.  

A análise do material e as teorias levantadas possibiitaram avançar em 

conclusões sobre benefícios da utilização do ciberespaço que vão além da 

conexão entre pessoas geograficamente distantes. Ficou claro que as 

características do ciberespaço, plataforma das interações, não foi fator limitante 
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do ato comunicativo, embora, em algumas situações, os sujeitos interactantes 

solicitassem o auxílio de outro meio de comunicação como as áudio-reuniões. 

Muito pelo contrário, a discussão da rede, por intermédio da lista de discussão, 

agregou o valor de arquivo textual ao e-mail, constituindo uma memória 

discursiva material que pode servir de documento de consulta para rever 

alternativas e tomadas de decisões. A virtualidade, neste caso, não impediu que 

as relações se fortalecessem nem que o alcance dos objetivos se tornasse mais 

difícil. A comunicação virtual, no caso da Rede ANDI Brasil, especificamente 

através da lista de discussão, foi fundamental para o desenvolvimento da Rede 

no ano de 2004, tanto como suporte comunicativo, como meio potencial de 

construção coletiva de conhecimento.  

Em relação à função da ferramenta lista de discussão, percebeu-se que a 

mesma serviu não só para vencer a barreira geográfica, mas também para surgir 

como espaço de fluxos de práticas sociais. O significado do espaço virtual, bem 

como sua finalidade se constituiu em saber compartilhado. Construiu-se, no 

ciberespaço e a partir das interações nele realizadas, um conhecimento coletivo 

específico e voltado para a prática social dos próprios sujeitos interactantes. 

Nas seqüências de e-mails que constituíram os temas, algumas variáveis 

interferiram no êxito da comunicação. A funcionalidade sistêmica, presente na 

Rede foi uma delas. O campo enunciativo, nossa matriz de análise, era apenas 

um dos subsistemas funcionando dentro de todo um universo. O resultado da 

prática discursiva revelou também o funcionamento de dois sistemas: o da rede 

e o da comunicação em rede. É a integralidade do universo sistêmico, capacidade 

de geração de subsistemas, que possibilita o subsistema “lista” desempenhar, 

entre várias funções, o de ambiente propício para a construção coletiva de 

conhecimento. 

Outra variável que interferiu na boa interação dos sujeitos foi a 

organização da rede, permitindo que a mesma se desenvolvesse e que os vários 

temas pudessem circular ao mesmo tempo. Foi notado, entretanto, que havia 

uma regra implícita na construção discursiva de cada mensagem enviada, 

relativa ao conteúdo das mesmas: embora houvesse a multiplicidade de 

assuntos, eles quase nunca ocupavam o mesmo corpo de mensagem, ou seja, 

cada assunto ganhava um e-mail próprio. 
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 No caso da Rede ANDI Brasil , o universo do subsistema  lista de discussão 

e dos subsistemas organizações não-governamentais em rede, a coesão e a  

coerência, que dela faziam parte, moldaram sua integralidade e por 

conseqüência sua funcionalidade. A coerência, característica que traz lógica às 

suas partes do sistema, foi sendo construída a partir da fundação da Rede ANDI 

Brasil, de seu planejamento institucional. A formulação de sua missão, objetivos, 

metas e produtos contribuíram mais tarde para a constituição de uma ordem 

psicossocial implícita que interferiu na “relação contratual” dos sujeitos 

interactantes, “parceiros” ao compartilharem das mesmas crenças e saberes 

norteadores da ação em rede. Além disso, a estrutura da rede e sua forma de 

funcionamento e seus princípios também ajudaram a consolidar e difundir uma 

cultura psicossocial entre seus membros. Compartilhando de uma mesma 

identidade, os sujeitos atribuíram significados comuns às atividades 

desenvolvidas, gerando um alto grau de compromisso mútuo. 

Esse compromisso evidenciou a coesão existente no universo, que 

caracteriza um “sistema onde encontramos conexões fortes o suficiente para 

mantê-lo no tempo”. Enquanto o número de conexões existentes na Rede revela 

sua estrutura, a qualidade de seus vínculos revela sua coesão. Coesão esta que 

fortalece a estrutura da rede e indica um certo grau de maturidade funcional. 

 Habermas, Freire e Maturana/Varela defendem que se constrói 

conhecimento a partir de uma interação orientada para ações coordenadas, para 

uma tomada de posição frente a uma determinada situação. A interação torna-

se, assim, o aspecto relacionado à comunicação e à organização em rede que 

facilita a construção coletiva de conhecimento. 

 Considerando a teoria da ação comunicativa de Jugen Habermas, 

orientada para intenções coletivas e a  dialogicidade defendida por Paulo Freire, 

essa comunicação, entretanto tem que estar relacionada à intenção entre 

sujeitos que buscam entendimento comum.  Uma vez que a “ação comunicativa” 

e a dialogicidade são bases para a construção do conhecimento; e que, nesse 

contexto os sujeitos interactantes objetivaram um entendimento comum ou 

resultaram em ação coordenada; pode-se afirmar que durante a interação dos 

sujeitos na lista de discussão redeandi_geral@yahoo.com.br,  houve construção 

coletiva de  conhecimento. 
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 A troca de e-mails, tanto materializou e comprovou saberes diversos e as 

competências dos sujeitos interactantes, bem como serviu de base para a 

construção de outros saberes, entre eles: a atuação articulada em rede; a prática 

do planejamento virtual e execução de fases de pesquisa; as particularidades 

geográficas dos sujeitos como fator de construção de identidade e dinâmica de 

funcionamento; a construção de conceitos para atender a objetivos específicos. 

Concluiu-se também que as performances discursivas dos nós da rede (as 

organizações parceiras) variaram em decorrência do tema abordado, o que quer 

dizer que a participação não é homogênea. De uma forma geral, a ocupação 

quanti-qualitativa do espaço comunicacional das agências representou o esforço 

de cada uma em construir entendimentos e práticas comuns, considerando, 

especialmente, suas dessemelhanças e limitações.  

 Em relação à ocupação da palavra no campo enunciativo, materializado 

nos gráficos gerados pela lexicometria, obtivemos dois tipos de macro 

resultados. O primeiro originado da observação do comportamento da discussão 

de um tema em relação ao tempo. O segundo originado da análise da 

performance de cada sujeito (em seus discursos) também em relação ao tempo. 

 No primeiro caso, resultado do tratamento do tema Bolsões de Pobreza, os 

gráficos revelaram que a Rede introduziu o tema a ser dicutido, concentrou-se 

em seu desenvolvimento e finalizou a discussão em quatro meses. O 

comportamento gráfico do discurso da Rede confirma a sequencia desses passos: 

enquanto que o primeiro e último meses são marcados graficamente pela pouca 

concentração de vocábulos básicos do tema (distantes da média zero, 

representado os momentos de introdução e finalização), os meses intermediários 

(período de desenvolvimento do tema em que os sujeitos estão mais focados no 

mesmo) se apresentam graficamente bem mais próximo à media zero.  A 

capacidade conclusiva da Rede é observada com este resultado gráfico, mas 

também com a contextualização do discurso obtida por meio da leitura das 

mensagens. No segundo caso, resultado do tratamento dos temas Extinção de 

GECTIPAs e Mês Composto, os gráficos revelaram a diversidade do 

comportamento discursivo dos sujeitos diante dos temas. A densidade vocabular, 

apresentada no resultado da lexicometria, que se materializa na forma de 

ocupação da palavra dos sujeitos durante as discussões terminaram por revelar 

participantes em grupos de discursos ora semelhantes, ora diferentes, ora em 
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maior densidade de participação, ora em menor. Também se chega à conclusão 

de que as performances dos sujeitos variaram de acordo com o tema discutido. 

Esse fato sugere que o modo de organização do discurso, bem como a 

participação dos membros não estiveram relacionados às formas concretas do 

ambiente comunicacional, o ciberespaço ou à utilização dos códigos lingüísticos 

da cibercultura, mas a fatores e contextos pessoais do comunicante ou 

institucionais da ONG a qual representavam. 

 Ao final do tratamento dos dados e análise dos resultados, esta pesquisa, 

além de confirmar a hipótese de que a comunicação mediada por computador 

entre organizações não-governamentais traz outras vantagens além de 

articulação e disseminação de informação, também serviu para compreender em 

que ambiente pode surgir construção coletiva de conhecimento, ainda que este 

ambiente não tenha sido criado com a intenção de promover o conhecimento, 

mas de servir de plataforma para práticas sociais. Preocupou-se aqui não com o 

processo individual dos sujeitos, mas com a analise de alguns elementos que 

facilitassem a construção do conhecimento em coletivo.  

 A primeira preocupação teórica foi a de fundamentar a conexão entre 

construção de conhecimento e interação comunicacional. Foi possível também 

desenvolver base teórica para a análise de discurso, uma vez que o objeto 

estudado se materializava em textos, e para a concepção de rede, considerada 

aqui como sistema. Além disso, a lexicometria foi utilizada como tratamento 

quanti-qualitativo dos dados textuais o que permitiu uma perspectiva objetiva 

dos resultados, acompanhada de sua contextualização por meio da leitura das 

mensagens.  

 Uma das maiores dificuldades durante a realização desta pesquisa foi a 

escassez de teorias desenvolvidas sobre o tópico “comunicação virtual e 

construção de conhecimento” em ambiente não educacional. Esta pesquisa, 

longe de esgotar a investigação sobre comunicação virtual e grupos organizados 

da sociedade civil, serve como contribuição a outras reflexões a respeito dessa 

prática e de seus potenciais benefícios. 

  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

97 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGÊNCIA UGA-UGA DE COMUNICAÇÃO. Disponível em agenciaugauga.org.br.  

ANDI. Disponível em www.org.br.  

ASSOCIAÇÃO COMPANHIA TERRAMAR. Disponível em www.ciaterramar.org.br.  

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL OFICINA DE IMAGENS. Disponível em 

www.oficinadeimagens.org.br. 

AUÇUBA-COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO. Disponível em www.aucuba.org.br.  

AZAMBUJA, Marcelo Schenk de. 2002. “O comportamento discursivo nas 

organizações: a comunicação nos Programas de Qualidade Total”. Revista 

Comunicação Organizacional. Disponível www.pucrs.br/famecos/geacor/ 

texto4.html, acessado em 04/08/2005. 

AZAMBUJA, Marcelo Schenk de. 2003. “A Análise do Discurso nas Organizações: 

Uma Abordagem de P. Charaudeau”. Revista Comunicação Organizacional. 

Disponível em http://www.pucrs.br/famecos/geacor/texto5-03.html, acessado 

em 04/08/2005. 

BAVA, Silvio Caccia. 2000. “O terceiro setor e os desafios do Estado de São Paulo 

para o século XXI”. Cadernos ABONG – ONGs identidade e desafios atuais. 

27:41-86 Campinas, São Paulo: Editora Autores Associados. 

BIMBER, Bruce. 1998. “The Internet and political transformation: populism, 

community, and accelerated pluralism”. Polity Journal. 31:133. Obtido em 

http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001377842, acessado em 03/03/2004. 

BOBBIO, Noberto. (1986). Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da 

política, Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

BOBBIO, Noberto. 1982. O conceito de sociedade civil, Rio de Janeiro: Edições 

Graal. 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. 1997. Introdução à análise do Discurso. 6ª ed. 

Campinas, SP: Editora Unicamp. 

CALLOU, Angelo Bras F. 2002. Comunicação rural, tecnologia e desenvolvimento 

local. Recife: Bagaço. 

CAMARGO, Mariangela Franco. 2001. Gestão do Terceiro Setor no Brasil. São 

Paulo: Futura. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

98 

CAMLONG, André. Lexicométrie – Mode d´emploi. Versão digital, 2004./ Stablex, 

version PC, 2004. 

CASTELLS, Manuel. 2003. “Internet e sociedade em rede”. In MORAES, Denis 

(org). Por uma outra comunicação. Rio de Janeiro: Record. pp. 255-288. 

CASTELLS, Manuel.  2001. A Sociedade em Rede.  A Era da Informação: 

economia, sociedade e cultura, v.1.  São Paulo: Paz e Terra. 

CIPÓ-COMUNICAÇÃO INTERATIVA. Disponível em www.cipo.org.br.  

CIRANDA-CENTRAL DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA 

ADOLESCÊNCIA. Disponível em www.ciranda.org.br.  

CORRÊA, Cynthia Harumy Watanabe. 2004. “Comunidades virtuais gerando 

identidades na sociedade em rede”. Revista eletrônica Ciberlegenda numero 13. 

Disponível em http://www.uff.br/mestcii/cyntia1.htm, acessado em 03/03/2004. 

DIMAGGIO, P., HARGITTAI, E., NEUMAN, W. R. e ROBINSON, J. P. Social 

“Implications of the Internet”. 2001. Annual Review of Sociology. pp. 307. Obtido 

em http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001041338, acessado em 

03/03/2004. 

DIONÍSIO, Ângela Paiva. 2004. “Análise da Conversação”. In MUSSALIN, F. & 

BENTES, A. C. (Orgs.) Introdução à Lingüística – Domínios e Fronteiras, v. 2. São 

Paulo, Ed. Cortez. pp. 69-100. 

DOWBOR, Ladislau. 2001. Tecnologias do conhecimento – os desafios da 

educação. Petrópolis, RJ: Vozes. 

EADE, Deborah. 2000. Capacity-building: an approach to people-centred 

development. Oxford, Oxfam GB.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. 1999. Dicionário Aurélio Eletrônico 

Século XXI, Versão 3.0. Nova Fronteira. 

FERREIRA, J. 2001. “A significação em listas de discussão: uma análise do 

discurso”. Colabora - Revista Digital da CVA-RICESU, v.1. 02:15 pags.  

Disponível em http://gemini.ricesu.com.br/colabora/n2/artigos/n_2/id04.php 

FREIRE, Paulo. 1977. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

GIRASSOLIDÁRIO-AGÊNCIA DE NOTÍCIAS EM DEFESA DA INFÂNCIA. Disponível 

em www.girassolidario.org.br.  

GIDDENS, Anthony. 1972. As Consequências da Modernidade. São Paulo: Editora 

UNESP. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

99 

HABERMAS, Jürgen. 1989. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro. 

KAMALIPOUR, Yahya R. 2002. Global Communication. Ontario, Canada: 

Wadsworth Group. 

LANDIM, Leilah. 2002. “Múltiplas identidades das ONGs”. In HADDAD, Sergio. 

(org.) Ongs e Universidades: desafios para a cooperação na América Latina. São 

Paulo: Abong; Peirópolis. pp. 17-50. 

LEMOS, André. 2002. “Aspectos da cibercultura – vida social nas redes 

telemáticas”. In PRADO, José Luiz Aidar. (org) Crítica das práticas midiáticas: da 

sociedade de massa às ciberculturas. São Paulo: Hacker Editores. Pp. 111-129. 

LEMOS, André. Agregações eletrônicas ou comunidades virtuais? Análise das 

listas facom e cibercultura. www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/agregacao.htm. 

Acessado em 20/07/2004. 

LÉVY, Pierre. 1999. O que é o virtual? São Paulo : Ed. 34. 

LÉVY, Pierre. 2003. “Pela ciberdemocracia”. In MORAES, Denis (org). Por uma 

outra comunicação. Rio de Janeiro: Record. pp. 367-384 

LÉVY, Pierre. 2003. Cibercultura. São Paulo : Ed. 34. 

LINDENBERG, Marc e BRYANT, Coralie. 2001. Going global – transforming relief 

and development NGOs. Boomfield, CT, USA: Kumarian Press, Inc. 

LOBO, Luiz. 1997. O que é esse tal de Estatuto? O novo direito da criança e do 

jovem. Rio de Janeiro, RJ: Lidador. 

MACHADO, Ida Lúcia. 2000. A Análise Discursiva Semiolingüística e a Tradução. 

Disponível em http://www.collconsultoria.com/artigo8.htm, acessado em 

12/12/2005. 

MANCE, Euclides André. 2000. A revolução da rede: a colaboração solidária como 

uma alternativa pós-capitalista à globalização atual. Petrópolis: Vozes, 

MARCON, Christian; Moinet, Nicolas. 2001.Estrategia – rede. Caxias do Sul : 

Educs. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. 2003. “Atividades de referenciação, inferenciação e 

categorização na produção de sentido”. In FELTES, H. P. M (Org) Produção de 

Sentido – Estudos Transdisciplinares. São Paulo: Annablume; Porto Alegre: Nova 

Prova; Caxias do Sul: Educs. pp. 239-262. 

MATHIS, Armin. A sociedade na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

100

Disponível em http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/luhmann_05.pdf, 

acessado em 04/08/2005. 

MATRACA-AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA INFÂNCIA. Disponível em 

www.matraca.org.br.  

MATURANA, Humberto R. e VARELA, Francisco J. 2004. A árvore do 

conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana; São Paulo: Palas 

Athena. 

MEZA, Rossy Lorena Laurencio. Internet como medio para el desarrollo social: 

una mirada desde los Centros Comunitarios de Aprendizaje Múltiple. Disponível 

em www.sociedaddelainformacionycibercultura.org.mx/congreso/Laurencio_ 

PonenciaALAIC.doc, acessado em 03/03/2004. 

MISSÃO CRIANÇA ARACAJU. Disponível em www.missaocriancaaracaju.org.br.  

MOEMEKA, Andrew A. 1994. Communication for development : a new pan-

disciplinary perspective.  New York, EUA : State University of New York Press. 

MORAES, Silvia Elizabeth. 2001. “A comunicação e suas funções no processo 

educacional: a contribuição da teoria da ação comunicativa de Habermas”. 

Revista eletrônica Outras palavras. v.1, n.1. Disponível em 

http://orbita.starmedia.com/~outraspalavras/artigo2.htm 

MORATO, Edwiges Maria. 2004. “O Interacionismo no Campo Lingüístico”. In 

MUSSALIN, F. & BENTES, A. C. (Orgs.) Introdução à Lingüística  – Fundamentos 

Epistemológicos, volume 3. São Paulo: Editora Cortez. pp.311-352. 

MUSSALIM, Fernanda. 2004. “Análise do Discurso”. In MUSSALIN, F. & BENTES, 

A. C. (Orgs.) Introdução à Lingüística  – Domínios e Fronteiras, v. 2. São Paulo, 

Ed. Cortez. pp. 101-142. 

NETO, Nogueira W. 1999. “A Convenção Internacional sobre os direitos da 

criança e a busca do equilíbrio entre proteção e responsabilização”. In CABRAL, 

Edson A. (org). Sistema de Garantia de Direitos – um caminho para a proteção 

integral. Recife: Cendhec. pp. 29-38. 

Oficina de Imagens/Rede ANDI. 2003. A Criança e o Adolescente na Mídia/MG. 

Pesquisa. Ano 3/ Número 3/ junho.  

ORLANDI, Eni P. 2001. Análise de Discurso – Princípios e procedimentos. 

Campinas, SP: Pontes, 3a edição. 

PAIVA, Vera Lucia M. Oliveira. 2004. “E-mail: um novo gênero textual”. In: 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

101

MARCUSCHI, L.A. & XAVIER, A.C. (Orgs.) Hipertextos e gêneros digitais. Rio de 

Janeiro: Lucerna. pp.68-90. Disponível em www.veramenezes.com/forum.pdf, 

acessado em 10/08/2005. 

PERUZZO, Cicilia Maria K. 1998. Comunicacao nos movimentos populares. 

Petropolis : Vozes.  

PINTO, Milton José. 1999. Comunicação e Discurso : introdução à análise de 

discursos. São Paulo :  Hacker Editores. 

PINTO, Rômulo César. 2001. Sociabilidade e Hiperdocumeto em Comunidades 

Virtuais de Estudo. Recife, Dissertação de mestrado em comunicação, UFPE, 

(mimeo). 

POSSENTI, Sírio. 2004. “Teoria do Discurso: um caso de múltiplas rupturas. In 

MUSSALIN, F. & BENTES, A. C. (Orgs.) Introdução à Lingüística  – Fundamento 

Epistemológicos, volume 3. São Paulo: Editora Cortez. pp.353-392. 

POSTER, Mark. 2003. “Cidadania, mídia digital e globalização”. In MORAES, 

Denis (org). Por uma outra comunicação. Rio de Janeiro: Record. pp. 317-338 

QIANG, Xiao. 2003. “Cyber speech: catalyzing free expression and civil society”. 

The Harvard International Review. 2a edição, 25:70-75. Disponível em 

http://hir.harvard.edu/articles/1126/, acessado em 03/03/2005. 

RONFELDT, D.F., ARQUILLA, J., FULLER, G. E., FULLER, M. 1998. The Zapatista 

"Social Netwar" in México. Santa Monica, CA: RAND. 

SÁ, Simone Pereira de. 2002. “Netnografias nas redes digitais”. In PRADO, José 

Luiz Aidar. (org) Crítica das práticas midiáticas: da sociedade de massa às 

ciberculturas. São Paulo: Hacker Editores. pp. 147-164 

SAMPAIO, Maria Cristina Hennes. 2002. Democracia, cidadania e produção de um 

espaço público democrático em tempos de globalização: práticas discursivas 

entre estado-sociedade no movimento grevista da educação em Pernambuco 

(1987-1990). São Paulo, Tese de Doutorado, USP, 365 p. 

SCHERER-WARREN, Ilse. 2002. Redes e sociedade civil global. In: HADDAD, 

Sergio (org) ONGs e Universidades: Desafios para cooperação na América Latina. 

São Paulo; Abong; Peirópolis. pp. 63-92 

SCHOLTE, Jan Aart. 2002. Civil society and democracy in global governance.  

Global Governance Journal. 3a edição, 8:281+. Disponível em 

www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2001/wp6501.pdf/, 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

102

acessado em 03/03/2004. 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. 2004. E-mail: um novo gênero textual. 

In: MARCUSCHI, L.A. & XAVIER, A.C. (orgs.) Hipertextos e gêneros digitais. Rio 

de Janeiro: Lucerna. p.68-90. 

VIEIRA, Jorge de Albuquerque. 2003. “Sistemas e Significação”. In FELTES, H. P. 

M (Org) Produção de Sentido – Estudos Transdisciplinares. São Paulo: 

Annablume; Porto Alegre: Nova Prova; Caxias do Sul: Educs. pp. 341-56. 

VILLASANTE, Tomas R. 2002. Redes e alternativas – estratégias e estilos 

criativos na complexidade social. Petrópolis: Vozes. 

WEARE, Christopher. 2002. The Internet and democracy: the causal links 

between technology and politics. International Journal of Public Administration. 

pp. 659. DisponObtido em http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5000756842, 

acessado em 03/03/2004.  

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES 

NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 

 

 

 

Maria Cecília Beltrão Raposo 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade Federal de 

Pernambuco como requisito parcial 

para a obtenção do título de Mestre, 

sob a orientação do Prof. Dr. Dacier 

de Barros e Silva. 

 

 

 

 

Recife, setembro de 2005 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

2 

 

 
R219c Raposo, Maria Cecília Beltrão 

 
Comunicação virtual entre organizações não-governamentais e 

construção de conhecimento: o caso da rede ANDI Brasil / Maria 
Cecília Beltrão Raposo. – Recife: O Autor, 2005. 

102 f., figs., gráfs. tabs. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 

Centro de Artes e Comunicação. Programa de Pós-graduação em 
Comunicação. Área de concentração: Mídia e Cultura, 2005. 

 
Inclui bibliografia e apêndice. 
 
1. Comunicação social. 2. Mídia e Cultura. 3. Internet – lista 

de discussão. 4. Sociedade em rede - organizações não- 
governamentais. 5. Comunicação virtual – construção do 
conhecimento. I. Título. 

 
302.2 CDD (20.ed.)     BCTG/2005-42 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

3 

 

 

  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

4 

AGRADECIMENTOS 
 

 
Ao Prof. Dr. Dacier de Barros e Silva, pela orientação, paciência, escuta e 
amizade construída ao longo do Mestrado. 
 
Ao Prof. Dr. Paulo Cunha, pelas primeiras orientações. 
 
Ao Prof. Dr. Luis Momesso, pelo grande apoio e presença. 
 

À Profª. Dra. Cristina Raposo, pela receptividade e explicações estatísticas. 
 

À Profª. Dra. Cristina Hennes, pela presteza e troca de idéias. 
 

À Profª. Dra. Zilda Maria Zapparoli, pelos e-mails esclarecedores para a utilização 
do software Stablex. 
 
À Coordenação e Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Pernambuco pela presteza. 
 
Às Profas. Dras. Isaltina Gomes e Cristina Teixeira pela disposição em ajudar. 
 
A Conceição Raposo, minha mãe, pela serenidade, cuidado e auxílio 
permanentes; ao meu pai, Leopoldo Raposo, pelos telefonemas de incentivo, 
grande apoio e presteza; ao meu irmão Leopoldo Júnior pela companhia nas 
madrugadas de estudo, ajuda na digitação e bom humor renovador. 
 
A Ana Maria e Marcelo Campelo, sempre presentes, pelo carinho essencial e 
disponibilidade constante e à Graça Cabral pela atenção e afeto. 
 
A Mônica Raposo Andrade, que, nos momentos mais críticos, oxigenou, muito 
oportunamente, meu espírito e minha mente. 
 
A Eliane Lemos pelas traduções. 
 
Ao Prof. Dr. Paul Nelson, cujas aulas me deram a primeira oportunidade de 
refletir sobre meu problema de pesquisa. 
 
À Secretaria Executiva da Rede ANDI Brasil, representada por Graziella Nunes e 
Nylcian Isaac, pela mediação e fornecimento de informações e ao Conselho 
Gestor da rede por conceder o acesso às mensagens para que eu pudesse tê-las 
como objeto de pesquisa. 
 
À ONG Auçuba – Comunicação e Educação, nas pessoas de Gorete Linhares e 
Michela Albuquerque, pela compreensão e apoio necessários à finalização desta 
pesquisa.  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

5 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A pesquisa versa sobre o uso da TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação  

por grupos organizados da sociedade civil que atuam em rede, especificamente 

por um conjunto de organizações que integram a Rede ANDI Brasil. Analisa a 

intercomunicação, mediada por computador, de onze organizações não-

governamentais (ONGs) de diferentes estados, e tem como objetivo tecer 

conclusões a respeito da construção coletiva de conhecimento. O estudo foca nas 

mensagens compartilhadas entre os sujeitos envolvidos a partir da utilização de 

uma lista de discussão privada da Rede ANDI Brasil, resgatando preocupações 

teóricas de Maturana/Varela, Freire e Habermas sobre a relação entre interação 

comunicativa e construção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: 1. Comunicação social. 2. Mídia e Cultura. 3. Internet – lista 

de discussão. 4. Sociedade em rede - organizações não-governamentais. 5. 

Comunicação virtual – construção do conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the use of CIT - Communications and Information 

Technology among organized groups of civil society who belongs to the Rede 

ANDI Brasil network. It analyses the intercommunication through Internet of 

eleven non-governmental organizations (NGOs) located in different Brazilian 

states. This study has the objective of drawing conclusions about building 

collective knowledge through virtual communication. It focuses on the messages 

shared among the NGOs subscribed in a discussion list, maintained by Rede 

ANDI Brasil, connecting theories of Maturana/Varela, Freire and Habermas about 

communicative interactions and knowledge building.  

 

Key words: 1. Social Communication. 2. Media and Culture. 3. Internet –

discussion list. 4. Society and network – non-governmental organizations. 5. 

Virtual Communication – knowledge building. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida desta pesquisa é a pergunta: que benefícios a 

comunicação mediada por computador (CMC) traz à sociedade além de servir 

como instrumento de articulação e de difusão de informação? O caminho em 

busca da resposta exigiu, primeiro, o conhecimento de um panorama das 

tendências de investigação sobre o assunto Internet e sociedade.  

Um vasto estudo dos sociólogos Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, Russell 

Neuman e John Robinson (2001) revelou que as pesquisas sobre as implicações 

sociais do acesso e do uso da Internet têm se concentrado em cinco temas 

principais: (1) desigualdade ou abismo digital, (2) comunidade e capital social, 

(3) participação política, (4) organizações e outras instituições econômicas, e (5) 

participação cultural e diversidade cultural. 

A primeira questão se refere à desigualdade de acesso e de produção 

relacionada à Internet entre a população mundial. Numa perspectiva global, é 

considerado que a difusão da conexão e de sua qualidade, a habilidade de 

selecionar informação, entre outros aspectos dependem, em grande proporção, 

do desenvolvimento econômico e investimentos que estão distribuídos 

desigualmente nas sociedades mundiais.  

 O segundo tema envolve a relação entre comunicação mediada por 

computador e fortalecimento ou enfraquecimento de relações humanas, 

discutindo o isolamento como efeito do uso da Internet ou a possibilidade 

concreta de construção de vínculos entre indivíduos e grupos.  

 A terceira tendência de pesquisa gira em torno do surgimento de um 

espaço público virtual e de uma comunidade política reengajada, mais 

deliberativa e mais igualitária possibilitada pelo aparecimento do “acesso 

democrático” à Internet. Mas também, por outro lado,  discute uma esfera com 

polarização política já dominada por quem mantém o poder no mundo fora da 

rede. 

  Os estudos envolvendo organizações e outras instituições, quarto tema, 

discute a interferência do uso da Internet tanto na cultura, estrutura e dinâmica 
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organizacionais, e nos grupos de trabalho, como nos resultados alcançados com 

o surgimento de novas estratégias e a formação e fortalecimento das redes. 

Por fim, a quinta variável temática se refere às alterações provocadas pelo 

uso da Internet no contexto cultural, englobando temas como massificação, 

indústria cultural, desconcentração dos canais mercadológicos e potencial 

técnico. 

  Os estudos envolvendo Internet e sociedade tomaram uma nova 

proporção quando a apropriação do ambiente Internet por grupos organizados da 

sociedade civil passou a se intensificar. Em 2000, Manuel Castells afirmou que “a 

maior parte dos movimentos sociais e políticos do mundo, de todas as 

tendências, usa a Internet como forma privilegiada de ação e organização” 

(CASTELLS, 2003:276). 

 Naturalmente, diante do abismo sócio-econômico entre as populações 

mundiais, parte dos movimentos sociais espalhados pelo mundo não se 

familiarizou com a Internet e não estará apta a dominá-la se não forem vencidas 

barreiras econômicas, políticas, culturais e sociais. De qualquer modo, no 

histórico dessa nova forma de comunicação entre esses grupos, algumas 

experiências já apontam a força do universo da comunicação virtual.  

A distribuição de informações através da Internet favoreceu, por exemplo, 

a organização da manifestação ocorrida na cidade americana de Seattle, em 

2002, contra a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial (POSTER, 

2003:330), considerada um marco histórico pela proporção que tomou e por 

seus resultados concretos.   

 Na China e no leste europeu, os movimentos de reforma política passaram 

a usufruir da conectividade e da rapidez da Internet para fortalecer as  

mobilizações, democratizar e expandir discussões em espaços públicos criados 

em ambientes característicos desse meio de comunicação.  

No México, o Movimento Zapatista utilizou a Internet como ferramenta 

estratégica para fortalecer a insurreição contra o governo, iniciada em 1994, no 

estado mexicano de Chiapas. Entre as experiências que servem de ilustração 

para o assunto, esta, sem dúvida, foi uma das que tiveram maior repercussão 

mundial uma vez que a campanha atraiu a atenção de ativistas e instituições 

internacionais. Segundo David Ronfeldt, John Arquilla, Graham Fuller e Melissa 
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Fuller (1998), os Zapatistas partiram para uma guerrilha em uma “revolução da 

informação”.  

A discussão sobre Internet e sociedade também acompanha outro tema: 

sociedade organizada em rede. Considerando que indivíduos e grupos dependem 

fundamentalmente da capacidade de comunicação e organização para 

conduzirem suas ações coletivas locais ou globais, cada vez mais o poder de 

ação social passou a se estabelecer a partir da formação de redes e da eficácia 

de sua comunicação. 

O problema de pesquisa aqui discutido permeia a forma de apropriação do 

ambiente virtual por grupos em rede e os benefícios de ter acesso, dominar a 

linguagem e o contexto da “cibercultura”, bem como usufruir de suas principais 

características: conectividade, interatividade e rapidez.  

Nesse contexto, concentrada no uso dessa tecnologia por grupos 

organizados da sociedade civil em rede, esta pesquisa incorpora uma nova 

variável temática a esta discussão: a construção coletiva de conhecimento a 

partir da comunicação mediada por computador.  

A motivação para a realização do estudo surge a partir da hipótese de que, 

sob a perspectiva da comunicação voltada para o desenvolvimento sócio-político- 

econômico, a comunicação virtual de grupos organizados da sociedade  em rede 

emerge como um poderoso instrumento, não apenas por possibilitar a produção, 

recepção e disseminação de informação com a rapidez, interatividade e 

conectividade da Internet, mas também por potencializar a construção coletiva 

de conhecimento. 

A associação entre comunicação em rede, via Internet, e construção 

coletiva de conhecimento vem sendo estudada, em grande parte, no campo da 

educação, tendo como objetos ambientes virtuais construídos com o objetivo 

específico de funcionar como ferramenta e/ou suporte do processo de ensino-

aprendizagem. Embora o foco central deste trabalho esteja na construção 

coletiva de conhecimento, não se trata de analisar um objeto destinado à prática 

educacional; mas, a práticas sociais.  

 Nessa perspectiva, algumas perguntas nortearam o aperfeiçoamento do 

problema: que aspectos relacionados à comunicação e à organização em rede 

facilitam a construção coletiva de conhecimento numa rede de organizações não-

governamentais (ONGs)? Como essa construção se estabelece por meio da 
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Internet em espaço não dedicado ao conhecimento formal? Que tipo de 

conhecimento é esse e como ele pode impactar as ações sociais?  

Na tentativa de responder essas questões e visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema, foi definido como objeto de pesquisa as interações 

sociais mediadas por computador da Rede ANDI Brasil através do conteúdo de 

suas mensagens, enviadas, por correio eletrônico, para a lista de discussão 

privativa da rede. A Rede ANDI Brasil reúne organizações não-governamentais, 

distribuídas em 10 estados brasileiros e o Distrito Federal, que atuam em prol da 

promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência no Brasil.   

O foco da análise esteve no conteúdo e na forma de comunicação da lista 

de discussão durante o período de março a novembro de 2004, tempo em que 

cerca de 1.000 (mil) mensagens foram compartilhadas e em que foi observada a 

discussão de temas relevantes para o alcance da missão da Rede ANDI Brasil.  

A escolha dessa rede como objeto de estudo se deu pelo fato de a mesma: 

(1) articular organizações em diferentes estados do país o que faz da Internet 

veículo imprescindível para a comunicação em rede, (2) ter metodologia 

consolidada em seus cinco anos de existência., (3) manter a Internet como meio 

essencial de execução de suas ações.  

 O trabalho se desenvolveu com base na teoria da “ação comunicativa” de 

Jügen Habermas, do “dialogismo” de Paulo Freire e na biologia da cognição de 

Maturana e Varela. A análise do contexto que relaciona tanto sociedade e 

formação de redes, quanto concepção de espaço de ação social incorporou 

considerações traçadas pelo sociólogo Manuel Castells.  

Com o objetivo e conhecer melhor os conceitos que envolvem 

“ciberespaço” e as características de suas ferramentas, especialmente os 

elementos que estão atrelados ao funcionamento de uma lista de discussão, 

foram resgatadas as contribuições de Pierre Lévy, além de Castells.  

 O corpus foi trabalhado com o auxílio da teoria semiolingüística do 

discurso de Patrick Cheraudeau e da lexicometria, método quanti-qualitativo de 

análise de dados textuais, que permitiu extrair uma descrição objetiva dos 

conteúdos das mensagens eletrônicas. 

 Esta dissertação está distribuída em cinco partes. A Parte I é dedicada à 

Rede ANDI Brasil, sua composição, finalidade, estrutura, funcionamento e sua 

forma de apropriação da Internet na comunicação entre seus membros. 
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Apresenta também a metodologia aplicada, o que inclui a constituição do corpus 

e a apresentação das bases metodológicas e teóricas da lexicometria e da análise 

do discurso a partir da teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau.  

A segunda delas traz um breve histórico da sociedade e sua tendência à 

formação de rede, analisando rede como sistema. Além disso, apresenta o 

conceito de “espaço de fluxos”, difundido por Manuel Castells, para o 

entendimento das mudanças ocorridas na passagem de uma ação em espaço 

concreto para o espaço virtual.  

 A terceira parte introduz o ambiente em que circulam as mensagens 

geradas na comunicação mediada por computador, o “ciberespaço”. O conceito 

de virtualidade, bem como a descrição de algumas ferramentas de operação 

neste ambiente são explorados.  

 A parte seguinte define construção coletiva de conhecimento e seus 

pressupostos, fundamentando-se em teorias que apontam a interação como uma 

de suas bases essenciais. Por fim, a Parte V traz a análise do corpus escolhido 

para ser tratado na pesquisa e seus resultados. 

  Trilhando este caminho esperamos ter contribuído para o melhor 

entendimento desse meio de comunicação e dessa infra-estrutura tecnológica 

multimídia em rede que é a Internet e da potencialidade de uso da lista de 

discussão como estratégia de peso na construção e condução de ações de grupos 

organizados da sociedade. 
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PARTE I 
 

 

1. A REDE ANDI BRASIL E SUA LISTA DE DISCUSSÃO 

 

1.1. Histórico e constituição 

 

A Rede ANDI Brasil se originou da ANDI–Agência de Notícias dos Direitos 

da Infância, uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sediada 

em Brasília-DF. Criada em março de 2000, a Rede ANDI Brasil foi fruto de uma 

visão estratégica da ANDI, que desejou multiplicar sua metodologia para outras 

instituições, estimulando-as a trabalhar em rede.  

Inicialmente formada por quatro organizações, a Rede ANDI Brasil agrega, 

hoje, onze instituições, incluindo a ANDI. Todas as organizações envolvidas são 

brasileiras, não-governamentais e sem fins lucrativos e estão espalhadas por dez 

estados e o Distrito Federal.  

Embora cada organização componente tenha missões distintas, elas 

mantêm os temas “comunicação” e/ou “educação” como foco de trabalho 

comum. A tabela 1 abaixo permite uma compreensão melhor destas 

características, a partir das respectivas missões e distribuição geográfica de cada 

agência. 

 

 

Tabela 1  - Organizações da Rede ANDI Brasil e suas missões institucionais 

Organização/ 
Região 

 
Missão Institucional 

Centro Oeste  
ANDI - Agência de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância (DF) 
 
Girassolidário - 
Agência de 
Notícias em Defesa 

Contribuir para a construção, nos meios de comunicação, de 
uma cultura que priorize a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
 
Consolidar uma cultura que priorize as pautas relevantes 
para a promoção e defesa dos direitos da infância e 
adolescência nos meios de comunicação do Mato Grosso do 
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da Infância (MS) Sul. 
Norte  

 
Agência Uga-Uga 
de Comunicação 
(AM) 

 
Contribuir para a formação cidadã de crianças e adolescentes 
do Estado do Amazonas, por meio de estratégias de 
educação, comunicação, participação e mobilização social, 
que respeitem a sociodiversidade, a etnodiversidade e a 
diversidade cultural.  

Nordeste  
 
Cipó - 
Comunicação 
Interativa (BA) 
 
 
 
Auçuba - 
Comunicação e 
Educação (PE) 
 
 
 
Associação 
Companhia 
TerrAmar (RN) 
 
 
 
Missão Criança 
Aracaju (SE) 
 
 
 
 
 
 
Catavento - 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental (CE) 
 
 
Agência de 
Notícias da 
Infância Matraca 
(MA) 

 
Criar oportunidade para o pleno desenvolvimento de 
crianças, adolescentes e jovens através do uso criativo, 
inteligente e estratégico de mais linguagens e processos de 
comunicação. 
 
 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças, 
jovens e adolescentes através do potencial pedagógico e 
mobilizador da comunicação, fomentando uma atitude 
socialmente responsável e cidadã. 
 
 
Contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes 
potiguares, utilizando estratégias de cultura, educação e 
comunicação, em consonância com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 
 
Garantir os direitos da criança e do adolescente através do 
enfrentamento à exploração do trabalho infantil, e incentivar 
e consolidar, entre os profissionais de comunicação, o 
surgimento de uma cultura jornalística que valorize e se 
comprometa com a promoção e o respeito aos direitos 
infanto-juvenis. 
 
 
Contribuir para a compreensão do papel educativo da 
comunicação, priorizando os processos formativos com 
crianças e adolescentes do semi-árido, buscando a 
democratização da produção e do acesso ao conhecimento. 
 
 
Contribuir para a consolidação de uma relação ética e 
transparente entre imprensa, seus profissionais, as 
organizações que atuam na área da infância, crianças e 
adolescentes e outros segmentos da sociedade, visando um 
mundo melhor para as crianças e adolescentes maranhenses. 
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Sudeste  

 
Associação 
Educacional e 
Cultural Oficina 
de Imagens 
(MG) 

 
Pesquisar, desenvolver e difundir métodos educacionais para a 
formação de adolescentes, educadores, comunicadores e 
agentes da sociedade civil, a partir do uso social e educativo dos 
recursos da comunicação, visando o desenvolvimento da 
sociedade. 

Sul  
 
Ciranda – 
Central de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância e da 
Adolescência 
(PR) 

 
Contribuir para a melhoria da realidade social da infância e da 
adolescência, estimulando a construção de uma cultura 
comunicacional responsável. 
 

 

Intimamente ligada à missão da ANDI - “contribuir para a construção, nos 

meios de comunicação, de uma cultura que priorize a promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente” (ANDI) -, a Rede ANDI Brasil adotou como 

objetivos: 

a) “Consolidar uma cultura jornalística que priorize a 

cobertura de temas que contribuam para a promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente;  

b) contribuir para o desenvolvimento de uma cultura nas 

instituições e entre os profissionais que atuam na 

área da infância e adolescência que valorize o diálogo 

ético e sistêmico com os jornalistas e que vise o 

desenvolvimento de ações permanentes de 

comunicação; 

c) apoiar a formação de estudantes universitários 

para atuarem como agentes de comunicação e 

mobilização social”. (ANDI) 

 

Fazer parte da Rede ANDI Brasil significa não apenas concordar com a 

missão e objetivos da mesma, mas também ser uma “agência da Rede”. Na 

prática, esse título significa estar comprometida com a realização de uma série 

de atividades comuns: produção de boletins eletrônicos e pesquisas; seleção e 
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classificação de notícias relacionadas ao tema criança e adolescente, veiculadas 

em jornais impressos locais; produção de clippings1 e pautas jornalísticas e 

mobilização. A tabela 2 relaciona essas atividades também chamadas 

comumente, entre as agências, de “produtos”. 

 

Tabela 2 - Atividades desenvolvidas pela Rede ANDI Brasil 

Atividades Descrição Público 
prioritário 

Produção do 
clipping A Criança 
e o Adolescente 
na Mídia 

 

Publicação eletrônica diária, enviada por e-
mail e que leva ao leitor o resumo das 
principais notícias do dia relativas à criança 
e ao adolescente e veiculadas pelos jornais 
da capital e do interior de cada estado. 

Imprensa, 
organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente e 
parceiros 

Edição do boletim 
Prioridade 
Absoluta 

Boletim eletrônico, enviado por e-mail, que 
difunde, semanalmente, uma agenda de 
acontecimentos relacionados à criança e ao 
adolescente em cada estado. 
 

Imprensa 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Pesquisas A 
Criança e o 
Adolescente na 
Mídia em 
Pernambuco 

Publicação impressa anual, desenvolvida 
por cada agência, e que constitui o 
resultado de um acompanhamento 
sistemático do tratamento que a mídia local 
em torno de temas relativos à criança e ao 
adolescente. Elas apresentam uma análise 
quanti-qualitativa sobre a cobertura 
jornalística dos principais jornais (capital e 
interior) de cada estado.  

Imprensa 
Universidades 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Banco de Fontes Relação online de projetos e organizações 
que desenvolvem ações sob a temática da 
criança e do adolescente. É produzido em 
parceria com a ANDI. 

Disponível 
online para os 
diversos 
públicos 

                    Fonte: ANDI 

 

Estruturalmente, em termos de recursos humanos, cada agência da Rede 

ANDI Brasil se caracteriza, basicamente, por ter uma equipe composta por dois 

profissionais de comunicação social e quatro estagiários. Um dos profissionais, o 

chamado “líder”, está ligado às tarefas de planejamento estratégico, mobilização 

de parceiros e de recursos para garantir a realização dos compromissos da rede. 

O segundo, denominado Jornalista Responsável (JR), está diretamente incumbido 

de operacionalizar as atividades na agência, com o apoio dos estagiários, os 

                                                 
1 Termo utilizado no Jornalismo para designar um conjunto de notícias jornalísticas que, depois de selecionadas 
e reunidas, passam a compor material de registro sobre um determinado tema.  
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quais deve supervisionar cotidianamente. Em algumas agências, o líder e o JR 

são as mesmas pessoas. Também, em alguns casos, outro profissional de 

comunicação ocupa o cargo de Jornalista Assistente (JA), cuja função é a de 

auxiliar o Jornalista Responsável. 

Na instância consultiva e deliberativa da Rede ANDI Brasil, encontra-se o 

Conselho Gestor (CG), que reúne todos os líderes das agências integrantes. O CG 

tem como função construir e gerir ações estratégicas, decidindo sobre os rumos 

do projeto. Existe ainda a Secretaria Executiva (SE), localizada em Brasília-DF, 

que centraliza a execução das atividades deliberadas pelo CG em seu 

planejamento estratégico.  Além disso, é tarefa da SE a coordenação de 

atividades nacionais e o gerenciamento das listas de discussão que envolvem o 

CG e os JRs. Ao tentarmos representar graficamente essa estrutura 

organizacional, chegamos ao organograma da figura 1: 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O organograma acima, embora seja uma tentativa de representar a 

estrutura organizacional da Rede ANDI Brasil, não a define em sua totalidade. 

Serve, entretanto, para clarear o entendimento de suas relações funcionais. A 

figura 1 apresenta um único nível hierárquico (linha vertical) após as agências: o 

Conselho Gestor, que, como já mencionado, é constituído por representantes das 

próprias agências e tem o caráter consultivo e deliberativo. A Secretaria 

Executiva não representa nível hierárquico. Estando horizontalmente situada 

entre as agências e o Conselho Gestor, ela surge como um assessoramento, 

AG1 AG2 AG4 AGn AG3 

CG 

SE 

Legenda: 
CG = Conselho Gestor 
SE = Secretaria Executiva 
AG = agências 

Figura 1 Organograma funcional da Rede 
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interagindo com as agências e funcionando como a representação da Rede ANDI 

Brasil em Brasília-DF. 

 
1.2. Os meios de comunicação da Rede ANDI Brasil 

 

A Rede ANDI Brasil se serve basicamente de três meios de comunicação 

em sua estrutura: encontros presenciais, telefone e Internet pela qual utiliza as 

ferramentas e-mails e listas de discussão. As listas de discussão são o meio mais 

utilizado por seus membros. Descrevendo a forma de utilização de cada um 

desses meios, temos que os encontros presenciais ocorrem uma vez por ano, no 

caso dos Jornalistas Responsáveis e do Conselho Gestor.  

Quanto ao telefone, ele serve tanto para conversas tradicionais privadas 

entre dois participantes, quanto para encontros coletivos por meio de áudio-

reuniões, que possibilita a conversa pelo telefone de todos os sujeitos da rede 

simultaneamente. As áudio-reuniões são convocadas em momentos específicos, 

para decisões estratégicas, quando a dinâmica da lista de discussão não atende à 

necessidade de sincronicidade entre o que deve ser discutido e o que deve ser 

realizado. E-mails individuais são trocados ocasionalmente, mas sua grande 

utilização está relacionada às listas de discussão. 

Ao todo, três listas de discussão foram criadas pela Rede ANDI Brasil 

destinadas exclusivamente a sua comunicação interna, quais sejam: 

 

(1) redeandi_conselhogestor@yahoogrupos.com.br: lista exclusiva para 

comunicação entre os membros do Conselho Gestor; 

(2) redeandi_geral@yahoogroups.com.br: destinada para a comunicação 

simultânea entre Conselho Gestor, jornalistas responsáveis e assistentes; 

(3) lista_redeandi@yahoogroups.com.br: que serve para comunicação 

entre os estagiários e monitores da rede.  

  

Até o fim desta pesquisa, as listas de discussão eram a principal forma 

encontrada pelas organizações parceiras para manter contato diário umas com 

as outras.  
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1.3. A contribuição da ANDI 

 

Até a finalização desta pesquisa, a ANDI era responsável por grande parte 

da postura institucional, personalidade e da dinâmica da Rede ANDI Brasil, uma 

vez que foi por ela criada. Fundada em 1992, pelos jornalistas Ambar de Barros e 

Gilberto Dimenstein, a ANDI adota como objetivo: contribuir para a “formação de 

uma cultura jornalística que investigue a situação de crianças e jovens brasileiros 

em situação de exclusão social, sempre sob a ótica de seus direitos” (ANDI). 

Ela se propõe a alcançá-lo, conduzindo um relacionamento com os meios 

de comunicação: oferecendo regularmente sugestões de pautas jornalísticas 

relacionadas ao universo da criança e do adolescente socialmente excluído. Além 

de provocar a imprensa com produtos jornalísticos e produção de pesquisas 

pertinentes ao tema de sua missão, coloca-se à disposição da mídia na 

investigação de fatos e personagens e serve de fonte para o fornecimento de 

informações necessárias à boa cobertura da notícia, como dados estatísticos 

relevantes para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

O discurso da ANDI tem se materializado nos seguintes produtos 

institucionais: 

(1) A pesquisa anual Infância na Mídia que traz o resultado da análise das 

notícias relativas à criança e ao adolescente publicadas em 50 jornais 

de maior circulação do país e que é divulgada anualmente. 

(2) O clipping de mesmo nome, Infância na Mídia, distribuído diariamente 

por e-mail. 

(3) O boletim Radicais Livres, mensal, que reúne as notícias publicadas por 

veículos produzidos por jovens ou dedicados a jovens.  

(4) A pesquisa A mídia dos Jovens, publicação anual resultado da 

investigação dos temas mais abordados pela mídia mais atuante em 

matérias de relevância social.  

(5) O Banco de Fontes que exibe, na home page da organização, uma 

relação de projetos e organizações que trabalham na área da infância e 

da adolescência. 
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(6) A Rádio pela Infância, publicação impressa e mensal, cujo objetivo é 

levar aos profissionais de rádio informações pertinentes ao universo 

infanto-juvenil. 

 
1.4. Contexto 

 
A ANDI surgiu em um contexto mundial de mudança de paradigma e de 

atitude em relação à concepção e ao tratamento legal dirigidos a crianças e 

adolescentes (público de zero a 18 anos segundo critérios da ONU – 

Organizações das Nações Unidas e adotados pela maioria dos países que dela 

fazem parte). Internacionalmente, essa mudança foi materializada em 1989, com 

a subscrição da Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, pelos países 

que compõem a ONU. 

 No Brasil, mais precisamente em 13 de julho de 1999, essa nova 

concepção se concretizou, primeiramente, em sua legislação, com a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto substituiu o Código de 

Menores2, criado em 1927, e passou a sugerir um tratamento legal e social mais 

condizente à tendência internacional. 

  Considerada uma das mais modernas leis de seu tempo, o Estatuto passou 

a requerer não apenas um domínio técnico por parte dos operadores do Direito, 

mas uma parceria com outros sujeitos e instituições para ser completamente 

implementado.  

Os propósitos dessa nova lei seria tratar a criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos, banindo a imagem de “sujeitos com cheiro de marginalidade” 

(NETO, 1999:34). Essa mudança de paradigma significaria, resumidamente, 

mudar o enfoque punitivo para o da prevenção, proteção e assistência. 

  Para a ANDI, as mudanças sugeridas pela nova lei deveriam refletir na 

imprensa. Em sua perspectiva, as ações de comunicação não seriam apenas 

atividades meio, mas elemento estratégico para o desenvolvimento humano, 

sendo ainda geradoras do direito público à informação de qualidade. (ANDI) 

 Em seu discurso institucional, a ANDI explicita que um dos motivos de sua 

criação foi a constatação de que a qualidade da informação pública disponível à 

sociedade, através dos meios de comunicação, não retratava a dimensão da 
                                                 
2 Código de Menores se constituía em um conjunto de normas que, até 1990, disciplinava o tratamento jurídico 
dispensado às crianças e aos adolescentes brasileiros. 
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questão da exclusão social de crianças e adolescentes nem os desafios a serem 

enfrentados pela sociedade para superar esses problemas envolvendo crianças e 

adolescentes brasileiros.  

 

“As pautas jornalísticas da época priorizavam as 

temáticas da violência e os `meninos de rua´estavam 

apenas nas páginas policiais, como ameaça à classe 

média, apesar da aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990. No rastro do ECA e como 

reação a esse quadro, a ANDI nasceu com o objetivo de 

cooperar com os profissionais de imprensa para que eles 

passassem a cobrir os temas relativos à infância e 

adolescência a partir de uma nova ótica - inspirada nos 

direitos legais da criança e do adolescente e nas políticas 

públicas”. (ANDI). 

 

1.5. Constituição do corpus 

 

No período de março a novembro de 2004, um total de 1.403 mensagens 

circulou nas três listas de discussão da Rede ANDI Brasil. Esta pesquisa tratou da 

análise de apenas uma delas: a redeandi_geral@yahoogroups.com.br, a ser 

chamada aqui de LISTA (em maiúsculas). O número de mensagens enviadas 

(937) e seu conteúdo foram os motivos que concorreram para escolhê-la como 

objeto de estudo. Ou seja, além de ser o coração comunicativo da Rede ANDI 

Brasil, os assuntos tratados estiveram diretamente relacionados às práticas 

sociais da rede. Até o fim desta pesquisa, a LISTA se destinava à comunicação 

dos Jornalistas Responsáveis, reunindo 40 pessoas. 

O corpus analisado se originou das 937 mensagens geradas, durante os 

meses de março a novembro de 2004. Nesse período de tempo, foi observado o 

surgimento da discussão de 7 (sete) “temas” principais. Para efeito didático 

deste trabalho, considera-se “tema” o conjunto de mensagens enviadas, cujo 

conteúdo revelava o desenvolvimento de um único assunto, em um determinado 

período de tempo, com marcas textuais apontando para começo, meio e fim de 

discussão. Em muitos casos, os temas foram rapidamente identificados a partir 
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da leitura do campo “assunto”, localizado no cabeçalho de cada mensagem 

eletrônica, em outros, apenas o conteúdo do corpo da mensagem revelou o tema 

a qual estava destinada. 

Os sete temas observados foram denominados de: 

 

a) Bolsões de Pobreza – tratou da discussão entre os membros da lista sobre 

a investigação que cada organização deveria realizar para identificar a 

geografia da pobreza nas capitais e/ou regiões metropolitanas dos estados 

envolvidos na rede. O objetivo era mapear os “bolsões de pobreza” em 

cada uma dessas localidades para alimentar o sistema de retenção de 

dados utilizados na pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia, realizada 

pela Rede. 

 

b) Extinção de GECTIPAs – discussão relacionada à polêmica extinção dos 

Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção ao 

Trabalhador Adolescente (GECTIPAs), instituídos em 2000 pelo Ministério 

do Trabalho e extintos pelo mesmo em 15 de outubro de 2004.  

 

c) Relacionamento pessoal: mensagens de cunho pessoal dos participantes 

da LISTA, que destoa do conteúdo profissional e revela um vínculo afetivo 

de amizade entre os membros das organizações envolvidos. 

 

d) Pesquisa 2004/2005: troca de informações a respeito do encaminhamento, 

em cada estado, das pesquisas realizadas em 2004 e que estavam sendo 

finalizadas em 2005. 

 

e) Empauta: O “Empauta” é um sistema informatizado de tratamento e 

armazenamento de dados textuais que serve como uma das fontes para a 

produção das pesquisas anuais da Rede ANDI Brasil. O funcionamento 

desse sistema foi muito discutido em 2004 pelos membros da LISTA por 

ter sofrido alterações.  
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f) Outros: Mensagens que versavam sobre diversos assuntos, aleatórios e 

que não configuravam uma discussão com um número grande de 

interações. 

 

g) Mês Composto: discussão a respeito da metodologia estatística adotada 

para a seleção de dados da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia. 

 

Após observados, foram levantados critérios para seleção dos temas a 

serem trabalhados nesta pesquisa, quais sejam: (a) diálogos que facilmente 

fossem identificados como tema, ou seja, que não permitiam desvio de assunto 

tratado; (b) diálogos que estivessem relacionados aos produtos desenvolvidos 

pela Rede; (c) que indicassem um início e um fim dentro de um determinado 

período de tempo; (d) assunto que impactasse diretamente na missão da Rede, 

que não tratasse apenas de informação repassada ou de problemas técnicos do 

sistema de informática; (e) que apresentasse o envolvimento da maioria dos 

todos os membros da Rede com pelo menos uma mensagem. 

Entre os temas enumerados, quatro deles atendiam aos critérios: Pesquisa 

2004/2005, Extinção de GECTIPAs, Bolsões de Pobreza e Mês Composto. Por 

considerar que a análise poderia ser realizada, sem prejuízos, com três dos 

temas, foi excluído aleatoriamente o Pesquisa 2004/2005. A relação entre os 

temas, duração da discussão e quantidade de mensagens originadas por cada 

um pode ser observada na tabela 3 abaixo: 

 
 

Tabela 3 Relação de temas, período de envio e quantidade 
de mensagens geradas pela lista de discussão da Rede ANDI Brasil 

Temas Período de envio de mensagens* Qtd. De 

analisados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mens. 

Bolsões de Pobreza          54 

Extinção de GECTIPAs          17 

Mês composto          16 

Pesquisa 2004/2005          27 

*Os números correspondem aos meses: 1=março; 2=abril; 3=maio;4=junho; 
5=julho;6=agosto; 7=setembro; 8=outubro e 9=novembro. 
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Após a identificação de temas observados na LISTA, os textos eletrônicos 

foram agrupados por tema em pastas “Outlook Express” (MICROSOFT, 2000). 

Em seguida, cada um foi transferido para o editor de texto eletrônico “Word for 

Windows” (MICROSOFT, 2000) compondo documentos em separado.  

 Para cada tema foi aberta uma pasta eletrônica, onde ficaram 

armazenados quatro arquivos: (1) o bruto das mensagens em seu formato 

original; (2) as mensagens em ordem cronológica crescente sem o cabeçalho 

com as informações de origem, destino, data e assunto; (3) arquivos por sujeito, 

armazenando as mensagens que cada membro escreveu, e (4) o arquivo final, a 

partir da exclusão de mensagens repetidas. Cada arquivo final constituiu o 

corpus analisado.  

 

1.6. Matriz teórica de análise discursiva 

 

Os textos da lista de discussão são considerados nesta pesquisa a 

materialização da comunicação entre os sujeitos da Rede ANDI Brasil. A partir 

desse entendimento,  tornou-se interessante a construção de uma matriz teórica 

de análise desse registro material. Para alcançar esse propósito, buscou-se uma 

das teorias da análise do discurso3 (AD) que pudesse auxiliar a investigação. 

Procurou-se ter instrumentos suficientes para conhecer os modos de organização 

do discurso (configurações pelas quais o discurso se manifesta) e identificar 

marcas textuais que apontassem para uma construção coletiva de conhecimento. 

 Para a investigação da lista de discussão em questão, foi selecionada a 

teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau por relacionar o ato discursivo a 

práticas sociais, permeando a construção de conhecimento. Para Charaudeau, 

segundo Azambuja (2003), o ato de linguagem é uma síntese das relações entre 

interactantes, e o discurso é contextualizado por fatores de caráter psicossocial e 

linguageiro. Ele relaciona três modos de comportamento discursivo e defende 

também que as relações entre os sujeitos interactantes estão permeadas por 

contratos e estratégias condicionadas pelas circunstâncias de discurso. 

                                                 
3 Discurso é a atividade comunicativa que tem um lugar, uma data, um produtor e,geralemtne, um ou vários 

ouvintes (DUCROT, 1987:12 apud AZAMBUJA).  
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 Charaudeau defende que um dos comportamentos está relacionado à 

identificação do sujeito interpretante com o público para quem é destinada a 

mensagem; outro à identificação do sujeito com a idéia passada pelo locutor e, 

por fim, aquele em que não há a pretensão de incitar o sujeito interpretante a se 

identificar com o público ou aceitar uma idéia mas, sim, de ouvir a narrativa de 

uma seqüência de fatos. Os comportamentos foram batizados, respectivamente, 

de alocutivo, elocutivo e delocutivo.  

 

”A modalidade alocutiva, segundo Charaudeau 

(1992:579), implica em um locutor e interlocutor, e 

precisa a maneira como o locutor impõe uma proposição 

ao interlocutor. O comportamento alocutivo tem por 

efeito incitar o sujeito interpretante a se identificar com 

uma imagem ideal de destinatário, funcionando como 

agente de uma ação, onde ele será ao mesmo tempo o 

beneficiário. O modo elocutivo não implica no 

interlocutor no ato locutivo. Indica a maneira como o 

locutor revela sua posição frente à proposição que lhe é 

enunciada. O comportamento elocutivo tem por efeito 

incitar o sujeito interpretante a se identificar com a 

imagem de mundo apresentado pelo enunciador(...). Por 

sua vez, o modo delocutivo trata de proposições. O 

propósito existe em si mesmo e se impõe aos 

interlocutores no seu próprio modo de ‘dizer’. O 

comportamento delocutivo é caracterizado pela 

impessoalidade, conservando todos os sinais exteriores 

de distanciamento, no momento em que o enunciador 

deixa de ser explicitamente o sujeito empírico para se 

tomar o narrador de uma história ou a figura anônima do 

sujeito que apresenta os fatos, simuladores da ordem 

normal do mundo”. (AZAMBUJA, 2002) 
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 Os conceitos selecionados na teoria de Charaudeau para análise dos textos 

da lista de discussão foram: contrato de comunicação e seus componentes, e 

competências do sujeito. O contrato de comunicação se refere à parceria que, 

segundo Charaudeau, os sujeitos estabelecem entre si, e que é determinada por 

uma identidade psicológica e social. Através da interação e da relação contratual, 

os parceiros estabelecem seus papéis sociais e os reconhecem.  

 Os componentes que atuam nessa relação contratual são: de caráter 

comunicacional, ou seja, a situação real onde os parceiros interagem; de caráter 

psicossocial, relativo às normas conduzidas pelos sujeitos e reconhecidas por 

eles, e de caráter intencional, que se refere à imagem que os sujeitos 

interactantes têm de si e que os conduz a uma construção de conhecimento, 

constituído pelas intenções. 

 Ainda segundo a teoria de Charaudeau, além dos componentes da relação 

contratual, os sujeitos devem ser portadores de três competências: (1) 

discursiva, (2) semiolingüística e (3) situacional. A primeira diz respeito à 

aptidão do sujeito de identificar e saber utilizar os procedimentos discursivos na 

interação entre os parceiros. Especificamente, o sujeito tem que ter domínio 

sobre o enunciado4 que constrói em função da situação de comunicação que 

compartilha; além de saber de que modo irá organizar o discurso segundo a sua 

finalidade (descritiva, narrativa, argumentativa, enunciativa) e, por fim, o sujeito 

tem que possuir saberes comuns aos outros sujeitos para que possam 

compreender uns aos outros. 

 A segunda competência que o sujeito deve portar para poder interagir com 

os parceiros é a semiolingüística, a de reconhecer e manipular a “matéria 

lingüística” em circunstâncias de discurso. “O sujeito tem que estar apto para 

saber utilizar e reconhecer a forma dos signos, suas regras de combinação e seu 

sentido, sabendo que estes são empregados para exprimir uma intenção de 

comunicação” (MACHADO, 2000). A terceira e última competência tem a ver com 

a capacidade de reconhecer o seu parceiro e de construir seu discurso em função 

de sua identidade.  Esta competência se associa à relação contratual, estando 

condicionada aos princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação. O 

princípio da alteridade no ato de linguagem permite um reconhecimento dos 

                                                 
4 Enunciado é a seqüência de signos, que pretende transmitir um certo sentido ao destinatário.  
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parceiros com suas diferenças e semelhanças. No princípio de pertinência, os 

sujeitos do discurso buscam suas referências para dar sustentação e 

credibilidade ao que está sendo comunicado. O princípio de influência está ligado 

à intencionalidade do sujeito que fala e que tem como objetivo provocar uma 

certa reação no parceiro. O princípio de regulação, intimamente ligado ao 

anterior, respalda-se na premissa de que toda ação provoca uma possível 

reação, no caso da teoria de Charaudeau, uma “contra-influência”.  

 
1.7. A lexicometria 

 

A análise também lançou mão da lexicometria como método e o programa 

STABLEX, versão PC 2004 (CAMLONG, 2004) como plataforma de seu 

processamento. Enquanto a análise do discurso serviu para conhecer os modos 

de organização do mesmo, a lexicometria possibilitou analisar, objetivamente, as 

contribuições de cada sujeito interactante na rede, bem como o comportamento 

da discussão durante um determinado período. 

 A lexicometria surge da confluência da lingüística com a estatística e 

consiste em trabalhar dados textuais de forma automatizada, permitindo um 

estudo sistemático e exaustivo do vocabulário que constitui as diferentes partes 

do corpus, reorganizações formais do vocabulário de um determinado corpus e 

uma leitura analítica a partir da interpretação de gráficos e tabelas.  

 O método faz uso da distribuição de freqüência de palavras e da média de 

uso e peso de vocábulos em um determinado contexto. Uma de suas vantagens 

método é o de serem rigorosamente imparciais os dados descritivos que 

subsidiam a interpretação. Trata-se, enfim, de uma descrição objetiva e não 

subjetiva. A lexicometria é bastante útil para o estudo de textos, especialmente 

para a análise do discurso.  

 O programa STABLEX possibilitou a aplicação da lexicometria com o auxílio 

de tecnologia informatizada. Ele permitiu um critério científico no tratamento de 

dados textuais, possibilitando resultados exatos quanti-qualitativos de análise de 

material digitalizado. Através do STABLEX foi possível processar o texto 

sistematicamente, ordená-lo e indexá-lo. Mediado pelo computador, todas as 

palavras foram listadas assim como suas freqüências e ocorrências em 

determinado texto. 
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 Para o tratamento lexicométrico, processado pelo Stablex, os corpora 

foram desmembrados em variáveis. No caso dos temas Extinção de Gectipas e 

Mês Composto, cada uma das variáveis representou um sujeito interactante. O 

primeiro tema originou 9 (nove) variáveis, ou seja, nove pessoas participaram da 

discussão. O segundo tema foi constituído por 7 (sete) variáveis, uma vez que 

sete sujeitos se manifestaram. O tema Bolsões de Pobreza, por sua extensão, foi 

analisado de forma diferenciada. As variáveis foram formadas a partir da seleção 

dos meses em que as interações ocorreram, em ordem temporal crescente. 

Assim, cada variável observada no tema Bolsões de Pobreza correspondeu ao 

mês (abril, julho, agosto e setembro) em que o tema foi ponto de pauta.  

 O formato digital do texto facilitou a preparação dos mesmos para 

servirem de dados ao software. Antes de serem processados, ocorreu a 

harmonização (uniformização) gráfica5 do texto e a combinação de palavras para 

se evitar, no processamento computacional, mais de uma entrada para o mesmo 

item lexical. Além disso, durante o tratamento dos diálogos para serem inseridos 

no programa, foram extraídas as informações/caracteres que constituem os 

cabeçalhos dos e-mails: “para”, “de”, “cc”, “cco” e “assunto”.  

Preparados os três conjuntos de variáveis, relativos a três diferentes 

temas, os corpora foram transformados em documentos “.TXT” e processados 

pelo Stablex, em sua primeira fase: a confecção de um “dicionário temático” (a 

exemplo da relação de palavras na tabela 4) a partir do recenseamento de todos 

os léxicos dos e-mails compartilhados. Construídos os dicionários, a segunda fase 

do processo foi a constituição de planilhas eletrônicas no programa Excell 

(MICROSOFT, 2002). A partir desse ponto, três tabelas foram confeccionadas na 

LISTA: tabela do recenseamento lexical (denominada Lexique), Tabela de 

Distribuição de Freqüência (TDF) e a Tabela de Desvio Reduzido (TDR), conforme 

reprodução abaixo, por meio das tabelas 4, 5 e 6, respectivamente.  

 

                                                 
5 A harmonização gráfica é a adequação da forma gráfica dos vocábulos ao formato processado pelo programa 
sem alterar o sentido da palavra e o contexto do corpus. 
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Tabela 4 - Léxicos, ocorrências e incidências nas variáveis 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 
 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 
matérias 40 7 6 4 5 
jornais 15 1 4 0 6 
teste 12 2 3 2 1 

empauta 11 6 3 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 

número 9 1 2 0 3 
agências 8 0 4 0 2 
Análise 7 0 1 0 2 
Mês 7 0 2 0 3 

Metodologia 7 2 1 0 2 
composto 5 0 1 0 2 
datas 5 2 2 0 0 

encontradas 5 1 3 0 0 
levantamento 5 0 1 0 3 

palavras-chaves 5 1 3 0 0 
universo 5 0 2 0 2 
matéria 4 0 0 3 0 
resultado 4 0 0 0 0 

 

Rang Occ Nbre Fréq T1 T2 T3 T4 
1 347 1 347 17 165 137 28 
2 337 1 337 10 126 162 39 
3 317 1 317 14 135 139 29 
4 303 1 303 13 131 136 23 
5 236 1 236 11 92 116 17 
6 155 1 155 6 61 78 10 
7 144 1 144 9 67 60 8 
8 135 1 135 9 51 66 9 
9 266 2 133 19 98 126 23 
10 128 1 128 5 46 66 11 
11 121 1 121 1 52 57 11 
12 106 1 106 7 50 40 9 
13 97 1 97 3 36 49 9 
14 83 1 83 4 38 31 10 
15 81 1 81 1 33 37 10 
16 70 1 70 3 28 34 5 

 
“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 

“Nbre” = número de vocábulos com certa freqüência; “Fréq” = freqüência 
 

Tabela 5 - Distribuição de Freqüência (TDF) 
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A tabela 4 apresenta o número de ocorrências de cada um dos vocábulos 

durante o período de discussão do tema e, quantitativamente, a utilização dos 

vocábulos, durante a troca de mensagens, por cada sujeito interactante, 

chamados, nesta pesquisa, de variáveis. Na tabela 5, a de Distribuição de 

Freqüência (TDF), “Rang” é o ranking decrescente dos vocábulos em número de 

ocorrências “Occ” e “Nbre” é o número de repetição da freqüência lexical “Fréq”. 

A TDF permitiu verificar os vocábulos de maior freqüência e ocorrência total e  

por variável (sujeito interactante), além de servir de matriz para a Tabela de 

Desvio Reduzido (TDR). A TDR, tabela 6, é uma matriz de medidas algébricas 

com a qual se pode determinar o sentido da distribuição dos vocábulos nas 

variáveis (teste da normalidade), o peso lexical e o sentido vetorial dos pesos 

(densidade da variação). “O sentido refere-se à localização dos espaços de 

concentração da distribuição dos vocábulos e os limites da dispersão em torno da 

média ´0´” (SAMPAIO, 2002), conforme mostra a escala abaixo. 

Rang Fréq T1 T2 T3 T4 
1 0,260 0,530 2,136 -2,242 -0,163 
2 0,228 -1,222 -1,676 0,957 2,169 
3 0,293 0,084 0,250 -0,581 0,540 
4 -0,213 -0,026 0,473 -0,206 -0,454 
5 -0,131 0,257 -0,906 1,135 -0,616 
6 -0,542 -0,275 -0,641 1,212 -0,838 
7 0,150 1,139 1,127 -0,918 -1,198 
8 0,476 1,341 -0,969 0,797 -0,692 
9 1,413 2,264 -1,670 0,620 0,199 
10 -0,097 -0,231 -1,366 1,383 0,116 
11 -0,978 -1,890 0,241 0,361 0,311 
12 0,724 1,156 1,101 -1,600 0,067 
13 -0,207 -0,595 -0,954 0,997 0,345 
14 0,688 0,223 0,718 -1,487 1,234 
15 -0,224 -1,366 -0,210 0,037 1,316 
16 -0,169 -0,014 -0,321 0,520 -0,354 

“Rang” = ranking dos vocábulos; “Fréq” = freqüência; 
 “T1” a “T4” = variáveis 

Tabela 6 - Desvio Reduzido (TDR) 
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“O valor do desvio reduzido permite a localização dos espaços de 

implantação dos vocábulos e a determinação de sua qualidade e 

representatividade. O peso lexical, quando positivo, expressa uma escolha 

preferencial; quando negativo, uma rejeição; e nulo, um emprego normalizado 

em torno da média. A densidade é expressa pela escala aritmética que situa a 

massa lexical (número de ocorrências ou de freqüências de emprego de 

vocábulos) sobre o eixo das abscissas (coordenadas horizontais) e os pesos 

lexicais sobre o eixo das coordenadas” (CAMLONG apud SAMPAIO, 2002:82). 

 Após a confecção da TDF e TDR e para possibilitar, na análise, a 

comparação de pesos de vocábulos temáticos nas variáveis, foi realizada uma 

“lematização”: discriminação dos itens lexicais a partir de um reagrupamento 

predeterminado de vocábulos para formar um novo vetor e pesá-lo para 

determinar suas características e o lugar que ele ocupa na variável (CAMLONG 

apud SAMPAIO, 2002:88). A técnica de lematização é feita automaticamente 

pelo software Excell (MICROSOFT, 2000) a partir da seguinte fórmula: 

{=((LC(-1)-LC(-2)*L1C/RAIZ(LC(-2)*L1C*L2C))} 

 Na fórmula acima, LC(-1) e LC(-2) são os valores relativos das freqüências 

da variável e das freqüências globais, respectivamente; L1C e L2C são os valores 

Escala 1 (SAMPAIO, 2002:82) 

Figura 2 Escala aritmética que situa a massa lexical 
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absolutos das probabilidades da variável. Para a lematização foram selecionados 

substantivos que melhor servissem para qualificar o tema discutido e que 

apresentassem número de freqüências e ocorrências nem muito altos nem muito 

baixos.  
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PARTE II 
 
 

2. SOCIEDADE E REDE 

 

2.1. Organizações não-governamentais 

 

Os sujeitos interactantes desta pesquisa são organizações não-

governamentais: instituições privadas e sem fins econômicos. Longe de ser um 

termo de natureza jurídica, uma organização não-governamental, cuja sigla 

“ONG” é amplamente difundida nacionalmente, está relacionada a fatores 

históricos.  

 A missão das primeiras organizações dessa natureza, no mundo, esteve 

geralmente associada ao desejo de indivíduos de assistir voluntariamente a 

pessoas em situações emergenciais. Na América Latina, entre as décadas de 70 e 

80, o mundo acompanhou o fortalecimento de movimentos sociais a favor da 

queda de regimes ditatoriais, o que estimulou a formação de organizações não 

lucrativas com forte cunho político partidário. No Brasil, essas organizações 

surgiram como contraponto à atuação do governo em momento de luta da 

sociedade por sua reestruturação e pela aquisição de direitos político-sociais. 

 Esse histórico fez com que o termo ONG se tornasse uma “ficha simbólica” 

(GIDDENS, 1972), um selo representativo de luta política de grupos da 

sociedade. O imaginário coletivo compôs o sentido de ONG dentro do contexto de 

reivindicação, militância e conquista de direitos. A utilização do espaço público 

por grupos organizados da sociedade teve seu ápice na década de 80 com as 

manifestações pelas eleições diretas para presidente, que ficaram nacionalmente 

conhecidas pelo grito “Diretas Já!”. Mas foi na década de 90 que as ONGs, em 

todo o mundo, sofreram um rápido crescimento tanto em número quanto em 

visibilidade.  

 Um olhar mais atento ao ambiente de que estas organizações sociais 

fazem parte é suficiente para perceber as diferenças ideológicas de dois grupos 
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de organizações sem fins lucrativos. O primeiro grupo se caracteriza por manter 

o desenvolvimento de ações políticas voltadas para a ampliação e criação de 

direitos, para a atuação em defesa da cidadania e para a busca de um 

desenvolvimento social e humano sustentável a partir da promoção de espaços 

de discussão política. O segundo está inserido no ambiente de organizações que 

se caracterizam basicamente pela prestação de serviços públicos, sem ênfase na 

discussão político-social de aquisição e efetivação de direitos. 

 

2.2. Organização em rede 

 

A forma de organização em rede da sociedade não é recente. 

Historicamente, as organizações não-governamentais trazem a característica e o 

valor de se trabalhar coletivamente. Leilah Landim (2002:26) constata que a 

partir dos anos 70, as redes de organizações se consolidaram e criaram um 

campo de identidade comum.  

 A teia de relações das ONGs ultrapassa a esfera local a qual pertencem e 

estabelece relações globais. A relação das ONGs com a sua capacidade de 

interagir em diversas direções com diversos sujeitos faz parte de sua natureza, 

como explica Landim: 

 

“...pode-se pensar que as ONGs formam-se como um 

campo de organizações, agentes, práticas, crenças e 

discursos, constituído por três feixes de relações: para 

baixo, com as bases; horizontalmente, entre si; e, para 

cima, com as agências de cooperação. Estas últimas 

serão, inclusive, fundamentais na própria conformação 

do campo, promovendo articulações entre 

“contrapartes”, reuniões internacionais, debates de 

natureza políticas sobre linhas de atuação...” (LANDIM, 

2002:27) 

 

Nos anos 80, as articulações, para assumir uma identidade 

institucionalizada, passaram a contribuir para dar solidez e concretude ao novo 

fenômeno organizacional. Dessa forma, “as ONGs chegam à primeira metade dos 
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anos 90 com um forte e enraizado capital de relações construído na sociedade 

brasileira” (LANDIN, 2002:28). Para Manuel Castells, atualmente, a organização 

em rede representa papel central na “sociedade da informação”, constituindo a 

“nova morfologia social de nossas sociedades” (CASTELLS, 2001:497). 

Segundo Scherer-Warren (2002) essas relações são uma tendência das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais em pensar suas 

articulações e intercâmbio mútuos enquanto redes. Para Castells, essa nova 

estrutura da sociedade e a lógica na qual ela opera interferem na maneira na 

qual se realizam as ações. 

 

“A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de 

cada rede em relação às outras são fontes cruciais de 

dominação e transformação de nossa sociedade: uma 

sociedade que, portanto, podemos apropriadamente 

chamar de sociedade em rede, caracterizada pela 

primazia da morfologia social sobre a ação social”. 

(CASTELLS, 2001:497) 

 

2.3. Configuração das redes 

 

Mance (2000:24) entende rede como uma articulação entre diversas 

unidades que, através de certas ligações trocam elementos entre si, 

fortalecendo-se reciprocamente. Castells define rede como “conjunto de nós 

interconectados”, sendo um “nó cada ponto no qual uma curva se entrecorta” 

(CASTELLS, 2001:498). 

De acordo com a lógica de Castells, cada nó exerce várias funções 

consideradas estratégicas na rede e suas características estão relacionadas ao 

tipo de função desempenhada. “As funções a serem preenchidas por cada rede 

definem as características dos lugares que se tornam seus nós privilegiados” 

(CASTELLS, 2001:498). 

 A lógica de nós é compartilhada por David Ronfeldt, John Arquilla, Graham 

Fuller e Melissa Fuller (1998) que, investigando sobre os modelos em que podem 
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se dar as atuações em rede via Internet, resgataram três representações gráficas 

básicas de rede dos estudos de William M. Evan6 (1972): 

 

 

Figura 3 Configurações básicas de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira forma de rede foi denominada “the chain network” ou a rede 

em cadeia (tradução livre), em que seu conteúdo percorre uma linha com 

extremidades que não mantêm qualquer contato e que apenas se comunicam 

após o conteúdo percorrer todos os nós intermediários. 

 O segundo modelo de rede seria o “star”, um conjunto de nós ligados por 

um nó central, que não representa necessariamente uma hierarquia, mas que 

deve servir como possibilidade de comunicação entre os outros nós. Por fim, o 

terceiro modelo, batizado de “all-channel network”, ou seja, aquela em que cada 

nó se comunica com qualquer outro, sem qualquer intermediário. 

 

“Each node indicated in the diagrams may refer to an 

individual, a group, an institution, part of a group or 

institution, or even a state. The nodes may be large or 

small, tightly or loosely coupled, and inclusive or 

exclusive in membership. They may be segmentary or 

specialized—that is, they may look alike and engage in 

                                                 
6 EVAN, William M., “An organization-set model of Interorganizational Relations”, in Tuite, Matthew Tuite, Roger 
Chisholm e Michael Radnor (eds), Interorganizational Decisionmaking, Chicago: Aldine Publishing Company, 
1972, pp. 181-200. 

(1)          (2)        (3) 
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similar activities, or they may undertake a division of 

labor based on specialization. The boundaries of the 

network may be well defined, or they may be blurred 

and porous in relation to the outside environment”7 

(RONFELDT, ARQUILLA, FULLER e FULLER, 1998: 12) 

 

2.4. Espaço de fluxos 

 
Compreendidas essas configurações, a partir da lógica dos nós, passamos 

a discutir o entendimento de “espaço de fluxos”. Entendimento esse que vai ser 

útil daqui por diante para melhor compreender como as redes se comportam ao 

se integrarem com as tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

 Castells denomina de “espaço de fluxos”  a base material onde as práticas 

sociais ocorrem e a forma em que ocorrem. Em resumo, seria a organização 

material das práticas sociais. Do ponto de vista dessas práticas há uma relação 

entre as mesmas, o espaço físico e o tempo em que elas acontecem. Nesse caso, 

o “espaço de fluxo” irá contribuir para um maior ou menor dinamismo dos grupos 

da sociedade civil, uma vez que este dinamismo depende da capacidade dos 

grupos e movimentos de realizarem ações. 

 

2.5. Sociedade em rede e as novas TICs 

 

Castells destaca características do que ele observa como o novo 

paradigma da tecnologia da informação o qual reflete na sociedade e interage 

com ela: “são tecnologias para agir sobre a informação” e não o contrário como 

nas revoluções tecnológicas anteriores. Além disso, o novo paradigma das TICs 

está intimamente relacionado a uma “lógica de redes”. (CASTELLS, 2001:497) 

 Com a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), como a Internet, ocorrem alterações tanto na base material, quanto na 

forma de organização das práticas sociais. Este novo paradigma da tecnologia da 

                                                 
7 “Cada nó indicado nos diagramas pode se referir a um individuo, um grupo, uma instituição, parte de um 
grupo ou instituição, ou mesmo um estado. Os nós podem ser grandes ou pequenos, firmemente unidos, e 
podem ser inclusivos ou exclusivos em relação a associados. Eles podem ser segmentados ou especializados – o 
que significa que eles podem parecer engajados em atividades semelhantes ou podem tomar como 
responsabilidade a divisão de um trabalho baseado em especialização. As fronteiras da rede pode ser bem 
definidas, ou podem ser frouxas e porosas em relação ao ambiente externo”. (tradução livre) 
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informação fornece um novo suporte material necessário para a realização das 

ações sociais. Diante disso, Manuel Castells (2003:286) constata que “Internet é 

sociedade”, pois “expressa os processos sociais, os interesses sociais, as 

instituições sociais”. Com essa afirmação o sociólogo se abstrai do conceito de 

infra-estrutura tecnológica e aproxima o significado de Internet ao de um grupo 

de indivíduos vivendo em coletividade, em espaço determinado e compartilhando 

de mesmos costumes.  

 Ao mesmo tempo, Castells dá sentido à Internet como sendo meio 

organizativo e a base material e tecnológica de interação entre indivíduos que 

está, cada vez mais, estruturando-se em rede. A Internet passa a ser um novo 

“espaço de fluxos” com a diferença de que as práticas sociais não estariam 

atreladas à “contigüidade física”, como ele explica: 

 

“É essencial que separemos o conceito básico de suporte 

material de práticas simultâneas da noção de 

contigüidade, a fim de justificar a possível existência de 

suportes materiais de simultaneidade que não dependam 

de contigüidade física, visto que é exatamente este o 

caso das práticas sociais predominantes na era da 

informação” (CASTELLS, 2001: 436) 

 

Nesse  novo cenário, que não substitui o tradicional, o “espaço de fluxos” 

está localizado em uma rede eletrônica, que intercambia lugares e pessoas com 

características sociais, culturais, físicas e funcionais específicas. 

 

2.6. Processo produtivo e novo paradigma informacional 

 
A Rede ANDI Brasil é um bom exemplo da utilização da Internet como 

“espaço de fluxo”. Considerando que os produtos gerados por ela (descritos na 

parte I), bem como alguns de seus processos produtivos dependem da conexão 

de computadores à uma rede digital global, pode-se afirmar que a Rede ANDI 

Brasil, como foi concebida, não funcionaria sem a Internet. 

 O acesso a novas TICs permitiu a configuração de um sistema produtivo 

baseado na capacidade de obtenção, produção, classificação, compartilhamento 
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e envio de informações online, em que a economia de tempo é prioridade e a 

distância geográfica não existe. A metodologia de ação passou a depender 

diretamente da combinação de TICs com metas e objetivos da Rede. Trata-se, 

como o nome já revela, de uma estrutura com base em rede e, como aponta 

Castells (2001:448), com uma capacidade estrutural de expansão ilimitada, 

bastando apenas integrar “novos nós desde que consigam comunicar-se dentro 

da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação”. 

 

2.7. Rede como sistema 

 
 Eletrônica ou tradicional, as redes podem ser estudadas como sistemas, 

uma vez que estão inseridas em sua definição mais ampla: conjunto de 

elementos organizados – sendo cada um desses elementos seus nós. A noção de 

sistema permite compreender a organização de uma rede e seu funcionamento e 

analisar sua capacidade de promover interações comunicacionais que facilitem ou 

não a construção coletiva de conhecimento.   

 Jorge de Albuquerque Vieira, na tentativa de trabalhar uma visão sistêmica 

para o conceito de “significação” findou por apresentar conceito e parâmetros 

sistêmicos ao resgatar sistemistas como Bunge, Uyemov e Denbigh. Embora não 

relacionado especificamente ao tópico “redes”, o estudo de Vieira contribui para 

a aplicação e melhor compreensão da visão sistêmica em outros estudos, como o 

desta pesquisa. Para Vieira, sistema é o conjunto de relações entre elementos 

que permite o surgimento de propriedades partilhadas ou de uma propriedade 

projetada para o sistema; propriedade essa que pode ser o que chamamos de 

“objetivos” (VIEIRA, 2003:342). Em seus estudos, ele apresenta parâmetros 

sistêmicos: 

1 – Composição: Parâmetro que permite o transporte de informações. 

2 – Conectividade: Capacidade de os elementos agregados estabelecerem 

relações. 

3 – Estrutura: Número de relações estabelecidas no sistema por um determinado 

período. 

4 – Integralidade: Capacidade de geração de subsistemas e indicador de 

organização sistêmica. 

5 – Funcionalidade:  Propriedades que a integralidade permite emergir. 
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6 - Organização: Nível em que o sistema desenvolve sua conectividade, 

tornando-se progressivamente estruturado, com integralidade e funcionalidade. 

7 – Coesão: Característica do sistema que aponta para a existência de conexões 

fortes o suficiente para que o sistema permaneça vivo. Está associada à 

estrutura. 

8 – Coerência: Característica do sistema que traz uma lógica às suas partes e 

constitui o cerne de toda a sua significação. Está vinculada ao parâmetro 

organização. 

Estruturalmente, no caso da Rede ANDI Brasil, considerando-a como 

sistema, podemos afirmar que suas onze organizações participantes são seus 

elementos organizados ou subsistemas. Se analisarmos as configurações básicas 

de redes apresentadas nas figura 3, iremos perceber que cada nó é um 

subsistema capaz de se comunicar com os demais. No caso da primeira 

configuração da figura 3, há uma estrutura de cinco nós, e de seis nós, nas 

outras duas estruturas. Independente da quantidade de nós, é a composição da 

rede que vai permitir percursos diferentes para o transporte de informações. A 

partir do grau de organização do sistema, obtém-se a integralidade e, 

conseqüentemente, uma funcionalidade adequada para o alcance de seus 

objetivos. 
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PARTE III 
 

3. O CIBERESPAÇO 

  

Explorar a comunicação virtual é, antes de mais nada, conhecer em que 

cenário ela surge. Nesta parte II discutimos o “ciberespaço”, trafegando por 

termos, contextos e conceitos que ajudam a defini-lo e compreendê-lo. 

 

3.1. A Internet 

 
Sob uma ótica tecnológica, a Internet é uma conexão mundial de 

computadores permitida por uma lógica e linguagem digitais universais. A 

gênese dessa lógica foi a chamada Revolução Tecnológica da Informação que 

ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e no período em que se seguiu, com 

as principais descobertas tecnológicas em eletrônica (o primeiro computador 

programável e o transistor) fonte da microeletrônica. Partindo desse fato, o que 

se viu ao longo do século XX foi uma acelerada difusão das novas técnicas de 

informação, criando um novo paradigma tecnológico, principalmente com a 

invenção do microprocessador (1971) que, possuindo um único chip e tendo seu 

tamanho reduzido, podia ser instalado em todos os lugares. Para Castells 

(2001:61) “O advento do microprocessador em 1971, com a capacidade de 

incluir um computador em um chip, pôs o mundo da eletrônica e, sem dúvida, o 

próprio mundo, de pernas para o ar”. 

Junto com os avanços na microeletrônica e em softwares, acrescenta-se a 

rápida evolução da capacidade de formação de redes desde o início dos anos 80 

– período em que os microcomputadores não são mais concebidos de uma forma 

isolada e sim conectados em rede, compartilhando sua capacidade 

computacional. Na década de 90, segundo Castells (2001:62), “ao transformar o 

processamento e armazenamento de dados centralizados em um sistema 

compartilhado e interativo de computadores em rede, não foi apenas todo o 

sistema de tecnologia que mudou, mas também as interações sociais e 

organizacionais”. Uma das mudanças foi a de pessoas e instituições passarem a 
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pensar suas práticas coletivas a partir de estratégias de interação em rede, 

superando barreiras do tempo e do espaço. A Internet surge, então, desse 

avanço da eletrônica, aliado a um contexto histórico do mundo pós-guerra que 

possibilitou, em 1969, a interligação de quatro instituições de ensino nos Estados 

Unidos. Hoje, essa capacidade de interligação via computador existe em escala 

mundial e possibilita que uma imensa quantidade de computadores se 

comunique em rede.  

 
3.2. O Virtual 

 
Ao entendimento tecnológico de internet adicionamos a compreensão do 

conceito de virtualidade. Preliminarmente, o termo virtual pode ser definido 

como sendo algo “suscetível de se realizar”, “que poderá vir a ser, existir, 

acontecer”, ou seja, que ainda não existe, mas é potencial de existência 

(FERREIRA, 1999). Segundo Pierre Lévy (1999:135) o virtual existe, mas não é 

concreto. O virtual é mais uma “situação subjetiva”; um acontecimento. Ainda, a 

virtualização pode ser assimilada como uma “dessubstanciação”, a extração de 

substância, de matéria, de concreticidade, de tangibilidade. 

 Aprofunda-se a reflexão sobre o virtual ao relacioná-lo ao real: enquanto o 

acontecimento é abstrato, a substância é concreta, mas ambos existem. Em 

nenhum momento o virtual está em oposição ao real, eles são apenas “modos de 

ser” de algo que existe, como o acontecimento e a substância. Lévy diz que “a 

virtualização não é uma desrealização, mas uma mutação de identidade” (LÉVY, 

1999:17) e explica essa mudança de identidade com o exemplo da organização 

virtual: 

 

“A organização clássica reúne seus empregados no 

mesmo prédio ou num conjunto de departamentos. Cada 

empregado ocupa um posto de trabalho precisamente 

situado, e seu livro de ponto especifica os horários de 

trabalho. Uma empresa virtual, em troca, serve-se 

principalmente do teletrabalho; tende a substituir a 

presença física de seus empregados nos mesmos locais 

pela participação numa rede de comunicação eletrônica e 
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pelo uso de recursos e programas que favoreçam a 

cooperação”. (LÉVY, 1999:18) 

 

Na conceituação de organização virtual, forma-se a idéia de uma nova 

relação com o tempo e o espaço. A nova organização exige a compreensão de 

um novo paradigma que realça a convivência com um processo produtivo 

diferente, o qual o local geográfico de realização das tarefas não será, a 

princípio, barreira produtiva.  Ao conceito de virtual associa-se o conceito de 

“desterritorialização”, ou seja, segundo Lévy (1999:19) o virtual “com muita 

freqüência `não está presente´” em um único ponto geográfico.  Dispensa-se a 

importância do território físico em detrimento de condições técnicas perfeitas 

para realização da conexão com o canal de comunicação que faz surgir o 

ciberespaço. 

A virtualidade também está relacionada a outros dois conceitos, além da 

realidade: o de possibilidade e o de atualidade. Possibilidade é o estado latente 

de algo que irá se realizar. Já a atualidade está no âmbito do acontecimento, ou 

seja, do que existe apenas no momento em que acontece. Em resumo, a 

virtualidade existe, mas só acontece com sua atualização. Para Lévy, a 

atualização é um acontecimento. Baseando-se em seu raciocínio em seu livro “O 

que é o virtual?” (1999), pode-se compreender a relação do real, do virtual, do 

possível e do atual na forma apresentada na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Relação entre real, virtual, possível e atual 

 Latente Manifesto 
Substância 
(tangível) 

O possível 
(insiste em ser real) 

O real 
(existe em sua 

substância, em sua 
matéria) 

Acontecimento 
(intangível) 

O virtual 
(existe, mas precisa se 

manifestar) 

O Atual 
(acontece) 

 

 

3.3. O ciberespaço 

 
Compreender o significado de virtual possibilita uma melhor compreensão 

do ciberespaço, um lugar virtual, por onde trafegam textos eletrônicos e outros 
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dados em formato digital, possibilitado pela interconexão de computadores em 

escala global. 

  Lévy defende que este ambiente não é possibilitado apenas a partir do 

surgimento da Internet. Ele também existe em outros suportes tecnológicos. 

“Essa definição (de ciberespaço) inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 

eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 

na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização” (LÉVY, 1999:92). O ciberespaço pode ser comparado, 

conceitualmente, a um espaço físico, constituído por elementos puramente 

informacionais, onde seres humanos, máquinas e programas computacionais 

interagem. Ele não existe em oposição ao real. Ele é virtual, ele acontece quando 

computadores estão conectados à Internet. 

 

3.4. A cibercultura 

 

A interação entre pessoas, no ciberespaço, fez emergir uma “cibercultura”, 

contexto de códigos, padrões, atitudes, comportamentos, entre outros 

componentes que caracterizam uma postura criada e aprimorada a partir da 

comunicação virtual A cibercultura se inicia a partir da informatização da 

sociedade, com a difusão da microeletrônica e se estabelece, definitivamente, 

com os computadores em rede e o surgimento do ciberespaço.  Numa definição 

mais precisa:  

“A cibercultura não pode simplesmente ser considerada 

como resultado do impacto das redes telemáticas sobre 

a cultura. Mais precisamente, é a cultura contemporânea 

que se estabelece como uma cultura de redes, sendo a 

cibercultura fruto da sinergia entra a sociabilidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base micro-

eletrônica”. (LEMOS, 2002:111) 

 

Nesse contexto, os elementos ciberculturais se estabelecem mediante as 

características e potencialidades técnicas e simbólicas do seu meio, como a 

descentralização de informações, a interatividade, a natureza multimídia, a não-
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linearidade, a velocidade no transporte de informações e o caráter associativo 

das interações do ciberespaço.  

 A cibercultura se manifesta nas várias possibilidades interacionais do 

ciberespaço, possibilidades estas que se diversificam com o avanço tecnológico e 

com um maior grau de apropriação do meio pelos indivíduos. Um certo domínio 

da cibercultura por quem se comunica em rede pelo computador é uma das 

competências necessárias ao funcionamento da própria rede. A materialização 

dessa cultura acontece por meio do uso de uma multiplicidade de ferramentas 

(ou ambientes) criadas para trafegar no meio virtual: web, fotologs, chats, icq, 

listas, blogs, e-mais, entre outros. 

 

“Ela (a Internet) não é uma mídia, mas um (novo) 

ambiente midiático, uma incubadora espontânea de 

instrumentos de comunicação, um sistema auto-

organizante criativo... Além de criar novos instrumentos, 

a Rede acolhe também as mídias de massa, como os 

jornais, as rádios, as TVs, agora em formato digital” 

(LEMOS, 2002:123) 

 

Entre as ferramentas criadas para o ciberespaço, o correio eletrônico e a 

lista de discussão interessam a esta pesquisa uma vez que constituem seu objeto 

de estudo.  

 
3.5. Correio eletrônico 

 
O correio eletrônico é uma ferramenta de transmissão e troca de 

informação. Comumente chamado de e-mail, funciona analogicamente ao correio 

tradicional, tendo a Internet como suporte. Vera Lúcia Paiva, ao estudar o e-mail 

como “gênero discursivo”8, descreve bem o funcionamento da ferramenta: 

 

“O e-mail ou mensagem eletrônica é, geralmente, 

produzido pela mesma pessoa que a transmite e o 

receptor é, quase sempre, o destinatário da mensagem. 
                                                 
8 Podemos chamar de gênero do discurso características formais e de conteúdo de um texto, também 
relacioadas a condições sócio-históricas de sua produção. 
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O envio e a entrega de mensagens são mediados por um 

ou mais provedores de Internet e seu tráfego e 

determinado pela rede mundial de computadores, mas 

qualquer que seja a rota seguida, a entrega é 

geralmente, feita em segundos”. (PAIVA, 2004) 

  

Entre as suas finalidades, o e-mail tem sido utilizado para comunicação 

pessoal, difusão de informação, para facilitar a colaboração entre sujeitos 

interactantes, a discussão de temas em grupo e para contribuir para o processo 

de aprendizagem, viabilizando a criação de comunidades discursivas. Vera Lúcia 

Paiva (2004) elucida as vantagens e desvantagens da comunicação via e-mail 

conforme Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 Características do e-mail a partir de suas vantagens e desvantagens 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
1. Velocidade na transmissão 
2. Assincronia 
3. Baixo custo 
4. Uma mesma mensagem pode ser 
enviada para milhares de pessoas no 
mundo inteiro.  
5. A mensagem pode ser arquivada, 
impressa, re-encaminhada, copiada, 
re-usada.  
6. As mensagens podem circular 
livremente.  
7. As mensagens podem, geralmente, 
ser lidas na web, ou baixadas através 
de um software. 
8. Arquivos em formatos diversos 
podem ser anexados.  
9. Facilita a colaboração, discussão, e 
a criação de comunidades discursivas. 
10.  O usuário é facilmente contatado. 

1. Dependência de provedoras de 
acesso. 
2. Expectativa de feedback imediato. 
3. Acesso discado ainda é muito 
caro. 
4. O e-mail pode ir para o endereço 
errado, ser copiada, alterada.  
5. Há excesso de mensagens 
irrelevantes. 
6. Mensagens indesejadas circulam 
livremente.   
7. Problemas de incompatibilidade 
de software pode dificultar ou 
impedir a leitura. 
8. Arquivos anexados podem 
bloquear a transmissão de outras 
mensagens ou, ainda conter vírus. 
9. Arquivamento ocupa espaço em 
disco, gerando lentidão da máquina. 
10. O receptor pode ser 
involuntariamente incluído em 
fóruns e malas diretas. 
11. Há uma certa invasão de 
privacidade. 

Fonte: Paiva, 2004 
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O estilo do texto de um e-mail depende a quê e a quem o mesmo se 

destina. Ele pode apresentar características de carta, bilhete, conversa face a 

face, notícia jornalística, publicidade e outros tipos de mensagens. Por sua 

natureza interativa, o e-mail permite que as mensagens enviadas por um 

emissor recebam a contribuição do receptor. É dessa forma que ele, diferente de 

mídias como a televisão, pode transformar receptores passivos em ativos. Uma 

outra vantagem do e-mail é a de, como ferramenta digital, poder transmitir, 

além de textos, sons e imagens. Embora apresente essa versatilidade, a base da 

comunicação via e-mail são textos. Em relação a esta característica, Noblia 

(1998), citada por Paiva (2004), ressalta que: 

 

“Como a comunicação mediada por computador é uma 

comunicação baseada em textos, ao contrário da 

comunicação face a face, sofre a ausência de indicadores 

não-verbais (gestos, expressões, olhares, entonação, 

acento, etc) que normalmente ocorrem quando todos os 

participantes estão presentes no mesmo ambiente físico. 

Um paliativo para essa ausência é a `paralinguagem 

eletrônica` que oferece aos interlocutores os chamados 

´emoticons´ (que tentam reproduzir sentimentos, 

emoções, risos, etc. através de uma combinação de 

símbolos)”. 

 

Por esse motivo, ao sujeito interactante tem que pertencer uma 

competência semiolingüística que o permita manipular e decodificar a linguagem 

utilizada nos e-mail. Em 2004, o correio eletrônico foi o principal suporte 

comunicativo dos membros da Rede ANDI Brasil. Essa ferramenta, atrelada à 

estratégia de envio configurada como “lista de discussão”, faz parte do dia-a-dia 

da comunicação da rede. 

 

3.6. Lista de Discussão 

 

A lista de discussão se configura numa estratégia de distribuição 

automática de mensagens que permite, a partir de um único e-mail enviado, o 
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encaminhamento de uma dada informação à caixa postal virtual de um grupo de 

pessoas que se interessam em recebê-la. Estruturalmente, ela funciona por meio 

de softwares que realizam a função de distribuir as mensagens. A dinâmica 

funcional de uma lista de discussão é assíncrona, ou seja, o recebimento da 

mensagem pode variar em função do momento em que cada sujeito acessar sua 

caixa postal.  

 As listas podem ter caráter público ou privado. Às de caráter público, tem-

se acesso por meio de sítios de busca na Internet que relacionam as opções de 

listas disponíveis no ciberespaço. A inscrição é gratuita, podendo o assinante se 

desligar a qualquer momento. Já as listas privadas são restritas ao grupo ou 

instituição que as criou. Geralmente, nessas listas, diferente das públicas, todos 

os membros se conhecem e foram reunidos por questões de ordem institucional. 

No caso de listas de discussão criadas por organizações ou redes, a participação 

do membro torna-se, muitas vezes, parte insubstituível do processo produtivo 

institucional. A quantidade e perfil de participantes da lista depende de seu 

caráter e de seus objetivos. De uma forma geral: 

 

“As listas de discussão representam a transposição para 

o ciberespaço de palestras e debates grupais, seja com a 

formalidade de um auditório universitário, seja com a 

descontração de uma roda de amigos. Já que a 

comunicação entre seus membros não se dá em tempo 

real, as listas oferecem a oportunidade de reflexão 

perante uma questão. Porém, essa assincronicidade não 

significa estagnação ou tampouco lentidão na 

comunicação”. (LEMOS) 

 

As interações assíncronas via lista de discussão nos remete ao desencaixe 

do tempo e do espaço possibilitado pela quebra da barreira geográfica a partir da 

utilização da Internet. Usufruir da característica de não-simultaneidade num 

processo produtivo não é possível, entretanto, se, entre os usuários não existir 

um contrato implícito de processo de produção e de comunicação, constituído 

pela cultura do grupo de interactantes e pela cibercultura. No caso da Rede ANDI 

Brasil, esse contrato assegura, por exemplo, que todos os participantes da lista 
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em que estão envolvidos chequem seus correios eletrônicos diariamente para 

atualizarem as informações por saberem que a comunicação atualizada por cada 

membro permite o bom funcionamento da rede. 

 Um grupo de discussão virtual, diferente da interação face a face, desfruta 

dos benefícios do meio tais como a oportunidade de revisar a informação 

recebida ou enviada, uma vez que a ferramenta de correio eletrônico e os 

próprios programas de distribuição de mensagens podem armazenar as mesmas, 

constituindo uma memória material do tema discutido. Além disso, permite que 

vários assuntos sejam “conversados” ao mesmo tempo. Um esforço exigido aos 

participantes de um grupo de discussão não-presencial está na superação da 

ausência da linguagem gestual que é substituída por uma metaliguagem 

particular de mensagens eletrônicas via Internet, conforme já discutido no item 

correio eletrônico. Trata-se da necessidade do domínio de uma “competência 

semiolingüística” atrelada a esse meio de comunicação.  

Há dois modos de operar uma lista de discussão no ciberespaço: 

1- As mensagens podem ser enviadas por qualquer uma das pessoas da lista, 

mas estão sujeitas à apreciação de um “moderador” que vai analisá-las e 

liberá-las ou não para os demais participantes. 

2- As mensagens podem ser geradas por qualquer pessoa integrante da lista 

e distribuídas para todos sem intermediários. Neste modo, não há um 

ponto central de onde devem surgir as mensagens nem de onde parte a 

distribuição. O envio e recebimento são multidirecionais, o que possibilita 

uma descentralização do fluxo de mensagens. 

3- As mensagens partem de um ponto central e não permite resposta de 

quem as recebe. Trata-se apenas de transmissão de informação e não de 

troca. 

A figura do moderador pode ser comparada a de um gerente sob a qual 

está a responsabilidade de permitir ou não a entrada de novos participantes e de 

seleção das mensagens. Dependendo dos princípios norteadores da criação e 

funcionamento da lista, o moderador pode controlar a distribuição das 

mensagens, retendo o envio daquelas que considerar impertinentes ao tema 

discutido. Isso faz com que, de certa forma, o ritmo da lista seja coordenado 

pelo moderador e dependa de sua habilidade de gerenciamento.  
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3.7. Comunidade virtual 

 
A natureza agregadora e interativa do ciberespaço permitiu o 

aparecimento de comunidades virtuais, que passou a se caracterizar como 

formas de interação coletiva para estabelecimento de relações sociais de 

finalidades variadas. Manuel Castells define “comunidades virtuais” como “uma 

rede eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de 

um interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria 

comunicação se transforme no objetivo” (CASTELLS, 2001: 385). Lemos faz um 

recorte nessa definição de Castells, dizendo que nem toda agregação eletrônica 

pode ser chamada de comunidade. Para defender essa afirmativa, ele recorre ao 

sociólogo alemão Tönnies, um dos primeiros estudiosos a fazer uma 

apresentação sociológica do conceito de comunidade.   

 

“O sociólogo alemão F. Tönnies enxerga duas maneiras 

de relação social: aquelas motivadas por uma vontade 

natural e gregária, chamadas de Gemeinschaft, e outras 

movidas por interesses individuais, a Gesellschaft9[6]. A 

Gemeinschaft estabelece-se como relações mantidas 

entre os membros da família e amigos, visando a 

sobrevivência do grupo, características dos moradores 

do campo do século passado. Já a Gesellschaft surge 

com a nova sociedade egressa da Revolução Industrial, 

onde as relações sociais objetivam-se e racionalizam-se” 

(LEMOS) 

 

Nessa visão dialética, a comunidade se caracterizaria por um grupo de 

pessoas ligadas por um sentimento de intimidade, por valores e comportamentos 

comuns, prevalecendo a cooperação e a solidariedade entre seus membros. As 

comunidades não se originariam de acordos formalizados com fins determinados, 

                                                 
9[6] Tönnies, F., On Gemeinschaft and (sic) Gesellschaft., in 
http://www.cf.ac.uk/socsi/frameset_students/introsoc/gemein.html (01/10/01). Contudo, como explica o 
sociólogo alemão, a presença de um tipo não excluí o outro já que as duas formas coexistem, embora uma 
possa ser mais dominante. 
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mas sim por uma identificação quase totalmente emocional com o grupo. Já na 

sociedade estaria presente a razão. As ações seriam calculadas e não 

espontâneas e prevaleceria a competição acima da cooperação. Lemos nos 

convida a atualizar esse debate introduzindo elementos da realidade virtual:  

 

“(...) com as comunidades virtuais (CVs) do ciberespaço, 

seus membros compartilham um espaço telemático e 

simbólico (chats, listas,  newsgroups, websites), 

mantendo uma certa permanência temporal, fazendo 

com que seus participantes se sintam parte de um 

agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de 

outros que podem se dar no mesmo espaço telemático 

(chats, listas, newsgroups, websites)  sem, no entanto, 

guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou temporal”. 

(LEMOS) 

 

Nesse caso, a condição comunitária irá depender do significado, atribuído 

pelos usuários, à interação, estando o ciberespaço servindo de base de tráfego 

para as duas formas de relação. Para Lévy, o uso do correio eletrônico 

potencializa o desenvolvimento de comunidades virtuais por se tratar de uma 

ferramenta de fácil interação e de possível construção coletiva de conteúdo.  
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PARTE IV 

 

4. CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

A teia de conceitos provocada pela pergunta o que é e como se dá a 

construção coletiva de conhecimento é diversificada e ampla, principalmente 

porque é transversal a vários campos da ciência. Algumas das tendências que 

conceituam construção coletiva de conhecimento envolvem temas como 

inteligência construída em processo coletivo, processos cognitivos e 

competências conjuntas para construção do conhecimento. 

 O objetivo deste trabalho não é discutir como o pensamento se forma, 

mas discutir a relação entre comunicação e conhecimento, numa perspectiva 

coletiva, envolvendo o ambiente virtual como espaço de fluxos, e organizações 

em rede como sujeitos interactantes, pertencentes a uma comunidade virtual. 

 Estudiosos de áreas diversas, desde a biologia, com Humberto Maturana e 

Francisco Varela, à pedagogia com Paulo Freire, passando pela filosofia de Jügen 

Habermas, defendem que o construto coletivo de conhecimento se dá a partir da 

interação. São nesses autores que este estudo se apóia para entender 

construção coletiva de conhecimento e associá-la à comunicação em rede. Para 

tanto é importante partirmos da pergunta: o que é conhecimento? 

 Não há uma simples resposta que cumpra a função de dar a esta pergunta 

uma explicação satisfatória e/ou totalitária. Entretanto, “se pensarmos por um 

momento sobre o critério que utilizamos para dizer que alguém tem 

conhecimento, veremos que o que buscamos é uma ação efetiva no domínio no 

qual se espera uma resposta” (MATURANA/VARELA, 2004:193). Ou seja, 

conhecimento está associado a uma ação adequada dentro de um determinado 

contexto. 

 Passemos ao entendimento de construção de conhecimento a partir do 

resgate histórico do filólogo Luiz Antônio Marcuschi: 
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“...desde os gregos, persegue a mente humana ocidental 

a pergunta pelo nosso acesso à realidade e pelos modos 

de construção do conhecimento. As soluções dadas 

variaram enormemente, desde o sofista Górgias, para 

quem era impossível o conhecimento, até os nossos 

dias, quando se postula que a ação comunicativa é uma 

das bases para a construção do conhecimento e 

produção de sentido”. (MARCUSCHI apud FELTES, 

2003:239) 

 

O termo “ação comunicativa” apresentado por Marcuschi surge nos 

estudos de Jügen Habermas e se estabelece quando duas ou mais pessoas 

procuram expressamente chegar a um entendimento comum que as leve à 

cooperação. Na teoria da “ação comunicativa” de Habermas, esse entendimento 

comum é orientado para o fazer e o produzir coletivos. Nas palavras de Moraes 

(2001), “O conceito principal a partir do qual tudo deriva na teoria da ação 

comunicativa de Habermas é o conceito de “racionalidade”, que é a maneira 

como adquirimos e usamos o conhecimento”. Para Habermas existem dois tipos 

de racionalidade: a cognitivo-instrumental, que origina a “ação estratégica”, 

orientada para desejos individuais; e a “racionalidade comunicativa”, que origina 

a ação comunicativa, orientada para intenções coletivas.  

 Nos estudos de Paulo Freire, também encontramos um conceito, cujo 

significado se aproxima da ação comunicativa de Habermas: a “dialogicidade”. 

Paulo Freire recorre a Eduardo Nicol para afirmar que é indispensável ao ato do 

conhecimento a relação dialógica, ou seja, a interação entre os sujeitos 

envolvidos no ato comunicativo que buscam um acordo, um entendimento 

comum. 

Na tentativa de explicar como o conhecimento se constrói a partir da 

interação, foco das teorias aqui apresentadas, uma metáfora inspirada nas 

teorias biológicas de Maturana/Varela serve de ilustração: uma molécula 

(agrupamento de células) constitui um sistema orgânico vivo. A organização 

desse sistema orgânico vivo é “autopoiético”, ou seja, as células estão 

dinamicamente relacionadas numa rede contínua de interações e se 
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retroalimentam. Essa interação define um metabolismo próprio da molécula e 

caracteriza sua dinâmica de transformações e produção de resultados. 

 Passando da metáfora para o funcionamento de uma rede de organizações 

não-governamentais, podemos considerar que cada um de seus nós (as próprias 

organizações) são as células da molécula. É pressuposto para que o sistema 

continue vivo a “interação continuada” das células. A presença ou ausência 

daquilo que Habermas chama de “racionalidade cognitivo-instrumental” em cada 

célula (ou de cada nó) determina a descontinuidade ou continuidade de interação 

que há entre os organismos. Quando em um organismo/sistema existe um 

conjunto de células de alta racionalidade, ou seja, rico e vasto, seus domínios de 

interação permitem a geração de “novos fenômenos”, ao possibilitar novas 

dimensões de conexão. É isso que, em última análise, torna possível o avanço 

nas ações da rede, metaforizada, aqui, pela molécula. 

 O mecanismo de conexões entre os membros da Rede ANDI Brasil se faz 

por meio do intercâmbio de informações a cada troca de e-mails realizada pelos 

seus membros participantes. Desse contínuo intercâmbio, resulta a distribuição, 

por toda a rede, de uma certa quantidade de informações, entre elas as que têm 

efeito específico sobre o que a rede quer desenvolver. O desenvolvimento da 

rede fica assim atrelado a sua contínua história de ação comunicativa, ou seja, 

da intenção de se comunicar para buscar um entendimento comum sobre um 

determinado objeto. Entre os membros da rede vemos modos de comunicação 

que lhes permitem gerar um novo domínio de fenômenos que, isoladamente, não 

poderiam produzir.  

O agir comunicativo ocorre no domínio da interação social. Também 

Maturana e Varela (2004:214), chamam de comunicativos os comportamentos 

que ocorrem numa interação social, e de comunicação o “desencadeamento 

mútuo de comportamentos coordenados que se dá entre os membros de uma 

unidade social.” Nas palavras de Moraes (2001), a ação comunicativa “exige 

interação e é sobretudo um mecanismo para coordenar ações”. Assim, o 

conhecer, possibilitado pelo comunicar-se provoca o agir - considerando que o 

comunicar-se está baseado na idéia de ação comunicativa e dialogicidade de 

Habermas e Freire, respectivamente, ou seja, na possibilidade de buscar 

entendimentos comuns. 
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4.1. Comunicação, Interação e Conhecimento 

 

Paulo Freire (1977) afirma que comunicação implica uma reciprocidade 

que não pode ser rompida. Ele defende que o que é comunicado tem que ter 

significado para os envolvidos durante o ato comunicativo. Caso contrário, um 

sujeito estaria apenas “depositando” seu conteúdo em outro sujeito. 

Da mesma forma, Maturana e Varela concebem comunicação como algo 

que vai além da transmissão de informação; algo que não depende do que o 

emissor envia como mensagem, mas, sim, do que acontece com o receptor. Eles 

conseguem ilustrar esse entendimento através da metáfora do tubo, 

denominando de “agente perturbador” o sujeito que inicia o diálogo: 

 

 “(A metáfora do tubo para a comunicação) diz que a 

comunicação é algo que se produz num ponto, é levado 

por um conduto (ou tubo) e é entregue no outro 

extremo, o receptor. Portanto, há algo que é comunicado 

e faz parte daquilo que se descola pelo conduto. Estamos 

habituados a falar da ´informação´ contida numa 

imagem, num objeto ou, de modo mais evidente, na 

palavra impressa. 

Segundo nossa análise, essa metáfora é 

fundamentalmente falsa, porque supõe a existência de 

uma unidade não estruturalmente determinada na qual 

as interações são instrutivas – como se aquilo que 

acontece a um sistema, durante uma interação, fosse 

determinado pelo agente perturbador e não pela 

dinâmica estrutural desse sistema. Mas é evidente, no 

próprio cotidiano, que a comunicação não acontece 

assim: cada pessoa diz o que diz ou ouve o que ouve 

segundo sua própria determinação estrutural. Da 

perspectiva de um observador, sempre há ambigüidades 

numa interação comunicativa. O fenômeno da 

comunicação não depende daquilo que se entrega, mas 

do que acontece com o receptor. E isso é um assunto 
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muito diferente de ´transmitir informação´”. 

(MATURANA/VARELA, 2003:218) 

 
Considerando a metáfora, como ter uma ação coordenada, proveniente de 

um ato comunicativo que objetiva o entendimento comum entre os integrantes 

desse ato, se não é a mensagem/objeto em si o único elemento que importa na 

comunicação, mas também o que a mesma provoca no receptor? Neste caso, é o 

significado dado às interações, ou seja, o entendimento que cada sujeito 

interactante tem das interações que determina o curso das mesmas.  Entramos, 

então, no campo da semântica ou da construção de sentidos. “O estabelecimento 

ontogênico de um domínio de condutas comunicativas pode ser descrito como o 

estabelecimento de um domínio de comportamentos coordenados associáveis a 

termos semânticos” (MATURANA/VARELA, 2003:229). Pode-se dizer, então, que 

o determinante da ação comunicativa é o significado dessa ação e não a 

interação por si só dos participantes. É o sentido construído durante a interação, 

permitida pela linguagem, que dá sentido à ação dos participantes da Rede ANDI 

Brasil.  

Nesse caso, o conhecimento é construído pela interação social, pela 

experiência na vivência dos indivíduos, mas só se torna conhecimento para eles 

a partir da conscientização dos mesmos de que isso serve de resposta à uma 

pergunta dentro de um âmbito de ação. De uma forma diferente, através das 

palavras de Marcuschi, chegamos à afirmação que inicia esse capítulo: ”A 

cognição é fruto de uma operação que executamos cooperativamente sobre o 

mundo num esforço de construí-lo discursivamente para nossos propósitos” 

(MARCUSCHI, 2004:244).  

 

 
4.2. A função da linguagem para o ato cognitivo 

 

Estando a significação diretamente ligada ao ato cognitivo é preciso que 

exista compreensão daquilo que é comunicado. A compreensão, entretanto não 

se limita à decodificação de signos, ou seja, a um domínio semiológico, mas ao 

domínio de outras competências lingüísticas. Mesmo assim, a linguagem se 
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mantém como elemento importante no processo de construção de conhecimento, 

uma vez que a comunicação se estrutura na linguagem. 

 Mussalim resgata Koch, um dos teóricos do campo da análise da 

conversação e da lingüística textual, para respaldar a perspectiva sociocognitiva 

da concepção do sujeito e de sua relação com a linguagem. “Os textos, como 

formas de cognição social, permitem ao homem organizar cognitivamente o 

mundo” (KOCK apud MUSSALIM, 2004:341).  

 No caso da construção de conhecimento através de redes digitais, os 

textos produzidos em listas de discussão não apenas cumprem a finalidade de 

serem frutos de um processo de interação e construção coletiva de 

conhecimento, mas, em primeiro momento, de um conhecimento prévio 

individual. Exercem aí a função de materializar o conhecimento a partir da 

linguagem e cumprem a finalidade de serem meios para a intercomunicação e 

para a construção de saber coletivo.  

  Citado por Mussalim (2004:338), Marcuschi revela que as teorias que 

investigam cognição centram o foco mais nas atividades de construção do 

conhecimento e menos nas atividades de processamento, período das décadas 

de 70 e 80, em que se considerava a cognição no nível do indivíduo.  

 

“...é na interação (seja com um texto ou um outro 

indivíduo) que emergem os sentidos numa espécie de 

ação coletiva, o que permite dizer que as relações que 

possibilitam a continuidade temática e a progressão 

referencial no texto, fazendo surgir coerência e 

coesividade, não são propriedades intrínsecas apenas. 

Embora as relações léxico-gramaticais continuem 

cruciais, requerem-se ainda, atividades lingüísticas, 

cognitiva e interacionais integradas e convergentes que 

permitam o acesso à construção de sentidos partilhados” 

(MARCUSCHI apud MUSSALIM, 2004:339)  

 

Em sua perspectiva dialógica, Paulo Freire permite um melhor 

entendimento sobre o assunto: 
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“Em relação dialógica-comunicativa, os sujeitos 

interlocutores se expressam, como já vimos, através de 

um mesmo sistema de signos lingüísticos. É então 

indispensável ao ato comunicativo, para que este seja 

eficiente, o acordo entre os sujeitos, reciprocamente 

comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos 

sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 

significativo comum ao outro sujeito. Se não há este 

acordo em torno dos signos, como expressões do objeto 

significado, não pode haver compreensão entre os 

sujeitos, o que impossibilita a comunicação”. (FREIRE, 

1977:67) 
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PARTE V 
 

 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1. O campo enunciativo 

 

Consideremos campo enunciativo o ambiente em que se efetuam as 

interações. No caso deste estudo, o ciberespaço, mais precisamente a 

ferramenta lista de discussão. Uma das características da lista de discussão 

analisada nesta pesquisa é a interatividade entre os sujeitos da rede não sofrer a 

interferência de um moderador com a função de selecionar as mensagens e 

distribuí-las entre os seus participantes. Diferente disso, as mensagens se 

originam de qualquer ponto da rede e integram a LISTA imediatamente, 

caracterizando um ambiente de comunicação multidirecional e descentralizado.  

A representação gráfica que mais se aproxima da arquitetura funcional da 

lista de discussão redeandi_geral@yahoogroups.com.br é o terceiro modelo da 

figura 3, denominado “all-channel network”: uma comunicação em rede sem 

sugerir uma origem obrigatória das mensagens nem um comando central, dando 

chance a todos os sujeitos de participarem em condições de igual oportunidade. 

 Embora envolvendo dois níveis hierárquicos entre seus participantes – o 

Conselho Gestor e as agências -, a LISTA traz características de uma forma de 

comunicação democrática em que, em nenhum momento, foi textualmente 

registrada situação de subordinação de grupos de participantes ou manifestação 

de autoridade hierárquica. 

Em relação a problemas no envio das mensagens, foi registrada apenas 

uma única manifestação da impossibilidade temporária de comunicação de um 

dos participantes. Esse problema foi resolvido através da mediação de um dos 

parceiros conforme recorte de e-mail abaixo. Os vocábulos que indicam essa 

mediação estão sublinhados. 

 

“Oi pessoal, 
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Encaminho mensagem da Naira com sugestões para 

trabalhar o tema especial da próxima pesquisa. São 

muito interessantes para a apuração. (...) 

abraços e boa semana, (...)” 

 

Quantitativamente, percebeu-se que houve uma tendência de 

predominância da Secretaria Executiva (SE) em envios de mensagens, o que 

pode ser observado na tabela 9. Com exceção da situação de discussão do tema 

Mês Composto, em que o número de mensagens enviadas pela SE equivaleu ao 

da agência 5, a Secretaria Executiva liderou o envio de e-mails. 

 

 

Tabela 9 -  Número de mensagens enviadas por agência por tema 

Nº de mensagens enviadas por tema 
Agência da 

rede 
Bolsões de 
Pobreza 

Extinção de 
GECTIPAs 

Mês 
Composto 

1 7 0 2 

2 3 3 1 

3 1 3 1 

4 5 2 0 

5 5 1 4 

6 5 1 0 

7 0 1 0 

8 3 1 1 

9 1 0 0 

10 9 1 3 

 SE 15 4 4 

TOTAL 54 17 16 

   SE = Secretaria Executiva da Rede ANDI Brasil 

 
 
5.2. Os sujeitos do discurso 

 

Por ser formada por membros de organizações reunidas em rede, a lista 

de discussão da Rede ANDI Brasil se caracteriza por ser um sistema regido por 
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fatores institucionais e culturais, além de ser orientado por metas, objetivos e 

missão previamente estabelecidos e supostamente compartilhados por todos os 

sujeitos interactantes. O próprio histórico de origem da Rede contribuiu para a 

rápida construção e absorção, por parte de seus membros, de valores, crenças e 

metodologias constituintes da Rede ao longo de sua existência. Diante desse 

fato, pressupõe-se que os sujeitos conheciam o universo de referências que 

sustentavam o ambiente em que estavam inseridos. Não foi só a forma de 

comunicação que caracterizou o discurso, mas os elementos constitutivos do 

ambiente que envolveram os sujeitos interactantes e que passaram a fazer 

sentido para cada um deles. O aspecto “contrato de comunicação”, sugerido por 

Charaudeau, bem como os princípios os quais os sujeitos devem dominar (de 

alteridade, pertinência, regulação e influência) se concretizam nas relações e 

servem de base de referência para o próprio discurso e para dar sentido às 

interações da Rede. 

 Na dinâmica interacional e na discursiva, observa-se que a ocupação do 

campo enunciativo e a execução de uma ação externa à LISTA são motivadas 

por uma convocação de participação sugerida, tanto implicitamente pelo contrato 

de comunicação, quanto explicitamente por meio dos discursos. No recorte 

textual abaixo, observa-se que o emissor, a todo instante, considera seus 

parceiros de comunicação imbuídos do papel de realizar uma ação conjunta. As 

palavras sublinhadas sugerem esse caráter coletivo que também têm a missão 

de convencer/influenciar o interlocutor. 

 

“Pessoal, 

essa é uma informação muito grave. Se realmente for 

verdade, temos q nos mobilizar. (...)Creio q temos q 

pegar mais detalhes sobre o assunto p não corrermos o 

risco de nos equivocarmos. Qd essa medida entrará em 

vigor? as ações coordenadas pelo GECTIPAS serão 

extintasou encaminhadas para outro órgão? Se vcs 

tiverem mais informações, por favor, compartilhem. 

Valeu!” 
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A solicitação final para compartilhar informações sugere o entendimento 

de que há um sentimento de coletividade e que compartilhar informações é 

fundamental para a continuidade das ações. A diversidade do espaço geográfico 

que os sujeitos ocupam fora do ambiente virutal é um dos elementos que 

atestam a diferença entre os mesmos. A discussão dos temas explicita isso, uma 

vez que as dessemelhanças são registradas por vocábulos que indicam lugares 

diferentes (estados e cidades) e suas especificidades, como mostram as 

mensagens abaixo: 

(1) 

”... Com certeza, não dá para comparar MG com SE. O 

que disse foi que, possivelmente, para termos uma 

quantidade mínima de matérias que possibilite uma 

análise com um universo mais amplo. (...)Abraços p 

todos,” 

(2) 

“...Como acabei de contar pelo telefone, estamos numa 

situação complicadíssima por aqui. Salvador não tem 

bairros formais. Temos "áreas" e isso significa que 

determinadas áreas abarcam "pedaços" de bairros 

populares e nobres... Então a prefeitura, sabiamente, 

não pode dizer que o Bairro "X" é miserável ou pobre 

porque muitas vezes esse bairro está agrupado com um 

que é nobre e na hora de ver qual a situação da "área", 

a siatuação fica mascarada porque se tira uma média... 

(...) 

Bjks para todos,” 

 

(3) 

“Estamos com problemas quanto ao recorte 

geográfico(...)... as prefeituras da Grande Natal não 

possuem as informações necessárias para montarmos o 

recorte. O que conseguiram de informação foi sobre os 
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bairros de Natal e eles não sabem dizer quais são 

bolsões de pobreza. Por isso, recorreram ao site do IBGE 

e farão contato com o instituto para tentar conseguir a 

relação com loteamentos, favelas, etc. 

Abraços,” 

 

(4) 

“Pessoal, 

Nosso levantamento sobre os critérios utilizados pelas 

prefeituras revelou o seguinte:Na cidade do Recife, 

estamos nos baseando pelo Programa Zeis (Zonas 

Especiais de Interesse Social), cujos critérios 

para selecionar localidades em situação de 

pobreza são: ausência de ifraestrutura-básica e serviços 

urbanos, renda de até dois salários mínimos, área de 

alagamento/encosta de barreira (onde estão reunidas 

famílias de baixíssima renda). Grande abraço,” 

(5) 

”Olá pessoal, (...)Gostaria de adiantar que só temos 

fechados os dados de Aracaju e de outra cidade do 

interior. Ainda faltam as informações de cinco cidades. 

Como nosso universo é pequeno e as cidades da Grande 

Aracaju são pouco citadas, resolvemos clipar tudo 

relacionado a essas municípios e num segundo 

momento, quando já tivermos os dados em mãos, 

faremos uma segunda triagem. Abraços,” 

(6) 

“...por aqui, estamos com o mesmo problema. Temos 

dados extremamente confiáveis dos bolsões-de-miséria-

e-pobreza de Fortaleza (governamentais e não-

governamentais). Mas quando o assunto é região-
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metropolitana (mais 12 municípios), a situação é 

calamitosa.. Seriam confiáveis como dados de análise? 

 Abraço,” 

 

(7) 

 “Olá menin@s, 

(...)Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. 

Bem, acho que é isso!!!! bjs,” 

 
 

Nos textos das mensagens, os argumentos e/ou descrições dos fatos são 

constituídos com base na particularidade de cada sujeito. Outra observação diz 

respeito à forma de escrita utilizada pelos participantes nas mensagens, que 

revela os sinais da cibercultura: o caracter “@” que compôs a palavra “menin@s” 

na mensagem de número 7, e a abreviatura das palavras “vocês” e “beijos”, que 

passaram a ser “vcs” e “bjs”, respectivamente, como pode ser visto nos recortes 

de textos das páginas 66, 67 e 68.  

A partir da descrição de cada tema observado, etapa que vem a seguir, 

pôde-se verificar particularidades dos comportamentos dos sujeitos contidas nas 

interações e contextualizadas, especialmente, pelo tema. Nos recortes de texto 

que serão apresentados, os nomes próprios das pessoas foram substituídos pelos 

caracteres x1, x2, y1, y2, y3, entre outros, para preservar-lhes a identidade. 

 

 

5.3. Bolsões de Pobreza 

 
Entre os três temas selecionados para serem trabalhados nesta pesquisa, 

o que gerou a maior quantidade de e-mails foi Bolsões de Pobreza. Ele tratou da 

construção, pelas ONGs parceiras, de uma lista de palavras e expressões que 
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representassem os cenários de pobreza e miséria descritos em matérias 

jornalísticas de jornais impressos. Nos 10 estados em que a Rede atua e no 

Distrito Federal, o objetivo da ação e discussão era compor uma metodologia de 

análise de matérias jornalísticas a partir da relação dessas palavras. O tema 

Bolsões de Pobreza teve uma duração de quatro meses na LISTA, com 

concentração de envio de mensagens nos meses de julho e agosto, e ausência 

de interação em maio e junho, gerando um total de 54 mensagens enviadas. Na 

leitura dos cinco primeiros e-mails percebe-se que, antes da discussão ser 

iniciada no ciberespaço, o tema já havia sido discutido em outro campo 

enunciativo, provavelmente em reunião presencial, o que fortalece e legitima 

ainda mais a discussão em espaço virtual. O recorte textual abaixo, primeiro 

registro da discussão do tema na LISTA, sugere a existência de um acordo prévio 

entre os sujeitos.  

  

“Olá, pessoal 

Como combinado, estamos enviando as sugestões para a 

próxima pesquisa: 

A nossa idéia aqui para separar as matérias que farão 

parte da análise especial é primeiro definir quais os 

bairros, favelas, invasões, enfim a área-geográfica que 

será objeto de estudo. Para isso, temos que definir um 

critério de seleção...” 

 

O conteúdo das mensagens apontou para a existência, entre os parceiros, 

do compromisso de desenhar uma delimitação geográfica, em cada estado, para 

a aplicação do método da pesquisa. A definição, pelos sujeitos da Rede, de 

palavras específicas que qualificassem situação de pobreza e miséria 

acompanhou também a delimitação de espaços geográficos. No decorrer do 

relato das ações, para se atingir a meta de se criar um dicionário local que 

representasse o tema Bolsões de Pobreza, aumentaram os questionamentos 

feitos pelos membros da Rede sobre os itens lexicais que se adequavam à meta. 

Assim, o conteúdo das mensagens, além de apresentar a descrição  das etapas 

das atividades dos sujeitos e suas barreiras, revelou a predominância de um 

modo discursivo de cunho  descritivo-argumentativo. 
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Uma leitura no trecho de e-mail abaixo permite compreender melhor essa 

forma discursiva dos sujeitos. É interessante notar que o discurso, mesmo sendo 

construído com a intenção de influenciar o interlocutor, não apresenta tom 

impositivo, mas sugestivo. 

 

“Obrigado(...), 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seusestados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em brasíliajunto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede. Penso que assim o trabalho se torna mais 

dinâmico. Porque se todas as agências da rede andi 

ligarem para as mesmas fontes...” 

 

O processo de construção do dicionário sobre Bolsões de Pobreza foi 

orientado por um consultor da ANDI, que não “conversava” diretamente com os 

participantes da rede, mas era intermediado por membros da Secretaria 

Executiva. Sua função era explicar quais informações cada agência deveria 

levantar em seu estado. Nitidamente, os e-mails revelavam o papel diferenciado 

que o consultor exerceu no contexto discursivo e que foi legitimado pelos 

membros da rede: ele era o único que não estaria realizando a tarefa de levantar 

as palavras locais, mas, sim, de examiná-las e aplicá-las em uma fase posterior, 

além de ser detentor de um saber específico, o da metodologia da pesquisa. 

Além dele, a Secretaria Executiva também se revelou detentora de um papel 

exclusivo: o de servir de mediadora entre as agências da Rede e o consultor. 

Tanto o papel do consultor, quanto a mediação da Secretaria Executiva são 

explicitados em várias passagens como as que seguem abaixo, em que o 

consultor é representado por X1. A Secretaria Executiva é o sujeito que fala. 

 

(1) 

 “Oi JRs,  

conversei com X1 - que possivelmente irá coordenar o 

processo dessa análise especial - e pedi algumas 

sugestões que podem nos ajudar no fechamento do 
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recorte da pesquisa. Também repassei as 

mensagens que algumas agências enviaram para que ele 

tivesse uma idéia do que estamos discutindo. O que 

precisamos mesmo é delimitar o universo que vamos 

analisar.” 

  
 

(2) 

“Olá menin@s, 

conversei com x1 sobre nossas dúvidas e o retorno é o 

seguinte: 

 1- Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. (...)” 

 

(3) 

“Pessoas, 

Pelo que percebo, embora a maioria tenha optado pelo 

recorte geográfico levando em conta as informações 

obtidas junto às prefeituras, algumas Agências, como 

y1, y2 e y3 terão dificuldades quanto à utilização deste 

mecanismo. 

Estou tentando falar com o x1 a respeito deste assunto. 

Mantenho vocês informados. 

(...) 

Beijos a todos,” 

 
 

Foi observado também que, mesmo contando com a orientação do 

consultor, as agências da rede se apropriaram do processo e iniciaram um 

discurso argumentativo a favor do estabelecimento de novos parâmetros que 

facilitassem a atividade, como mostra o recorte abaixo, cujo enunciador é uma 
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das agências. Não apenas a postura crítica, mas também o conhecimento dos 

limites e facilidades dos membros da Rede fez com que o emissor da mensagem 

abaixo tivesse a clareza dos obstáculos futuros. O advérbio “certamente” 

utilizado em contexto de futuro indica a visão do participante das condições da 

própria Rede.  

 
  

“...na nossa avaliação, seria mais interessante nesse 

momento trabalharmos apenas com a capital e região 

metropolitana (no nosso caso, cerca de 20 municípios), 

isso delimitaria mais o volume de material a ser 

analisado. De qq forma, certamente teremos dificuldade 

em levantar os dados nas prefeituras, principalmente, 

das cidades menores (...)” 

  
Através do e-mail também se percebeu que, com as especificidades de 

cada região, as dificuldades em construir o léxico representativo de Bolsões de 

Pobreza a partir da delimitação geográfica aumentavam em todas as agências 

com o decorrer do tempo.  

  Em agosto, mês em que a quantidade de mensagens enviadas à lista 

duplicou, houve uma intensificação das dúvidas, ao ponto de solicitarem a 

realização de uma áudio-reunião.  Em setembro, último mês das mensagens 

enviadas sobre o tema Bolsões de Pobreza, ao chegarem a um consenso sobre a 

impertinência da metodologia naquele momento, os sujeitos concordaram em 

suspender a discussão e realizar a áudio-reunião, como mostra a mensagem:  

 

“Oi pessoal,  

 precisamos debater a viabilidade das propostas que 

surgiram e os próximos encaminhamentos. Vamos 

agendar uma áudio-reunião? Proponho sexta-feira 

(10/09), às 10h45. 

  

Temos que discutir com mais cuidado a proposta de 

mudança de cronograma. Hoje, com o acordo (do 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

73 

Conselho Gestor) de que as pesquisas devem sair até 

abril de cada ano, a maioria dos lançamentos já 

acontece entre julho e setembro. Se marcarmos 

lançamentos para segundo semestre, eles podem 

acontecer até o final do ano. E isso pode ser muito ruim 

para o diálogo com a mídia e também para a agenda 

interna das agências. O ideal é tentar evitar atrasos 

nesse cronograma e escolher o tema da pesquisa com 

mais de um ano de antecedência. De qualquer forma, 

vamos concentrar esforços para resolver, pelo menos, as 

principais dificuldades desse ano.  

  

Pauta da áudio: 

1- cronograma das pesquisas 

2- recorte geográfico (como está o levantamento de 

dados?) 

3- metodologia (teste da semana composta/universo 

completo: qual o fôlego das agências?)  

4- alteração do tema para o próximo ano 

 Bom feriado para tod@s!!!bjs,”  

 

 Percebeu-se que a necessidade da áudio-reunião se deu pelo fator tempo, 

como pôde ser observado. A indicação de “mudança de cronograma” é colocada 

logo no início (6ª linha da mensagem) e é seguida por indicadores de prazos 

aparentemente já estipulados anteriormente: “até abril” (7ª e 8ª linhas), “entre 

julho e setembro” (9ª linha); “até o final do ano” (12ª linha). 

Pela quantidade de meses em que o tema Bolsões de Pobreza foi discutido, 

optou-se por analisar o seu desenvolvimento, por meio da lexicometria, em linha 

temporal, ao invés de averiguar a performance dos sujeitos interactantes, como 

realizado com os outros dois temas selecionados para análise desta pesquisa. A 

primeira averiguação foi com o hapax, ou seja, o peso dos blocos de vocábulos 

com apenas uma freqüência. Durante quatro meses, a utilização de um conjunto 

particular de vocabulos ocorreu no primeiro e quarto meses, como indica o 

gráfico 1, que apresenta o comportamento qualitativo da discussão.  
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O gráfico 2 considera todos os vocábulos das variáveis e não apenas seu 

hapax. Ao observá-lo, verifica-se um vocabulário com força temática no primeiro 

mês, uma vez que esse bloco apresenta peso positivo, e uma dispersão do tema 

no último mês, cujo comportamento é o inverso do primeiro. A massa discursiva 

apresenta o emprego de um vocabulário mais próximo à média zero nos meses 

intermediários, significando menor dispersão do tema.  

Se compararmos os gráficos 1 e 2, podemos concluir que a aparente 

coincidência de um “efeito espelho” – blocos com pesos negativos em um 

gráfico, apresentam-se com peso positivo no outro  – é, na verdade, uma 

confirmação do comportamento do tema durante os quatro meses. Longe de 

serem antagônicos, os gráficos são complementares. Houve utilização de  

vocabulários bastante diferentes no primeiro e quarto meses e, neste caso, 

mudança do foco da discussão. Por se tratar da relação tempo/discurso e não 

sujeito/discurso, pode-se dizer que não há mudança de estilo discursivo, mas de 

prumo/rumo da discussão. 

Ao resgatar o histórico do diálogo do tema Bolsões de Pobreza através da 

leitura do conteúdo dos e-mails, percebeu-se que das 54 mensagens registradas 

neste tema, a maior parte se concentrou no segundo e terceiro meses. A baixa 

freqüência de mensagens no primeiro e último meses significou menor 

concentração de vocábulos pertinentes ao tema, o que é revelado nos blocos 1 e 

4 do gráfico 1 que se apresentam com pesos lexicais muito baixo e muito alto, 

respectivamente. Focando a análise nos meses 2 e 3 do gráfico 2, conclui-se que 

o terceiro mês mostra a discussão com variedade de vocabulário particular maior 

em relação ao segundo mês, que enriqueceu, em menor grau, o todo discutido 

com diversificação de vocábulos. De fato, com a leitura dos e-mails, pôde-se 

verificar que, depois de passado o primeiro mês, os sujeitos centraram-se no 

tema da discussão nos dois meses seguintes, período em que se verificou um 

envio maior de mensagens.  
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A diferença entre o segundo e o terceiro mês é a de que naquele a 

discussão girou em torno da explicação da metodologia; neste, o conteúdo das 

mensagens continha os resultados parciais do que já havia sido encaminhado 

pelas agências, ou seja, da tentativa de construir as primeiras listas de palavras.  

 

5.4. Extinção de GECTIPAs 

 

Em outubro, uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho repercutiu 

na Rede ANDI Brasil. Por cinco dias, 17  mensagens  compartilhadas  pela  LISTA  

Gráfico 2 - Comportamento da discussão do tema Bolsões 
de Pobreza em relação ao tempo e à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 1 - Comportamento da discussão do tema Bolsões de 
Pobreza em relação ao tempo e ao hapax 
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Meses 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

76 

trataram do tema Extinção de GECTIPAs–Grupos Especiais de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalhador Adolescente. Após o primeiro e-

mail, enviado pela agência do Mato Grosso do Sul, seguiram-se outras 

mensagens de caráter descritivo, em um primeiro momento; e argumentativo 

em um segundo momento, de modo que, em poucos dias, a discussão 

envolvendo esse tema passou do caráter de levantamento de dados para o de 

mobilização. A história que foi sendo montada e tomando corpo a cada e-mail,  

enviado trouxe um resultado imediato para a Rede: construção coletiva de pauta 

jornalística enviada para os veículos de comunicação nacionais. 

No caso do tema Extinção de GECTIPAs, a análise realizada objetivou 

conhecer o comportamento discursivo dos sujeitos interactantes em relação ao 

tema discutido. Com o resultado obtido, pôde-se visualizar graficamente quantas 

agências da Rede ANDI Brasil interagiram na discussão do tema e a 

qualidade/densidade dessas interações. Os gráficos abaixo não expressam 

quantidade, mas a qualidade do que é dito, em relação ao foco temático, uma 

vez que relaciona os pesos dos léxicos, utilizados pelos sujeitos, com o todo 

discutido. É importante considerar que o tema Extinção de GECTIPAs tratou de 

apuração de fatos, em cada estado brasileiro, para compor uma pauta 

jornalística nacional, o que significa dizer que os conteúdos das manifestações 

dos sujeitos, embora versando sobre o mesmo tema, trouxeram uma 

particularidade de cada agência, fruto de uma situação local.  

Gráfico 3 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação à totalidade dos vocábulos 
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O gráfico 3 ilustra a densidade lexical do discurso de cada agência, 

considerando todos os vocábulos recenseados. Já o gráfico 4 apresenta a 

densidade de vocábulos que foram expressos, por agência, apenas uma única 

vez (hapax) durante todo o período da discussão. Eles permitem visualizar a 

densidade comportamental dos sujeitos em se tratando dos discursos,  além de 

mostrar aqueles que estiveram mais dispersos ou mais focados no tema.  

 Os gráficos nos permitem visualizar também que, dos onze membros da 

Rede, nove participaram da discussão.  No gráfico 3, as agências 4, 5, 6, 8 e 9 

mantém vocabulários centrados em torno da média zero, em relação às demais, 

significando menor dispersão em seus discursos. As agências 2 e 3 apresentam 

maior qualidade discursiva relativa à composição do tema. No gráfico 4 – dos 

pesos lexicais do hapax – o comportamento dos sujeitos é diferente. As agências 

2, 4 e 9 se destacam por apresentarem alto valor de pesos positivos (agência 4) 

e negativos (agências 2 e 9), ou seja, essas agências apresentaram conjunto 

particular de vocabulário. Além disso, notou-se que três das onze organizações 

que interagiram lideraram a discussão, originando cerca de 60% das mensagens 

enviadas, conforme ilustra a tabela 9. 

 

Gráfico 4 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação ao hapax 
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 Após a análise do comportamento dos sujeitos, considerando todo o léxico 

recenseado e seu hapax, foi realizada uma lematização: seleção de palavras que 

apresentassem alta ocorrência em relação às freqüências lexicais observadas e 

que, ao mesmo tempo, servissem para qualificar o objeto discutido. A tabela 10, 

abaixo, foi fruto dessa etapa. Os vocábulos selecionados (mot) melhor 

qualificaram o objeto, além de apresentarem alta ocorrência em relação ao todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às palavras selecionadas foram atribuídos pesos a partir do cálculo do 

desvio reduzido. A partir desse cálculo, dois novos gráficos puderam ser 

construídos com o objetivo de ilustrar o comportamento do discurso dos sujeitos, 

dessa vez, em relação ao vocabulário de maior peso do tema discutido. Nos 

gráficos originados da lematização (5 e 6), observou-se um resultado diferente 

em relação aos dois gráficos anteriores (3 e 4). Destacaram-se, com valores de 

pesos mais próximos ao vocabulário básico lematizado, utilizado na discussão, as 

agências 1, 2, 3, 8 e 9, mesmo estando, três delas, com valores negativos, É 

interessante observar a performance da agência 7 que, ao mesmo tempo em que 

apresentou uma riqueza lexical em relação ao conjunto dos vocábulos que 

compõem a lematização (gráfico 5), também apresenta a maior densidade de 

hapax conforme podemos observar no gráfico 6. Gráfico que, aliás, também 

revela que os vocábulos de freqüência 1 (um) utilizados pela maioria das 

agências, embora diferentes, são praticamente homogêneos em densidade. 

 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

trabalho 21 0 2 4 2 0 3 1 3 6 

fiscalização 12 0 0 0 3 0 4 2 1 2 

gectipas 12 0 3 1 2 0 4 0 0 2 

auditores 11 0 1 0 2 0 5 0 3 0 

drt 11 1 0 1 2 0 0 6 0 1 

fórum-de-erradicação 11 1 0 0 4 0 0 5 0 1 

ministério-do-trabalho 9 1 1 1 2 0 2 0 0 2 

pauta 9 0 5 0 1 0 0 2 1 0 

gectipa 8 0 0 1 3 0 1 2 1 0 

 

Tabela 10 Vocábulos fruto da lematização do tema Extinção de GECTIPAs  

Mot = vocábulo; Occ = ocorrência; T1 a T9=variáveis (sujeitos interactantes) 
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Gráfico 6 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs lematizado, em relação ao hapax 
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Gráfico 5 – Comportamento das agências na discussão do tema Extinção 
de GECTIPAs lematizado em relação à totalidade dos vocàbulos 
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Ainda comparando os gráficos 5 e 6 , destacaram-se as posições ocupadas 

pelas agências 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Percebe-se que cada uma delas em um dos 

gráficos foi o espelho de si mesma em relação ao outro gráfico, ou seja, os 

valores dos pesos lexicais assumiram posições opostas. Comparando os gráficos 

3 e 5, que ilustram a massa lexical das agências, considerando, respectivamente, 

todos os vocábulos recenseados e os vocábulos da lematização, pode-se dizer 

que: a agência 1 fez um bom uso de um vocabulário básico bem focado ao tema, 

conforme o gráfico 5, fruto da lematização, embora, no gráfico 3, tenha 

apresentado um vocabulário diferencial (com valores dos pesos lexicais indicando 

pobreza no vocabulário). Isso quer dizer que em relação ao todo vocabular, ela 

não enriqueceu a discussão, mas quando a análise trabalhou com os léxicos que 

melhor qualificaram o tema discutido, a mesma agência se apresentou como 

uma das que mais contribuiu qualitativamente. 

A agência 2 trafegou entre o vocabulário básico e o preferencial nos 

gráficos 5 e 3, respectivamente, o que pode significar uma concentração no tema 

a partir do uso de um vocabulário básico, na análise lematizada, e ainda, a 

contribuição com conteúdo que acrescenta valor ao que está sendo discutido, 

conforme sua performance no gráfico 3. Ao se lematizar a discussão, a agência 3 

passou a ter um vocabulário diferencial no gráfico 5, e não mais preferencial, 

conforme o gráfico 3. De forma contrária, o comportamento da agência 4 indicou 

que a mesma passou para um vocabulário diferencial, gráfico 5, e não mais 

básico, como apresentado no gráfico 3. A agência 5 praticamente se manteve 

com as mesmas características da 4. A agência 7 ocupou bastante e 

positivamente o espaço da palavra (gráfico 5), diferente de seu comportamento 

no gráfico 3 – resultado de um processamento não lematizado dos vocábulos. A 

agência 8 se comportou de forma semelhante à 3 e manteve-se com um 

vocabulário básico no gráfico 5. A agência 9 se mantém praticamente estável, 

próxima à média zero nos dois gráficos, apresentando um emprego normalizado 

dos vocábulos. 

Com a leitura dos e-mails, observou-se que três agências estimularam a 

participação das demais a partir de suas iniciativas discursivas diferenciadas e 

complementares à ação a qual se propunham. Durante toda a seqüência de 

mensagens, notou-se, pelo conteúdo dos e-mails, que as mesmas iniciaram 
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processos: de investigação (agência 6), de repasse das informações (agência 3), 

de estímulo à ação em rede (agência 2). A forma como esses sujeitos 

construíram seus discursos contribuiu para a interação dos demais. A seqüência 

de e-mails abaixo ilustra essa constatação, sendo x2 uma das agências. 

 

(Agência 3) 

“Repassamos a lastimável informação.  

Equipe 

-----Mensagem original----- 

”(...) Conforme previsão, os setores de combate ao 

trabalho infantil das DRTs (GECTIPAS) foram extintos 

pela portaria nº 541, 15/10/2004, publicado no DOU-

Seção 1 pg. 201. O compromisso de levar adiante a 

CARAVANA temos a obstinação de mantê-lo, 

considerando a extrema relevância da atividade. 

Estamos nos articulando para que o evento seja 

marcante para todos nós. O compromisso agora é 

pessoal.  Um abraço.”  

(Agência 6) 

“Amigos, 

dei uma rápida apurada na história da extinção dos 

Gectipas.  

Ao que parece, houve uma redefinição do Ministério do 

Trabalho em relação à atuação dos auditores fiscais nos 

Gectipas, que culminou nessa portaria. em vários 

estados os auditores é quem coordenam o trabalho do 

Grupo especial. Só que eles trabalham por meta de 

fiscalização - individuais e coletivas - e os salários deles 

são vinculados a essas metas (...)se tiver mais infs envio 

pra todos. 

 abs,” 
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(Agência 2) 

“Obrigado x2, 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seus estados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em Brasília junto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede.  

 

Penso que assim o trabalho se torna mais dinâmico. 

Porque se todas as  agências da rede andi ligarem para 

as mesmas fontes do ministério do trabalho aqui em 

brasília pode ser mais moroso. Amanhã podemos passar 

todas as pautas rede+andi juntos para termos maior 

impacto. O que acham? Estamos agendados para enviar 

a pauta nacional amanhã pela manhã - pq tá muuuuito 

difícil falar com o governo hoje. 

Abração a todos!” 

 
Como o material textual “pauta jornalística” foi fruto das interações da 

discussão Extinção de GECTIPAs, a última análise  sobre este tema foi a da 

relação desse produto final com o conteúdo dos e-mails enviados. O gráfico 7, 

resultado desse processo de verificação, mostra que a pauta (barra de número 

10), mesmo versando sobre o tema discutido, não foi construída com um 

vocabulário preferencial ou mesmo básico de peso positivo. 

No gráfico 8, a pauta (bloco de número 10) apresenta valor do peso de 

seu hapax negativo, o que indica uma escolha de vocábulos específicos para sua 

construção, utilizados repetidamente. Pode-se dizer que o texto da pauta não foi 

escrito coletivamente durante as integraçõs sobre o tema. A produção do mesmo 

recebeu contribuições dos integrantes da Rede, mas apenas um deles, 

especificamente, escreveu o texto, utilizando-se de vocabulário específico 

repetidamente como mostra o gráfico do hapax (gráfico de número 8) e de 

léxicos próximos ao básico, mas de densidade negativa em relação ao 

vocabulário como um todo. 
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5.5. Mês composto 

 

 Após a análise do comportamento da discussão sobre Bolsões de Pobreza 

em relação ao seu tempo de duração, e do comportamento dos sujeitos em 

relação ao tema “Extinção de GECTIPAs”, o tema trabalhado em seguida foi Mês 

Composto. O conteúdo da discussão desse tema, assim como o tema anterior, foi 

separado por sujeito, cada qual ocupando o lugar de uma variável no processo 

de lexicometria. Os enunciados abaixo oferecem a noção do modo do discurso 
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Gráfico 8 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística 
(barra nº 10) em relação ao hapax 
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Gráfico 7 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística (barra 
nº 10) em relação à totalidade dos vocábulos 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

84 

que prevaleceu no debate do tema Mês Composto. Os caracteres y1 e y2 

representam membros de duas agências participantes da rede. 

(1) 

“Oi pessoal, Escrevo p compartilhar uma dúvida com vcs 

e saber como cada agência está procedendo a esse 

respeito. Abraços, y1” 

(2) 

“Essa preocupação de y1 é bem pertinente. como 

estamos fazendo? Nas sessões de corte, temos 

desprezado o restante dos jornais? No nosso caso, 

oproblema pode ser ainda mais sério, não ébj,y2” 

 

Esses dois e-mails iniciaram o recorte temático em questão, que totalizou 

15 mensagens no mês de agosto e 01 no mês de setembro. No decorrer da 

seqüência de mensagens, estavam registrados questionamentos das agências, 

direcionados a toda a Rede, para solução de problemas específicos de cada uma 

delas  relativos ao tema. Abaixo, outros exemplos ilustram essa constatação, 

considerando y3, y4 e y5 representantes das organizações participantes da 

Rede; N, membro da Secretaria Executiva, e P, técnico da ANDI. 

 

(1)  

 

“Oi, y3 e pessoal, 

 

Pelo que entendi do seu questionamento, segue algumas 

observações: 

 

1 – Mesmo que vcs não tenham separado as reportagens 

dos jornais clipados pela ANDI de janeiro a maio, 

acredito que não seja tão difícil buscar as matérias da 
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análise especial, já que o teste do mês composto é feito 

somente em dois ou três dias de cada mês. 

 

2 – Os jornais (clipados pela ANDI ou pelas agências) 

que não possuem seu conteúdo completo disponível na 

Internet terão que ser pesquisados manualmente. O 

resumo inserido no empauta não é suficiente para a 

busca por palavras-chaves.” (...) 

 

 (2) 

 

“Oi y4, 

 

Sendo assim, aqui na z1 nós faremos o levantamento de 

maio, junho e julho (não temos os jornais de janeiro). 

Conversei com a N e com P. Ele ficou de falar com vc a 

esse respeito, mas me disse que o trabalho de seleção 

dos jornais monitorados pela ANDI durante o primeiro 

semestre deveria ser feito por aí. 

 

Enviaremos os dados de Sergipe até o dia 25, sem falta. 

 

Y3” 

 

   (3) 

 

   “Olá p tds, 

 

Gente por aqui, infelizmente, creio q a metodologia do 

mês composto não poderá ser aplicada em Sergipe. Nós 

fizemos a busca das matérias nos dias selecionados de 

maio, junho e julho e obtivemos apenas sete matérias. 

Um número muito pequeno de reportagens para 

construir qq tipo de análise”.(...) 
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(4) 

“y5, 

 

Sem dúvida, apesasr do pequeno número de matérias, 

em nenhum momento discutimos a validade da análise 

especial, nem das problemáticas e possíveis indicações 

de solução surgidas a partir desse levantamento. Com 

certeza, não dá para comparar MG com SE. O que dissse 

foi que, possivelmente, para termos uma quantidade 

mínima de matérias que possibilite uma análise com um 

universo mais amplo. O que apontei como um possível 

caminho, foi fazermos – z1 – um levantamento durante 

todo o ano” (...). 

 

Na troca de e-mails, observou-se a disponibilidade e o interesse dos 

participantes em tentar encontrar respostas adequadas à situação coletiva 

vivida. O contexto de cada agência caracterizou a particularidade dos discursos, 

que é mostrada no gráfico 9 com a diversidade de escolha vocabular observada a 

partir do comportamento gráfico de cada variável (cada agência).  

Na análise da performance dos sujeitos envolvidos na discussão do tema 

Mês Composto, percebe-se que, a partir da primeira ilustração - gráfico 9, 

gerado ao se considerar todos os vocábulos recenseados -, quatro agências (1, 

4, 5 e 6) constituíram um grupo praticamente homogêneo em sua densidade, no 

que se refere aos valores de seus pesos lexicais (negativos). Já as agências 2, 3 

e 7, considerando o mesmo gráfico, formaram um outro grupo de valores de 

pesos lexicais aproximados e positivos. 

Seguindo a análise da dinâmica da discussão desse tema, verifica-se no 

gráfico 10 (hapax) que os mesmos grupos de sujeitos mantiveram, existindo 

apenas uma mudança: enquanto as agências 1, 4, 5 permaneceram com valores 

positivos, a 6 apresentou valor negativo, bem próximo a zero. 
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Gráfico 9 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 10 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Mês Composto em relação ao hapax 
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Passando para os gráficos 11 e 12, originados da lematização – cujas 

palavras selecionadas encontram-se na tabela 11 – nota-se que o grupo de 

sujeitos, anteriormente verificado no gráfico 9 é desfeito. Ao aplicar a 

lematizacão, percebe-se, através do gráfico 11, uma mudança de performance 

principalmente nas agências 4, 6 e 7, que passam a ocupar o campo enunciativo 

lematizado de forma contrária ao não-lematizado, ilustrado no gráfico 9. Ou seja, 

as massas lexicais que apresentavam valores positivos, passam a apresentar 

valores negativos e vice-versa.  

Mesmo ocupando um grande espaço no campo enunciativo não 

lematizado, algumas agências se apresentaram bastante dispersas no momento 

em que a discussão é lematizada. A agência 7 passa a ser um exemplo desse 

fato. Comparando seu comportamento nos gráficos 9 e 11, percebe-se que, 

enquanto não se obtinha a densidade do discurso quando lematizado, a agência 

7 ocupava um espaço de peso positivo em relação à totalidade dos vocábulos da 

discussão embora bastante distante do vocábulo básico utilizado. Um olhar 

lançado pela superfície dos textos, permite entender o espaço ocupado 

graficamente pelos sujeitos no campo de enunciação. De fato, tanto a agência 5, 

quanto a 7 não participaram da discussão do tema Mês Composto. Enquanto os 

demais parceiros contribuíram com dúvidas e sugestões, as agências 5 e 7 

repassaram um relatório numérico. 

 

 

 

Tabela 11 – Vocábulos fruto da lematização do tema Mês Composto 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; T1 a T7 = variáveis 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
jornais 15 1 4 0 6 3 1 0 
teste 12 2 3 2 1 1 0 3 
empauta 11 6 3 0 1 0 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 1 0 1 
número 9 1 2 0 3 0 2 1 
agências 8 0 4 0 2 0 2 0 
análise 7 0 1 0 2 1 2 1 
mês 7 0 2 0 3 1 0 1 
metodologia 7 2 1 0 2 1 1 0 
composto 5 0 1 0 2 1 0 1 
palavras-chaves 5 1 3 0 0 1 0 0 
universo 5 0 2 0 2 0 1 0 
matéria 4 0 0 3 0 0 1 0 
resultado 4 0 0 0 0 4 0 0 
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Gráfico 11 - Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 12 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação ao hapax 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos e-mails analisados e das preocupações teóricas levantadas 

ficou evidente que além de servir como instrumento de articulação e difusão de 

informação, a comunicação virtual mediada por computador em rede de 

organizações não-governamentais pode despontar como meio para a construção 

coletiva de conhecimento. Vários fatores favoressem esse papel. Tomando a 

Rede ANDI Brasil como objeto de estudo, os aspectos que contribuem para que 

isso ocorra são: (1) as características da rede e dos sujeitos interactantes; (2) o 

comportamento dos mesmos sujeitos nas discussões dos temas; (3) a dinâmica 

e política comunicacional da rede; (4) o funcionamento, na rede, de parâmetros 

sistêmicos.  

O primeiro elemento que contribuiu para a constituição de um ambiente 

propício para a construção coletiva de conhecimento foi o fato de os sujeitos 

dominarem seus papéis na rede e, conseqüentemente, na lista de discussão e 

construírem atitudes enunciativas adequadas a esses papéis e à situação de 

comunicação estabelecida. Isso favoreceu a interação e o desenvolvimento dos 

temas discutidos em rede sem a ocorrência de qualquer conflito inter-relacional 

que desaprumasse a discussão e/ou a relação entre os sujeitos. 

O significado do meio comunicacional bem como o domínio de sua 

ferramenta, nesse caso, a lista de discussão, implicitamente compartilhados 

entre os parceiros, foram relevantes para que os sujeitos pudessem participar 

das discussões em iguais condições de interação. É importante salientar que esse 

significado não fez parte textualmente das mensagens enviadas. Ele esteve 

subentendido, uma vez que em nenhum momento houve debate sobre o objeto 

“lista de discussão” durante o período pesquisado. De acordo com o histórico da 

Rede, a lista de discussão não foi instituída com características, efeitos e funções 

amplamente estabelecidos; seu significado foi sendo construído a partir de seu 

uso, o que possibilitou a compreensão e apropriação do mesmo por cada 

organização participante ao longo de quatro anos de existência da Rede.  

O discurso institucional interno da Rede ANDI Brasil se materializou e se 

atualizou a cada discussão virtual dos sujeitos. Durante a discussão dos três 
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temas analisados, o tempo disponível para a prática do que se estava sendo 

discutido interferiu na produção do discurso. Aliás, tempo e dessemelhança entre 

os próprios sujeitos foram variáveis definidoras de encaminhamento das ações. 

Pode-se afirmar que o compromisso mútuo implícito nas relações não teria sido 

firmado se os sujeitos envolvidos não estivessem sob um mesmo contexto 

institucional ou não compartilhassem de um mesmo significado.  

Charaudeau considera que o contrato de comunicação, estabelecido 

implicitamente entre os sujeitos interactantes, está regido sob o princípio da 

influência, em que os sujeitos ao se comunicarem visam provocar uma reação 

naquele com quem se comunicam. O contrato de comunicação na Rede ANDI 

Brasil foi constituído com a interferência de um contexto voltado para o 

cumprimento das metas institucionais. Essa característica prevaleceu no discurso 

dos três temas. 

Se o significado das relações, das ações, de seus resultados e do conteúdo 

das interações é compartilhado por todos a um mesmo nível, o grau de 

apreensão dos conteúdos e de colaboração mútua tende a se elevar. Para se 

chegar a um nível de discussão sobre o de Bolsões de Pobreza, por exemplo, em 

que o compromisso com as metas, a qualidade das informações e a capacidade 

de manter a discussão dentro de seu foco eram altos ao ponto de todos 

concordarem em abortar a ação naquele período, foi necessário que as variáveis 

sistêmicas funcionassem bem, a significação partilhada e as competências 

discursivas fossem postas em prática. A suspensão da discussão do tema Bolsões 

de Pobreza na LISTA, após quatro meses de envio de mensagens, não significou 

a incapacidade de alcançar objetivos mediados pela comunicação virtual, mas, 

sim, uma decisão estratégica em decorrência das variáveis “tempo de realização 

da atividade” e “qualidade do resultado final”. Esses fatores, reconhecidos por 

todos os parceiros, foram também indicadores de uma cultura e de um princípio 

constituinte da personalidade institucional da Rede. 

Ainda tratando de características do sujeito e da Rede, pode-se afirmar 

que as competências discursiva, semiolinguística e situacional tratadas por 

Charaudeau como essenciais para a boa efetivação da relação contratual 

puderam ser concretizadas nas interações. Um dos aspectos observados para 

chegar a essa constatação foi a de que os participantes da Rede tinham o 

domínio do contexto em que estavam inseridos, da situação de comunicação que 
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compartilhavam, além do mesmo nível de habilidade de organização do discurso 

e de possuírem saberes comuns aos outros sujeitos – competência discursiva. Os 

sujeitos também estavam aptos para utilizar e reconhecer a forma dos signos 

utilizados na interação – competência semiolinguistica; de reconhecer o parceiro, 

de buscar referências para dar sustentação e credibilidade ao que estava sendo 

compartilhado e de organizar o discurso de modo a provocar uma reação do 

parceiro – competência situacional. 

Considerando rede como sistema, temos que as interações podem ter alta 

ou baixa qualidade a depender da funcionalidade dos parâmetros sistêmicos: 

composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade, organização, 

coesão e coerência. Não apenas as características e o comportamento dos 

sujeitos interactantes afetaram a dinâmica comunicacional da rede, mas a forma 

como a rede funcionou e a política estabelecida para a sua comunicação mediada 

por computador, através da lista de discussão, também foram fatores que 

contribuíram com a qualidade da interação e de seu resultado. Uma das variáveis 

importantes para a efetivação dessa contribuição e que faz parte do conjunto de 

parâmetros sistêmicos apresentados foi a composição da rede. Considerando 

composição como parâmetro que determina o transporte de informação, no caso 

da Rede ANDI Brasil,  todos os sujeitos tiveram o direito de se comunicar com o 

grupo sem a interferência de um moderador ou limite de quantidade de 

mensagens, situação que caracteriza o modelo “all channel network”.  

Embora sem hierarquia entre seus membros, verificou-se uma liderança 

em termos quantitativos da Secretaria Executiva a partir do número de 

mensagens enviadas, e qualitativos a partir tanto da forma de ocupação da 

palavra no campo enunciativo, quanto do modo de organização de seu discurso, 

que se caracterizou por ser orientador e referencial. Aliás, os modos de 

organização do discurso que prevaleceram no campo enunciativo foram o 

descritivo e o argumentativo, permitindo a defesa sutil de posicionamentos, 

sempre abertos à negociação e convocando à participação de todos os 

envolvidos.  

A análise do material e as teorias levantadas possibiitaram avançar em 

conclusões sobre benefícios da utilização do ciberespaço que vão além da 

conexão entre pessoas geograficamente distantes. Ficou claro que as 

características do ciberespaço, plataforma das interações, não foi fator limitante 
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do ato comunicativo, embora, em algumas situações, os sujeitos interactantes 

solicitassem o auxílio de outro meio de comunicação como as áudio-reuniões. 

Muito pelo contrário, a discussão da rede, por intermédio da lista de discussão, 

agregou o valor de arquivo textual ao e-mail, constituindo uma memória 

discursiva material que pode servir de documento de consulta para rever 

alternativas e tomadas de decisões. A virtualidade, neste caso, não impediu que 

as relações se fortalecessem nem que o alcance dos objetivos se tornasse mais 

difícil. A comunicação virtual, no caso da Rede ANDI Brasil, especificamente 

através da lista de discussão, foi fundamental para o desenvolvimento da Rede 

no ano de 2004, tanto como suporte comunicativo, como meio potencial de 

construção coletiva de conhecimento.  

Em relação à função da ferramenta lista de discussão, percebeu-se que a 

mesma serviu não só para vencer a barreira geográfica, mas também para surgir 

como espaço de fluxos de práticas sociais. O significado do espaço virtual, bem 

como sua finalidade se constituiu em saber compartilhado. Construiu-se, no 

ciberespaço e a partir das interações nele realizadas, um conhecimento coletivo 

específico e voltado para a prática social dos próprios sujeitos interactantes. 

Nas seqüências de e-mails que constituíram os temas, algumas variáveis 

interferiram no êxito da comunicação. A funcionalidade sistêmica, presente na 

Rede foi uma delas. O campo enunciativo, nossa matriz de análise, era apenas 

um dos subsistemas funcionando dentro de todo um universo. O resultado da 

prática discursiva revelou também o funcionamento de dois sistemas: o da rede 

e o da comunicação em rede. É a integralidade do universo sistêmico, capacidade 

de geração de subsistemas, que possibilita o subsistema “lista” desempenhar, 

entre várias funções, o de ambiente propício para a construção coletiva de 

conhecimento. 

Outra variável que interferiu na boa interação dos sujeitos foi a 

organização da rede, permitindo que a mesma se desenvolvesse e que os vários 

temas pudessem circular ao mesmo tempo. Foi notado, entretanto, que havia 

uma regra implícita na construção discursiva de cada mensagem enviada, 

relativa ao conteúdo das mesmas: embora houvesse a multiplicidade de 

assuntos, eles quase nunca ocupavam o mesmo corpo de mensagem, ou seja, 

cada assunto ganhava um e-mail próprio. 
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 No caso da Rede ANDI Brasil , o universo do subsistema  lista de discussão 

e dos subsistemas organizações não-governamentais em rede, a coesão e a  

coerência, que dela faziam parte, moldaram sua integralidade e por 

conseqüência sua funcionalidade. A coerência, característica que traz lógica às 

suas partes do sistema, foi sendo construída a partir da fundação da Rede ANDI 

Brasil, de seu planejamento institucional. A formulação de sua missão, objetivos, 

metas e produtos contribuíram mais tarde para a constituição de uma ordem 

psicossocial implícita que interferiu na “relação contratual” dos sujeitos 

interactantes, “parceiros” ao compartilharem das mesmas crenças e saberes 

norteadores da ação em rede. Além disso, a estrutura da rede e sua forma de 

funcionamento e seus princípios também ajudaram a consolidar e difundir uma 

cultura psicossocial entre seus membros. Compartilhando de uma mesma 

identidade, os sujeitos atribuíram significados comuns às atividades 

desenvolvidas, gerando um alto grau de compromisso mútuo. 

Esse compromisso evidenciou a coesão existente no universo, que 

caracteriza um “sistema onde encontramos conexões fortes o suficiente para 

mantê-lo no tempo”. Enquanto o número de conexões existentes na Rede revela 

sua estrutura, a qualidade de seus vínculos revela sua coesão. Coesão esta que 

fortalece a estrutura da rede e indica um certo grau de maturidade funcional. 

 Habermas, Freire e Maturana/Varela defendem que se constrói 

conhecimento a partir de uma interação orientada para ações coordenadas, para 

uma tomada de posição frente a uma determinada situação. A interação torna-

se, assim, o aspecto relacionado à comunicação e à organização em rede que 

facilita a construção coletiva de conhecimento. 

 Considerando a teoria da ação comunicativa de Jugen Habermas, 

orientada para intenções coletivas e a  dialogicidade defendida por Paulo Freire, 

essa comunicação, entretanto tem que estar relacionada à intenção entre 

sujeitos que buscam entendimento comum.  Uma vez que a “ação comunicativa” 

e a dialogicidade são bases para a construção do conhecimento; e que, nesse 

contexto os sujeitos interactantes objetivaram um entendimento comum ou 

resultaram em ação coordenada; pode-se afirmar que durante a interação dos 

sujeitos na lista de discussão redeandi_geral@yahoo.com.br,  houve construção 

coletiva de  conhecimento. 
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 A troca de e-mails, tanto materializou e comprovou saberes diversos e as 

competências dos sujeitos interactantes, bem como serviu de base para a 

construção de outros saberes, entre eles: a atuação articulada em rede; a prática 

do planejamento virtual e execução de fases de pesquisa; as particularidades 

geográficas dos sujeitos como fator de construção de identidade e dinâmica de 

funcionamento; a construção de conceitos para atender a objetivos específicos. 

Concluiu-se também que as performances discursivas dos nós da rede (as 

organizações parceiras) variaram em decorrência do tema abordado, o que quer 

dizer que a participação não é homogênea. De uma forma geral, a ocupação 

quanti-qualitativa do espaço comunicacional das agências representou o esforço 

de cada uma em construir entendimentos e práticas comuns, considerando, 

especialmente, suas dessemelhanças e limitações.  

 Em relação à ocupação da palavra no campo enunciativo, materializado 

nos gráficos gerados pela lexicometria, obtivemos dois tipos de macro 

resultados. O primeiro originado da observação do comportamento da discussão 

de um tema em relação ao tempo. O segundo originado da análise da 

performance de cada sujeito (em seus discursos) também em relação ao tempo. 

 No primeiro caso, resultado do tratamento do tema Bolsões de Pobreza, os 

gráficos revelaram que a Rede introduziu o tema a ser dicutido, concentrou-se 

em seu desenvolvimento e finalizou a discussão em quatro meses. O 

comportamento gráfico do discurso da Rede confirma a sequencia desses passos: 

enquanto que o primeiro e último meses são marcados graficamente pela pouca 

concentração de vocábulos básicos do tema (distantes da média zero, 

representado os momentos de introdução e finalização), os meses intermediários 

(período de desenvolvimento do tema em que os sujeitos estão mais focados no 

mesmo) se apresentam graficamente bem mais próximo à media zero.  A 

capacidade conclusiva da Rede é observada com este resultado gráfico, mas 

também com a contextualização do discurso obtida por meio da leitura das 

mensagens. No segundo caso, resultado do tratamento dos temas Extinção de 

GECTIPAs e Mês Composto, os gráficos revelaram a diversidade do 

comportamento discursivo dos sujeitos diante dos temas. A densidade vocabular, 

apresentada no resultado da lexicometria, que se materializa na forma de 

ocupação da palavra dos sujeitos durante as discussões terminaram por revelar 

participantes em grupos de discursos ora semelhantes, ora diferentes, ora em 
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maior densidade de participação, ora em menor. Também se chega à conclusão 

de que as performances dos sujeitos variaram de acordo com o tema discutido. 

Esse fato sugere que o modo de organização do discurso, bem como a 

participação dos membros não estiveram relacionados às formas concretas do 

ambiente comunicacional, o ciberespaço ou à utilização dos códigos lingüísticos 

da cibercultura, mas a fatores e contextos pessoais do comunicante ou 

institucionais da ONG a qual representavam. 

 Ao final do tratamento dos dados e análise dos resultados, esta pesquisa, 

além de confirmar a hipótese de que a comunicação mediada por computador 

entre organizações não-governamentais traz outras vantagens além de 

articulação e disseminação de informação, também serviu para compreender em 

que ambiente pode surgir construção coletiva de conhecimento, ainda que este 

ambiente não tenha sido criado com a intenção de promover o conhecimento, 

mas de servir de plataforma para práticas sociais. Preocupou-se aqui não com o 

processo individual dos sujeitos, mas com a analise de alguns elementos que 

facilitassem a construção do conhecimento em coletivo.  

 A primeira preocupação teórica foi a de fundamentar a conexão entre 

construção de conhecimento e interação comunicacional. Foi possível também 

desenvolver base teórica para a análise de discurso, uma vez que o objeto 

estudado se materializava em textos, e para a concepção de rede, considerada 

aqui como sistema. Além disso, a lexicometria foi utilizada como tratamento 

quanti-qualitativo dos dados textuais o que permitiu uma perspectiva objetiva 

dos resultados, acompanhada de sua contextualização por meio da leitura das 

mensagens.  

 Uma das maiores dificuldades durante a realização desta pesquisa foi a 

escassez de teorias desenvolvidas sobre o tópico “comunicação virtual e 

construção de conhecimento” em ambiente não educacional. Esta pesquisa, 

longe de esgotar a investigação sobre comunicação virtual e grupos organizados 

da sociedade civil, serve como contribuição a outras reflexões a respeito dessa 

prática e de seus potenciais benefícios. 
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RESUMO 

 

A pesquisa versa sobre o uso da TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação  

por grupos organizados da sociedade civil que atuam em rede, especificamente 

por um conjunto de organizações que integram a Rede ANDI Brasil. Analisa a 

intercomunicação, mediada por computador, de onze organizações não-

governamentais (ONGs) de diferentes estados, e tem como objetivo tecer 

conclusões a respeito da construção coletiva de conhecimento. O estudo foca nas 

mensagens compartilhadas entre os sujeitos envolvidos a partir da utilização de 

uma lista de discussão privada da Rede ANDI Brasil, resgatando preocupações 

teóricas de Maturana/Varela, Freire e Habermas sobre a relação entre interação 

comunicativa e construção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: 1. Comunicação social. 2. Mídia e Cultura. 3. Internet – lista 

de discussão. 4. Sociedade em rede - organizações não-governamentais. 5. 

Comunicação virtual – construção do conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the use of CIT - Communications and Information 

Technology among organized groups of civil society who belongs to the Rede 

ANDI Brasil network. It analyses the intercommunication through Internet of 

eleven non-governmental organizations (NGOs) located in different Brazilian 

states. This study has the objective of drawing conclusions about building 

collective knowledge through virtual communication. It focuses on the messages 

shared among the NGOs subscribed in a discussion list, maintained by Rede 

ANDI Brasil, connecting theories of Maturana/Varela, Freire and Habermas about 

communicative interactions and knowledge building.  

 

Key words: 1. Social Communication. 2. Media and Culture. 3. Internet –

discussion list. 4. Society and network – non-governmental organizations. 5. 

Virtual Communication – knowledge building. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida desta pesquisa é a pergunta: que benefícios a 

comunicação mediada por computador (CMC) traz à sociedade além de servir 

como instrumento de articulação e de difusão de informação? O caminho em 

busca da resposta exigiu, primeiro, o conhecimento de um panorama das 

tendências de investigação sobre o assunto Internet e sociedade.  

Um vasto estudo dos sociólogos Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, Russell 

Neuman e John Robinson (2001) revelou que as pesquisas sobre as implicações 

sociais do acesso e do uso da Internet têm se concentrado em cinco temas 

principais: (1) desigualdade ou abismo digital, (2) comunidade e capital social, 

(3) participação política, (4) organizações e outras instituições econômicas, e (5) 

participação cultural e diversidade cultural. 

A primeira questão se refere à desigualdade de acesso e de produção 

relacionada à Internet entre a população mundial. Numa perspectiva global, é 

considerado que a difusão da conexão e de sua qualidade, a habilidade de 

selecionar informação, entre outros aspectos dependem, em grande proporção, 

do desenvolvimento econômico e investimentos que estão distribuídos 

desigualmente nas sociedades mundiais.  

 O segundo tema envolve a relação entre comunicação mediada por 

computador e fortalecimento ou enfraquecimento de relações humanas, 

discutindo o isolamento como efeito do uso da Internet ou a possibilidade 

concreta de construção de vínculos entre indivíduos e grupos.  

 A terceira tendência de pesquisa gira em torno do surgimento de um 

espaço público virtual e de uma comunidade política reengajada, mais 

deliberativa e mais igualitária possibilitada pelo aparecimento do “acesso 

democrático” à Internet. Mas também, por outro lado,  discute uma esfera com 

polarização política já dominada por quem mantém o poder no mundo fora da 

rede. 

  Os estudos envolvendo organizações e outras instituições, quarto tema, 

discute a interferência do uso da Internet tanto na cultura, estrutura e dinâmica 
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organizacionais, e nos grupos de trabalho, como nos resultados alcançados com 

o surgimento de novas estratégias e a formação e fortalecimento das redes. 

Por fim, a quinta variável temática se refere às alterações provocadas pelo 

uso da Internet no contexto cultural, englobando temas como massificação, 

indústria cultural, desconcentração dos canais mercadológicos e potencial 

técnico. 

  Os estudos envolvendo Internet e sociedade tomaram uma nova 

proporção quando a apropriação do ambiente Internet por grupos organizados da 

sociedade civil passou a se intensificar. Em 2000, Manuel Castells afirmou que “a 

maior parte dos movimentos sociais e políticos do mundo, de todas as 

tendências, usa a Internet como forma privilegiada de ação e organização” 

(CASTELLS, 2003:276). 

 Naturalmente, diante do abismo sócio-econômico entre as populações 

mundiais, parte dos movimentos sociais espalhados pelo mundo não se 

familiarizou com a Internet e não estará apta a dominá-la se não forem vencidas 

barreiras econômicas, políticas, culturais e sociais. De qualquer modo, no 

histórico dessa nova forma de comunicação entre esses grupos, algumas 

experiências já apontam a força do universo da comunicação virtual.  

A distribuição de informações através da Internet favoreceu, por exemplo, 

a organização da manifestação ocorrida na cidade americana de Seattle, em 

2002, contra a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial (POSTER, 

2003:330), considerada um marco histórico pela proporção que tomou e por 

seus resultados concretos.   

 Na China e no leste europeu, os movimentos de reforma política passaram 

a usufruir da conectividade e da rapidez da Internet para fortalecer as  

mobilizações, democratizar e expandir discussões em espaços públicos criados 

em ambientes característicos desse meio de comunicação.  

No México, o Movimento Zapatista utilizou a Internet como ferramenta 

estratégica para fortalecer a insurreição contra o governo, iniciada em 1994, no 

estado mexicano de Chiapas. Entre as experiências que servem de ilustração 

para o assunto, esta, sem dúvida, foi uma das que tiveram maior repercussão 

mundial uma vez que a campanha atraiu a atenção de ativistas e instituições 

internacionais. Segundo David Ronfeldt, John Arquilla, Graham Fuller e Melissa 
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Fuller (1998), os Zapatistas partiram para uma guerrilha em uma “revolução da 

informação”.  

A discussão sobre Internet e sociedade também acompanha outro tema: 

sociedade organizada em rede. Considerando que indivíduos e grupos dependem 

fundamentalmente da capacidade de comunicação e organização para 

conduzirem suas ações coletivas locais ou globais, cada vez mais o poder de 

ação social passou a se estabelecer a partir da formação de redes e da eficácia 

de sua comunicação. 

O problema de pesquisa aqui discutido permeia a forma de apropriação do 

ambiente virtual por grupos em rede e os benefícios de ter acesso, dominar a 

linguagem e o contexto da “cibercultura”, bem como usufruir de suas principais 

características: conectividade, interatividade e rapidez.  

Nesse contexto, concentrada no uso dessa tecnologia por grupos 

organizados da sociedade civil em rede, esta pesquisa incorpora uma nova 

variável temática a esta discussão: a construção coletiva de conhecimento a 

partir da comunicação mediada por computador.  

A motivação para a realização do estudo surge a partir da hipótese de que, 

sob a perspectiva da comunicação voltada para o desenvolvimento sócio-político- 

econômico, a comunicação virtual de grupos organizados da sociedade  em rede 

emerge como um poderoso instrumento, não apenas por possibilitar a produção, 

recepção e disseminação de informação com a rapidez, interatividade e 

conectividade da Internet, mas também por potencializar a construção coletiva 

de conhecimento. 

A associação entre comunicação em rede, via Internet, e construção 

coletiva de conhecimento vem sendo estudada, em grande parte, no campo da 

educação, tendo como objetos ambientes virtuais construídos com o objetivo 

específico de funcionar como ferramenta e/ou suporte do processo de ensino-

aprendizagem. Embora o foco central deste trabalho esteja na construção 

coletiva de conhecimento, não se trata de analisar um objeto destinado à prática 

educacional; mas, a práticas sociais.  

 Nessa perspectiva, algumas perguntas nortearam o aperfeiçoamento do 

problema: que aspectos relacionados à comunicação e à organização em rede 

facilitam a construção coletiva de conhecimento numa rede de organizações não-

governamentais (ONGs)? Como essa construção se estabelece por meio da 
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Internet em espaço não dedicado ao conhecimento formal? Que tipo de 

conhecimento é esse e como ele pode impactar as ações sociais?  

Na tentativa de responder essas questões e visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema, foi definido como objeto de pesquisa as interações 

sociais mediadas por computador da Rede ANDI Brasil através do conteúdo de 

suas mensagens, enviadas, por correio eletrônico, para a lista de discussão 

privativa da rede. A Rede ANDI Brasil reúne organizações não-governamentais, 

distribuídas em 10 estados brasileiros e o Distrito Federal, que atuam em prol da 

promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência no Brasil.   

O foco da análise esteve no conteúdo e na forma de comunicação da lista 

de discussão durante o período de março a novembro de 2004, tempo em que 

cerca de 1.000 (mil) mensagens foram compartilhadas e em que foi observada a 

discussão de temas relevantes para o alcance da missão da Rede ANDI Brasil.  

A escolha dessa rede como objeto de estudo se deu pelo fato de a mesma: 

(1) articular organizações em diferentes estados do país o que faz da Internet 

veículo imprescindível para a comunicação em rede, (2) ter metodologia 

consolidada em seus cinco anos de existência., (3) manter a Internet como meio 

essencial de execução de suas ações.  

 O trabalho se desenvolveu com base na teoria da “ação comunicativa” de 

Jügen Habermas, do “dialogismo” de Paulo Freire e na biologia da cognição de 

Maturana e Varela. A análise do contexto que relaciona tanto sociedade e 

formação de redes, quanto concepção de espaço de ação social incorporou 

considerações traçadas pelo sociólogo Manuel Castells.  

Com o objetivo e conhecer melhor os conceitos que envolvem 

“ciberespaço” e as características de suas ferramentas, especialmente os 

elementos que estão atrelados ao funcionamento de uma lista de discussão, 

foram resgatadas as contribuições de Pierre Lévy, além de Castells.  

 O corpus foi trabalhado com o auxílio da teoria semiolingüística do 

discurso de Patrick Cheraudeau e da lexicometria, método quanti-qualitativo de 

análise de dados textuais, que permitiu extrair uma descrição objetiva dos 

conteúdos das mensagens eletrônicas. 

 Esta dissertação está distribuída em cinco partes. A Parte I é dedicada à 

Rede ANDI Brasil, sua composição, finalidade, estrutura, funcionamento e sua 

forma de apropriação da Internet na comunicação entre seus membros. 
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Apresenta também a metodologia aplicada, o que inclui a constituição do corpus 

e a apresentação das bases metodológicas e teóricas da lexicometria e da análise 

do discurso a partir da teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau.  

A segunda delas traz um breve histórico da sociedade e sua tendência à 

formação de rede, analisando rede como sistema. Além disso, apresenta o 

conceito de “espaço de fluxos”, difundido por Manuel Castells, para o 

entendimento das mudanças ocorridas na passagem de uma ação em espaço 

concreto para o espaço virtual.  

 A terceira parte introduz o ambiente em que circulam as mensagens 

geradas na comunicação mediada por computador, o “ciberespaço”. O conceito 

de virtualidade, bem como a descrição de algumas ferramentas de operação 

neste ambiente são explorados.  

 A parte seguinte define construção coletiva de conhecimento e seus 

pressupostos, fundamentando-se em teorias que apontam a interação como uma 

de suas bases essenciais. Por fim, a Parte V traz a análise do corpus escolhido 

para ser tratado na pesquisa e seus resultados. 

  Trilhando este caminho esperamos ter contribuído para o melhor 

entendimento desse meio de comunicação e dessa infra-estrutura tecnológica 

multimídia em rede que é a Internet e da potencialidade de uso da lista de 

discussão como estratégia de peso na construção e condução de ações de grupos 

organizados da sociedade. 
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PARTE I 
 

 

1. A REDE ANDI BRASIL E SUA LISTA DE DISCUSSÃO 

 

1.1. Histórico e constituição 

 

A Rede ANDI Brasil se originou da ANDI–Agência de Notícias dos Direitos 

da Infância, uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sediada 

em Brasília-DF. Criada em março de 2000, a Rede ANDI Brasil foi fruto de uma 

visão estratégica da ANDI, que desejou multiplicar sua metodologia para outras 

instituições, estimulando-as a trabalhar em rede.  

Inicialmente formada por quatro organizações, a Rede ANDI Brasil agrega, 

hoje, onze instituições, incluindo a ANDI. Todas as organizações envolvidas são 

brasileiras, não-governamentais e sem fins lucrativos e estão espalhadas por dez 

estados e o Distrito Federal.  

Embora cada organização componente tenha missões distintas, elas 

mantêm os temas “comunicação” e/ou “educação” como foco de trabalho 

comum. A tabela 1 abaixo permite uma compreensão melhor destas 

características, a partir das respectivas missões e distribuição geográfica de cada 

agência. 

 

 

Tabela 1  - Organizações da Rede ANDI Brasil e suas missões institucionais 

Organização/ 
Região 

 
Missão Institucional 

Centro Oeste  
ANDI - Agência de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância (DF) 
 
Girassolidário - 
Agência de 
Notícias em Defesa 

Contribuir para a construção, nos meios de comunicação, de 
uma cultura que priorize a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
 
Consolidar uma cultura que priorize as pautas relevantes 
para a promoção e defesa dos direitos da infância e 
adolescência nos meios de comunicação do Mato Grosso do 
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da Infância (MS) Sul. 
Norte  

 
Agência Uga-Uga 
de Comunicação 
(AM) 

 
Contribuir para a formação cidadã de crianças e adolescentes 
do Estado do Amazonas, por meio de estratégias de 
educação, comunicação, participação e mobilização social, 
que respeitem a sociodiversidade, a etnodiversidade e a 
diversidade cultural.  

Nordeste  
 
Cipó - 
Comunicação 
Interativa (BA) 
 
 
 
Auçuba - 
Comunicação e 
Educação (PE) 
 
 
 
Associação 
Companhia 
TerrAmar (RN) 
 
 
 
Missão Criança 
Aracaju (SE) 
 
 
 
 
 
 
Catavento - 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental (CE) 
 
 
Agência de 
Notícias da 
Infância Matraca 
(MA) 

 
Criar oportunidade para o pleno desenvolvimento de 
crianças, adolescentes e jovens através do uso criativo, 
inteligente e estratégico de mais linguagens e processos de 
comunicação. 
 
 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças, 
jovens e adolescentes através do potencial pedagógico e 
mobilizador da comunicação, fomentando uma atitude 
socialmente responsável e cidadã. 
 
 
Contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes 
potiguares, utilizando estratégias de cultura, educação e 
comunicação, em consonância com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 
 
Garantir os direitos da criança e do adolescente através do 
enfrentamento à exploração do trabalho infantil, e incentivar 
e consolidar, entre os profissionais de comunicação, o 
surgimento de uma cultura jornalística que valorize e se 
comprometa com a promoção e o respeito aos direitos 
infanto-juvenis. 
 
 
Contribuir para a compreensão do papel educativo da 
comunicação, priorizando os processos formativos com 
crianças e adolescentes do semi-árido, buscando a 
democratização da produção e do acesso ao conhecimento. 
 
 
Contribuir para a consolidação de uma relação ética e 
transparente entre imprensa, seus profissionais, as 
organizações que atuam na área da infância, crianças e 
adolescentes e outros segmentos da sociedade, visando um 
mundo melhor para as crianças e adolescentes maranhenses. 
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Sudeste  

 
Associação 
Educacional e 
Cultural Oficina 
de Imagens 
(MG) 

 
Pesquisar, desenvolver e difundir métodos educacionais para a 
formação de adolescentes, educadores, comunicadores e 
agentes da sociedade civil, a partir do uso social e educativo dos 
recursos da comunicação, visando o desenvolvimento da 
sociedade. 

Sul  
 
Ciranda – 
Central de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância e da 
Adolescência 
(PR) 

 
Contribuir para a melhoria da realidade social da infância e da 
adolescência, estimulando a construção de uma cultura 
comunicacional responsável. 
 

 

Intimamente ligada à missão da ANDI - “contribuir para a construção, nos 

meios de comunicação, de uma cultura que priorize a promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente” (ANDI) -, a Rede ANDI Brasil adotou como 

objetivos: 

a) “Consolidar uma cultura jornalística que priorize a 

cobertura de temas que contribuam para a promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente;  

b) contribuir para o desenvolvimento de uma cultura nas 

instituições e entre os profissionais que atuam na 

área da infância e adolescência que valorize o diálogo 

ético e sistêmico com os jornalistas e que vise o 

desenvolvimento de ações permanentes de 

comunicação; 

c) apoiar a formação de estudantes universitários 

para atuarem como agentes de comunicação e 

mobilização social”. (ANDI) 

 

Fazer parte da Rede ANDI Brasil significa não apenas concordar com a 

missão e objetivos da mesma, mas também ser uma “agência da Rede”. Na 

prática, esse título significa estar comprometida com a realização de uma série 

de atividades comuns: produção de boletins eletrônicos e pesquisas; seleção e 
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classificação de notícias relacionadas ao tema criança e adolescente, veiculadas 

em jornais impressos locais; produção de clippings1 e pautas jornalísticas e 

mobilização. A tabela 2 relaciona essas atividades também chamadas 

comumente, entre as agências, de “produtos”. 

 

Tabela 2 - Atividades desenvolvidas pela Rede ANDI Brasil 

Atividades Descrição Público 
prioritário 

Produção do 
clipping A Criança 
e o Adolescente 
na Mídia 

 

Publicação eletrônica diária, enviada por e-
mail e que leva ao leitor o resumo das 
principais notícias do dia relativas à criança 
e ao adolescente e veiculadas pelos jornais 
da capital e do interior de cada estado. 

Imprensa, 
organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente e 
parceiros 

Edição do boletim 
Prioridade 
Absoluta 

Boletim eletrônico, enviado por e-mail, que 
difunde, semanalmente, uma agenda de 
acontecimentos relacionados à criança e ao 
adolescente em cada estado. 
 

Imprensa 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Pesquisas A 
Criança e o 
Adolescente na 
Mídia em 
Pernambuco 

Publicação impressa anual, desenvolvida 
por cada agência, e que constitui o 
resultado de um acompanhamento 
sistemático do tratamento que a mídia local 
em torno de temas relativos à criança e ao 
adolescente. Elas apresentam uma análise 
quanti-qualitativa sobre a cobertura 
jornalística dos principais jornais (capital e 
interior) de cada estado.  

Imprensa 
Universidades 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Banco de Fontes Relação online de projetos e organizações 
que desenvolvem ações sob a temática da 
criança e do adolescente. É produzido em 
parceria com a ANDI. 

Disponível 
online para os 
diversos 
públicos 

                    Fonte: ANDI 

 

Estruturalmente, em termos de recursos humanos, cada agência da Rede 

ANDI Brasil se caracteriza, basicamente, por ter uma equipe composta por dois 

profissionais de comunicação social e quatro estagiários. Um dos profissionais, o 

chamado “líder”, está ligado às tarefas de planejamento estratégico, mobilização 

de parceiros e de recursos para garantir a realização dos compromissos da rede. 

O segundo, denominado Jornalista Responsável (JR), está diretamente incumbido 

de operacionalizar as atividades na agência, com o apoio dos estagiários, os 

                                                 
1 Termo utilizado no Jornalismo para designar um conjunto de notícias jornalísticas que, depois de selecionadas 
e reunidas, passam a compor material de registro sobre um determinado tema.  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

21 

quais deve supervisionar cotidianamente. Em algumas agências, o líder e o JR 

são as mesmas pessoas. Também, em alguns casos, outro profissional de 

comunicação ocupa o cargo de Jornalista Assistente (JA), cuja função é a de 

auxiliar o Jornalista Responsável. 

Na instância consultiva e deliberativa da Rede ANDI Brasil, encontra-se o 

Conselho Gestor (CG), que reúne todos os líderes das agências integrantes. O CG 

tem como função construir e gerir ações estratégicas, decidindo sobre os rumos 

do projeto. Existe ainda a Secretaria Executiva (SE), localizada em Brasília-DF, 

que centraliza a execução das atividades deliberadas pelo CG em seu 

planejamento estratégico.  Além disso, é tarefa da SE a coordenação de 

atividades nacionais e o gerenciamento das listas de discussão que envolvem o 

CG e os JRs. Ao tentarmos representar graficamente essa estrutura 

organizacional, chegamos ao organograma da figura 1: 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O organograma acima, embora seja uma tentativa de representar a 

estrutura organizacional da Rede ANDI Brasil, não a define em sua totalidade. 

Serve, entretanto, para clarear o entendimento de suas relações funcionais. A 

figura 1 apresenta um único nível hierárquico (linha vertical) após as agências: o 

Conselho Gestor, que, como já mencionado, é constituído por representantes das 

próprias agências e tem o caráter consultivo e deliberativo. A Secretaria 

Executiva não representa nível hierárquico. Estando horizontalmente situada 

entre as agências e o Conselho Gestor, ela surge como um assessoramento, 

AG1 AG2 AG4 AGn AG3 

CG 

SE 

Legenda: 
CG = Conselho Gestor 
SE = Secretaria Executiva 
AG = agências 

Figura 1 Organograma funcional da Rede 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

22 

interagindo com as agências e funcionando como a representação da Rede ANDI 

Brasil em Brasília-DF. 

 
1.2. Os meios de comunicação da Rede ANDI Brasil 

 

A Rede ANDI Brasil se serve basicamente de três meios de comunicação 

em sua estrutura: encontros presenciais, telefone e Internet pela qual utiliza as 

ferramentas e-mails e listas de discussão. As listas de discussão são o meio mais 

utilizado por seus membros. Descrevendo a forma de utilização de cada um 

desses meios, temos que os encontros presenciais ocorrem uma vez por ano, no 

caso dos Jornalistas Responsáveis e do Conselho Gestor.  

Quanto ao telefone, ele serve tanto para conversas tradicionais privadas 

entre dois participantes, quanto para encontros coletivos por meio de áudio-

reuniões, que possibilita a conversa pelo telefone de todos os sujeitos da rede 

simultaneamente. As áudio-reuniões são convocadas em momentos específicos, 

para decisões estratégicas, quando a dinâmica da lista de discussão não atende à 

necessidade de sincronicidade entre o que deve ser discutido e o que deve ser 

realizado. E-mails individuais são trocados ocasionalmente, mas sua grande 

utilização está relacionada às listas de discussão. 

Ao todo, três listas de discussão foram criadas pela Rede ANDI Brasil 

destinadas exclusivamente a sua comunicação interna, quais sejam: 

 

(1) redeandi_conselhogestor@yahoogrupos.com.br: lista exclusiva para 

comunicação entre os membros do Conselho Gestor; 

(2) redeandi_geral@yahoogroups.com.br: destinada para a comunicação 

simultânea entre Conselho Gestor, jornalistas responsáveis e assistentes; 

(3) lista_redeandi@yahoogroups.com.br: que serve para comunicação 

entre os estagiários e monitores da rede.  

  

Até o fim desta pesquisa, as listas de discussão eram a principal forma 

encontrada pelas organizações parceiras para manter contato diário umas com 

as outras.  
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1.3. A contribuição da ANDI 

 

Até a finalização desta pesquisa, a ANDI era responsável por grande parte 

da postura institucional, personalidade e da dinâmica da Rede ANDI Brasil, uma 

vez que foi por ela criada. Fundada em 1992, pelos jornalistas Ambar de Barros e 

Gilberto Dimenstein, a ANDI adota como objetivo: contribuir para a “formação de 

uma cultura jornalística que investigue a situação de crianças e jovens brasileiros 

em situação de exclusão social, sempre sob a ótica de seus direitos” (ANDI). 

Ela se propõe a alcançá-lo, conduzindo um relacionamento com os meios 

de comunicação: oferecendo regularmente sugestões de pautas jornalísticas 

relacionadas ao universo da criança e do adolescente socialmente excluído. Além 

de provocar a imprensa com produtos jornalísticos e produção de pesquisas 

pertinentes ao tema de sua missão, coloca-se à disposição da mídia na 

investigação de fatos e personagens e serve de fonte para o fornecimento de 

informações necessárias à boa cobertura da notícia, como dados estatísticos 

relevantes para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

O discurso da ANDI tem se materializado nos seguintes produtos 

institucionais: 

(1) A pesquisa anual Infância na Mídia que traz o resultado da análise das 

notícias relativas à criança e ao adolescente publicadas em 50 jornais 

de maior circulação do país e que é divulgada anualmente. 

(2) O clipping de mesmo nome, Infância na Mídia, distribuído diariamente 

por e-mail. 

(3) O boletim Radicais Livres, mensal, que reúne as notícias publicadas por 

veículos produzidos por jovens ou dedicados a jovens.  

(4) A pesquisa A mídia dos Jovens, publicação anual resultado da 

investigação dos temas mais abordados pela mídia mais atuante em 

matérias de relevância social.  

(5) O Banco de Fontes que exibe, na home page da organização, uma 

relação de projetos e organizações que trabalham na área da infância e 

da adolescência. 
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(6) A Rádio pela Infância, publicação impressa e mensal, cujo objetivo é 

levar aos profissionais de rádio informações pertinentes ao universo 

infanto-juvenil. 

 
1.4. Contexto 

 
A ANDI surgiu em um contexto mundial de mudança de paradigma e de 

atitude em relação à concepção e ao tratamento legal dirigidos a crianças e 

adolescentes (público de zero a 18 anos segundo critérios da ONU – 

Organizações das Nações Unidas e adotados pela maioria dos países que dela 

fazem parte). Internacionalmente, essa mudança foi materializada em 1989, com 

a subscrição da Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, pelos países 

que compõem a ONU. 

 No Brasil, mais precisamente em 13 de julho de 1999, essa nova 

concepção se concretizou, primeiramente, em sua legislação, com a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto substituiu o Código de 

Menores2, criado em 1927, e passou a sugerir um tratamento legal e social mais 

condizente à tendência internacional. 

  Considerada uma das mais modernas leis de seu tempo, o Estatuto passou 

a requerer não apenas um domínio técnico por parte dos operadores do Direito, 

mas uma parceria com outros sujeitos e instituições para ser completamente 

implementado.  

Os propósitos dessa nova lei seria tratar a criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos, banindo a imagem de “sujeitos com cheiro de marginalidade” 

(NETO, 1999:34). Essa mudança de paradigma significaria, resumidamente, 

mudar o enfoque punitivo para o da prevenção, proteção e assistência. 

  Para a ANDI, as mudanças sugeridas pela nova lei deveriam refletir na 

imprensa. Em sua perspectiva, as ações de comunicação não seriam apenas 

atividades meio, mas elemento estratégico para o desenvolvimento humano, 

sendo ainda geradoras do direito público à informação de qualidade. (ANDI) 

 Em seu discurso institucional, a ANDI explicita que um dos motivos de sua 

criação foi a constatação de que a qualidade da informação pública disponível à 

sociedade, através dos meios de comunicação, não retratava a dimensão da 
                                                 
2 Código de Menores se constituía em um conjunto de normas que, até 1990, disciplinava o tratamento jurídico 
dispensado às crianças e aos adolescentes brasileiros. 
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questão da exclusão social de crianças e adolescentes nem os desafios a serem 

enfrentados pela sociedade para superar esses problemas envolvendo crianças e 

adolescentes brasileiros.  

 

“As pautas jornalísticas da época priorizavam as 

temáticas da violência e os `meninos de rua´estavam 

apenas nas páginas policiais, como ameaça à classe 

média, apesar da aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990. No rastro do ECA e como 

reação a esse quadro, a ANDI nasceu com o objetivo de 

cooperar com os profissionais de imprensa para que eles 

passassem a cobrir os temas relativos à infância e 

adolescência a partir de uma nova ótica - inspirada nos 

direitos legais da criança e do adolescente e nas políticas 

públicas”. (ANDI). 

 

1.5. Constituição do corpus 

 

No período de março a novembro de 2004, um total de 1.403 mensagens 

circulou nas três listas de discussão da Rede ANDI Brasil. Esta pesquisa tratou da 

análise de apenas uma delas: a redeandi_geral@yahoogroups.com.br, a ser 

chamada aqui de LISTA (em maiúsculas). O número de mensagens enviadas 

(937) e seu conteúdo foram os motivos que concorreram para escolhê-la como 

objeto de estudo. Ou seja, além de ser o coração comunicativo da Rede ANDI 

Brasil, os assuntos tratados estiveram diretamente relacionados às práticas 

sociais da rede. Até o fim desta pesquisa, a LISTA se destinava à comunicação 

dos Jornalistas Responsáveis, reunindo 40 pessoas. 

O corpus analisado se originou das 937 mensagens geradas, durante os 

meses de março a novembro de 2004. Nesse período de tempo, foi observado o 

surgimento da discussão de 7 (sete) “temas” principais. Para efeito didático 

deste trabalho, considera-se “tema” o conjunto de mensagens enviadas, cujo 

conteúdo revelava o desenvolvimento de um único assunto, em um determinado 

período de tempo, com marcas textuais apontando para começo, meio e fim de 

discussão. Em muitos casos, os temas foram rapidamente identificados a partir 
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da leitura do campo “assunto”, localizado no cabeçalho de cada mensagem 

eletrônica, em outros, apenas o conteúdo do corpo da mensagem revelou o tema 

a qual estava destinada. 

Os sete temas observados foram denominados de: 

 

a) Bolsões de Pobreza – tratou da discussão entre os membros da lista sobre 

a investigação que cada organização deveria realizar para identificar a 

geografia da pobreza nas capitais e/ou regiões metropolitanas dos estados 

envolvidos na rede. O objetivo era mapear os “bolsões de pobreza” em 

cada uma dessas localidades para alimentar o sistema de retenção de 

dados utilizados na pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia, realizada 

pela Rede. 

 

b) Extinção de GECTIPAs – discussão relacionada à polêmica extinção dos 

Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção ao 

Trabalhador Adolescente (GECTIPAs), instituídos em 2000 pelo Ministério 

do Trabalho e extintos pelo mesmo em 15 de outubro de 2004.  

 

c) Relacionamento pessoal: mensagens de cunho pessoal dos participantes 

da LISTA, que destoa do conteúdo profissional e revela um vínculo afetivo 

de amizade entre os membros das organizações envolvidos. 

 

d) Pesquisa 2004/2005: troca de informações a respeito do encaminhamento, 

em cada estado, das pesquisas realizadas em 2004 e que estavam sendo 

finalizadas em 2005. 

 

e) Empauta: O “Empauta” é um sistema informatizado de tratamento e 

armazenamento de dados textuais que serve como uma das fontes para a 

produção das pesquisas anuais da Rede ANDI Brasil. O funcionamento 

desse sistema foi muito discutido em 2004 pelos membros da LISTA por 

ter sofrido alterações.  
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f) Outros: Mensagens que versavam sobre diversos assuntos, aleatórios e 

que não configuravam uma discussão com um número grande de 

interações. 

 

g) Mês Composto: discussão a respeito da metodologia estatística adotada 

para a seleção de dados da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia. 

 

Após observados, foram levantados critérios para seleção dos temas a 

serem trabalhados nesta pesquisa, quais sejam: (a) diálogos que facilmente 

fossem identificados como tema, ou seja, que não permitiam desvio de assunto 

tratado; (b) diálogos que estivessem relacionados aos produtos desenvolvidos 

pela Rede; (c) que indicassem um início e um fim dentro de um determinado 

período de tempo; (d) assunto que impactasse diretamente na missão da Rede, 

que não tratasse apenas de informação repassada ou de problemas técnicos do 

sistema de informática; (e) que apresentasse o envolvimento da maioria dos 

todos os membros da Rede com pelo menos uma mensagem. 

Entre os temas enumerados, quatro deles atendiam aos critérios: Pesquisa 

2004/2005, Extinção de GECTIPAs, Bolsões de Pobreza e Mês Composto. Por 

considerar que a análise poderia ser realizada, sem prejuízos, com três dos 

temas, foi excluído aleatoriamente o Pesquisa 2004/2005. A relação entre os 

temas, duração da discussão e quantidade de mensagens originadas por cada 

um pode ser observada na tabela 3 abaixo: 

 
 

Tabela 3 Relação de temas, período de envio e quantidade 
de mensagens geradas pela lista de discussão da Rede ANDI Brasil 

Temas Período de envio de mensagens* Qtd. De 

analisados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mens. 

Bolsões de Pobreza          54 

Extinção de GECTIPAs          17 

Mês composto          16 

Pesquisa 2004/2005          27 

*Os números correspondem aos meses: 1=março; 2=abril; 3=maio;4=junho; 
5=julho;6=agosto; 7=setembro; 8=outubro e 9=novembro. 
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Após a identificação de temas observados na LISTA, os textos eletrônicos 

foram agrupados por tema em pastas “Outlook Express” (MICROSOFT, 2000). 

Em seguida, cada um foi transferido para o editor de texto eletrônico “Word for 

Windows” (MICROSOFT, 2000) compondo documentos em separado.  

 Para cada tema foi aberta uma pasta eletrônica, onde ficaram 

armazenados quatro arquivos: (1) o bruto das mensagens em seu formato 

original; (2) as mensagens em ordem cronológica crescente sem o cabeçalho 

com as informações de origem, destino, data e assunto; (3) arquivos por sujeito, 

armazenando as mensagens que cada membro escreveu, e (4) o arquivo final, a 

partir da exclusão de mensagens repetidas. Cada arquivo final constituiu o 

corpus analisado.  

 

1.6. Matriz teórica de análise discursiva 

 

Os textos da lista de discussão são considerados nesta pesquisa a 

materialização da comunicação entre os sujeitos da Rede ANDI Brasil. A partir 

desse entendimento,  tornou-se interessante a construção de uma matriz teórica 

de análise desse registro material. Para alcançar esse propósito, buscou-se uma 

das teorias da análise do discurso3 (AD) que pudesse auxiliar a investigação. 

Procurou-se ter instrumentos suficientes para conhecer os modos de organização 

do discurso (configurações pelas quais o discurso se manifesta) e identificar 

marcas textuais que apontassem para uma construção coletiva de conhecimento. 

 Para a investigação da lista de discussão em questão, foi selecionada a 

teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau por relacionar o ato discursivo a 

práticas sociais, permeando a construção de conhecimento. Para Charaudeau, 

segundo Azambuja (2003), o ato de linguagem é uma síntese das relações entre 

interactantes, e o discurso é contextualizado por fatores de caráter psicossocial e 

linguageiro. Ele relaciona três modos de comportamento discursivo e defende 

também que as relações entre os sujeitos interactantes estão permeadas por 

contratos e estratégias condicionadas pelas circunstâncias de discurso. 

                                                 
3 Discurso é a atividade comunicativa que tem um lugar, uma data, um produtor e,geralemtne, um ou vários 

ouvintes (DUCROT, 1987:12 apud AZAMBUJA).  
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 Charaudeau defende que um dos comportamentos está relacionado à 

identificação do sujeito interpretante com o público para quem é destinada a 

mensagem; outro à identificação do sujeito com a idéia passada pelo locutor e, 

por fim, aquele em que não há a pretensão de incitar o sujeito interpretante a se 

identificar com o público ou aceitar uma idéia mas, sim, de ouvir a narrativa de 

uma seqüência de fatos. Os comportamentos foram batizados, respectivamente, 

de alocutivo, elocutivo e delocutivo.  

 

”A modalidade alocutiva, segundo Charaudeau 

(1992:579), implica em um locutor e interlocutor, e 

precisa a maneira como o locutor impõe uma proposição 

ao interlocutor. O comportamento alocutivo tem por 

efeito incitar o sujeito interpretante a se identificar com 

uma imagem ideal de destinatário, funcionando como 

agente de uma ação, onde ele será ao mesmo tempo o 

beneficiário. O modo elocutivo não implica no 

interlocutor no ato locutivo. Indica a maneira como o 

locutor revela sua posição frente à proposição que lhe é 

enunciada. O comportamento elocutivo tem por efeito 

incitar o sujeito interpretante a se identificar com a 

imagem de mundo apresentado pelo enunciador(...). Por 

sua vez, o modo delocutivo trata de proposições. O 

propósito existe em si mesmo e se impõe aos 

interlocutores no seu próprio modo de ‘dizer’. O 

comportamento delocutivo é caracterizado pela 

impessoalidade, conservando todos os sinais exteriores 

de distanciamento, no momento em que o enunciador 

deixa de ser explicitamente o sujeito empírico para se 

tomar o narrador de uma história ou a figura anônima do 

sujeito que apresenta os fatos, simuladores da ordem 

normal do mundo”. (AZAMBUJA, 2002) 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

30 

 Os conceitos selecionados na teoria de Charaudeau para análise dos textos 

da lista de discussão foram: contrato de comunicação e seus componentes, e 

competências do sujeito. O contrato de comunicação se refere à parceria que, 

segundo Charaudeau, os sujeitos estabelecem entre si, e que é determinada por 

uma identidade psicológica e social. Através da interação e da relação contratual, 

os parceiros estabelecem seus papéis sociais e os reconhecem.  

 Os componentes que atuam nessa relação contratual são: de caráter 

comunicacional, ou seja, a situação real onde os parceiros interagem; de caráter 

psicossocial, relativo às normas conduzidas pelos sujeitos e reconhecidas por 

eles, e de caráter intencional, que se refere à imagem que os sujeitos 

interactantes têm de si e que os conduz a uma construção de conhecimento, 

constituído pelas intenções. 

 Ainda segundo a teoria de Charaudeau, além dos componentes da relação 

contratual, os sujeitos devem ser portadores de três competências: (1) 

discursiva, (2) semiolingüística e (3) situacional. A primeira diz respeito à 

aptidão do sujeito de identificar e saber utilizar os procedimentos discursivos na 

interação entre os parceiros. Especificamente, o sujeito tem que ter domínio 

sobre o enunciado4 que constrói em função da situação de comunicação que 

compartilha; além de saber de que modo irá organizar o discurso segundo a sua 

finalidade (descritiva, narrativa, argumentativa, enunciativa) e, por fim, o sujeito 

tem que possuir saberes comuns aos outros sujeitos para que possam 

compreender uns aos outros. 

 A segunda competência que o sujeito deve portar para poder interagir com 

os parceiros é a semiolingüística, a de reconhecer e manipular a “matéria 

lingüística” em circunstâncias de discurso. “O sujeito tem que estar apto para 

saber utilizar e reconhecer a forma dos signos, suas regras de combinação e seu 

sentido, sabendo que estes são empregados para exprimir uma intenção de 

comunicação” (MACHADO, 2000). A terceira e última competência tem a ver com 

a capacidade de reconhecer o seu parceiro e de construir seu discurso em função 

de sua identidade.  Esta competência se associa à relação contratual, estando 

condicionada aos princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação. O 

princípio da alteridade no ato de linguagem permite um reconhecimento dos 

                                                 
4 Enunciado é a seqüência de signos, que pretende transmitir um certo sentido ao destinatário.  
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parceiros com suas diferenças e semelhanças. No princípio de pertinência, os 

sujeitos do discurso buscam suas referências para dar sustentação e 

credibilidade ao que está sendo comunicado. O princípio de influência está ligado 

à intencionalidade do sujeito que fala e que tem como objetivo provocar uma 

certa reação no parceiro. O princípio de regulação, intimamente ligado ao 

anterior, respalda-se na premissa de que toda ação provoca uma possível 

reação, no caso da teoria de Charaudeau, uma “contra-influência”.  

 
1.7. A lexicometria 

 

A análise também lançou mão da lexicometria como método e o programa 

STABLEX, versão PC 2004 (CAMLONG, 2004) como plataforma de seu 

processamento. Enquanto a análise do discurso serviu para conhecer os modos 

de organização do mesmo, a lexicometria possibilitou analisar, objetivamente, as 

contribuições de cada sujeito interactante na rede, bem como o comportamento 

da discussão durante um determinado período. 

 A lexicometria surge da confluência da lingüística com a estatística e 

consiste em trabalhar dados textuais de forma automatizada, permitindo um 

estudo sistemático e exaustivo do vocabulário que constitui as diferentes partes 

do corpus, reorganizações formais do vocabulário de um determinado corpus e 

uma leitura analítica a partir da interpretação de gráficos e tabelas.  

 O método faz uso da distribuição de freqüência de palavras e da média de 

uso e peso de vocábulos em um determinado contexto. Uma de suas vantagens 

método é o de serem rigorosamente imparciais os dados descritivos que 

subsidiam a interpretação. Trata-se, enfim, de uma descrição objetiva e não 

subjetiva. A lexicometria é bastante útil para o estudo de textos, especialmente 

para a análise do discurso.  

 O programa STABLEX possibilitou a aplicação da lexicometria com o auxílio 

de tecnologia informatizada. Ele permitiu um critério científico no tratamento de 

dados textuais, possibilitando resultados exatos quanti-qualitativos de análise de 

material digitalizado. Através do STABLEX foi possível processar o texto 

sistematicamente, ordená-lo e indexá-lo. Mediado pelo computador, todas as 

palavras foram listadas assim como suas freqüências e ocorrências em 

determinado texto. 
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 Para o tratamento lexicométrico, processado pelo Stablex, os corpora 

foram desmembrados em variáveis. No caso dos temas Extinção de Gectipas e 

Mês Composto, cada uma das variáveis representou um sujeito interactante. O 

primeiro tema originou 9 (nove) variáveis, ou seja, nove pessoas participaram da 

discussão. O segundo tema foi constituído por 7 (sete) variáveis, uma vez que 

sete sujeitos se manifestaram. O tema Bolsões de Pobreza, por sua extensão, foi 

analisado de forma diferenciada. As variáveis foram formadas a partir da seleção 

dos meses em que as interações ocorreram, em ordem temporal crescente. 

Assim, cada variável observada no tema Bolsões de Pobreza correspondeu ao 

mês (abril, julho, agosto e setembro) em que o tema foi ponto de pauta.  

 O formato digital do texto facilitou a preparação dos mesmos para 

servirem de dados ao software. Antes de serem processados, ocorreu a 

harmonização (uniformização) gráfica5 do texto e a combinação de palavras para 

se evitar, no processamento computacional, mais de uma entrada para o mesmo 

item lexical. Além disso, durante o tratamento dos diálogos para serem inseridos 

no programa, foram extraídas as informações/caracteres que constituem os 

cabeçalhos dos e-mails: “para”, “de”, “cc”, “cco” e “assunto”.  

Preparados os três conjuntos de variáveis, relativos a três diferentes 

temas, os corpora foram transformados em documentos “.TXT” e processados 

pelo Stablex, em sua primeira fase: a confecção de um “dicionário temático” (a 

exemplo da relação de palavras na tabela 4) a partir do recenseamento de todos 

os léxicos dos e-mails compartilhados. Construídos os dicionários, a segunda fase 

do processo foi a constituição de planilhas eletrônicas no programa Excell 

(MICROSOFT, 2002). A partir desse ponto, três tabelas foram confeccionadas na 

LISTA: tabela do recenseamento lexical (denominada Lexique), Tabela de 

Distribuição de Freqüência (TDF) e a Tabela de Desvio Reduzido (TDR), conforme 

reprodução abaixo, por meio das tabelas 4, 5 e 6, respectivamente.  

 

                                                 
5 A harmonização gráfica é a adequação da forma gráfica dos vocábulos ao formato processado pelo programa 
sem alterar o sentido da palavra e o contexto do corpus. 
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Tabela 4 - Léxicos, ocorrências e incidências nas variáveis 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 
 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 
matérias 40 7 6 4 5 
jornais 15 1 4 0 6 
teste 12 2 3 2 1 

empauta 11 6 3 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 

número 9 1 2 0 3 
agências 8 0 4 0 2 
Análise 7 0 1 0 2 
Mês 7 0 2 0 3 

Metodologia 7 2 1 0 2 
composto 5 0 1 0 2 
datas 5 2 2 0 0 

encontradas 5 1 3 0 0 
levantamento 5 0 1 0 3 

palavras-chaves 5 1 3 0 0 
universo 5 0 2 0 2 
matéria 4 0 0 3 0 
resultado 4 0 0 0 0 

 

Rang Occ Nbre Fréq T1 T2 T3 T4 
1 347 1 347 17 165 137 28 
2 337 1 337 10 126 162 39 
3 317 1 317 14 135 139 29 
4 303 1 303 13 131 136 23 
5 236 1 236 11 92 116 17 
6 155 1 155 6 61 78 10 
7 144 1 144 9 67 60 8 
8 135 1 135 9 51 66 9 
9 266 2 133 19 98 126 23 
10 128 1 128 5 46 66 11 
11 121 1 121 1 52 57 11 
12 106 1 106 7 50 40 9 
13 97 1 97 3 36 49 9 
14 83 1 83 4 38 31 10 
15 81 1 81 1 33 37 10 
16 70 1 70 3 28 34 5 

 
“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 

“Nbre” = número de vocábulos com certa freqüência; “Fréq” = freqüência 
 

Tabela 5 - Distribuição de Freqüência (TDF) 
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A tabela 4 apresenta o número de ocorrências de cada um dos vocábulos 

durante o período de discussão do tema e, quantitativamente, a utilização dos 

vocábulos, durante a troca de mensagens, por cada sujeito interactante, 

chamados, nesta pesquisa, de variáveis. Na tabela 5, a de Distribuição de 

Freqüência (TDF), “Rang” é o ranking decrescente dos vocábulos em número de 

ocorrências “Occ” e “Nbre” é o número de repetição da freqüência lexical “Fréq”. 

A TDF permitiu verificar os vocábulos de maior freqüência e ocorrência total e  

por variável (sujeito interactante), além de servir de matriz para a Tabela de 

Desvio Reduzido (TDR). A TDR, tabela 6, é uma matriz de medidas algébricas 

com a qual se pode determinar o sentido da distribuição dos vocábulos nas 

variáveis (teste da normalidade), o peso lexical e o sentido vetorial dos pesos 

(densidade da variação). “O sentido refere-se à localização dos espaços de 

concentração da distribuição dos vocábulos e os limites da dispersão em torno da 

média ´0´” (SAMPAIO, 2002), conforme mostra a escala abaixo. 

Rang Fréq T1 T2 T3 T4 
1 0,260 0,530 2,136 -2,242 -0,163 
2 0,228 -1,222 -1,676 0,957 2,169 
3 0,293 0,084 0,250 -0,581 0,540 
4 -0,213 -0,026 0,473 -0,206 -0,454 
5 -0,131 0,257 -0,906 1,135 -0,616 
6 -0,542 -0,275 -0,641 1,212 -0,838 
7 0,150 1,139 1,127 -0,918 -1,198 
8 0,476 1,341 -0,969 0,797 -0,692 
9 1,413 2,264 -1,670 0,620 0,199 
10 -0,097 -0,231 -1,366 1,383 0,116 
11 -0,978 -1,890 0,241 0,361 0,311 
12 0,724 1,156 1,101 -1,600 0,067 
13 -0,207 -0,595 -0,954 0,997 0,345 
14 0,688 0,223 0,718 -1,487 1,234 
15 -0,224 -1,366 -0,210 0,037 1,316 
16 -0,169 -0,014 -0,321 0,520 -0,354 

“Rang” = ranking dos vocábulos; “Fréq” = freqüência; 
 “T1” a “T4” = variáveis 

Tabela 6 - Desvio Reduzido (TDR) 
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“O valor do desvio reduzido permite a localização dos espaços de 

implantação dos vocábulos e a determinação de sua qualidade e 

representatividade. O peso lexical, quando positivo, expressa uma escolha 

preferencial; quando negativo, uma rejeição; e nulo, um emprego normalizado 

em torno da média. A densidade é expressa pela escala aritmética que situa a 

massa lexical (número de ocorrências ou de freqüências de emprego de 

vocábulos) sobre o eixo das abscissas (coordenadas horizontais) e os pesos 

lexicais sobre o eixo das coordenadas” (CAMLONG apud SAMPAIO, 2002:82). 

 Após a confecção da TDF e TDR e para possibilitar, na análise, a 

comparação de pesos de vocábulos temáticos nas variáveis, foi realizada uma 

“lematização”: discriminação dos itens lexicais a partir de um reagrupamento 

predeterminado de vocábulos para formar um novo vetor e pesá-lo para 

determinar suas características e o lugar que ele ocupa na variável (CAMLONG 

apud SAMPAIO, 2002:88). A técnica de lematização é feita automaticamente 

pelo software Excell (MICROSOFT, 2000) a partir da seguinte fórmula: 

{=((LC(-1)-LC(-2)*L1C/RAIZ(LC(-2)*L1C*L2C))} 

 Na fórmula acima, LC(-1) e LC(-2) são os valores relativos das freqüências 

da variável e das freqüências globais, respectivamente; L1C e L2C são os valores 

Escala 1 (SAMPAIO, 2002:82) 

Figura 2 Escala aritmética que situa a massa lexical 
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absolutos das probabilidades da variável. Para a lematização foram selecionados 

substantivos que melhor servissem para qualificar o tema discutido e que 

apresentassem número de freqüências e ocorrências nem muito altos nem muito 

baixos.  
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PARTE II 
 
 

2. SOCIEDADE E REDE 

 

2.1. Organizações não-governamentais 

 

Os sujeitos interactantes desta pesquisa são organizações não-

governamentais: instituições privadas e sem fins econômicos. Longe de ser um 

termo de natureza jurídica, uma organização não-governamental, cuja sigla 

“ONG” é amplamente difundida nacionalmente, está relacionada a fatores 

históricos.  

 A missão das primeiras organizações dessa natureza, no mundo, esteve 

geralmente associada ao desejo de indivíduos de assistir voluntariamente a 

pessoas em situações emergenciais. Na América Latina, entre as décadas de 70 e 

80, o mundo acompanhou o fortalecimento de movimentos sociais a favor da 

queda de regimes ditatoriais, o que estimulou a formação de organizações não 

lucrativas com forte cunho político partidário. No Brasil, essas organizações 

surgiram como contraponto à atuação do governo em momento de luta da 

sociedade por sua reestruturação e pela aquisição de direitos político-sociais. 

 Esse histórico fez com que o termo ONG se tornasse uma “ficha simbólica” 

(GIDDENS, 1972), um selo representativo de luta política de grupos da 

sociedade. O imaginário coletivo compôs o sentido de ONG dentro do contexto de 

reivindicação, militância e conquista de direitos. A utilização do espaço público 

por grupos organizados da sociedade teve seu ápice na década de 80 com as 

manifestações pelas eleições diretas para presidente, que ficaram nacionalmente 

conhecidas pelo grito “Diretas Já!”. Mas foi na década de 90 que as ONGs, em 

todo o mundo, sofreram um rápido crescimento tanto em número quanto em 

visibilidade.  

 Um olhar mais atento ao ambiente de que estas organizações sociais 

fazem parte é suficiente para perceber as diferenças ideológicas de dois grupos 
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de organizações sem fins lucrativos. O primeiro grupo se caracteriza por manter 

o desenvolvimento de ações políticas voltadas para a ampliação e criação de 

direitos, para a atuação em defesa da cidadania e para a busca de um 

desenvolvimento social e humano sustentável a partir da promoção de espaços 

de discussão política. O segundo está inserido no ambiente de organizações que 

se caracterizam basicamente pela prestação de serviços públicos, sem ênfase na 

discussão político-social de aquisição e efetivação de direitos. 

 

2.2. Organização em rede 

 

A forma de organização em rede da sociedade não é recente. 

Historicamente, as organizações não-governamentais trazem a característica e o 

valor de se trabalhar coletivamente. Leilah Landim (2002:26) constata que a 

partir dos anos 70, as redes de organizações se consolidaram e criaram um 

campo de identidade comum.  

 A teia de relações das ONGs ultrapassa a esfera local a qual pertencem e 

estabelece relações globais. A relação das ONGs com a sua capacidade de 

interagir em diversas direções com diversos sujeitos faz parte de sua natureza, 

como explica Landim: 

 

“...pode-se pensar que as ONGs formam-se como um 

campo de organizações, agentes, práticas, crenças e 

discursos, constituído por três feixes de relações: para 

baixo, com as bases; horizontalmente, entre si; e, para 

cima, com as agências de cooperação. Estas últimas 

serão, inclusive, fundamentais na própria conformação 

do campo, promovendo articulações entre 

“contrapartes”, reuniões internacionais, debates de 

natureza políticas sobre linhas de atuação...” (LANDIM, 

2002:27) 

 

Nos anos 80, as articulações, para assumir uma identidade 

institucionalizada, passaram a contribuir para dar solidez e concretude ao novo 

fenômeno organizacional. Dessa forma, “as ONGs chegam à primeira metade dos 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

39 

anos 90 com um forte e enraizado capital de relações construído na sociedade 

brasileira” (LANDIN, 2002:28). Para Manuel Castells, atualmente, a organização 

em rede representa papel central na “sociedade da informação”, constituindo a 

“nova morfologia social de nossas sociedades” (CASTELLS, 2001:497). 

Segundo Scherer-Warren (2002) essas relações são uma tendência das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais em pensar suas 

articulações e intercâmbio mútuos enquanto redes. Para Castells, essa nova 

estrutura da sociedade e a lógica na qual ela opera interferem na maneira na 

qual se realizam as ações. 

 

“A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de 

cada rede em relação às outras são fontes cruciais de 

dominação e transformação de nossa sociedade: uma 

sociedade que, portanto, podemos apropriadamente 

chamar de sociedade em rede, caracterizada pela 

primazia da morfologia social sobre a ação social”. 

(CASTELLS, 2001:497) 

 

2.3. Configuração das redes 

 

Mance (2000:24) entende rede como uma articulação entre diversas 

unidades que, através de certas ligações trocam elementos entre si, 

fortalecendo-se reciprocamente. Castells define rede como “conjunto de nós 

interconectados”, sendo um “nó cada ponto no qual uma curva se entrecorta” 

(CASTELLS, 2001:498). 

De acordo com a lógica de Castells, cada nó exerce várias funções 

consideradas estratégicas na rede e suas características estão relacionadas ao 

tipo de função desempenhada. “As funções a serem preenchidas por cada rede 

definem as características dos lugares que se tornam seus nós privilegiados” 

(CASTELLS, 2001:498). 

 A lógica de nós é compartilhada por David Ronfeldt, John Arquilla, Graham 

Fuller e Melissa Fuller (1998) que, investigando sobre os modelos em que podem 
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se dar as atuações em rede via Internet, resgataram três representações gráficas 

básicas de rede dos estudos de William M. Evan6 (1972): 

 

 

Figura 3 Configurações básicas de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira forma de rede foi denominada “the chain network” ou a rede 

em cadeia (tradução livre), em que seu conteúdo percorre uma linha com 

extremidades que não mantêm qualquer contato e que apenas se comunicam 

após o conteúdo percorrer todos os nós intermediários. 

 O segundo modelo de rede seria o “star”, um conjunto de nós ligados por 

um nó central, que não representa necessariamente uma hierarquia, mas que 

deve servir como possibilidade de comunicação entre os outros nós. Por fim, o 

terceiro modelo, batizado de “all-channel network”, ou seja, aquela em que cada 

nó se comunica com qualquer outro, sem qualquer intermediário. 

 

“Each node indicated in the diagrams may refer to an 

individual, a group, an institution, part of a group or 

institution, or even a state. The nodes may be large or 

small, tightly or loosely coupled, and inclusive or 

exclusive in membership. They may be segmentary or 

specialized—that is, they may look alike and engage in 

                                                 
6 EVAN, William M., “An organization-set model of Interorganizational Relations”, in Tuite, Matthew Tuite, Roger 
Chisholm e Michael Radnor (eds), Interorganizational Decisionmaking, Chicago: Aldine Publishing Company, 
1972, pp. 181-200. 

(1)          (2)        (3) 
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similar activities, or they may undertake a division of 

labor based on specialization. The boundaries of the 

network may be well defined, or they may be blurred 

and porous in relation to the outside environment”7 

(RONFELDT, ARQUILLA, FULLER e FULLER, 1998: 12) 

 

2.4. Espaço de fluxos 

 
Compreendidas essas configurações, a partir da lógica dos nós, passamos 

a discutir o entendimento de “espaço de fluxos”. Entendimento esse que vai ser 

útil daqui por diante para melhor compreender como as redes se comportam ao 

se integrarem com as tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

 Castells denomina de “espaço de fluxos”  a base material onde as práticas 

sociais ocorrem e a forma em que ocorrem. Em resumo, seria a organização 

material das práticas sociais. Do ponto de vista dessas práticas há uma relação 

entre as mesmas, o espaço físico e o tempo em que elas acontecem. Nesse caso, 

o “espaço de fluxo” irá contribuir para um maior ou menor dinamismo dos grupos 

da sociedade civil, uma vez que este dinamismo depende da capacidade dos 

grupos e movimentos de realizarem ações. 

 

2.5. Sociedade em rede e as novas TICs 

 

Castells destaca características do que ele observa como o novo 

paradigma da tecnologia da informação o qual reflete na sociedade e interage 

com ela: “são tecnologias para agir sobre a informação” e não o contrário como 

nas revoluções tecnológicas anteriores. Além disso, o novo paradigma das TICs 

está intimamente relacionado a uma “lógica de redes”. (CASTELLS, 2001:497) 

 Com a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), como a Internet, ocorrem alterações tanto na base material, quanto na 

forma de organização das práticas sociais. Este novo paradigma da tecnologia da 

                                                 
7 “Cada nó indicado nos diagramas pode se referir a um individuo, um grupo, uma instituição, parte de um 
grupo ou instituição, ou mesmo um estado. Os nós podem ser grandes ou pequenos, firmemente unidos, e 
podem ser inclusivos ou exclusivos em relação a associados. Eles podem ser segmentados ou especializados – o 
que significa que eles podem parecer engajados em atividades semelhantes ou podem tomar como 
responsabilidade a divisão de um trabalho baseado em especialização. As fronteiras da rede pode ser bem 
definidas, ou podem ser frouxas e porosas em relação ao ambiente externo”. (tradução livre) 
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informação fornece um novo suporte material necessário para a realização das 

ações sociais. Diante disso, Manuel Castells (2003:286) constata que “Internet é 

sociedade”, pois “expressa os processos sociais, os interesses sociais, as 

instituições sociais”. Com essa afirmação o sociólogo se abstrai do conceito de 

infra-estrutura tecnológica e aproxima o significado de Internet ao de um grupo 

de indivíduos vivendo em coletividade, em espaço determinado e compartilhando 

de mesmos costumes.  

 Ao mesmo tempo, Castells dá sentido à Internet como sendo meio 

organizativo e a base material e tecnológica de interação entre indivíduos que 

está, cada vez mais, estruturando-se em rede. A Internet passa a ser um novo 

“espaço de fluxos” com a diferença de que as práticas sociais não estariam 

atreladas à “contigüidade física”, como ele explica: 

 

“É essencial que separemos o conceito básico de suporte 

material de práticas simultâneas da noção de 

contigüidade, a fim de justificar a possível existência de 

suportes materiais de simultaneidade que não dependam 

de contigüidade física, visto que é exatamente este o 

caso das práticas sociais predominantes na era da 

informação” (CASTELLS, 2001: 436) 

 

Nesse  novo cenário, que não substitui o tradicional, o “espaço de fluxos” 

está localizado em uma rede eletrônica, que intercambia lugares e pessoas com 

características sociais, culturais, físicas e funcionais específicas. 

 

2.6. Processo produtivo e novo paradigma informacional 

 
A Rede ANDI Brasil é um bom exemplo da utilização da Internet como 

“espaço de fluxo”. Considerando que os produtos gerados por ela (descritos na 

parte I), bem como alguns de seus processos produtivos dependem da conexão 

de computadores à uma rede digital global, pode-se afirmar que a Rede ANDI 

Brasil, como foi concebida, não funcionaria sem a Internet. 

 O acesso a novas TICs permitiu a configuração de um sistema produtivo 

baseado na capacidade de obtenção, produção, classificação, compartilhamento 
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e envio de informações online, em que a economia de tempo é prioridade e a 

distância geográfica não existe. A metodologia de ação passou a depender 

diretamente da combinação de TICs com metas e objetivos da Rede. Trata-se, 

como o nome já revela, de uma estrutura com base em rede e, como aponta 

Castells (2001:448), com uma capacidade estrutural de expansão ilimitada, 

bastando apenas integrar “novos nós desde que consigam comunicar-se dentro 

da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação”. 

 

2.7. Rede como sistema 

 
 Eletrônica ou tradicional, as redes podem ser estudadas como sistemas, 

uma vez que estão inseridas em sua definição mais ampla: conjunto de 

elementos organizados – sendo cada um desses elementos seus nós. A noção de 

sistema permite compreender a organização de uma rede e seu funcionamento e 

analisar sua capacidade de promover interações comunicacionais que facilitem ou 

não a construção coletiva de conhecimento.   

 Jorge de Albuquerque Vieira, na tentativa de trabalhar uma visão sistêmica 

para o conceito de “significação” findou por apresentar conceito e parâmetros 

sistêmicos ao resgatar sistemistas como Bunge, Uyemov e Denbigh. Embora não 

relacionado especificamente ao tópico “redes”, o estudo de Vieira contribui para 

a aplicação e melhor compreensão da visão sistêmica em outros estudos, como o 

desta pesquisa. Para Vieira, sistema é o conjunto de relações entre elementos 

que permite o surgimento de propriedades partilhadas ou de uma propriedade 

projetada para o sistema; propriedade essa que pode ser o que chamamos de 

“objetivos” (VIEIRA, 2003:342). Em seus estudos, ele apresenta parâmetros 

sistêmicos: 

1 – Composição: Parâmetro que permite o transporte de informações. 

2 – Conectividade: Capacidade de os elementos agregados estabelecerem 

relações. 

3 – Estrutura: Número de relações estabelecidas no sistema por um determinado 

período. 

4 – Integralidade: Capacidade de geração de subsistemas e indicador de 

organização sistêmica. 

5 – Funcionalidade:  Propriedades que a integralidade permite emergir. 
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6 - Organização: Nível em que o sistema desenvolve sua conectividade, 

tornando-se progressivamente estruturado, com integralidade e funcionalidade. 

7 – Coesão: Característica do sistema que aponta para a existência de conexões 

fortes o suficiente para que o sistema permaneça vivo. Está associada à 

estrutura. 

8 – Coerência: Característica do sistema que traz uma lógica às suas partes e 

constitui o cerne de toda a sua significação. Está vinculada ao parâmetro 

organização. 

Estruturalmente, no caso da Rede ANDI Brasil, considerando-a como 

sistema, podemos afirmar que suas onze organizações participantes são seus 

elementos organizados ou subsistemas. Se analisarmos as configurações básicas 

de redes apresentadas nas figura 3, iremos perceber que cada nó é um 

subsistema capaz de se comunicar com os demais. No caso da primeira 

configuração da figura 3, há uma estrutura de cinco nós, e de seis nós, nas 

outras duas estruturas. Independente da quantidade de nós, é a composição da 

rede que vai permitir percursos diferentes para o transporte de informações. A 

partir do grau de organização do sistema, obtém-se a integralidade e, 

conseqüentemente, uma funcionalidade adequada para o alcance de seus 

objetivos. 
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PARTE III 
 

3. O CIBERESPAÇO 

  

Explorar a comunicação virtual é, antes de mais nada, conhecer em que 

cenário ela surge. Nesta parte II discutimos o “ciberespaço”, trafegando por 

termos, contextos e conceitos que ajudam a defini-lo e compreendê-lo. 

 

3.1. A Internet 

 
Sob uma ótica tecnológica, a Internet é uma conexão mundial de 

computadores permitida por uma lógica e linguagem digitais universais. A 

gênese dessa lógica foi a chamada Revolução Tecnológica da Informação que 

ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e no período em que se seguiu, com 

as principais descobertas tecnológicas em eletrônica (o primeiro computador 

programável e o transistor) fonte da microeletrônica. Partindo desse fato, o que 

se viu ao longo do século XX foi uma acelerada difusão das novas técnicas de 

informação, criando um novo paradigma tecnológico, principalmente com a 

invenção do microprocessador (1971) que, possuindo um único chip e tendo seu 

tamanho reduzido, podia ser instalado em todos os lugares. Para Castells 

(2001:61) “O advento do microprocessador em 1971, com a capacidade de 

incluir um computador em um chip, pôs o mundo da eletrônica e, sem dúvida, o 

próprio mundo, de pernas para o ar”. 

Junto com os avanços na microeletrônica e em softwares, acrescenta-se a 

rápida evolução da capacidade de formação de redes desde o início dos anos 80 

– período em que os microcomputadores não são mais concebidos de uma forma 

isolada e sim conectados em rede, compartilhando sua capacidade 

computacional. Na década de 90, segundo Castells (2001:62), “ao transformar o 

processamento e armazenamento de dados centralizados em um sistema 

compartilhado e interativo de computadores em rede, não foi apenas todo o 

sistema de tecnologia que mudou, mas também as interações sociais e 

organizacionais”. Uma das mudanças foi a de pessoas e instituições passarem a 
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pensar suas práticas coletivas a partir de estratégias de interação em rede, 

superando barreiras do tempo e do espaço. A Internet surge, então, desse 

avanço da eletrônica, aliado a um contexto histórico do mundo pós-guerra que 

possibilitou, em 1969, a interligação de quatro instituições de ensino nos Estados 

Unidos. Hoje, essa capacidade de interligação via computador existe em escala 

mundial e possibilita que uma imensa quantidade de computadores se 

comunique em rede.  

 
3.2. O Virtual 

 
Ao entendimento tecnológico de internet adicionamos a compreensão do 

conceito de virtualidade. Preliminarmente, o termo virtual pode ser definido 

como sendo algo “suscetível de se realizar”, “que poderá vir a ser, existir, 

acontecer”, ou seja, que ainda não existe, mas é potencial de existência 

(FERREIRA, 1999). Segundo Pierre Lévy (1999:135) o virtual existe, mas não é 

concreto. O virtual é mais uma “situação subjetiva”; um acontecimento. Ainda, a 

virtualização pode ser assimilada como uma “dessubstanciação”, a extração de 

substância, de matéria, de concreticidade, de tangibilidade. 

 Aprofunda-se a reflexão sobre o virtual ao relacioná-lo ao real: enquanto o 

acontecimento é abstrato, a substância é concreta, mas ambos existem. Em 

nenhum momento o virtual está em oposição ao real, eles são apenas “modos de 

ser” de algo que existe, como o acontecimento e a substância. Lévy diz que “a 

virtualização não é uma desrealização, mas uma mutação de identidade” (LÉVY, 

1999:17) e explica essa mudança de identidade com o exemplo da organização 

virtual: 

 

“A organização clássica reúne seus empregados no 

mesmo prédio ou num conjunto de departamentos. Cada 

empregado ocupa um posto de trabalho precisamente 

situado, e seu livro de ponto especifica os horários de 

trabalho. Uma empresa virtual, em troca, serve-se 

principalmente do teletrabalho; tende a substituir a 

presença física de seus empregados nos mesmos locais 

pela participação numa rede de comunicação eletrônica e 
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pelo uso de recursos e programas que favoreçam a 

cooperação”. (LÉVY, 1999:18) 

 

Na conceituação de organização virtual, forma-se a idéia de uma nova 

relação com o tempo e o espaço. A nova organização exige a compreensão de 

um novo paradigma que realça a convivência com um processo produtivo 

diferente, o qual o local geográfico de realização das tarefas não será, a 

princípio, barreira produtiva.  Ao conceito de virtual associa-se o conceito de 

“desterritorialização”, ou seja, segundo Lévy (1999:19) o virtual “com muita 

freqüência `não está presente´” em um único ponto geográfico.  Dispensa-se a 

importância do território físico em detrimento de condições técnicas perfeitas 

para realização da conexão com o canal de comunicação que faz surgir o 

ciberespaço. 

A virtualidade também está relacionada a outros dois conceitos, além da 

realidade: o de possibilidade e o de atualidade. Possibilidade é o estado latente 

de algo que irá se realizar. Já a atualidade está no âmbito do acontecimento, ou 

seja, do que existe apenas no momento em que acontece. Em resumo, a 

virtualidade existe, mas só acontece com sua atualização. Para Lévy, a 

atualização é um acontecimento. Baseando-se em seu raciocínio em seu livro “O 

que é o virtual?” (1999), pode-se compreender a relação do real, do virtual, do 

possível e do atual na forma apresentada na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Relação entre real, virtual, possível e atual 

 Latente Manifesto 
Substância 
(tangível) 

O possível 
(insiste em ser real) 

O real 
(existe em sua 

substância, em sua 
matéria) 

Acontecimento 
(intangível) 

O virtual 
(existe, mas precisa se 

manifestar) 

O Atual 
(acontece) 

 

 

3.3. O ciberespaço 

 
Compreender o significado de virtual possibilita uma melhor compreensão 

do ciberespaço, um lugar virtual, por onde trafegam textos eletrônicos e outros 
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dados em formato digital, possibilitado pela interconexão de computadores em 

escala global. 

  Lévy defende que este ambiente não é possibilitado apenas a partir do 

surgimento da Internet. Ele também existe em outros suportes tecnológicos. 

“Essa definição (de ciberespaço) inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 

eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 

na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização” (LÉVY, 1999:92). O ciberespaço pode ser comparado, 

conceitualmente, a um espaço físico, constituído por elementos puramente 

informacionais, onde seres humanos, máquinas e programas computacionais 

interagem. Ele não existe em oposição ao real. Ele é virtual, ele acontece quando 

computadores estão conectados à Internet. 

 

3.4. A cibercultura 

 

A interação entre pessoas, no ciberespaço, fez emergir uma “cibercultura”, 

contexto de códigos, padrões, atitudes, comportamentos, entre outros 

componentes que caracterizam uma postura criada e aprimorada a partir da 

comunicação virtual A cibercultura se inicia a partir da informatização da 

sociedade, com a difusão da microeletrônica e se estabelece, definitivamente, 

com os computadores em rede e o surgimento do ciberespaço.  Numa definição 

mais precisa:  

“A cibercultura não pode simplesmente ser considerada 

como resultado do impacto das redes telemáticas sobre 

a cultura. Mais precisamente, é a cultura contemporânea 

que se estabelece como uma cultura de redes, sendo a 

cibercultura fruto da sinergia entra a sociabilidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base micro-

eletrônica”. (LEMOS, 2002:111) 

 

Nesse contexto, os elementos ciberculturais se estabelecem mediante as 

características e potencialidades técnicas e simbólicas do seu meio, como a 

descentralização de informações, a interatividade, a natureza multimídia, a não-
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linearidade, a velocidade no transporte de informações e o caráter associativo 

das interações do ciberespaço.  

 A cibercultura se manifesta nas várias possibilidades interacionais do 

ciberespaço, possibilidades estas que se diversificam com o avanço tecnológico e 

com um maior grau de apropriação do meio pelos indivíduos. Um certo domínio 

da cibercultura por quem se comunica em rede pelo computador é uma das 

competências necessárias ao funcionamento da própria rede. A materialização 

dessa cultura acontece por meio do uso de uma multiplicidade de ferramentas 

(ou ambientes) criadas para trafegar no meio virtual: web, fotologs, chats, icq, 

listas, blogs, e-mais, entre outros. 

 

“Ela (a Internet) não é uma mídia, mas um (novo) 

ambiente midiático, uma incubadora espontânea de 

instrumentos de comunicação, um sistema auto-

organizante criativo... Além de criar novos instrumentos, 

a Rede acolhe também as mídias de massa, como os 

jornais, as rádios, as TVs, agora em formato digital” 

(LEMOS, 2002:123) 

 

Entre as ferramentas criadas para o ciberespaço, o correio eletrônico e a 

lista de discussão interessam a esta pesquisa uma vez que constituem seu objeto 

de estudo.  

 
3.5. Correio eletrônico 

 
O correio eletrônico é uma ferramenta de transmissão e troca de 

informação. Comumente chamado de e-mail, funciona analogicamente ao correio 

tradicional, tendo a Internet como suporte. Vera Lúcia Paiva, ao estudar o e-mail 

como “gênero discursivo”8, descreve bem o funcionamento da ferramenta: 

 

“O e-mail ou mensagem eletrônica é, geralmente, 

produzido pela mesma pessoa que a transmite e o 

receptor é, quase sempre, o destinatário da mensagem. 
                                                 
8 Podemos chamar de gênero do discurso características formais e de conteúdo de um texto, também 
relacioadas a condições sócio-históricas de sua produção. 
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O envio e a entrega de mensagens são mediados por um 

ou mais provedores de Internet e seu tráfego e 

determinado pela rede mundial de computadores, mas 

qualquer que seja a rota seguida, a entrega é 

geralmente, feita em segundos”. (PAIVA, 2004) 

  

Entre as suas finalidades, o e-mail tem sido utilizado para comunicação 

pessoal, difusão de informação, para facilitar a colaboração entre sujeitos 

interactantes, a discussão de temas em grupo e para contribuir para o processo 

de aprendizagem, viabilizando a criação de comunidades discursivas. Vera Lúcia 

Paiva (2004) elucida as vantagens e desvantagens da comunicação via e-mail 

conforme Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 Características do e-mail a partir de suas vantagens e desvantagens 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
1. Velocidade na transmissão 
2. Assincronia 
3. Baixo custo 
4. Uma mesma mensagem pode ser 
enviada para milhares de pessoas no 
mundo inteiro.  
5. A mensagem pode ser arquivada, 
impressa, re-encaminhada, copiada, 
re-usada.  
6. As mensagens podem circular 
livremente.  
7. As mensagens podem, geralmente, 
ser lidas na web, ou baixadas através 
de um software. 
8. Arquivos em formatos diversos 
podem ser anexados.  
9. Facilita a colaboração, discussão, e 
a criação de comunidades discursivas. 
10.  O usuário é facilmente contatado. 

1. Dependência de provedoras de 
acesso. 
2. Expectativa de feedback imediato. 
3. Acesso discado ainda é muito 
caro. 
4. O e-mail pode ir para o endereço 
errado, ser copiada, alterada.  
5. Há excesso de mensagens 
irrelevantes. 
6. Mensagens indesejadas circulam 
livremente.   
7. Problemas de incompatibilidade 
de software pode dificultar ou 
impedir a leitura. 
8. Arquivos anexados podem 
bloquear a transmissão de outras 
mensagens ou, ainda conter vírus. 
9. Arquivamento ocupa espaço em 
disco, gerando lentidão da máquina. 
10. O receptor pode ser 
involuntariamente incluído em 
fóruns e malas diretas. 
11. Há uma certa invasão de 
privacidade. 

Fonte: Paiva, 2004 
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O estilo do texto de um e-mail depende a quê e a quem o mesmo se 

destina. Ele pode apresentar características de carta, bilhete, conversa face a 

face, notícia jornalística, publicidade e outros tipos de mensagens. Por sua 

natureza interativa, o e-mail permite que as mensagens enviadas por um 

emissor recebam a contribuição do receptor. É dessa forma que ele, diferente de 

mídias como a televisão, pode transformar receptores passivos em ativos. Uma 

outra vantagem do e-mail é a de, como ferramenta digital, poder transmitir, 

além de textos, sons e imagens. Embora apresente essa versatilidade, a base da 

comunicação via e-mail são textos. Em relação a esta característica, Noblia 

(1998), citada por Paiva (2004), ressalta que: 

 

“Como a comunicação mediada por computador é uma 

comunicação baseada em textos, ao contrário da 

comunicação face a face, sofre a ausência de indicadores 

não-verbais (gestos, expressões, olhares, entonação, 

acento, etc) que normalmente ocorrem quando todos os 

participantes estão presentes no mesmo ambiente físico. 

Um paliativo para essa ausência é a `paralinguagem 

eletrônica` que oferece aos interlocutores os chamados 

´emoticons´ (que tentam reproduzir sentimentos, 

emoções, risos, etc. através de uma combinação de 

símbolos)”. 

 

Por esse motivo, ao sujeito interactante tem que pertencer uma 

competência semiolingüística que o permita manipular e decodificar a linguagem 

utilizada nos e-mail. Em 2004, o correio eletrônico foi o principal suporte 

comunicativo dos membros da Rede ANDI Brasil. Essa ferramenta, atrelada à 

estratégia de envio configurada como “lista de discussão”, faz parte do dia-a-dia 

da comunicação da rede. 

 

3.6. Lista de Discussão 

 

A lista de discussão se configura numa estratégia de distribuição 

automática de mensagens que permite, a partir de um único e-mail enviado, o 
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encaminhamento de uma dada informação à caixa postal virtual de um grupo de 

pessoas que se interessam em recebê-la. Estruturalmente, ela funciona por meio 

de softwares que realizam a função de distribuir as mensagens. A dinâmica 

funcional de uma lista de discussão é assíncrona, ou seja, o recebimento da 

mensagem pode variar em função do momento em que cada sujeito acessar sua 

caixa postal.  

 As listas podem ter caráter público ou privado. Às de caráter público, tem-

se acesso por meio de sítios de busca na Internet que relacionam as opções de 

listas disponíveis no ciberespaço. A inscrição é gratuita, podendo o assinante se 

desligar a qualquer momento. Já as listas privadas são restritas ao grupo ou 

instituição que as criou. Geralmente, nessas listas, diferente das públicas, todos 

os membros se conhecem e foram reunidos por questões de ordem institucional. 

No caso de listas de discussão criadas por organizações ou redes, a participação 

do membro torna-se, muitas vezes, parte insubstituível do processo produtivo 

institucional. A quantidade e perfil de participantes da lista depende de seu 

caráter e de seus objetivos. De uma forma geral: 

 

“As listas de discussão representam a transposição para 

o ciberespaço de palestras e debates grupais, seja com a 

formalidade de um auditório universitário, seja com a 

descontração de uma roda de amigos. Já que a 

comunicação entre seus membros não se dá em tempo 

real, as listas oferecem a oportunidade de reflexão 

perante uma questão. Porém, essa assincronicidade não 

significa estagnação ou tampouco lentidão na 

comunicação”. (LEMOS) 

 

As interações assíncronas via lista de discussão nos remete ao desencaixe 

do tempo e do espaço possibilitado pela quebra da barreira geográfica a partir da 

utilização da Internet. Usufruir da característica de não-simultaneidade num 

processo produtivo não é possível, entretanto, se, entre os usuários não existir 

um contrato implícito de processo de produção e de comunicação, constituído 

pela cultura do grupo de interactantes e pela cibercultura. No caso da Rede ANDI 

Brasil, esse contrato assegura, por exemplo, que todos os participantes da lista 
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em que estão envolvidos chequem seus correios eletrônicos diariamente para 

atualizarem as informações por saberem que a comunicação atualizada por cada 

membro permite o bom funcionamento da rede. 

 Um grupo de discussão virtual, diferente da interação face a face, desfruta 

dos benefícios do meio tais como a oportunidade de revisar a informação 

recebida ou enviada, uma vez que a ferramenta de correio eletrônico e os 

próprios programas de distribuição de mensagens podem armazenar as mesmas, 

constituindo uma memória material do tema discutido. Além disso, permite que 

vários assuntos sejam “conversados” ao mesmo tempo. Um esforço exigido aos 

participantes de um grupo de discussão não-presencial está na superação da 

ausência da linguagem gestual que é substituída por uma metaliguagem 

particular de mensagens eletrônicas via Internet, conforme já discutido no item 

correio eletrônico. Trata-se da necessidade do domínio de uma “competência 

semiolingüística” atrelada a esse meio de comunicação.  

Há dois modos de operar uma lista de discussão no ciberespaço: 

1- As mensagens podem ser enviadas por qualquer uma das pessoas da lista, 

mas estão sujeitas à apreciação de um “moderador” que vai analisá-las e 

liberá-las ou não para os demais participantes. 

2- As mensagens podem ser geradas por qualquer pessoa integrante da lista 

e distribuídas para todos sem intermediários. Neste modo, não há um 

ponto central de onde devem surgir as mensagens nem de onde parte a 

distribuição. O envio e recebimento são multidirecionais, o que possibilita 

uma descentralização do fluxo de mensagens. 

3- As mensagens partem de um ponto central e não permite resposta de 

quem as recebe. Trata-se apenas de transmissão de informação e não de 

troca. 

A figura do moderador pode ser comparada a de um gerente sob a qual 

está a responsabilidade de permitir ou não a entrada de novos participantes e de 

seleção das mensagens. Dependendo dos princípios norteadores da criação e 

funcionamento da lista, o moderador pode controlar a distribuição das 

mensagens, retendo o envio daquelas que considerar impertinentes ao tema 

discutido. Isso faz com que, de certa forma, o ritmo da lista seja coordenado 

pelo moderador e dependa de sua habilidade de gerenciamento.  
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3.7. Comunidade virtual 

 
A natureza agregadora e interativa do ciberespaço permitiu o 

aparecimento de comunidades virtuais, que passou a se caracterizar como 

formas de interação coletiva para estabelecimento de relações sociais de 

finalidades variadas. Manuel Castells define “comunidades virtuais” como “uma 

rede eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de 

um interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria 

comunicação se transforme no objetivo” (CASTELLS, 2001: 385). Lemos faz um 

recorte nessa definição de Castells, dizendo que nem toda agregação eletrônica 

pode ser chamada de comunidade. Para defender essa afirmativa, ele recorre ao 

sociólogo alemão Tönnies, um dos primeiros estudiosos a fazer uma 

apresentação sociológica do conceito de comunidade.   

 

“O sociólogo alemão F. Tönnies enxerga duas maneiras 

de relação social: aquelas motivadas por uma vontade 

natural e gregária, chamadas de Gemeinschaft, e outras 

movidas por interesses individuais, a Gesellschaft9[6]. A 

Gemeinschaft estabelece-se como relações mantidas 

entre os membros da família e amigos, visando a 

sobrevivência do grupo, características dos moradores 

do campo do século passado. Já a Gesellschaft surge 

com a nova sociedade egressa da Revolução Industrial, 

onde as relações sociais objetivam-se e racionalizam-se” 

(LEMOS) 

 

Nessa visão dialética, a comunidade se caracterizaria por um grupo de 

pessoas ligadas por um sentimento de intimidade, por valores e comportamentos 

comuns, prevalecendo a cooperação e a solidariedade entre seus membros. As 

comunidades não se originariam de acordos formalizados com fins determinados, 

                                                 
9[6] Tönnies, F., On Gemeinschaft and (sic) Gesellschaft., in 
http://www.cf.ac.uk/socsi/frameset_students/introsoc/gemein.html (01/10/01). Contudo, como explica o 
sociólogo alemão, a presença de um tipo não excluí o outro já que as duas formas coexistem, embora uma 
possa ser mais dominante. 
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mas sim por uma identificação quase totalmente emocional com o grupo. Já na 

sociedade estaria presente a razão. As ações seriam calculadas e não 

espontâneas e prevaleceria a competição acima da cooperação. Lemos nos 

convida a atualizar esse debate introduzindo elementos da realidade virtual:  

 

“(...) com as comunidades virtuais (CVs) do ciberespaço, 

seus membros compartilham um espaço telemático e 

simbólico (chats, listas,  newsgroups, websites), 

mantendo uma certa permanência temporal, fazendo 

com que seus participantes se sintam parte de um 

agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de 

outros que podem se dar no mesmo espaço telemático 

(chats, listas, newsgroups, websites)  sem, no entanto, 

guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou temporal”. 

(LEMOS) 

 

Nesse caso, a condição comunitária irá depender do significado, atribuído 

pelos usuários, à interação, estando o ciberespaço servindo de base de tráfego 

para as duas formas de relação. Para Lévy, o uso do correio eletrônico 

potencializa o desenvolvimento de comunidades virtuais por se tratar de uma 

ferramenta de fácil interação e de possível construção coletiva de conteúdo.  
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PARTE IV 

 

4. CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

A teia de conceitos provocada pela pergunta o que é e como se dá a 

construção coletiva de conhecimento é diversificada e ampla, principalmente 

porque é transversal a vários campos da ciência. Algumas das tendências que 

conceituam construção coletiva de conhecimento envolvem temas como 

inteligência construída em processo coletivo, processos cognitivos e 

competências conjuntas para construção do conhecimento. 

 O objetivo deste trabalho não é discutir como o pensamento se forma, 

mas discutir a relação entre comunicação e conhecimento, numa perspectiva 

coletiva, envolvendo o ambiente virtual como espaço de fluxos, e organizações 

em rede como sujeitos interactantes, pertencentes a uma comunidade virtual. 

 Estudiosos de áreas diversas, desde a biologia, com Humberto Maturana e 

Francisco Varela, à pedagogia com Paulo Freire, passando pela filosofia de Jügen 

Habermas, defendem que o construto coletivo de conhecimento se dá a partir da 

interação. São nesses autores que este estudo se apóia para entender 

construção coletiva de conhecimento e associá-la à comunicação em rede. Para 

tanto é importante partirmos da pergunta: o que é conhecimento? 

 Não há uma simples resposta que cumpra a função de dar a esta pergunta 

uma explicação satisfatória e/ou totalitária. Entretanto, “se pensarmos por um 

momento sobre o critério que utilizamos para dizer que alguém tem 

conhecimento, veremos que o que buscamos é uma ação efetiva no domínio no 

qual se espera uma resposta” (MATURANA/VARELA, 2004:193). Ou seja, 

conhecimento está associado a uma ação adequada dentro de um determinado 

contexto. 

 Passemos ao entendimento de construção de conhecimento a partir do 

resgate histórico do filólogo Luiz Antônio Marcuschi: 
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“...desde os gregos, persegue a mente humana ocidental 

a pergunta pelo nosso acesso à realidade e pelos modos 

de construção do conhecimento. As soluções dadas 

variaram enormemente, desde o sofista Górgias, para 

quem era impossível o conhecimento, até os nossos 

dias, quando se postula que a ação comunicativa é uma 

das bases para a construção do conhecimento e 

produção de sentido”. (MARCUSCHI apud FELTES, 

2003:239) 

 

O termo “ação comunicativa” apresentado por Marcuschi surge nos 

estudos de Jügen Habermas e se estabelece quando duas ou mais pessoas 

procuram expressamente chegar a um entendimento comum que as leve à 

cooperação. Na teoria da “ação comunicativa” de Habermas, esse entendimento 

comum é orientado para o fazer e o produzir coletivos. Nas palavras de Moraes 

(2001), “O conceito principal a partir do qual tudo deriva na teoria da ação 

comunicativa de Habermas é o conceito de “racionalidade”, que é a maneira 

como adquirimos e usamos o conhecimento”. Para Habermas existem dois tipos 

de racionalidade: a cognitivo-instrumental, que origina a “ação estratégica”, 

orientada para desejos individuais; e a “racionalidade comunicativa”, que origina 

a ação comunicativa, orientada para intenções coletivas.  

 Nos estudos de Paulo Freire, também encontramos um conceito, cujo 

significado se aproxima da ação comunicativa de Habermas: a “dialogicidade”. 

Paulo Freire recorre a Eduardo Nicol para afirmar que é indispensável ao ato do 

conhecimento a relação dialógica, ou seja, a interação entre os sujeitos 

envolvidos no ato comunicativo que buscam um acordo, um entendimento 

comum. 

Na tentativa de explicar como o conhecimento se constrói a partir da 

interação, foco das teorias aqui apresentadas, uma metáfora inspirada nas 

teorias biológicas de Maturana/Varela serve de ilustração: uma molécula 

(agrupamento de células) constitui um sistema orgânico vivo. A organização 

desse sistema orgânico vivo é “autopoiético”, ou seja, as células estão 

dinamicamente relacionadas numa rede contínua de interações e se 
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retroalimentam. Essa interação define um metabolismo próprio da molécula e 

caracteriza sua dinâmica de transformações e produção de resultados. 

 Passando da metáfora para o funcionamento de uma rede de organizações 

não-governamentais, podemos considerar que cada um de seus nós (as próprias 

organizações) são as células da molécula. É pressuposto para que o sistema 

continue vivo a “interação continuada” das células. A presença ou ausência 

daquilo que Habermas chama de “racionalidade cognitivo-instrumental” em cada 

célula (ou de cada nó) determina a descontinuidade ou continuidade de interação 

que há entre os organismos. Quando em um organismo/sistema existe um 

conjunto de células de alta racionalidade, ou seja, rico e vasto, seus domínios de 

interação permitem a geração de “novos fenômenos”, ao possibilitar novas 

dimensões de conexão. É isso que, em última análise, torna possível o avanço 

nas ações da rede, metaforizada, aqui, pela molécula. 

 O mecanismo de conexões entre os membros da Rede ANDI Brasil se faz 

por meio do intercâmbio de informações a cada troca de e-mails realizada pelos 

seus membros participantes. Desse contínuo intercâmbio, resulta a distribuição, 

por toda a rede, de uma certa quantidade de informações, entre elas as que têm 

efeito específico sobre o que a rede quer desenvolver. O desenvolvimento da 

rede fica assim atrelado a sua contínua história de ação comunicativa, ou seja, 

da intenção de se comunicar para buscar um entendimento comum sobre um 

determinado objeto. Entre os membros da rede vemos modos de comunicação 

que lhes permitem gerar um novo domínio de fenômenos que, isoladamente, não 

poderiam produzir.  

O agir comunicativo ocorre no domínio da interação social. Também 

Maturana e Varela (2004:214), chamam de comunicativos os comportamentos 

que ocorrem numa interação social, e de comunicação o “desencadeamento 

mútuo de comportamentos coordenados que se dá entre os membros de uma 

unidade social.” Nas palavras de Moraes (2001), a ação comunicativa “exige 

interação e é sobretudo um mecanismo para coordenar ações”. Assim, o 

conhecer, possibilitado pelo comunicar-se provoca o agir - considerando que o 

comunicar-se está baseado na idéia de ação comunicativa e dialogicidade de 

Habermas e Freire, respectivamente, ou seja, na possibilidade de buscar 

entendimentos comuns. 
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4.1. Comunicação, Interação e Conhecimento 

 

Paulo Freire (1977) afirma que comunicação implica uma reciprocidade 

que não pode ser rompida. Ele defende que o que é comunicado tem que ter 

significado para os envolvidos durante o ato comunicativo. Caso contrário, um 

sujeito estaria apenas “depositando” seu conteúdo em outro sujeito. 

Da mesma forma, Maturana e Varela concebem comunicação como algo 

que vai além da transmissão de informação; algo que não depende do que o 

emissor envia como mensagem, mas, sim, do que acontece com o receptor. Eles 

conseguem ilustrar esse entendimento através da metáfora do tubo, 

denominando de “agente perturbador” o sujeito que inicia o diálogo: 

 

 “(A metáfora do tubo para a comunicação) diz que a 

comunicação é algo que se produz num ponto, é levado 

por um conduto (ou tubo) e é entregue no outro 

extremo, o receptor. Portanto, há algo que é comunicado 

e faz parte daquilo que se descola pelo conduto. Estamos 

habituados a falar da ´informação´ contida numa 

imagem, num objeto ou, de modo mais evidente, na 

palavra impressa. 

Segundo nossa análise, essa metáfora é 

fundamentalmente falsa, porque supõe a existência de 

uma unidade não estruturalmente determinada na qual 

as interações são instrutivas – como se aquilo que 

acontece a um sistema, durante uma interação, fosse 

determinado pelo agente perturbador e não pela 

dinâmica estrutural desse sistema. Mas é evidente, no 

próprio cotidiano, que a comunicação não acontece 

assim: cada pessoa diz o que diz ou ouve o que ouve 

segundo sua própria determinação estrutural. Da 

perspectiva de um observador, sempre há ambigüidades 

numa interação comunicativa. O fenômeno da 

comunicação não depende daquilo que se entrega, mas 

do que acontece com o receptor. E isso é um assunto 
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muito diferente de ´transmitir informação´”. 

(MATURANA/VARELA, 2003:218) 

 
Considerando a metáfora, como ter uma ação coordenada, proveniente de 

um ato comunicativo que objetiva o entendimento comum entre os integrantes 

desse ato, se não é a mensagem/objeto em si o único elemento que importa na 

comunicação, mas também o que a mesma provoca no receptor? Neste caso, é o 

significado dado às interações, ou seja, o entendimento que cada sujeito 

interactante tem das interações que determina o curso das mesmas.  Entramos, 

então, no campo da semântica ou da construção de sentidos. “O estabelecimento 

ontogênico de um domínio de condutas comunicativas pode ser descrito como o 

estabelecimento de um domínio de comportamentos coordenados associáveis a 

termos semânticos” (MATURANA/VARELA, 2003:229). Pode-se dizer, então, que 

o determinante da ação comunicativa é o significado dessa ação e não a 

interação por si só dos participantes. É o sentido construído durante a interação, 

permitida pela linguagem, que dá sentido à ação dos participantes da Rede ANDI 

Brasil.  

Nesse caso, o conhecimento é construído pela interação social, pela 

experiência na vivência dos indivíduos, mas só se torna conhecimento para eles 

a partir da conscientização dos mesmos de que isso serve de resposta à uma 

pergunta dentro de um âmbito de ação. De uma forma diferente, através das 

palavras de Marcuschi, chegamos à afirmação que inicia esse capítulo: ”A 

cognição é fruto de uma operação que executamos cooperativamente sobre o 

mundo num esforço de construí-lo discursivamente para nossos propósitos” 

(MARCUSCHI, 2004:244).  

 

 
4.2. A função da linguagem para o ato cognitivo 

 

Estando a significação diretamente ligada ao ato cognitivo é preciso que 

exista compreensão daquilo que é comunicado. A compreensão, entretanto não 

se limita à decodificação de signos, ou seja, a um domínio semiológico, mas ao 

domínio de outras competências lingüísticas. Mesmo assim, a linguagem se 
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mantém como elemento importante no processo de construção de conhecimento, 

uma vez que a comunicação se estrutura na linguagem. 

 Mussalim resgata Koch, um dos teóricos do campo da análise da 

conversação e da lingüística textual, para respaldar a perspectiva sociocognitiva 

da concepção do sujeito e de sua relação com a linguagem. “Os textos, como 

formas de cognição social, permitem ao homem organizar cognitivamente o 

mundo” (KOCK apud MUSSALIM, 2004:341).  

 No caso da construção de conhecimento através de redes digitais, os 

textos produzidos em listas de discussão não apenas cumprem a finalidade de 

serem frutos de um processo de interação e construção coletiva de 

conhecimento, mas, em primeiro momento, de um conhecimento prévio 

individual. Exercem aí a função de materializar o conhecimento a partir da 

linguagem e cumprem a finalidade de serem meios para a intercomunicação e 

para a construção de saber coletivo.  

  Citado por Mussalim (2004:338), Marcuschi revela que as teorias que 

investigam cognição centram o foco mais nas atividades de construção do 

conhecimento e menos nas atividades de processamento, período das décadas 

de 70 e 80, em que se considerava a cognição no nível do indivíduo.  

 

“...é na interação (seja com um texto ou um outro 

indivíduo) que emergem os sentidos numa espécie de 

ação coletiva, o que permite dizer que as relações que 

possibilitam a continuidade temática e a progressão 

referencial no texto, fazendo surgir coerência e 

coesividade, não são propriedades intrínsecas apenas. 

Embora as relações léxico-gramaticais continuem 

cruciais, requerem-se ainda, atividades lingüísticas, 

cognitiva e interacionais integradas e convergentes que 

permitam o acesso à construção de sentidos partilhados” 

(MARCUSCHI apud MUSSALIM, 2004:339)  

 

Em sua perspectiva dialógica, Paulo Freire permite um melhor 

entendimento sobre o assunto: 
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“Em relação dialógica-comunicativa, os sujeitos 

interlocutores se expressam, como já vimos, através de 

um mesmo sistema de signos lingüísticos. É então 

indispensável ao ato comunicativo, para que este seja 

eficiente, o acordo entre os sujeitos, reciprocamente 

comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos 

sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 

significativo comum ao outro sujeito. Se não há este 

acordo em torno dos signos, como expressões do objeto 

significado, não pode haver compreensão entre os 

sujeitos, o que impossibilita a comunicação”. (FREIRE, 

1977:67) 
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PARTE V 
 

 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1. O campo enunciativo 

 

Consideremos campo enunciativo o ambiente em que se efetuam as 

interações. No caso deste estudo, o ciberespaço, mais precisamente a 

ferramenta lista de discussão. Uma das características da lista de discussão 

analisada nesta pesquisa é a interatividade entre os sujeitos da rede não sofrer a 

interferência de um moderador com a função de selecionar as mensagens e 

distribuí-las entre os seus participantes. Diferente disso, as mensagens se 

originam de qualquer ponto da rede e integram a LISTA imediatamente, 

caracterizando um ambiente de comunicação multidirecional e descentralizado.  

A representação gráfica que mais se aproxima da arquitetura funcional da 

lista de discussão redeandi_geral@yahoogroups.com.br é o terceiro modelo da 

figura 3, denominado “all-channel network”: uma comunicação em rede sem 

sugerir uma origem obrigatória das mensagens nem um comando central, dando 

chance a todos os sujeitos de participarem em condições de igual oportunidade. 

 Embora envolvendo dois níveis hierárquicos entre seus participantes – o 

Conselho Gestor e as agências -, a LISTA traz características de uma forma de 

comunicação democrática em que, em nenhum momento, foi textualmente 

registrada situação de subordinação de grupos de participantes ou manifestação 

de autoridade hierárquica. 

Em relação a problemas no envio das mensagens, foi registrada apenas 

uma única manifestação da impossibilidade temporária de comunicação de um 

dos participantes. Esse problema foi resolvido através da mediação de um dos 

parceiros conforme recorte de e-mail abaixo. Os vocábulos que indicam essa 

mediação estão sublinhados. 

 

“Oi pessoal, 
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Encaminho mensagem da Naira com sugestões para 

trabalhar o tema especial da próxima pesquisa. São 

muito interessantes para a apuração. (...) 

abraços e boa semana, (...)” 

 

Quantitativamente, percebeu-se que houve uma tendência de 

predominância da Secretaria Executiva (SE) em envios de mensagens, o que 

pode ser observado na tabela 9. Com exceção da situação de discussão do tema 

Mês Composto, em que o número de mensagens enviadas pela SE equivaleu ao 

da agência 5, a Secretaria Executiva liderou o envio de e-mails. 

 

 

Tabela 9 -  Número de mensagens enviadas por agência por tema 

Nº de mensagens enviadas por tema 
Agência da 

rede 
Bolsões de 
Pobreza 

Extinção de 
GECTIPAs 

Mês 
Composto 

1 7 0 2 

2 3 3 1 

3 1 3 1 

4 5 2 0 

5 5 1 4 

6 5 1 0 

7 0 1 0 

8 3 1 1 

9 1 0 0 

10 9 1 3 

 SE 15 4 4 

TOTAL 54 17 16 

   SE = Secretaria Executiva da Rede ANDI Brasil 

 
 
5.2. Os sujeitos do discurso 

 

Por ser formada por membros de organizações reunidas em rede, a lista 

de discussão da Rede ANDI Brasil se caracteriza por ser um sistema regido por 
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fatores institucionais e culturais, além de ser orientado por metas, objetivos e 

missão previamente estabelecidos e supostamente compartilhados por todos os 

sujeitos interactantes. O próprio histórico de origem da Rede contribuiu para a 

rápida construção e absorção, por parte de seus membros, de valores, crenças e 

metodologias constituintes da Rede ao longo de sua existência. Diante desse 

fato, pressupõe-se que os sujeitos conheciam o universo de referências que 

sustentavam o ambiente em que estavam inseridos. Não foi só a forma de 

comunicação que caracterizou o discurso, mas os elementos constitutivos do 

ambiente que envolveram os sujeitos interactantes e que passaram a fazer 

sentido para cada um deles. O aspecto “contrato de comunicação”, sugerido por 

Charaudeau, bem como os princípios os quais os sujeitos devem dominar (de 

alteridade, pertinência, regulação e influência) se concretizam nas relações e 

servem de base de referência para o próprio discurso e para dar sentido às 

interações da Rede. 

 Na dinâmica interacional e na discursiva, observa-se que a ocupação do 

campo enunciativo e a execução de uma ação externa à LISTA são motivadas 

por uma convocação de participação sugerida, tanto implicitamente pelo contrato 

de comunicação, quanto explicitamente por meio dos discursos. No recorte 

textual abaixo, observa-se que o emissor, a todo instante, considera seus 

parceiros de comunicação imbuídos do papel de realizar uma ação conjunta. As 

palavras sublinhadas sugerem esse caráter coletivo que também têm a missão 

de convencer/influenciar o interlocutor. 

 

“Pessoal, 

essa é uma informação muito grave. Se realmente for 

verdade, temos q nos mobilizar. (...)Creio q temos q 

pegar mais detalhes sobre o assunto p não corrermos o 

risco de nos equivocarmos. Qd essa medida entrará em 

vigor? as ações coordenadas pelo GECTIPAS serão 

extintasou encaminhadas para outro órgão? Se vcs 

tiverem mais informações, por favor, compartilhem. 

Valeu!” 
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A solicitação final para compartilhar informações sugere o entendimento 

de que há um sentimento de coletividade e que compartilhar informações é 

fundamental para a continuidade das ações. A diversidade do espaço geográfico 

que os sujeitos ocupam fora do ambiente virutal é um dos elementos que 

atestam a diferença entre os mesmos. A discussão dos temas explicita isso, uma 

vez que as dessemelhanças são registradas por vocábulos que indicam lugares 

diferentes (estados e cidades) e suas especificidades, como mostram as 

mensagens abaixo: 

(1) 

”... Com certeza, não dá para comparar MG com SE. O 

que disse foi que, possivelmente, para termos uma 

quantidade mínima de matérias que possibilite uma 

análise com um universo mais amplo. (...)Abraços p 

todos,” 

(2) 

“...Como acabei de contar pelo telefone, estamos numa 

situação complicadíssima por aqui. Salvador não tem 

bairros formais. Temos "áreas" e isso significa que 

determinadas áreas abarcam "pedaços" de bairros 

populares e nobres... Então a prefeitura, sabiamente, 

não pode dizer que o Bairro "X" é miserável ou pobre 

porque muitas vezes esse bairro está agrupado com um 

que é nobre e na hora de ver qual a situação da "área", 

a siatuação fica mascarada porque se tira uma média... 

(...) 

Bjks para todos,” 

 

(3) 

“Estamos com problemas quanto ao recorte 

geográfico(...)... as prefeituras da Grande Natal não 

possuem as informações necessárias para montarmos o 

recorte. O que conseguiram de informação foi sobre os 
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bairros de Natal e eles não sabem dizer quais são 

bolsões de pobreza. Por isso, recorreram ao site do IBGE 

e farão contato com o instituto para tentar conseguir a 

relação com loteamentos, favelas, etc. 

Abraços,” 

 

(4) 

“Pessoal, 

Nosso levantamento sobre os critérios utilizados pelas 

prefeituras revelou o seguinte:Na cidade do Recife, 

estamos nos baseando pelo Programa Zeis (Zonas 

Especiais de Interesse Social), cujos critérios 

para selecionar localidades em situação de 

pobreza são: ausência de ifraestrutura-básica e serviços 

urbanos, renda de até dois salários mínimos, área de 

alagamento/encosta de barreira (onde estão reunidas 

famílias de baixíssima renda). Grande abraço,” 

(5) 

”Olá pessoal, (...)Gostaria de adiantar que só temos 

fechados os dados de Aracaju e de outra cidade do 

interior. Ainda faltam as informações de cinco cidades. 

Como nosso universo é pequeno e as cidades da Grande 

Aracaju são pouco citadas, resolvemos clipar tudo 

relacionado a essas municípios e num segundo 

momento, quando já tivermos os dados em mãos, 

faremos uma segunda triagem. Abraços,” 

(6) 

“...por aqui, estamos com o mesmo problema. Temos 

dados extremamente confiáveis dos bolsões-de-miséria-

e-pobreza de Fortaleza (governamentais e não-

governamentais). Mas quando o assunto é região-
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metropolitana (mais 12 municípios), a situação é 

calamitosa.. Seriam confiáveis como dados de análise? 

 Abraço,” 

 

(7) 

 “Olá menin@s, 

(...)Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. 

Bem, acho que é isso!!!! bjs,” 

 
 

Nos textos das mensagens, os argumentos e/ou descrições dos fatos são 

constituídos com base na particularidade de cada sujeito. Outra observação diz 

respeito à forma de escrita utilizada pelos participantes nas mensagens, que 

revela os sinais da cibercultura: o caracter “@” que compôs a palavra “menin@s” 

na mensagem de número 7, e a abreviatura das palavras “vocês” e “beijos”, que 

passaram a ser “vcs” e “bjs”, respectivamente, como pode ser visto nos recortes 

de textos das páginas 66, 67 e 68.  

A partir da descrição de cada tema observado, etapa que vem a seguir, 

pôde-se verificar particularidades dos comportamentos dos sujeitos contidas nas 

interações e contextualizadas, especialmente, pelo tema. Nos recortes de texto 

que serão apresentados, os nomes próprios das pessoas foram substituídos pelos 

caracteres x1, x2, y1, y2, y3, entre outros, para preservar-lhes a identidade. 

 

 

5.3. Bolsões de Pobreza 

 
Entre os três temas selecionados para serem trabalhados nesta pesquisa, 

o que gerou a maior quantidade de e-mails foi Bolsões de Pobreza. Ele tratou da 

construção, pelas ONGs parceiras, de uma lista de palavras e expressões que 
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representassem os cenários de pobreza e miséria descritos em matérias 

jornalísticas de jornais impressos. Nos 10 estados em que a Rede atua e no 

Distrito Federal, o objetivo da ação e discussão era compor uma metodologia de 

análise de matérias jornalísticas a partir da relação dessas palavras. O tema 

Bolsões de Pobreza teve uma duração de quatro meses na LISTA, com 

concentração de envio de mensagens nos meses de julho e agosto, e ausência 

de interação em maio e junho, gerando um total de 54 mensagens enviadas. Na 

leitura dos cinco primeiros e-mails percebe-se que, antes da discussão ser 

iniciada no ciberespaço, o tema já havia sido discutido em outro campo 

enunciativo, provavelmente em reunião presencial, o que fortalece e legitima 

ainda mais a discussão em espaço virtual. O recorte textual abaixo, primeiro 

registro da discussão do tema na LISTA, sugere a existência de um acordo prévio 

entre os sujeitos.  

  

“Olá, pessoal 

Como combinado, estamos enviando as sugestões para a 

próxima pesquisa: 

A nossa idéia aqui para separar as matérias que farão 

parte da análise especial é primeiro definir quais os 

bairros, favelas, invasões, enfim a área-geográfica que 

será objeto de estudo. Para isso, temos que definir um 

critério de seleção...” 

 

O conteúdo das mensagens apontou para a existência, entre os parceiros, 

do compromisso de desenhar uma delimitação geográfica, em cada estado, para 

a aplicação do método da pesquisa. A definição, pelos sujeitos da Rede, de 

palavras específicas que qualificassem situação de pobreza e miséria 

acompanhou também a delimitação de espaços geográficos. No decorrer do 

relato das ações, para se atingir a meta de se criar um dicionário local que 

representasse o tema Bolsões de Pobreza, aumentaram os questionamentos 

feitos pelos membros da Rede sobre os itens lexicais que se adequavam à meta. 

Assim, o conteúdo das mensagens, além de apresentar a descrição  das etapas 

das atividades dos sujeitos e suas barreiras, revelou a predominância de um 

modo discursivo de cunho  descritivo-argumentativo. 
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Uma leitura no trecho de e-mail abaixo permite compreender melhor essa 

forma discursiva dos sujeitos. É interessante notar que o discurso, mesmo sendo 

construído com a intenção de influenciar o interlocutor, não apresenta tom 

impositivo, mas sugestivo. 

 

“Obrigado(...), 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seusestados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em brasíliajunto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede. Penso que assim o trabalho se torna mais 

dinâmico. Porque se todas as agências da rede andi 

ligarem para as mesmas fontes...” 

 

O processo de construção do dicionário sobre Bolsões de Pobreza foi 

orientado por um consultor da ANDI, que não “conversava” diretamente com os 

participantes da rede, mas era intermediado por membros da Secretaria 

Executiva. Sua função era explicar quais informações cada agência deveria 

levantar em seu estado. Nitidamente, os e-mails revelavam o papel diferenciado 

que o consultor exerceu no contexto discursivo e que foi legitimado pelos 

membros da rede: ele era o único que não estaria realizando a tarefa de levantar 

as palavras locais, mas, sim, de examiná-las e aplicá-las em uma fase posterior, 

além de ser detentor de um saber específico, o da metodologia da pesquisa. 

Além dele, a Secretaria Executiva também se revelou detentora de um papel 

exclusivo: o de servir de mediadora entre as agências da Rede e o consultor. 

Tanto o papel do consultor, quanto a mediação da Secretaria Executiva são 

explicitados em várias passagens como as que seguem abaixo, em que o 

consultor é representado por X1. A Secretaria Executiva é o sujeito que fala. 

 

(1) 

 “Oi JRs,  

conversei com X1 - que possivelmente irá coordenar o 

processo dessa análise especial - e pedi algumas 

sugestões que podem nos ajudar no fechamento do 
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recorte da pesquisa. Também repassei as 

mensagens que algumas agências enviaram para que ele 

tivesse uma idéia do que estamos discutindo. O que 

precisamos mesmo é delimitar o universo que vamos 

analisar.” 

  
 

(2) 

“Olá menin@s, 

conversei com x1 sobre nossas dúvidas e o retorno é o 

seguinte: 

 1- Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. (...)” 

 

(3) 

“Pessoas, 

Pelo que percebo, embora a maioria tenha optado pelo 

recorte geográfico levando em conta as informações 

obtidas junto às prefeituras, algumas Agências, como 

y1, y2 e y3 terão dificuldades quanto à utilização deste 

mecanismo. 

Estou tentando falar com o x1 a respeito deste assunto. 

Mantenho vocês informados. 

(...) 

Beijos a todos,” 

 
 

Foi observado também que, mesmo contando com a orientação do 

consultor, as agências da rede se apropriaram do processo e iniciaram um 

discurso argumentativo a favor do estabelecimento de novos parâmetros que 

facilitassem a atividade, como mostra o recorte abaixo, cujo enunciador é uma 
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das agências. Não apenas a postura crítica, mas também o conhecimento dos 

limites e facilidades dos membros da Rede fez com que o emissor da mensagem 

abaixo tivesse a clareza dos obstáculos futuros. O advérbio “certamente” 

utilizado em contexto de futuro indica a visão do participante das condições da 

própria Rede.  

 
  

“...na nossa avaliação, seria mais interessante nesse 

momento trabalharmos apenas com a capital e região 

metropolitana (no nosso caso, cerca de 20 municípios), 

isso delimitaria mais o volume de material a ser 

analisado. De qq forma, certamente teremos dificuldade 

em levantar os dados nas prefeituras, principalmente, 

das cidades menores (...)” 

  
Através do e-mail também se percebeu que, com as especificidades de 

cada região, as dificuldades em construir o léxico representativo de Bolsões de 

Pobreza a partir da delimitação geográfica aumentavam em todas as agências 

com o decorrer do tempo.  

  Em agosto, mês em que a quantidade de mensagens enviadas à lista 

duplicou, houve uma intensificação das dúvidas, ao ponto de solicitarem a 

realização de uma áudio-reunião.  Em setembro, último mês das mensagens 

enviadas sobre o tema Bolsões de Pobreza, ao chegarem a um consenso sobre a 

impertinência da metodologia naquele momento, os sujeitos concordaram em 

suspender a discussão e realizar a áudio-reunião, como mostra a mensagem:  

 

“Oi pessoal,  

 precisamos debater a viabilidade das propostas que 

surgiram e os próximos encaminhamentos. Vamos 

agendar uma áudio-reunião? Proponho sexta-feira 

(10/09), às 10h45. 

  

Temos que discutir com mais cuidado a proposta de 

mudança de cronograma. Hoje, com o acordo (do 
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Conselho Gestor) de que as pesquisas devem sair até 

abril de cada ano, a maioria dos lançamentos já 

acontece entre julho e setembro. Se marcarmos 

lançamentos para segundo semestre, eles podem 

acontecer até o final do ano. E isso pode ser muito ruim 

para o diálogo com a mídia e também para a agenda 

interna das agências. O ideal é tentar evitar atrasos 

nesse cronograma e escolher o tema da pesquisa com 

mais de um ano de antecedência. De qualquer forma, 

vamos concentrar esforços para resolver, pelo menos, as 

principais dificuldades desse ano.  

  

Pauta da áudio: 

1- cronograma das pesquisas 

2- recorte geográfico (como está o levantamento de 

dados?) 

3- metodologia (teste da semana composta/universo 

completo: qual o fôlego das agências?)  

4- alteração do tema para o próximo ano 

 Bom feriado para tod@s!!!bjs,”  

 

 Percebeu-se que a necessidade da áudio-reunião se deu pelo fator tempo, 

como pôde ser observado. A indicação de “mudança de cronograma” é colocada 

logo no início (6ª linha da mensagem) e é seguida por indicadores de prazos 

aparentemente já estipulados anteriormente: “até abril” (7ª e 8ª linhas), “entre 

julho e setembro” (9ª linha); “até o final do ano” (12ª linha). 

Pela quantidade de meses em que o tema Bolsões de Pobreza foi discutido, 

optou-se por analisar o seu desenvolvimento, por meio da lexicometria, em linha 

temporal, ao invés de averiguar a performance dos sujeitos interactantes, como 

realizado com os outros dois temas selecionados para análise desta pesquisa. A 

primeira averiguação foi com o hapax, ou seja, o peso dos blocos de vocábulos 

com apenas uma freqüência. Durante quatro meses, a utilização de um conjunto 

particular de vocabulos ocorreu no primeiro e quarto meses, como indica o 

gráfico 1, que apresenta o comportamento qualitativo da discussão.  
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O gráfico 2 considera todos os vocábulos das variáveis e não apenas seu 

hapax. Ao observá-lo, verifica-se um vocabulário com força temática no primeiro 

mês, uma vez que esse bloco apresenta peso positivo, e uma dispersão do tema 

no último mês, cujo comportamento é o inverso do primeiro. A massa discursiva 

apresenta o emprego de um vocabulário mais próximo à média zero nos meses 

intermediários, significando menor dispersão do tema.  

Se compararmos os gráficos 1 e 2, podemos concluir que a aparente 

coincidência de um “efeito espelho” – blocos com pesos negativos em um 

gráfico, apresentam-se com peso positivo no outro  – é, na verdade, uma 

confirmação do comportamento do tema durante os quatro meses. Longe de 

serem antagônicos, os gráficos são complementares. Houve utilização de  

vocabulários bastante diferentes no primeiro e quarto meses e, neste caso, 

mudança do foco da discussão. Por se tratar da relação tempo/discurso e não 

sujeito/discurso, pode-se dizer que não há mudança de estilo discursivo, mas de 

prumo/rumo da discussão. 

Ao resgatar o histórico do diálogo do tema Bolsões de Pobreza através da 

leitura do conteúdo dos e-mails, percebeu-se que das 54 mensagens registradas 

neste tema, a maior parte se concentrou no segundo e terceiro meses. A baixa 

freqüência de mensagens no primeiro e último meses significou menor 

concentração de vocábulos pertinentes ao tema, o que é revelado nos blocos 1 e 

4 do gráfico 1 que se apresentam com pesos lexicais muito baixo e muito alto, 

respectivamente. Focando a análise nos meses 2 e 3 do gráfico 2, conclui-se que 

o terceiro mês mostra a discussão com variedade de vocabulário particular maior 

em relação ao segundo mês, que enriqueceu, em menor grau, o todo discutido 

com diversificação de vocábulos. De fato, com a leitura dos e-mails, pôde-se 

verificar que, depois de passado o primeiro mês, os sujeitos centraram-se no 

tema da discussão nos dois meses seguintes, período em que se verificou um 

envio maior de mensagens.  
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A diferença entre o segundo e o terceiro mês é a de que naquele a 

discussão girou em torno da explicação da metodologia; neste, o conteúdo das 

mensagens continha os resultados parciais do que já havia sido encaminhado 

pelas agências, ou seja, da tentativa de construir as primeiras listas de palavras.  

 

5.4. Extinção de GECTIPAs 

 

Em outubro, uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho repercutiu 

na Rede ANDI Brasil. Por cinco dias, 17  mensagens  compartilhadas  pela  LISTA  

Gráfico 2 - Comportamento da discussão do tema Bolsões 
de Pobreza em relação ao tempo e à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 1 - Comportamento da discussão do tema Bolsões de 
Pobreza em relação ao tempo e ao hapax 
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trataram do tema Extinção de GECTIPAs–Grupos Especiais de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalhador Adolescente. Após o primeiro e-

mail, enviado pela agência do Mato Grosso do Sul, seguiram-se outras 

mensagens de caráter descritivo, em um primeiro momento; e argumentativo 

em um segundo momento, de modo que, em poucos dias, a discussão 

envolvendo esse tema passou do caráter de levantamento de dados para o de 

mobilização. A história que foi sendo montada e tomando corpo a cada e-mail,  

enviado trouxe um resultado imediato para a Rede: construção coletiva de pauta 

jornalística enviada para os veículos de comunicação nacionais. 

No caso do tema Extinção de GECTIPAs, a análise realizada objetivou 

conhecer o comportamento discursivo dos sujeitos interactantes em relação ao 

tema discutido. Com o resultado obtido, pôde-se visualizar graficamente quantas 

agências da Rede ANDI Brasil interagiram na discussão do tema e a 

qualidade/densidade dessas interações. Os gráficos abaixo não expressam 

quantidade, mas a qualidade do que é dito, em relação ao foco temático, uma 

vez que relaciona os pesos dos léxicos, utilizados pelos sujeitos, com o todo 

discutido. É importante considerar que o tema Extinção de GECTIPAs tratou de 

apuração de fatos, em cada estado brasileiro, para compor uma pauta 

jornalística nacional, o que significa dizer que os conteúdos das manifestações 

dos sujeitos, embora versando sobre o mesmo tema, trouxeram uma 

particularidade de cada agência, fruto de uma situação local.  

Gráfico 3 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação à totalidade dos vocábulos 
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O gráfico 3 ilustra a densidade lexical do discurso de cada agência, 

considerando todos os vocábulos recenseados. Já o gráfico 4 apresenta a 

densidade de vocábulos que foram expressos, por agência, apenas uma única 

vez (hapax) durante todo o período da discussão. Eles permitem visualizar a 

densidade comportamental dos sujeitos em se tratando dos discursos,  além de 

mostrar aqueles que estiveram mais dispersos ou mais focados no tema.  

 Os gráficos nos permitem visualizar também que, dos onze membros da 

Rede, nove participaram da discussão.  No gráfico 3, as agências 4, 5, 6, 8 e 9 

mantém vocabulários centrados em torno da média zero, em relação às demais, 

significando menor dispersão em seus discursos. As agências 2 e 3 apresentam 

maior qualidade discursiva relativa à composição do tema. No gráfico 4 – dos 

pesos lexicais do hapax – o comportamento dos sujeitos é diferente. As agências 

2, 4 e 9 se destacam por apresentarem alto valor de pesos positivos (agência 4) 

e negativos (agências 2 e 9), ou seja, essas agências apresentaram conjunto 

particular de vocabulário. Além disso, notou-se que três das onze organizações 

que interagiram lideraram a discussão, originando cerca de 60% das mensagens 

enviadas, conforme ilustra a tabela 9. 

 

Gráfico 4 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação ao hapax 
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 Após a análise do comportamento dos sujeitos, considerando todo o léxico 

recenseado e seu hapax, foi realizada uma lematização: seleção de palavras que 

apresentassem alta ocorrência em relação às freqüências lexicais observadas e 

que, ao mesmo tempo, servissem para qualificar o objeto discutido. A tabela 10, 

abaixo, foi fruto dessa etapa. Os vocábulos selecionados (mot) melhor 

qualificaram o objeto, além de apresentarem alta ocorrência em relação ao todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às palavras selecionadas foram atribuídos pesos a partir do cálculo do 

desvio reduzido. A partir desse cálculo, dois novos gráficos puderam ser 

construídos com o objetivo de ilustrar o comportamento do discurso dos sujeitos, 

dessa vez, em relação ao vocabulário de maior peso do tema discutido. Nos 

gráficos originados da lematização (5 e 6), observou-se um resultado diferente 

em relação aos dois gráficos anteriores (3 e 4). Destacaram-se, com valores de 

pesos mais próximos ao vocabulário básico lematizado, utilizado na discussão, as 

agências 1, 2, 3, 8 e 9, mesmo estando, três delas, com valores negativos, É 

interessante observar a performance da agência 7 que, ao mesmo tempo em que 

apresentou uma riqueza lexical em relação ao conjunto dos vocábulos que 

compõem a lematização (gráfico 5), também apresenta a maior densidade de 

hapax conforme podemos observar no gráfico 6. Gráfico que, aliás, também 

revela que os vocábulos de freqüência 1 (um) utilizados pela maioria das 

agências, embora diferentes, são praticamente homogêneos em densidade. 

 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

trabalho 21 0 2 4 2 0 3 1 3 6 

fiscalização 12 0 0 0 3 0 4 2 1 2 

gectipas 12 0 3 1 2 0 4 0 0 2 

auditores 11 0 1 0 2 0 5 0 3 0 

drt 11 1 0 1 2 0 0 6 0 1 

fórum-de-erradicação 11 1 0 0 4 0 0 5 0 1 

ministério-do-trabalho 9 1 1 1 2 0 2 0 0 2 

pauta 9 0 5 0 1 0 0 2 1 0 

gectipa 8 0 0 1 3 0 1 2 1 0 

 

Tabela 10 Vocábulos fruto da lematização do tema Extinção de GECTIPAs  

Mot = vocábulo; Occ = ocorrência; T1 a T9=variáveis (sujeitos interactantes) 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 6 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs lematizado, em relação ao hapax 
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Gráfico 5 – Comportamento das agências na discussão do tema Extinção 
de GECTIPAs lematizado em relação à totalidade dos vocàbulos 
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Ainda comparando os gráficos 5 e 6 , destacaram-se as posições ocupadas 

pelas agências 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Percebe-se que cada uma delas em um dos 

gráficos foi o espelho de si mesma em relação ao outro gráfico, ou seja, os 

valores dos pesos lexicais assumiram posições opostas. Comparando os gráficos 

3 e 5, que ilustram a massa lexical das agências, considerando, respectivamente, 

todos os vocábulos recenseados e os vocábulos da lematização, pode-se dizer 

que: a agência 1 fez um bom uso de um vocabulário básico bem focado ao tema, 

conforme o gráfico 5, fruto da lematização, embora, no gráfico 3, tenha 

apresentado um vocabulário diferencial (com valores dos pesos lexicais indicando 

pobreza no vocabulário). Isso quer dizer que em relação ao todo vocabular, ela 

não enriqueceu a discussão, mas quando a análise trabalhou com os léxicos que 

melhor qualificaram o tema discutido, a mesma agência se apresentou como 

uma das que mais contribuiu qualitativamente. 

A agência 2 trafegou entre o vocabulário básico e o preferencial nos 

gráficos 5 e 3, respectivamente, o que pode significar uma concentração no tema 

a partir do uso de um vocabulário básico, na análise lematizada, e ainda, a 

contribuição com conteúdo que acrescenta valor ao que está sendo discutido, 

conforme sua performance no gráfico 3. Ao se lematizar a discussão, a agência 3 

passou a ter um vocabulário diferencial no gráfico 5, e não mais preferencial, 

conforme o gráfico 3. De forma contrária, o comportamento da agência 4 indicou 

que a mesma passou para um vocabulário diferencial, gráfico 5, e não mais 

básico, como apresentado no gráfico 3. A agência 5 praticamente se manteve 

com as mesmas características da 4. A agência 7 ocupou bastante e 

positivamente o espaço da palavra (gráfico 5), diferente de seu comportamento 

no gráfico 3 – resultado de um processamento não lematizado dos vocábulos. A 

agência 8 se comportou de forma semelhante à 3 e manteve-se com um 

vocabulário básico no gráfico 5. A agência 9 se mantém praticamente estável, 

próxima à média zero nos dois gráficos, apresentando um emprego normalizado 

dos vocábulos. 

Com a leitura dos e-mails, observou-se que três agências estimularam a 

participação das demais a partir de suas iniciativas discursivas diferenciadas e 

complementares à ação a qual se propunham. Durante toda a seqüência de 

mensagens, notou-se, pelo conteúdo dos e-mails, que as mesmas iniciaram 
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processos: de investigação (agência 6), de repasse das informações (agência 3), 

de estímulo à ação em rede (agência 2). A forma como esses sujeitos 

construíram seus discursos contribuiu para a interação dos demais. A seqüência 

de e-mails abaixo ilustra essa constatação, sendo x2 uma das agências. 

 

(Agência 3) 

“Repassamos a lastimável informação.  

Equipe 

-----Mensagem original----- 

”(...) Conforme previsão, os setores de combate ao 

trabalho infantil das DRTs (GECTIPAS) foram extintos 

pela portaria nº 541, 15/10/2004, publicado no DOU-

Seção 1 pg. 201. O compromisso de levar adiante a 

CARAVANA temos a obstinação de mantê-lo, 

considerando a extrema relevância da atividade. 

Estamos nos articulando para que o evento seja 

marcante para todos nós. O compromisso agora é 

pessoal.  Um abraço.”  

(Agência 6) 

“Amigos, 

dei uma rápida apurada na história da extinção dos 

Gectipas.  

Ao que parece, houve uma redefinição do Ministério do 

Trabalho em relação à atuação dos auditores fiscais nos 

Gectipas, que culminou nessa portaria. em vários 

estados os auditores é quem coordenam o trabalho do 

Grupo especial. Só que eles trabalham por meta de 

fiscalização - individuais e coletivas - e os salários deles 

são vinculados a essas metas (...)se tiver mais infs envio 

pra todos. 

 abs,” 
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(Agência 2) 

“Obrigado x2, 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seus estados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em Brasília junto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede.  

 

Penso que assim o trabalho se torna mais dinâmico. 

Porque se todas as  agências da rede andi ligarem para 

as mesmas fontes do ministério do trabalho aqui em 

brasília pode ser mais moroso. Amanhã podemos passar 

todas as pautas rede+andi juntos para termos maior 

impacto. O que acham? Estamos agendados para enviar 

a pauta nacional amanhã pela manhã - pq tá muuuuito 

difícil falar com o governo hoje. 

Abração a todos!” 

 
Como o material textual “pauta jornalística” foi fruto das interações da 

discussão Extinção de GECTIPAs, a última análise  sobre este tema foi a da 

relação desse produto final com o conteúdo dos e-mails enviados. O gráfico 7, 

resultado desse processo de verificação, mostra que a pauta (barra de número 

10), mesmo versando sobre o tema discutido, não foi construída com um 

vocabulário preferencial ou mesmo básico de peso positivo. 

No gráfico 8, a pauta (bloco de número 10) apresenta valor do peso de 

seu hapax negativo, o que indica uma escolha de vocábulos específicos para sua 

construção, utilizados repetidamente. Pode-se dizer que o texto da pauta não foi 

escrito coletivamente durante as integraçõs sobre o tema. A produção do mesmo 

recebeu contribuições dos integrantes da Rede, mas apenas um deles, 

especificamente, escreveu o texto, utilizando-se de vocabulário específico 

repetidamente como mostra o gráfico do hapax (gráfico de número 8) e de 

léxicos próximos ao básico, mas de densidade negativa em relação ao 

vocabulário como um todo. 
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5.5. Mês composto 

 

 Após a análise do comportamento da discussão sobre Bolsões de Pobreza 

em relação ao seu tempo de duração, e do comportamento dos sujeitos em 

relação ao tema “Extinção de GECTIPAs”, o tema trabalhado em seguida foi Mês 

Composto. O conteúdo da discussão desse tema, assim como o tema anterior, foi 

separado por sujeito, cada qual ocupando o lugar de uma variável no processo 

de lexicometria. Os enunciados abaixo oferecem a noção do modo do discurso 
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Gráfico 8 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística 
(barra nº 10) em relação ao hapax 
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Gráfico 7 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística (barra 
nº 10) em relação à totalidade dos vocábulos 
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que prevaleceu no debate do tema Mês Composto. Os caracteres y1 e y2 

representam membros de duas agências participantes da rede. 

(1) 

“Oi pessoal, Escrevo p compartilhar uma dúvida com vcs 

e saber como cada agência está procedendo a esse 

respeito. Abraços, y1” 

(2) 

“Essa preocupação de y1 é bem pertinente. como 

estamos fazendo? Nas sessões de corte, temos 

desprezado o restante dos jornais? No nosso caso, 

oproblema pode ser ainda mais sério, não ébj,y2” 

 

Esses dois e-mails iniciaram o recorte temático em questão, que totalizou 

15 mensagens no mês de agosto e 01 no mês de setembro. No decorrer da 

seqüência de mensagens, estavam registrados questionamentos das agências, 

direcionados a toda a Rede, para solução de problemas específicos de cada uma 

delas  relativos ao tema. Abaixo, outros exemplos ilustram essa constatação, 

considerando y3, y4 e y5 representantes das organizações participantes da 

Rede; N, membro da Secretaria Executiva, e P, técnico da ANDI. 

 

(1)  

 

“Oi, y3 e pessoal, 

 

Pelo que entendi do seu questionamento, segue algumas 

observações: 

 

1 – Mesmo que vcs não tenham separado as reportagens 

dos jornais clipados pela ANDI de janeiro a maio, 

acredito que não seja tão difícil buscar as matérias da 
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análise especial, já que o teste do mês composto é feito 

somente em dois ou três dias de cada mês. 

 

2 – Os jornais (clipados pela ANDI ou pelas agências) 

que não possuem seu conteúdo completo disponível na 

Internet terão que ser pesquisados manualmente. O 

resumo inserido no empauta não é suficiente para a 

busca por palavras-chaves.” (...) 

 

 (2) 

 

“Oi y4, 

 

Sendo assim, aqui na z1 nós faremos o levantamento de 

maio, junho e julho (não temos os jornais de janeiro). 

Conversei com a N e com P. Ele ficou de falar com vc a 

esse respeito, mas me disse que o trabalho de seleção 

dos jornais monitorados pela ANDI durante o primeiro 

semestre deveria ser feito por aí. 

 

Enviaremos os dados de Sergipe até o dia 25, sem falta. 

 

Y3” 

 

   (3) 

 

   “Olá p tds, 

 

Gente por aqui, infelizmente, creio q a metodologia do 

mês composto não poderá ser aplicada em Sergipe. Nós 

fizemos a busca das matérias nos dias selecionados de 

maio, junho e julho e obtivemos apenas sete matérias. 

Um número muito pequeno de reportagens para 

construir qq tipo de análise”.(...) 
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(4) 

“y5, 

 

Sem dúvida, apesasr do pequeno número de matérias, 

em nenhum momento discutimos a validade da análise 

especial, nem das problemáticas e possíveis indicações 

de solução surgidas a partir desse levantamento. Com 

certeza, não dá para comparar MG com SE. O que dissse 

foi que, possivelmente, para termos uma quantidade 

mínima de matérias que possibilite uma análise com um 

universo mais amplo. O que apontei como um possível 

caminho, foi fazermos – z1 – um levantamento durante 

todo o ano” (...). 

 

Na troca de e-mails, observou-se a disponibilidade e o interesse dos 

participantes em tentar encontrar respostas adequadas à situação coletiva 

vivida. O contexto de cada agência caracterizou a particularidade dos discursos, 

que é mostrada no gráfico 9 com a diversidade de escolha vocabular observada a 

partir do comportamento gráfico de cada variável (cada agência).  

Na análise da performance dos sujeitos envolvidos na discussão do tema 

Mês Composto, percebe-se que, a partir da primeira ilustração - gráfico 9, 

gerado ao se considerar todos os vocábulos recenseados -, quatro agências (1, 

4, 5 e 6) constituíram um grupo praticamente homogêneo em sua densidade, no 

que se refere aos valores de seus pesos lexicais (negativos). Já as agências 2, 3 

e 7, considerando o mesmo gráfico, formaram um outro grupo de valores de 

pesos lexicais aproximados e positivos. 

Seguindo a análise da dinâmica da discussão desse tema, verifica-se no 

gráfico 10 (hapax) que os mesmos grupos de sujeitos mantiveram, existindo 

apenas uma mudança: enquanto as agências 1, 4, 5 permaneceram com valores 

positivos, a 6 apresentou valor negativo, bem próximo a zero. 
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Gráfico 9 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 10 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Mês Composto em relação ao hapax 
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Passando para os gráficos 11 e 12, originados da lematização – cujas 

palavras selecionadas encontram-se na tabela 11 – nota-se que o grupo de 

sujeitos, anteriormente verificado no gráfico 9 é desfeito. Ao aplicar a 

lematizacão, percebe-se, através do gráfico 11, uma mudança de performance 

principalmente nas agências 4, 6 e 7, que passam a ocupar o campo enunciativo 

lematizado de forma contrária ao não-lematizado, ilustrado no gráfico 9. Ou seja, 

as massas lexicais que apresentavam valores positivos, passam a apresentar 

valores negativos e vice-versa.  

Mesmo ocupando um grande espaço no campo enunciativo não 

lematizado, algumas agências se apresentaram bastante dispersas no momento 

em que a discussão é lematizada. A agência 7 passa a ser um exemplo desse 

fato. Comparando seu comportamento nos gráficos 9 e 11, percebe-se que, 

enquanto não se obtinha a densidade do discurso quando lematizado, a agência 

7 ocupava um espaço de peso positivo em relação à totalidade dos vocábulos da 

discussão embora bastante distante do vocábulo básico utilizado. Um olhar 

lançado pela superfície dos textos, permite entender o espaço ocupado 

graficamente pelos sujeitos no campo de enunciação. De fato, tanto a agência 5, 

quanto a 7 não participaram da discussão do tema Mês Composto. Enquanto os 

demais parceiros contribuíram com dúvidas e sugestões, as agências 5 e 7 

repassaram um relatório numérico. 

 

 

 

Tabela 11 – Vocábulos fruto da lematização do tema Mês Composto 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; T1 a T7 = variáveis 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
jornais 15 1 4 0 6 3 1 0 
teste 12 2 3 2 1 1 0 3 
empauta 11 6 3 0 1 0 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 1 0 1 
número 9 1 2 0 3 0 2 1 
agências 8 0 4 0 2 0 2 0 
análise 7 0 1 0 2 1 2 1 
mês 7 0 2 0 3 1 0 1 
metodologia 7 2 1 0 2 1 1 0 
composto 5 0 1 0 2 1 0 1 
palavras-chaves 5 1 3 0 0 1 0 0 
universo 5 0 2 0 2 0 1 0 
matéria 4 0 0 3 0 0 1 0 
resultado 4 0 0 0 0 4 0 0 
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Gráfico 11 - Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 12 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação ao hapax 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos e-mails analisados e das preocupações teóricas levantadas 

ficou evidente que além de servir como instrumento de articulação e difusão de 

informação, a comunicação virtual mediada por computador em rede de 

organizações não-governamentais pode despontar como meio para a construção 

coletiva de conhecimento. Vários fatores favoressem esse papel. Tomando a 

Rede ANDI Brasil como objeto de estudo, os aspectos que contribuem para que 

isso ocorra são: (1) as características da rede e dos sujeitos interactantes; (2) o 

comportamento dos mesmos sujeitos nas discussões dos temas; (3) a dinâmica 

e política comunicacional da rede; (4) o funcionamento, na rede, de parâmetros 

sistêmicos.  

O primeiro elemento que contribuiu para a constituição de um ambiente 

propício para a construção coletiva de conhecimento foi o fato de os sujeitos 

dominarem seus papéis na rede e, conseqüentemente, na lista de discussão e 

construírem atitudes enunciativas adequadas a esses papéis e à situação de 

comunicação estabelecida. Isso favoreceu a interação e o desenvolvimento dos 

temas discutidos em rede sem a ocorrência de qualquer conflito inter-relacional 

que desaprumasse a discussão e/ou a relação entre os sujeitos. 

O significado do meio comunicacional bem como o domínio de sua 

ferramenta, nesse caso, a lista de discussão, implicitamente compartilhados 

entre os parceiros, foram relevantes para que os sujeitos pudessem participar 

das discussões em iguais condições de interação. É importante salientar que esse 

significado não fez parte textualmente das mensagens enviadas. Ele esteve 

subentendido, uma vez que em nenhum momento houve debate sobre o objeto 

“lista de discussão” durante o período pesquisado. De acordo com o histórico da 

Rede, a lista de discussão não foi instituída com características, efeitos e funções 

amplamente estabelecidos; seu significado foi sendo construído a partir de seu 

uso, o que possibilitou a compreensão e apropriação do mesmo por cada 

organização participante ao longo de quatro anos de existência da Rede.  

O discurso institucional interno da Rede ANDI Brasil se materializou e se 

atualizou a cada discussão virtual dos sujeitos. Durante a discussão dos três 
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temas analisados, o tempo disponível para a prática do que se estava sendo 

discutido interferiu na produção do discurso. Aliás, tempo e dessemelhança entre 

os próprios sujeitos foram variáveis definidoras de encaminhamento das ações. 

Pode-se afirmar que o compromisso mútuo implícito nas relações não teria sido 

firmado se os sujeitos envolvidos não estivessem sob um mesmo contexto 

institucional ou não compartilhassem de um mesmo significado.  

Charaudeau considera que o contrato de comunicação, estabelecido 

implicitamente entre os sujeitos interactantes, está regido sob o princípio da 

influência, em que os sujeitos ao se comunicarem visam provocar uma reação 

naquele com quem se comunicam. O contrato de comunicação na Rede ANDI 

Brasil foi constituído com a interferência de um contexto voltado para o 

cumprimento das metas institucionais. Essa característica prevaleceu no discurso 

dos três temas. 

Se o significado das relações, das ações, de seus resultados e do conteúdo 

das interações é compartilhado por todos a um mesmo nível, o grau de 

apreensão dos conteúdos e de colaboração mútua tende a se elevar. Para se 

chegar a um nível de discussão sobre o de Bolsões de Pobreza, por exemplo, em 

que o compromisso com as metas, a qualidade das informações e a capacidade 

de manter a discussão dentro de seu foco eram altos ao ponto de todos 

concordarem em abortar a ação naquele período, foi necessário que as variáveis 

sistêmicas funcionassem bem, a significação partilhada e as competências 

discursivas fossem postas em prática. A suspensão da discussão do tema Bolsões 

de Pobreza na LISTA, após quatro meses de envio de mensagens, não significou 

a incapacidade de alcançar objetivos mediados pela comunicação virtual, mas, 

sim, uma decisão estratégica em decorrência das variáveis “tempo de realização 

da atividade” e “qualidade do resultado final”. Esses fatores, reconhecidos por 

todos os parceiros, foram também indicadores de uma cultura e de um princípio 

constituinte da personalidade institucional da Rede. 

Ainda tratando de características do sujeito e da Rede, pode-se afirmar 

que as competências discursiva, semiolinguística e situacional tratadas por 

Charaudeau como essenciais para a boa efetivação da relação contratual 

puderam ser concretizadas nas interações. Um dos aspectos observados para 

chegar a essa constatação foi a de que os participantes da Rede tinham o 

domínio do contexto em que estavam inseridos, da situação de comunicação que 
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compartilhavam, além do mesmo nível de habilidade de organização do discurso 

e de possuírem saberes comuns aos outros sujeitos – competência discursiva. Os 

sujeitos também estavam aptos para utilizar e reconhecer a forma dos signos 

utilizados na interação – competência semiolinguistica; de reconhecer o parceiro, 

de buscar referências para dar sustentação e credibilidade ao que estava sendo 

compartilhado e de organizar o discurso de modo a provocar uma reação do 

parceiro – competência situacional. 

Considerando rede como sistema, temos que as interações podem ter alta 

ou baixa qualidade a depender da funcionalidade dos parâmetros sistêmicos: 

composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade, organização, 

coesão e coerência. Não apenas as características e o comportamento dos 

sujeitos interactantes afetaram a dinâmica comunicacional da rede, mas a forma 

como a rede funcionou e a política estabelecida para a sua comunicação mediada 

por computador, através da lista de discussão, também foram fatores que 

contribuíram com a qualidade da interação e de seu resultado. Uma das variáveis 

importantes para a efetivação dessa contribuição e que faz parte do conjunto de 

parâmetros sistêmicos apresentados foi a composição da rede. Considerando 

composição como parâmetro que determina o transporte de informação, no caso 

da Rede ANDI Brasil,  todos os sujeitos tiveram o direito de se comunicar com o 

grupo sem a interferência de um moderador ou limite de quantidade de 

mensagens, situação que caracteriza o modelo “all channel network”.  

Embora sem hierarquia entre seus membros, verificou-se uma liderança 

em termos quantitativos da Secretaria Executiva a partir do número de 

mensagens enviadas, e qualitativos a partir tanto da forma de ocupação da 

palavra no campo enunciativo, quanto do modo de organização de seu discurso, 

que se caracterizou por ser orientador e referencial. Aliás, os modos de 

organização do discurso que prevaleceram no campo enunciativo foram o 

descritivo e o argumentativo, permitindo a defesa sutil de posicionamentos, 

sempre abertos à negociação e convocando à participação de todos os 

envolvidos.  

A análise do material e as teorias levantadas possibiitaram avançar em 

conclusões sobre benefícios da utilização do ciberespaço que vão além da 

conexão entre pessoas geograficamente distantes. Ficou claro que as 

características do ciberespaço, plataforma das interações, não foi fator limitante 
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do ato comunicativo, embora, em algumas situações, os sujeitos interactantes 

solicitassem o auxílio de outro meio de comunicação como as áudio-reuniões. 

Muito pelo contrário, a discussão da rede, por intermédio da lista de discussão, 

agregou o valor de arquivo textual ao e-mail, constituindo uma memória 

discursiva material que pode servir de documento de consulta para rever 

alternativas e tomadas de decisões. A virtualidade, neste caso, não impediu que 

as relações se fortalecessem nem que o alcance dos objetivos se tornasse mais 

difícil. A comunicação virtual, no caso da Rede ANDI Brasil, especificamente 

através da lista de discussão, foi fundamental para o desenvolvimento da Rede 

no ano de 2004, tanto como suporte comunicativo, como meio potencial de 

construção coletiva de conhecimento.  

Em relação à função da ferramenta lista de discussão, percebeu-se que a 

mesma serviu não só para vencer a barreira geográfica, mas também para surgir 

como espaço de fluxos de práticas sociais. O significado do espaço virtual, bem 

como sua finalidade se constituiu em saber compartilhado. Construiu-se, no 

ciberespaço e a partir das interações nele realizadas, um conhecimento coletivo 

específico e voltado para a prática social dos próprios sujeitos interactantes. 

Nas seqüências de e-mails que constituíram os temas, algumas variáveis 

interferiram no êxito da comunicação. A funcionalidade sistêmica, presente na 

Rede foi uma delas. O campo enunciativo, nossa matriz de análise, era apenas 

um dos subsistemas funcionando dentro de todo um universo. O resultado da 

prática discursiva revelou também o funcionamento de dois sistemas: o da rede 

e o da comunicação em rede. É a integralidade do universo sistêmico, capacidade 

de geração de subsistemas, que possibilita o subsistema “lista” desempenhar, 

entre várias funções, o de ambiente propício para a construção coletiva de 

conhecimento. 

Outra variável que interferiu na boa interação dos sujeitos foi a 

organização da rede, permitindo que a mesma se desenvolvesse e que os vários 

temas pudessem circular ao mesmo tempo. Foi notado, entretanto, que havia 

uma regra implícita na construção discursiva de cada mensagem enviada, 

relativa ao conteúdo das mesmas: embora houvesse a multiplicidade de 

assuntos, eles quase nunca ocupavam o mesmo corpo de mensagem, ou seja, 

cada assunto ganhava um e-mail próprio. 
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 No caso da Rede ANDI Brasil , o universo do subsistema  lista de discussão 

e dos subsistemas organizações não-governamentais em rede, a coesão e a  

coerência, que dela faziam parte, moldaram sua integralidade e por 

conseqüência sua funcionalidade. A coerência, característica que traz lógica às 

suas partes do sistema, foi sendo construída a partir da fundação da Rede ANDI 

Brasil, de seu planejamento institucional. A formulação de sua missão, objetivos, 

metas e produtos contribuíram mais tarde para a constituição de uma ordem 

psicossocial implícita que interferiu na “relação contratual” dos sujeitos 

interactantes, “parceiros” ao compartilharem das mesmas crenças e saberes 

norteadores da ação em rede. Além disso, a estrutura da rede e sua forma de 

funcionamento e seus princípios também ajudaram a consolidar e difundir uma 

cultura psicossocial entre seus membros. Compartilhando de uma mesma 

identidade, os sujeitos atribuíram significados comuns às atividades 

desenvolvidas, gerando um alto grau de compromisso mútuo. 

Esse compromisso evidenciou a coesão existente no universo, que 

caracteriza um “sistema onde encontramos conexões fortes o suficiente para 

mantê-lo no tempo”. Enquanto o número de conexões existentes na Rede revela 

sua estrutura, a qualidade de seus vínculos revela sua coesão. Coesão esta que 

fortalece a estrutura da rede e indica um certo grau de maturidade funcional. 

 Habermas, Freire e Maturana/Varela defendem que se constrói 

conhecimento a partir de uma interação orientada para ações coordenadas, para 

uma tomada de posição frente a uma determinada situação. A interação torna-

se, assim, o aspecto relacionado à comunicação e à organização em rede que 

facilita a construção coletiva de conhecimento. 

 Considerando a teoria da ação comunicativa de Jugen Habermas, 

orientada para intenções coletivas e a  dialogicidade defendida por Paulo Freire, 

essa comunicação, entretanto tem que estar relacionada à intenção entre 

sujeitos que buscam entendimento comum.  Uma vez que a “ação comunicativa” 

e a dialogicidade são bases para a construção do conhecimento; e que, nesse 

contexto os sujeitos interactantes objetivaram um entendimento comum ou 

resultaram em ação coordenada; pode-se afirmar que durante a interação dos 

sujeitos na lista de discussão redeandi_geral@yahoo.com.br,  houve construção 

coletiva de  conhecimento. 
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 A troca de e-mails, tanto materializou e comprovou saberes diversos e as 

competências dos sujeitos interactantes, bem como serviu de base para a 

construção de outros saberes, entre eles: a atuação articulada em rede; a prática 

do planejamento virtual e execução de fases de pesquisa; as particularidades 

geográficas dos sujeitos como fator de construção de identidade e dinâmica de 

funcionamento; a construção de conceitos para atender a objetivos específicos. 

Concluiu-se também que as performances discursivas dos nós da rede (as 

organizações parceiras) variaram em decorrência do tema abordado, o que quer 

dizer que a participação não é homogênea. De uma forma geral, a ocupação 

quanti-qualitativa do espaço comunicacional das agências representou o esforço 

de cada uma em construir entendimentos e práticas comuns, considerando, 

especialmente, suas dessemelhanças e limitações.  

 Em relação à ocupação da palavra no campo enunciativo, materializado 

nos gráficos gerados pela lexicometria, obtivemos dois tipos de macro 

resultados. O primeiro originado da observação do comportamento da discussão 

de um tema em relação ao tempo. O segundo originado da análise da 

performance de cada sujeito (em seus discursos) também em relação ao tempo. 

 No primeiro caso, resultado do tratamento do tema Bolsões de Pobreza, os 

gráficos revelaram que a Rede introduziu o tema a ser dicutido, concentrou-se 

em seu desenvolvimento e finalizou a discussão em quatro meses. O 

comportamento gráfico do discurso da Rede confirma a sequencia desses passos: 

enquanto que o primeiro e último meses são marcados graficamente pela pouca 

concentração de vocábulos básicos do tema (distantes da média zero, 

representado os momentos de introdução e finalização), os meses intermediários 

(período de desenvolvimento do tema em que os sujeitos estão mais focados no 

mesmo) se apresentam graficamente bem mais próximo à media zero.  A 

capacidade conclusiva da Rede é observada com este resultado gráfico, mas 

também com a contextualização do discurso obtida por meio da leitura das 

mensagens. No segundo caso, resultado do tratamento dos temas Extinção de 

GECTIPAs e Mês Composto, os gráficos revelaram a diversidade do 

comportamento discursivo dos sujeitos diante dos temas. A densidade vocabular, 

apresentada no resultado da lexicometria, que se materializa na forma de 

ocupação da palavra dos sujeitos durante as discussões terminaram por revelar 

participantes em grupos de discursos ora semelhantes, ora diferentes, ora em 
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maior densidade de participação, ora em menor. Também se chega à conclusão 

de que as performances dos sujeitos variaram de acordo com o tema discutido. 

Esse fato sugere que o modo de organização do discurso, bem como a 

participação dos membros não estiveram relacionados às formas concretas do 

ambiente comunicacional, o ciberespaço ou à utilização dos códigos lingüísticos 

da cibercultura, mas a fatores e contextos pessoais do comunicante ou 

institucionais da ONG a qual representavam. 

 Ao final do tratamento dos dados e análise dos resultados, esta pesquisa, 

além de confirmar a hipótese de que a comunicação mediada por computador 

entre organizações não-governamentais traz outras vantagens além de 

articulação e disseminação de informação, também serviu para compreender em 

que ambiente pode surgir construção coletiva de conhecimento, ainda que este 

ambiente não tenha sido criado com a intenção de promover o conhecimento, 

mas de servir de plataforma para práticas sociais. Preocupou-se aqui não com o 

processo individual dos sujeitos, mas com a analise de alguns elementos que 

facilitassem a construção do conhecimento em coletivo.  

 A primeira preocupação teórica foi a de fundamentar a conexão entre 

construção de conhecimento e interação comunicacional. Foi possível também 

desenvolver base teórica para a análise de discurso, uma vez que o objeto 

estudado se materializava em textos, e para a concepção de rede, considerada 

aqui como sistema. Além disso, a lexicometria foi utilizada como tratamento 

quanti-qualitativo dos dados textuais o que permitiu uma perspectiva objetiva 

dos resultados, acompanhada de sua contextualização por meio da leitura das 

mensagens.  

 Uma das maiores dificuldades durante a realização desta pesquisa foi a 

escassez de teorias desenvolvidas sobre o tópico “comunicação virtual e 

construção de conhecimento” em ambiente não educacional. Esta pesquisa, 

longe de esgotar a investigação sobre comunicação virtual e grupos organizados 

da sociedade civil, serve como contribuição a outras reflexões a respeito dessa 

prática e de seus potenciais benefícios. 
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RESUMO 

 

A pesquisa versa sobre o uso da TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação  

por grupos organizados da sociedade civil que atuam em rede, especificamente 

por um conjunto de organizações que integram a Rede ANDI Brasil. Analisa a 

intercomunicação, mediada por computador, de onze organizações não-

governamentais (ONGs) de diferentes estados, e tem como objetivo tecer 

conclusões a respeito da construção coletiva de conhecimento. O estudo foca nas 

mensagens compartilhadas entre os sujeitos envolvidos a partir da utilização de 

uma lista de discussão privada da Rede ANDI Brasil, resgatando preocupações 

teóricas de Maturana/Varela, Freire e Habermas sobre a relação entre interação 

comunicativa e construção de conhecimento. 

 

Palavras-chave: 1. Comunicação social. 2. Mídia e Cultura. 3. Internet – lista 

de discussão. 4. Sociedade em rede - organizações não-governamentais. 5. 

Comunicação virtual – construção do conhecimento. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

6 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the use of CIT - Communications and Information 

Technology among organized groups of civil society who belongs to the Rede 

ANDI Brasil network. It analyses the intercommunication through Internet of 

eleven non-governmental organizations (NGOs) located in different Brazilian 

states. This study has the objective of drawing conclusions about building 

collective knowledge through virtual communication. It focuses on the messages 

shared among the NGOs subscribed in a discussion list, maintained by Rede 

ANDI Brasil, connecting theories of Maturana/Varela, Freire and Habermas about 

communicative interactions and knowledge building.  

 

Key words: 1. Social Communication. 2. Media and Culture. 3. Internet –

discussion list. 4. Society and network – non-governmental organizations. 5. 

Virtual Communication – knowledge building. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida desta pesquisa é a pergunta: que benefícios a 

comunicação mediada por computador (CMC) traz à sociedade além de servir 

como instrumento de articulação e de difusão de informação? O caminho em 

busca da resposta exigiu, primeiro, o conhecimento de um panorama das 

tendências de investigação sobre o assunto Internet e sociedade.  

Um vasto estudo dos sociólogos Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, Russell 

Neuman e John Robinson (2001) revelou que as pesquisas sobre as implicações 

sociais do acesso e do uso da Internet têm se concentrado em cinco temas 

principais: (1) desigualdade ou abismo digital, (2) comunidade e capital social, 

(3) participação política, (4) organizações e outras instituições econômicas, e (5) 

participação cultural e diversidade cultural. 

A primeira questão se refere à desigualdade de acesso e de produção 

relacionada à Internet entre a população mundial. Numa perspectiva global, é 

considerado que a difusão da conexão e de sua qualidade, a habilidade de 

selecionar informação, entre outros aspectos dependem, em grande proporção, 

do desenvolvimento econômico e investimentos que estão distribuídos 

desigualmente nas sociedades mundiais.  

 O segundo tema envolve a relação entre comunicação mediada por 

computador e fortalecimento ou enfraquecimento de relações humanas, 

discutindo o isolamento como efeito do uso da Internet ou a possibilidade 

concreta de construção de vínculos entre indivíduos e grupos.  

 A terceira tendência de pesquisa gira em torno do surgimento de um 

espaço público virtual e de uma comunidade política reengajada, mais 

deliberativa e mais igualitária possibilitada pelo aparecimento do “acesso 

democrático” à Internet. Mas também, por outro lado,  discute uma esfera com 

polarização política já dominada por quem mantém o poder no mundo fora da 

rede. 

  Os estudos envolvendo organizações e outras instituições, quarto tema, 

discute a interferência do uso da Internet tanto na cultura, estrutura e dinâmica 
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organizacionais, e nos grupos de trabalho, como nos resultados alcançados com 

o surgimento de novas estratégias e a formação e fortalecimento das redes. 

Por fim, a quinta variável temática se refere às alterações provocadas pelo 

uso da Internet no contexto cultural, englobando temas como massificação, 

indústria cultural, desconcentração dos canais mercadológicos e potencial 

técnico. 

  Os estudos envolvendo Internet e sociedade tomaram uma nova 

proporção quando a apropriação do ambiente Internet por grupos organizados da 

sociedade civil passou a se intensificar. Em 2000, Manuel Castells afirmou que “a 

maior parte dos movimentos sociais e políticos do mundo, de todas as 

tendências, usa a Internet como forma privilegiada de ação e organização” 

(CASTELLS, 2003:276). 

 Naturalmente, diante do abismo sócio-econômico entre as populações 

mundiais, parte dos movimentos sociais espalhados pelo mundo não se 

familiarizou com a Internet e não estará apta a dominá-la se não forem vencidas 

barreiras econômicas, políticas, culturais e sociais. De qualquer modo, no 

histórico dessa nova forma de comunicação entre esses grupos, algumas 

experiências já apontam a força do universo da comunicação virtual.  

A distribuição de informações através da Internet favoreceu, por exemplo, 

a organização da manifestação ocorrida na cidade americana de Seattle, em 

2002, contra a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial (POSTER, 

2003:330), considerada um marco histórico pela proporção que tomou e por 

seus resultados concretos.   

 Na China e no leste europeu, os movimentos de reforma política passaram 

a usufruir da conectividade e da rapidez da Internet para fortalecer as  

mobilizações, democratizar e expandir discussões em espaços públicos criados 

em ambientes característicos desse meio de comunicação.  

No México, o Movimento Zapatista utilizou a Internet como ferramenta 

estratégica para fortalecer a insurreição contra o governo, iniciada em 1994, no 

estado mexicano de Chiapas. Entre as experiências que servem de ilustração 

para o assunto, esta, sem dúvida, foi uma das que tiveram maior repercussão 

mundial uma vez que a campanha atraiu a atenção de ativistas e instituições 

internacionais. Segundo David Ronfeldt, John Arquilla, Graham Fuller e Melissa 
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Fuller (1998), os Zapatistas partiram para uma guerrilha em uma “revolução da 

informação”.  

A discussão sobre Internet e sociedade também acompanha outro tema: 

sociedade organizada em rede. Considerando que indivíduos e grupos dependem 

fundamentalmente da capacidade de comunicação e organização para 

conduzirem suas ações coletivas locais ou globais, cada vez mais o poder de 

ação social passou a se estabelecer a partir da formação de redes e da eficácia 

de sua comunicação. 

O problema de pesquisa aqui discutido permeia a forma de apropriação do 

ambiente virtual por grupos em rede e os benefícios de ter acesso, dominar a 

linguagem e o contexto da “cibercultura”, bem como usufruir de suas principais 

características: conectividade, interatividade e rapidez.  

Nesse contexto, concentrada no uso dessa tecnologia por grupos 

organizados da sociedade civil em rede, esta pesquisa incorpora uma nova 

variável temática a esta discussão: a construção coletiva de conhecimento a 

partir da comunicação mediada por computador.  

A motivação para a realização do estudo surge a partir da hipótese de que, 

sob a perspectiva da comunicação voltada para o desenvolvimento sócio-político- 

econômico, a comunicação virtual de grupos organizados da sociedade  em rede 

emerge como um poderoso instrumento, não apenas por possibilitar a produção, 

recepção e disseminação de informação com a rapidez, interatividade e 

conectividade da Internet, mas também por potencializar a construção coletiva 

de conhecimento. 

A associação entre comunicação em rede, via Internet, e construção 

coletiva de conhecimento vem sendo estudada, em grande parte, no campo da 

educação, tendo como objetos ambientes virtuais construídos com o objetivo 

específico de funcionar como ferramenta e/ou suporte do processo de ensino-

aprendizagem. Embora o foco central deste trabalho esteja na construção 

coletiva de conhecimento, não se trata de analisar um objeto destinado à prática 

educacional; mas, a práticas sociais.  

 Nessa perspectiva, algumas perguntas nortearam o aperfeiçoamento do 

problema: que aspectos relacionados à comunicação e à organização em rede 

facilitam a construção coletiva de conhecimento numa rede de organizações não-

governamentais (ONGs)? Como essa construção se estabelece por meio da 
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Internet em espaço não dedicado ao conhecimento formal? Que tipo de 

conhecimento é esse e como ele pode impactar as ações sociais?  

Na tentativa de responder essas questões e visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema, foi definido como objeto de pesquisa as interações 

sociais mediadas por computador da Rede ANDI Brasil através do conteúdo de 

suas mensagens, enviadas, por correio eletrônico, para a lista de discussão 

privativa da rede. A Rede ANDI Brasil reúne organizações não-governamentais, 

distribuídas em 10 estados brasileiros e o Distrito Federal, que atuam em prol da 

promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência no Brasil.   

O foco da análise esteve no conteúdo e na forma de comunicação da lista 

de discussão durante o período de março a novembro de 2004, tempo em que 

cerca de 1.000 (mil) mensagens foram compartilhadas e em que foi observada a 

discussão de temas relevantes para o alcance da missão da Rede ANDI Brasil.  

A escolha dessa rede como objeto de estudo se deu pelo fato de a mesma: 

(1) articular organizações em diferentes estados do país o que faz da Internet 

veículo imprescindível para a comunicação em rede, (2) ter metodologia 

consolidada em seus cinco anos de existência., (3) manter a Internet como meio 

essencial de execução de suas ações.  

 O trabalho se desenvolveu com base na teoria da “ação comunicativa” de 

Jügen Habermas, do “dialogismo” de Paulo Freire e na biologia da cognição de 

Maturana e Varela. A análise do contexto que relaciona tanto sociedade e 

formação de redes, quanto concepção de espaço de ação social incorporou 

considerações traçadas pelo sociólogo Manuel Castells.  

Com o objetivo e conhecer melhor os conceitos que envolvem 

“ciberespaço” e as características de suas ferramentas, especialmente os 

elementos que estão atrelados ao funcionamento de uma lista de discussão, 

foram resgatadas as contribuições de Pierre Lévy, além de Castells.  

 O corpus foi trabalhado com o auxílio da teoria semiolingüística do 

discurso de Patrick Cheraudeau e da lexicometria, método quanti-qualitativo de 

análise de dados textuais, que permitiu extrair uma descrição objetiva dos 

conteúdos das mensagens eletrônicas. 

 Esta dissertação está distribuída em cinco partes. A Parte I é dedicada à 

Rede ANDI Brasil, sua composição, finalidade, estrutura, funcionamento e sua 

forma de apropriação da Internet na comunicação entre seus membros. 
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Apresenta também a metodologia aplicada, o que inclui a constituição do corpus 

e a apresentação das bases metodológicas e teóricas da lexicometria e da análise 

do discurso a partir da teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau.  

A segunda delas traz um breve histórico da sociedade e sua tendência à 

formação de rede, analisando rede como sistema. Além disso, apresenta o 

conceito de “espaço de fluxos”, difundido por Manuel Castells, para o 

entendimento das mudanças ocorridas na passagem de uma ação em espaço 

concreto para o espaço virtual.  

 A terceira parte introduz o ambiente em que circulam as mensagens 

geradas na comunicação mediada por computador, o “ciberespaço”. O conceito 

de virtualidade, bem como a descrição de algumas ferramentas de operação 

neste ambiente são explorados.  

 A parte seguinte define construção coletiva de conhecimento e seus 

pressupostos, fundamentando-se em teorias que apontam a interação como uma 

de suas bases essenciais. Por fim, a Parte V traz a análise do corpus escolhido 

para ser tratado na pesquisa e seus resultados. 

  Trilhando este caminho esperamos ter contribuído para o melhor 

entendimento desse meio de comunicação e dessa infra-estrutura tecnológica 

multimídia em rede que é a Internet e da potencialidade de uso da lista de 

discussão como estratégia de peso na construção e condução de ações de grupos 

organizados da sociedade. 
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PARTE I 
 

 

1. A REDE ANDI BRASIL E SUA LISTA DE DISCUSSÃO 

 

1.1. Histórico e constituição 

 

A Rede ANDI Brasil se originou da ANDI–Agência de Notícias dos Direitos 

da Infância, uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sediada 

em Brasília-DF. Criada em março de 2000, a Rede ANDI Brasil foi fruto de uma 

visão estratégica da ANDI, que desejou multiplicar sua metodologia para outras 

instituições, estimulando-as a trabalhar em rede.  

Inicialmente formada por quatro organizações, a Rede ANDI Brasil agrega, 

hoje, onze instituições, incluindo a ANDI. Todas as organizações envolvidas são 

brasileiras, não-governamentais e sem fins lucrativos e estão espalhadas por dez 

estados e o Distrito Federal.  

Embora cada organização componente tenha missões distintas, elas 

mantêm os temas “comunicação” e/ou “educação” como foco de trabalho 

comum. A tabela 1 abaixo permite uma compreensão melhor destas 

características, a partir das respectivas missões e distribuição geográfica de cada 

agência. 

 

 

Tabela 1  - Organizações da Rede ANDI Brasil e suas missões institucionais 

Organização/ 
Região 

 
Missão Institucional 

Centro Oeste  
ANDI - Agência de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância (DF) 
 
Girassolidário - 
Agência de 
Notícias em Defesa 

Contribuir para a construção, nos meios de comunicação, de 
uma cultura que priorize a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
 
Consolidar uma cultura que priorize as pautas relevantes 
para a promoção e defesa dos direitos da infância e 
adolescência nos meios de comunicação do Mato Grosso do 
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da Infância (MS) Sul. 
Norte  

 
Agência Uga-Uga 
de Comunicação 
(AM) 

 
Contribuir para a formação cidadã de crianças e adolescentes 
do Estado do Amazonas, por meio de estratégias de 
educação, comunicação, participação e mobilização social, 
que respeitem a sociodiversidade, a etnodiversidade e a 
diversidade cultural.  

Nordeste  
 
Cipó - 
Comunicação 
Interativa (BA) 
 
 
 
Auçuba - 
Comunicação e 
Educação (PE) 
 
 
 
Associação 
Companhia 
TerrAmar (RN) 
 
 
 
Missão Criança 
Aracaju (SE) 
 
 
 
 
 
 
Catavento - 
Comunicação e 
Educação 
Ambiental (CE) 
 
 
Agência de 
Notícias da 
Infância Matraca 
(MA) 

 
Criar oportunidade para o pleno desenvolvimento de 
crianças, adolescentes e jovens através do uso criativo, 
inteligente e estratégico de mais linguagens e processos de 
comunicação. 
 
 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças, 
jovens e adolescentes através do potencial pedagógico e 
mobilizador da comunicação, fomentando uma atitude 
socialmente responsável e cidadã. 
 
 
Contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes 
potiguares, utilizando estratégias de cultura, educação e 
comunicação, em consonância com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 
 
Garantir os direitos da criança e do adolescente através do 
enfrentamento à exploração do trabalho infantil, e incentivar 
e consolidar, entre os profissionais de comunicação, o 
surgimento de uma cultura jornalística que valorize e se 
comprometa com a promoção e o respeito aos direitos 
infanto-juvenis. 
 
 
Contribuir para a compreensão do papel educativo da 
comunicação, priorizando os processos formativos com 
crianças e adolescentes do semi-árido, buscando a 
democratização da produção e do acesso ao conhecimento. 
 
 
Contribuir para a consolidação de uma relação ética e 
transparente entre imprensa, seus profissionais, as 
organizações que atuam na área da infância, crianças e 
adolescentes e outros segmentos da sociedade, visando um 
mundo melhor para as crianças e adolescentes maranhenses. 
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Sudeste  

 
Associação 
Educacional e 
Cultural Oficina 
de Imagens 
(MG) 

 
Pesquisar, desenvolver e difundir métodos educacionais para a 
formação de adolescentes, educadores, comunicadores e 
agentes da sociedade civil, a partir do uso social e educativo dos 
recursos da comunicação, visando o desenvolvimento da 
sociedade. 

Sul  
 
Ciranda – 
Central de 
Notícias dos 
Direitos da 
Infância e da 
Adolescência 
(PR) 

 
Contribuir para a melhoria da realidade social da infância e da 
adolescência, estimulando a construção de uma cultura 
comunicacional responsável. 
 

 

Intimamente ligada à missão da ANDI - “contribuir para a construção, nos 

meios de comunicação, de uma cultura que priorize a promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente” (ANDI) -, a Rede ANDI Brasil adotou como 

objetivos: 

a) “Consolidar uma cultura jornalística que priorize a 

cobertura de temas que contribuam para a promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente;  

b) contribuir para o desenvolvimento de uma cultura nas 

instituições e entre os profissionais que atuam na 

área da infância e adolescência que valorize o diálogo 

ético e sistêmico com os jornalistas e que vise o 

desenvolvimento de ações permanentes de 

comunicação; 

c) apoiar a formação de estudantes universitários 

para atuarem como agentes de comunicação e 

mobilização social”. (ANDI) 

 

Fazer parte da Rede ANDI Brasil significa não apenas concordar com a 

missão e objetivos da mesma, mas também ser uma “agência da Rede”. Na 

prática, esse título significa estar comprometida com a realização de uma série 

de atividades comuns: produção de boletins eletrônicos e pesquisas; seleção e 
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classificação de notícias relacionadas ao tema criança e adolescente, veiculadas 

em jornais impressos locais; produção de clippings1 e pautas jornalísticas e 

mobilização. A tabela 2 relaciona essas atividades também chamadas 

comumente, entre as agências, de “produtos”. 

 

Tabela 2 - Atividades desenvolvidas pela Rede ANDI Brasil 

Atividades Descrição Público 
prioritário 

Produção do 
clipping A Criança 
e o Adolescente 
na Mídia 

 

Publicação eletrônica diária, enviada por e-
mail e que leva ao leitor o resumo das 
principais notícias do dia relativas à criança 
e ao adolescente e veiculadas pelos jornais 
da capital e do interior de cada estado. 

Imprensa, 
organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente e 
parceiros 

Edição do boletim 
Prioridade 
Absoluta 

Boletim eletrônico, enviado por e-mail, que 
difunde, semanalmente, uma agenda de 
acontecimentos relacionados à criança e ao 
adolescente em cada estado. 
 

Imprensa 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Pesquisas A 
Criança e o 
Adolescente na 
Mídia em 
Pernambuco 

Publicação impressa anual, desenvolvida 
por cada agência, e que constitui o 
resultado de um acompanhamento 
sistemático do tratamento que a mídia local 
em torno de temas relativos à criança e ao 
adolescente. Elas apresentam uma análise 
quanti-qualitativa sobre a cobertura 
jornalística dos principais jornais (capital e 
interior) de cada estado.  

Imprensa 
Universidades 
Organizações 
que trabalham 
com criança e 
adolescente 

Banco de Fontes Relação online de projetos e organizações 
que desenvolvem ações sob a temática da 
criança e do adolescente. É produzido em 
parceria com a ANDI. 

Disponível 
online para os 
diversos 
públicos 

                    Fonte: ANDI 

 

Estruturalmente, em termos de recursos humanos, cada agência da Rede 

ANDI Brasil se caracteriza, basicamente, por ter uma equipe composta por dois 

profissionais de comunicação social e quatro estagiários. Um dos profissionais, o 

chamado “líder”, está ligado às tarefas de planejamento estratégico, mobilização 

de parceiros e de recursos para garantir a realização dos compromissos da rede. 

O segundo, denominado Jornalista Responsável (JR), está diretamente incumbido 

de operacionalizar as atividades na agência, com o apoio dos estagiários, os 

                                                 
1 Termo utilizado no Jornalismo para designar um conjunto de notícias jornalísticas que, depois de selecionadas 
e reunidas, passam a compor material de registro sobre um determinado tema.  
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quais deve supervisionar cotidianamente. Em algumas agências, o líder e o JR 

são as mesmas pessoas. Também, em alguns casos, outro profissional de 

comunicação ocupa o cargo de Jornalista Assistente (JA), cuja função é a de 

auxiliar o Jornalista Responsável. 

Na instância consultiva e deliberativa da Rede ANDI Brasil, encontra-se o 

Conselho Gestor (CG), que reúne todos os líderes das agências integrantes. O CG 

tem como função construir e gerir ações estratégicas, decidindo sobre os rumos 

do projeto. Existe ainda a Secretaria Executiva (SE), localizada em Brasília-DF, 

que centraliza a execução das atividades deliberadas pelo CG em seu 

planejamento estratégico.  Além disso, é tarefa da SE a coordenação de 

atividades nacionais e o gerenciamento das listas de discussão que envolvem o 

CG e os JRs. Ao tentarmos representar graficamente essa estrutura 

organizacional, chegamos ao organograma da figura 1: 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O organograma acima, embora seja uma tentativa de representar a 

estrutura organizacional da Rede ANDI Brasil, não a define em sua totalidade. 

Serve, entretanto, para clarear o entendimento de suas relações funcionais. A 

figura 1 apresenta um único nível hierárquico (linha vertical) após as agências: o 

Conselho Gestor, que, como já mencionado, é constituído por representantes das 

próprias agências e tem o caráter consultivo e deliberativo. A Secretaria 

Executiva não representa nível hierárquico. Estando horizontalmente situada 

entre as agências e o Conselho Gestor, ela surge como um assessoramento, 

AG1 AG2 AG4 AGn AG3 

CG 

SE 

Legenda: 
CG = Conselho Gestor 
SE = Secretaria Executiva 
AG = agências 

Figura 1 Organograma funcional da Rede 
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interagindo com as agências e funcionando como a representação da Rede ANDI 

Brasil em Brasília-DF. 

 
1.2. Os meios de comunicação da Rede ANDI Brasil 

 

A Rede ANDI Brasil se serve basicamente de três meios de comunicação 

em sua estrutura: encontros presenciais, telefone e Internet pela qual utiliza as 

ferramentas e-mails e listas de discussão. As listas de discussão são o meio mais 

utilizado por seus membros. Descrevendo a forma de utilização de cada um 

desses meios, temos que os encontros presenciais ocorrem uma vez por ano, no 

caso dos Jornalistas Responsáveis e do Conselho Gestor.  

Quanto ao telefone, ele serve tanto para conversas tradicionais privadas 

entre dois participantes, quanto para encontros coletivos por meio de áudio-

reuniões, que possibilita a conversa pelo telefone de todos os sujeitos da rede 

simultaneamente. As áudio-reuniões são convocadas em momentos específicos, 

para decisões estratégicas, quando a dinâmica da lista de discussão não atende à 

necessidade de sincronicidade entre o que deve ser discutido e o que deve ser 

realizado. E-mails individuais são trocados ocasionalmente, mas sua grande 

utilização está relacionada às listas de discussão. 

Ao todo, três listas de discussão foram criadas pela Rede ANDI Brasil 

destinadas exclusivamente a sua comunicação interna, quais sejam: 

 

(1) redeandi_conselhogestor@yahoogrupos.com.br: lista exclusiva para 

comunicação entre os membros do Conselho Gestor; 

(2) redeandi_geral@yahoogroups.com.br: destinada para a comunicação 

simultânea entre Conselho Gestor, jornalistas responsáveis e assistentes; 

(3) lista_redeandi@yahoogroups.com.br: que serve para comunicação 

entre os estagiários e monitores da rede.  

  

Até o fim desta pesquisa, as listas de discussão eram a principal forma 

encontrada pelas organizações parceiras para manter contato diário umas com 

as outras.  
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1.3. A contribuição da ANDI 

 

Até a finalização desta pesquisa, a ANDI era responsável por grande parte 

da postura institucional, personalidade e da dinâmica da Rede ANDI Brasil, uma 

vez que foi por ela criada. Fundada em 1992, pelos jornalistas Ambar de Barros e 

Gilberto Dimenstein, a ANDI adota como objetivo: contribuir para a “formação de 

uma cultura jornalística que investigue a situação de crianças e jovens brasileiros 

em situação de exclusão social, sempre sob a ótica de seus direitos” (ANDI). 

Ela se propõe a alcançá-lo, conduzindo um relacionamento com os meios 

de comunicação: oferecendo regularmente sugestões de pautas jornalísticas 

relacionadas ao universo da criança e do adolescente socialmente excluído. Além 

de provocar a imprensa com produtos jornalísticos e produção de pesquisas 

pertinentes ao tema de sua missão, coloca-se à disposição da mídia na 

investigação de fatos e personagens e serve de fonte para o fornecimento de 

informações necessárias à boa cobertura da notícia, como dados estatísticos 

relevantes para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

O discurso da ANDI tem se materializado nos seguintes produtos 

institucionais: 

(1) A pesquisa anual Infância na Mídia que traz o resultado da análise das 

notícias relativas à criança e ao adolescente publicadas em 50 jornais 

de maior circulação do país e que é divulgada anualmente. 

(2) O clipping de mesmo nome, Infância na Mídia, distribuído diariamente 

por e-mail. 

(3) O boletim Radicais Livres, mensal, que reúne as notícias publicadas por 

veículos produzidos por jovens ou dedicados a jovens.  

(4) A pesquisa A mídia dos Jovens, publicação anual resultado da 

investigação dos temas mais abordados pela mídia mais atuante em 

matérias de relevância social.  

(5) O Banco de Fontes que exibe, na home page da organização, uma 

relação de projetos e organizações que trabalham na área da infância e 

da adolescência. 
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(6) A Rádio pela Infância, publicação impressa e mensal, cujo objetivo é 

levar aos profissionais de rádio informações pertinentes ao universo 

infanto-juvenil. 

 
1.4. Contexto 

 
A ANDI surgiu em um contexto mundial de mudança de paradigma e de 

atitude em relação à concepção e ao tratamento legal dirigidos a crianças e 

adolescentes (público de zero a 18 anos segundo critérios da ONU – 

Organizações das Nações Unidas e adotados pela maioria dos países que dela 

fazem parte). Internacionalmente, essa mudança foi materializada em 1989, com 

a subscrição da Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, pelos países 

que compõem a ONU. 

 No Brasil, mais precisamente em 13 de julho de 1999, essa nova 

concepção se concretizou, primeiramente, em sua legislação, com a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto substituiu o Código de 

Menores2, criado em 1927, e passou a sugerir um tratamento legal e social mais 

condizente à tendência internacional. 

  Considerada uma das mais modernas leis de seu tempo, o Estatuto passou 

a requerer não apenas um domínio técnico por parte dos operadores do Direito, 

mas uma parceria com outros sujeitos e instituições para ser completamente 

implementado.  

Os propósitos dessa nova lei seria tratar a criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos, banindo a imagem de “sujeitos com cheiro de marginalidade” 

(NETO, 1999:34). Essa mudança de paradigma significaria, resumidamente, 

mudar o enfoque punitivo para o da prevenção, proteção e assistência. 

  Para a ANDI, as mudanças sugeridas pela nova lei deveriam refletir na 

imprensa. Em sua perspectiva, as ações de comunicação não seriam apenas 

atividades meio, mas elemento estratégico para o desenvolvimento humano, 

sendo ainda geradoras do direito público à informação de qualidade. (ANDI) 

 Em seu discurso institucional, a ANDI explicita que um dos motivos de sua 

criação foi a constatação de que a qualidade da informação pública disponível à 

sociedade, através dos meios de comunicação, não retratava a dimensão da 
                                                 
2 Código de Menores se constituía em um conjunto de normas que, até 1990, disciplinava o tratamento jurídico 
dispensado às crianças e aos adolescentes brasileiros. 
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questão da exclusão social de crianças e adolescentes nem os desafios a serem 

enfrentados pela sociedade para superar esses problemas envolvendo crianças e 

adolescentes brasileiros.  

 

“As pautas jornalísticas da época priorizavam as 

temáticas da violência e os `meninos de rua´estavam 

apenas nas páginas policiais, como ameaça à classe 

média, apesar da aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990. No rastro do ECA e como 

reação a esse quadro, a ANDI nasceu com o objetivo de 

cooperar com os profissionais de imprensa para que eles 

passassem a cobrir os temas relativos à infância e 

adolescência a partir de uma nova ótica - inspirada nos 

direitos legais da criança e do adolescente e nas políticas 

públicas”. (ANDI). 

 

1.5. Constituição do corpus 

 

No período de março a novembro de 2004, um total de 1.403 mensagens 

circulou nas três listas de discussão da Rede ANDI Brasil. Esta pesquisa tratou da 

análise de apenas uma delas: a redeandi_geral@yahoogroups.com.br, a ser 

chamada aqui de LISTA (em maiúsculas). O número de mensagens enviadas 

(937) e seu conteúdo foram os motivos que concorreram para escolhê-la como 

objeto de estudo. Ou seja, além de ser o coração comunicativo da Rede ANDI 

Brasil, os assuntos tratados estiveram diretamente relacionados às práticas 

sociais da rede. Até o fim desta pesquisa, a LISTA se destinava à comunicação 

dos Jornalistas Responsáveis, reunindo 40 pessoas. 

O corpus analisado se originou das 937 mensagens geradas, durante os 

meses de março a novembro de 2004. Nesse período de tempo, foi observado o 

surgimento da discussão de 7 (sete) “temas” principais. Para efeito didático 

deste trabalho, considera-se “tema” o conjunto de mensagens enviadas, cujo 

conteúdo revelava o desenvolvimento de um único assunto, em um determinado 

período de tempo, com marcas textuais apontando para começo, meio e fim de 

discussão. Em muitos casos, os temas foram rapidamente identificados a partir 
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da leitura do campo “assunto”, localizado no cabeçalho de cada mensagem 

eletrônica, em outros, apenas o conteúdo do corpo da mensagem revelou o tema 

a qual estava destinada. 

Os sete temas observados foram denominados de: 

 

a) Bolsões de Pobreza – tratou da discussão entre os membros da lista sobre 

a investigação que cada organização deveria realizar para identificar a 

geografia da pobreza nas capitais e/ou regiões metropolitanas dos estados 

envolvidos na rede. O objetivo era mapear os “bolsões de pobreza” em 

cada uma dessas localidades para alimentar o sistema de retenção de 

dados utilizados na pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia, realizada 

pela Rede. 

 

b) Extinção de GECTIPAs – discussão relacionada à polêmica extinção dos 

Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção ao 

Trabalhador Adolescente (GECTIPAs), instituídos em 2000 pelo Ministério 

do Trabalho e extintos pelo mesmo em 15 de outubro de 2004.  

 

c) Relacionamento pessoal: mensagens de cunho pessoal dos participantes 

da LISTA, que destoa do conteúdo profissional e revela um vínculo afetivo 

de amizade entre os membros das organizações envolvidos. 

 

d) Pesquisa 2004/2005: troca de informações a respeito do encaminhamento, 

em cada estado, das pesquisas realizadas em 2004 e que estavam sendo 

finalizadas em 2005. 

 

e) Empauta: O “Empauta” é um sistema informatizado de tratamento e 

armazenamento de dados textuais que serve como uma das fontes para a 

produção das pesquisas anuais da Rede ANDI Brasil. O funcionamento 

desse sistema foi muito discutido em 2004 pelos membros da LISTA por 

ter sofrido alterações.  
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f) Outros: Mensagens que versavam sobre diversos assuntos, aleatórios e 

que não configuravam uma discussão com um número grande de 

interações. 

 

g) Mês Composto: discussão a respeito da metodologia estatística adotada 

para a seleção de dados da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia. 

 

Após observados, foram levantados critérios para seleção dos temas a 

serem trabalhados nesta pesquisa, quais sejam: (a) diálogos que facilmente 

fossem identificados como tema, ou seja, que não permitiam desvio de assunto 

tratado; (b) diálogos que estivessem relacionados aos produtos desenvolvidos 

pela Rede; (c) que indicassem um início e um fim dentro de um determinado 

período de tempo; (d) assunto que impactasse diretamente na missão da Rede, 

que não tratasse apenas de informação repassada ou de problemas técnicos do 

sistema de informática; (e) que apresentasse o envolvimento da maioria dos 

todos os membros da Rede com pelo menos uma mensagem. 

Entre os temas enumerados, quatro deles atendiam aos critérios: Pesquisa 

2004/2005, Extinção de GECTIPAs, Bolsões de Pobreza e Mês Composto. Por 

considerar que a análise poderia ser realizada, sem prejuízos, com três dos 

temas, foi excluído aleatoriamente o Pesquisa 2004/2005. A relação entre os 

temas, duração da discussão e quantidade de mensagens originadas por cada 

um pode ser observada na tabela 3 abaixo: 

 
 

Tabela 3 Relação de temas, período de envio e quantidade 
de mensagens geradas pela lista de discussão da Rede ANDI Brasil 

Temas Período de envio de mensagens* Qtd. De 

analisados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mens. 

Bolsões de Pobreza          54 

Extinção de GECTIPAs          17 

Mês composto          16 

Pesquisa 2004/2005          27 

*Os números correspondem aos meses: 1=março; 2=abril; 3=maio;4=junho; 
5=julho;6=agosto; 7=setembro; 8=outubro e 9=novembro. 
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Após a identificação de temas observados na LISTA, os textos eletrônicos 

foram agrupados por tema em pastas “Outlook Express” (MICROSOFT, 2000). 

Em seguida, cada um foi transferido para o editor de texto eletrônico “Word for 

Windows” (MICROSOFT, 2000) compondo documentos em separado.  

 Para cada tema foi aberta uma pasta eletrônica, onde ficaram 

armazenados quatro arquivos: (1) o bruto das mensagens em seu formato 

original; (2) as mensagens em ordem cronológica crescente sem o cabeçalho 

com as informações de origem, destino, data e assunto; (3) arquivos por sujeito, 

armazenando as mensagens que cada membro escreveu, e (4) o arquivo final, a 

partir da exclusão de mensagens repetidas. Cada arquivo final constituiu o 

corpus analisado.  

 

1.6. Matriz teórica de análise discursiva 

 

Os textos da lista de discussão são considerados nesta pesquisa a 

materialização da comunicação entre os sujeitos da Rede ANDI Brasil. A partir 

desse entendimento,  tornou-se interessante a construção de uma matriz teórica 

de análise desse registro material. Para alcançar esse propósito, buscou-se uma 

das teorias da análise do discurso3 (AD) que pudesse auxiliar a investigação. 

Procurou-se ter instrumentos suficientes para conhecer os modos de organização 

do discurso (configurações pelas quais o discurso se manifesta) e identificar 

marcas textuais que apontassem para uma construção coletiva de conhecimento. 

 Para a investigação da lista de discussão em questão, foi selecionada a 

teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau por relacionar o ato discursivo a 

práticas sociais, permeando a construção de conhecimento. Para Charaudeau, 

segundo Azambuja (2003), o ato de linguagem é uma síntese das relações entre 

interactantes, e o discurso é contextualizado por fatores de caráter psicossocial e 

linguageiro. Ele relaciona três modos de comportamento discursivo e defende 

também que as relações entre os sujeitos interactantes estão permeadas por 

contratos e estratégias condicionadas pelas circunstâncias de discurso. 

                                                 
3 Discurso é a atividade comunicativa que tem um lugar, uma data, um produtor e,geralemtne, um ou vários 

ouvintes (DUCROT, 1987:12 apud AZAMBUJA).  
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 Charaudeau defende que um dos comportamentos está relacionado à 

identificação do sujeito interpretante com o público para quem é destinada a 

mensagem; outro à identificação do sujeito com a idéia passada pelo locutor e, 

por fim, aquele em que não há a pretensão de incitar o sujeito interpretante a se 

identificar com o público ou aceitar uma idéia mas, sim, de ouvir a narrativa de 

uma seqüência de fatos. Os comportamentos foram batizados, respectivamente, 

de alocutivo, elocutivo e delocutivo.  

 

”A modalidade alocutiva, segundo Charaudeau 

(1992:579), implica em um locutor e interlocutor, e 

precisa a maneira como o locutor impõe uma proposição 

ao interlocutor. O comportamento alocutivo tem por 

efeito incitar o sujeito interpretante a se identificar com 

uma imagem ideal de destinatário, funcionando como 

agente de uma ação, onde ele será ao mesmo tempo o 

beneficiário. O modo elocutivo não implica no 

interlocutor no ato locutivo. Indica a maneira como o 

locutor revela sua posição frente à proposição que lhe é 

enunciada. O comportamento elocutivo tem por efeito 

incitar o sujeito interpretante a se identificar com a 

imagem de mundo apresentado pelo enunciador(...). Por 

sua vez, o modo delocutivo trata de proposições. O 

propósito existe em si mesmo e se impõe aos 

interlocutores no seu próprio modo de ‘dizer’. O 

comportamento delocutivo é caracterizado pela 

impessoalidade, conservando todos os sinais exteriores 

de distanciamento, no momento em que o enunciador 

deixa de ser explicitamente o sujeito empírico para se 

tomar o narrador de uma história ou a figura anônima do 

sujeito que apresenta os fatos, simuladores da ordem 

normal do mundo”. (AZAMBUJA, 2002) 
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 Os conceitos selecionados na teoria de Charaudeau para análise dos textos 

da lista de discussão foram: contrato de comunicação e seus componentes, e 

competências do sujeito. O contrato de comunicação se refere à parceria que, 

segundo Charaudeau, os sujeitos estabelecem entre si, e que é determinada por 

uma identidade psicológica e social. Através da interação e da relação contratual, 

os parceiros estabelecem seus papéis sociais e os reconhecem.  

 Os componentes que atuam nessa relação contratual são: de caráter 

comunicacional, ou seja, a situação real onde os parceiros interagem; de caráter 

psicossocial, relativo às normas conduzidas pelos sujeitos e reconhecidas por 

eles, e de caráter intencional, que se refere à imagem que os sujeitos 

interactantes têm de si e que os conduz a uma construção de conhecimento, 

constituído pelas intenções. 

 Ainda segundo a teoria de Charaudeau, além dos componentes da relação 

contratual, os sujeitos devem ser portadores de três competências: (1) 

discursiva, (2) semiolingüística e (3) situacional. A primeira diz respeito à 

aptidão do sujeito de identificar e saber utilizar os procedimentos discursivos na 

interação entre os parceiros. Especificamente, o sujeito tem que ter domínio 

sobre o enunciado4 que constrói em função da situação de comunicação que 

compartilha; além de saber de que modo irá organizar o discurso segundo a sua 

finalidade (descritiva, narrativa, argumentativa, enunciativa) e, por fim, o sujeito 

tem que possuir saberes comuns aos outros sujeitos para que possam 

compreender uns aos outros. 

 A segunda competência que o sujeito deve portar para poder interagir com 

os parceiros é a semiolingüística, a de reconhecer e manipular a “matéria 

lingüística” em circunstâncias de discurso. “O sujeito tem que estar apto para 

saber utilizar e reconhecer a forma dos signos, suas regras de combinação e seu 

sentido, sabendo que estes são empregados para exprimir uma intenção de 

comunicação” (MACHADO, 2000). A terceira e última competência tem a ver com 

a capacidade de reconhecer o seu parceiro e de construir seu discurso em função 

de sua identidade.  Esta competência se associa à relação contratual, estando 

condicionada aos princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação. O 

princípio da alteridade no ato de linguagem permite um reconhecimento dos 

                                                 
4 Enunciado é a seqüência de signos, que pretende transmitir um certo sentido ao destinatário.  
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parceiros com suas diferenças e semelhanças. No princípio de pertinência, os 

sujeitos do discurso buscam suas referências para dar sustentação e 

credibilidade ao que está sendo comunicado. O princípio de influência está ligado 

à intencionalidade do sujeito que fala e que tem como objetivo provocar uma 

certa reação no parceiro. O princípio de regulação, intimamente ligado ao 

anterior, respalda-se na premissa de que toda ação provoca uma possível 

reação, no caso da teoria de Charaudeau, uma “contra-influência”.  

 
1.7. A lexicometria 

 

A análise também lançou mão da lexicometria como método e o programa 

STABLEX, versão PC 2004 (CAMLONG, 2004) como plataforma de seu 

processamento. Enquanto a análise do discurso serviu para conhecer os modos 

de organização do mesmo, a lexicometria possibilitou analisar, objetivamente, as 

contribuições de cada sujeito interactante na rede, bem como o comportamento 

da discussão durante um determinado período. 

 A lexicometria surge da confluência da lingüística com a estatística e 

consiste em trabalhar dados textuais de forma automatizada, permitindo um 

estudo sistemático e exaustivo do vocabulário que constitui as diferentes partes 

do corpus, reorganizações formais do vocabulário de um determinado corpus e 

uma leitura analítica a partir da interpretação de gráficos e tabelas.  

 O método faz uso da distribuição de freqüência de palavras e da média de 

uso e peso de vocábulos em um determinado contexto. Uma de suas vantagens 

método é o de serem rigorosamente imparciais os dados descritivos que 

subsidiam a interpretação. Trata-se, enfim, de uma descrição objetiva e não 

subjetiva. A lexicometria é bastante útil para o estudo de textos, especialmente 

para a análise do discurso.  

 O programa STABLEX possibilitou a aplicação da lexicometria com o auxílio 

de tecnologia informatizada. Ele permitiu um critério científico no tratamento de 

dados textuais, possibilitando resultados exatos quanti-qualitativos de análise de 

material digitalizado. Através do STABLEX foi possível processar o texto 

sistematicamente, ordená-lo e indexá-lo. Mediado pelo computador, todas as 

palavras foram listadas assim como suas freqüências e ocorrências em 

determinado texto. 
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 Para o tratamento lexicométrico, processado pelo Stablex, os corpora 

foram desmembrados em variáveis. No caso dos temas Extinção de Gectipas e 

Mês Composto, cada uma das variáveis representou um sujeito interactante. O 

primeiro tema originou 9 (nove) variáveis, ou seja, nove pessoas participaram da 

discussão. O segundo tema foi constituído por 7 (sete) variáveis, uma vez que 

sete sujeitos se manifestaram. O tema Bolsões de Pobreza, por sua extensão, foi 

analisado de forma diferenciada. As variáveis foram formadas a partir da seleção 

dos meses em que as interações ocorreram, em ordem temporal crescente. 

Assim, cada variável observada no tema Bolsões de Pobreza correspondeu ao 

mês (abril, julho, agosto e setembro) em que o tema foi ponto de pauta.  

 O formato digital do texto facilitou a preparação dos mesmos para 

servirem de dados ao software. Antes de serem processados, ocorreu a 

harmonização (uniformização) gráfica5 do texto e a combinação de palavras para 

se evitar, no processamento computacional, mais de uma entrada para o mesmo 

item lexical. Além disso, durante o tratamento dos diálogos para serem inseridos 

no programa, foram extraídas as informações/caracteres que constituem os 

cabeçalhos dos e-mails: “para”, “de”, “cc”, “cco” e “assunto”.  

Preparados os três conjuntos de variáveis, relativos a três diferentes 

temas, os corpora foram transformados em documentos “.TXT” e processados 

pelo Stablex, em sua primeira fase: a confecção de um “dicionário temático” (a 

exemplo da relação de palavras na tabela 4) a partir do recenseamento de todos 

os léxicos dos e-mails compartilhados. Construídos os dicionários, a segunda fase 

do processo foi a constituição de planilhas eletrônicas no programa Excell 

(MICROSOFT, 2002). A partir desse ponto, três tabelas foram confeccionadas na 

LISTA: tabela do recenseamento lexical (denominada Lexique), Tabela de 

Distribuição de Freqüência (TDF) e a Tabela de Desvio Reduzido (TDR), conforme 

reprodução abaixo, por meio das tabelas 4, 5 e 6, respectivamente.  

 

                                                 
5 A harmonização gráfica é a adequação da forma gráfica dos vocábulos ao formato processado pelo programa 
sem alterar o sentido da palavra e o contexto do corpus. 
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Tabela 4 - Léxicos, ocorrências e incidências nas variáveis 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 
 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 
matérias 40 7 6 4 5 
jornais 15 1 4 0 6 
teste 12 2 3 2 1 

empauta 11 6 3 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 

número 9 1 2 0 3 
agências 8 0 4 0 2 
Análise 7 0 1 0 2 
Mês 7 0 2 0 3 

Metodologia 7 2 1 0 2 
composto 5 0 1 0 2 
datas 5 2 2 0 0 

encontradas 5 1 3 0 0 
levantamento 5 0 1 0 3 

palavras-chaves 5 1 3 0 0 
universo 5 0 2 0 2 
matéria 4 0 0 3 0 
resultado 4 0 0 0 0 

 

Rang Occ Nbre Fréq T1 T2 T3 T4 
1 347 1 347 17 165 137 28 
2 337 1 337 10 126 162 39 
3 317 1 317 14 135 139 29 
4 303 1 303 13 131 136 23 
5 236 1 236 11 92 116 17 
6 155 1 155 6 61 78 10 
7 144 1 144 9 67 60 8 
8 135 1 135 9 51 66 9 
9 266 2 133 19 98 126 23 
10 128 1 128 5 46 66 11 
11 121 1 121 1 52 57 11 
12 106 1 106 7 50 40 9 
13 97 1 97 3 36 49 9 
14 83 1 83 4 38 31 10 
15 81 1 81 1 33 37 10 
16 70 1 70 3 28 34 5 

 
“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; “T1” a “T4” = variáveis 

“Nbre” = número de vocábulos com certa freqüência; “Fréq” = freqüência 
 

Tabela 5 - Distribuição de Freqüência (TDF) 
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A tabela 4 apresenta o número de ocorrências de cada um dos vocábulos 

durante o período de discussão do tema e, quantitativamente, a utilização dos 

vocábulos, durante a troca de mensagens, por cada sujeito interactante, 

chamados, nesta pesquisa, de variáveis. Na tabela 5, a de Distribuição de 

Freqüência (TDF), “Rang” é o ranking decrescente dos vocábulos em número de 

ocorrências “Occ” e “Nbre” é o número de repetição da freqüência lexical “Fréq”. 

A TDF permitiu verificar os vocábulos de maior freqüência e ocorrência total e  

por variável (sujeito interactante), além de servir de matriz para a Tabela de 

Desvio Reduzido (TDR). A TDR, tabela 6, é uma matriz de medidas algébricas 

com a qual se pode determinar o sentido da distribuição dos vocábulos nas 

variáveis (teste da normalidade), o peso lexical e o sentido vetorial dos pesos 

(densidade da variação). “O sentido refere-se à localização dos espaços de 

concentração da distribuição dos vocábulos e os limites da dispersão em torno da 

média ´0´” (SAMPAIO, 2002), conforme mostra a escala abaixo. 

Rang Fréq T1 T2 T3 T4 
1 0,260 0,530 2,136 -2,242 -0,163 
2 0,228 -1,222 -1,676 0,957 2,169 
3 0,293 0,084 0,250 -0,581 0,540 
4 -0,213 -0,026 0,473 -0,206 -0,454 
5 -0,131 0,257 -0,906 1,135 -0,616 
6 -0,542 -0,275 -0,641 1,212 -0,838 
7 0,150 1,139 1,127 -0,918 -1,198 
8 0,476 1,341 -0,969 0,797 -0,692 
9 1,413 2,264 -1,670 0,620 0,199 
10 -0,097 -0,231 -1,366 1,383 0,116 
11 -0,978 -1,890 0,241 0,361 0,311 
12 0,724 1,156 1,101 -1,600 0,067 
13 -0,207 -0,595 -0,954 0,997 0,345 
14 0,688 0,223 0,718 -1,487 1,234 
15 -0,224 -1,366 -0,210 0,037 1,316 
16 -0,169 -0,014 -0,321 0,520 -0,354 

“Rang” = ranking dos vocábulos; “Fréq” = freqüência; 
 “T1” a “T4” = variáveis 

Tabela 6 - Desvio Reduzido (TDR) 
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“O valor do desvio reduzido permite a localização dos espaços de 

implantação dos vocábulos e a determinação de sua qualidade e 

representatividade. O peso lexical, quando positivo, expressa uma escolha 

preferencial; quando negativo, uma rejeição; e nulo, um emprego normalizado 

em torno da média. A densidade é expressa pela escala aritmética que situa a 

massa lexical (número de ocorrências ou de freqüências de emprego de 

vocábulos) sobre o eixo das abscissas (coordenadas horizontais) e os pesos 

lexicais sobre o eixo das coordenadas” (CAMLONG apud SAMPAIO, 2002:82). 

 Após a confecção da TDF e TDR e para possibilitar, na análise, a 

comparação de pesos de vocábulos temáticos nas variáveis, foi realizada uma 

“lematização”: discriminação dos itens lexicais a partir de um reagrupamento 

predeterminado de vocábulos para formar um novo vetor e pesá-lo para 

determinar suas características e o lugar que ele ocupa na variável (CAMLONG 

apud SAMPAIO, 2002:88). A técnica de lematização é feita automaticamente 

pelo software Excell (MICROSOFT, 2000) a partir da seguinte fórmula: 

{=((LC(-1)-LC(-2)*L1C/RAIZ(LC(-2)*L1C*L2C))} 

 Na fórmula acima, LC(-1) e LC(-2) são os valores relativos das freqüências 

da variável e das freqüências globais, respectivamente; L1C e L2C são os valores 

Escala 1 (SAMPAIO, 2002:82) 

Figura 2 Escala aritmética que situa a massa lexical 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

36 

absolutos das probabilidades da variável. Para a lematização foram selecionados 

substantivos que melhor servissem para qualificar o tema discutido e que 

apresentassem número de freqüências e ocorrências nem muito altos nem muito 

baixos.  
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PARTE II 
 
 

2. SOCIEDADE E REDE 

 

2.1. Organizações não-governamentais 

 

Os sujeitos interactantes desta pesquisa são organizações não-

governamentais: instituições privadas e sem fins econômicos. Longe de ser um 

termo de natureza jurídica, uma organização não-governamental, cuja sigla 

“ONG” é amplamente difundida nacionalmente, está relacionada a fatores 

históricos.  

 A missão das primeiras organizações dessa natureza, no mundo, esteve 

geralmente associada ao desejo de indivíduos de assistir voluntariamente a 

pessoas em situações emergenciais. Na América Latina, entre as décadas de 70 e 

80, o mundo acompanhou o fortalecimento de movimentos sociais a favor da 

queda de regimes ditatoriais, o que estimulou a formação de organizações não 

lucrativas com forte cunho político partidário. No Brasil, essas organizações 

surgiram como contraponto à atuação do governo em momento de luta da 

sociedade por sua reestruturação e pela aquisição de direitos político-sociais. 

 Esse histórico fez com que o termo ONG se tornasse uma “ficha simbólica” 

(GIDDENS, 1972), um selo representativo de luta política de grupos da 

sociedade. O imaginário coletivo compôs o sentido de ONG dentro do contexto de 

reivindicação, militância e conquista de direitos. A utilização do espaço público 

por grupos organizados da sociedade teve seu ápice na década de 80 com as 

manifestações pelas eleições diretas para presidente, que ficaram nacionalmente 

conhecidas pelo grito “Diretas Já!”. Mas foi na década de 90 que as ONGs, em 

todo o mundo, sofreram um rápido crescimento tanto em número quanto em 

visibilidade.  

 Um olhar mais atento ao ambiente de que estas organizações sociais 

fazem parte é suficiente para perceber as diferenças ideológicas de dois grupos 
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de organizações sem fins lucrativos. O primeiro grupo se caracteriza por manter 

o desenvolvimento de ações políticas voltadas para a ampliação e criação de 

direitos, para a atuação em defesa da cidadania e para a busca de um 

desenvolvimento social e humano sustentável a partir da promoção de espaços 

de discussão política. O segundo está inserido no ambiente de organizações que 

se caracterizam basicamente pela prestação de serviços públicos, sem ênfase na 

discussão político-social de aquisição e efetivação de direitos. 

 

2.2. Organização em rede 

 

A forma de organização em rede da sociedade não é recente. 

Historicamente, as organizações não-governamentais trazem a característica e o 

valor de se trabalhar coletivamente. Leilah Landim (2002:26) constata que a 

partir dos anos 70, as redes de organizações se consolidaram e criaram um 

campo de identidade comum.  

 A teia de relações das ONGs ultrapassa a esfera local a qual pertencem e 

estabelece relações globais. A relação das ONGs com a sua capacidade de 

interagir em diversas direções com diversos sujeitos faz parte de sua natureza, 

como explica Landim: 

 

“...pode-se pensar que as ONGs formam-se como um 

campo de organizações, agentes, práticas, crenças e 

discursos, constituído por três feixes de relações: para 

baixo, com as bases; horizontalmente, entre si; e, para 

cima, com as agências de cooperação. Estas últimas 

serão, inclusive, fundamentais na própria conformação 

do campo, promovendo articulações entre 

“contrapartes”, reuniões internacionais, debates de 

natureza políticas sobre linhas de atuação...” (LANDIM, 

2002:27) 

 

Nos anos 80, as articulações, para assumir uma identidade 

institucionalizada, passaram a contribuir para dar solidez e concretude ao novo 

fenômeno organizacional. Dessa forma, “as ONGs chegam à primeira metade dos 
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anos 90 com um forte e enraizado capital de relações construído na sociedade 

brasileira” (LANDIN, 2002:28). Para Manuel Castells, atualmente, a organização 

em rede representa papel central na “sociedade da informação”, constituindo a 

“nova morfologia social de nossas sociedades” (CASTELLS, 2001:497). 

Segundo Scherer-Warren (2002) essas relações são uma tendência das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais em pensar suas 

articulações e intercâmbio mútuos enquanto redes. Para Castells, essa nova 

estrutura da sociedade e a lógica na qual ela opera interferem na maneira na 

qual se realizam as ações. 

 

“A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de 

cada rede em relação às outras são fontes cruciais de 

dominação e transformação de nossa sociedade: uma 

sociedade que, portanto, podemos apropriadamente 

chamar de sociedade em rede, caracterizada pela 

primazia da morfologia social sobre a ação social”. 

(CASTELLS, 2001:497) 

 

2.3. Configuração das redes 

 

Mance (2000:24) entende rede como uma articulação entre diversas 

unidades que, através de certas ligações trocam elementos entre si, 

fortalecendo-se reciprocamente. Castells define rede como “conjunto de nós 

interconectados”, sendo um “nó cada ponto no qual uma curva se entrecorta” 

(CASTELLS, 2001:498). 

De acordo com a lógica de Castells, cada nó exerce várias funções 

consideradas estratégicas na rede e suas características estão relacionadas ao 

tipo de função desempenhada. “As funções a serem preenchidas por cada rede 

definem as características dos lugares que se tornam seus nós privilegiados” 

(CASTELLS, 2001:498). 

 A lógica de nós é compartilhada por David Ronfeldt, John Arquilla, Graham 

Fuller e Melissa Fuller (1998) que, investigando sobre os modelos em que podem 
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se dar as atuações em rede via Internet, resgataram três representações gráficas 

básicas de rede dos estudos de William M. Evan6 (1972): 

 

 

Figura 3 Configurações básicas de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira forma de rede foi denominada “the chain network” ou a rede 

em cadeia (tradução livre), em que seu conteúdo percorre uma linha com 

extremidades que não mantêm qualquer contato e que apenas se comunicam 

após o conteúdo percorrer todos os nós intermediários. 

 O segundo modelo de rede seria o “star”, um conjunto de nós ligados por 

um nó central, que não representa necessariamente uma hierarquia, mas que 

deve servir como possibilidade de comunicação entre os outros nós. Por fim, o 

terceiro modelo, batizado de “all-channel network”, ou seja, aquela em que cada 

nó se comunica com qualquer outro, sem qualquer intermediário. 

 

“Each node indicated in the diagrams may refer to an 

individual, a group, an institution, part of a group or 

institution, or even a state. The nodes may be large or 

small, tightly or loosely coupled, and inclusive or 

exclusive in membership. They may be segmentary or 

specialized—that is, they may look alike and engage in 

                                                 
6 EVAN, William M., “An organization-set model of Interorganizational Relations”, in Tuite, Matthew Tuite, Roger 
Chisholm e Michael Radnor (eds), Interorganizational Decisionmaking, Chicago: Aldine Publishing Company, 
1972, pp. 181-200. 

(1)          (2)        (3) 
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similar activities, or they may undertake a division of 

labor based on specialization. The boundaries of the 

network may be well defined, or they may be blurred 

and porous in relation to the outside environment”7 

(RONFELDT, ARQUILLA, FULLER e FULLER, 1998: 12) 

 

2.4. Espaço de fluxos 

 
Compreendidas essas configurações, a partir da lógica dos nós, passamos 

a discutir o entendimento de “espaço de fluxos”. Entendimento esse que vai ser 

útil daqui por diante para melhor compreender como as redes se comportam ao 

se integrarem com as tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

 Castells denomina de “espaço de fluxos”  a base material onde as práticas 

sociais ocorrem e a forma em que ocorrem. Em resumo, seria a organização 

material das práticas sociais. Do ponto de vista dessas práticas há uma relação 

entre as mesmas, o espaço físico e o tempo em que elas acontecem. Nesse caso, 

o “espaço de fluxo” irá contribuir para um maior ou menor dinamismo dos grupos 

da sociedade civil, uma vez que este dinamismo depende da capacidade dos 

grupos e movimentos de realizarem ações. 

 

2.5. Sociedade em rede e as novas TICs 

 

Castells destaca características do que ele observa como o novo 

paradigma da tecnologia da informação o qual reflete na sociedade e interage 

com ela: “são tecnologias para agir sobre a informação” e não o contrário como 

nas revoluções tecnológicas anteriores. Além disso, o novo paradigma das TICs 

está intimamente relacionado a uma “lógica de redes”. (CASTELLS, 2001:497) 

 Com a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), como a Internet, ocorrem alterações tanto na base material, quanto na 

forma de organização das práticas sociais. Este novo paradigma da tecnologia da 

                                                 
7 “Cada nó indicado nos diagramas pode se referir a um individuo, um grupo, uma instituição, parte de um 
grupo ou instituição, ou mesmo um estado. Os nós podem ser grandes ou pequenos, firmemente unidos, e 
podem ser inclusivos ou exclusivos em relação a associados. Eles podem ser segmentados ou especializados – o 
que significa que eles podem parecer engajados em atividades semelhantes ou podem tomar como 
responsabilidade a divisão de um trabalho baseado em especialização. As fronteiras da rede pode ser bem 
definidas, ou podem ser frouxas e porosas em relação ao ambiente externo”. (tradução livre) 
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informação fornece um novo suporte material necessário para a realização das 

ações sociais. Diante disso, Manuel Castells (2003:286) constata que “Internet é 

sociedade”, pois “expressa os processos sociais, os interesses sociais, as 

instituições sociais”. Com essa afirmação o sociólogo se abstrai do conceito de 

infra-estrutura tecnológica e aproxima o significado de Internet ao de um grupo 

de indivíduos vivendo em coletividade, em espaço determinado e compartilhando 

de mesmos costumes.  

 Ao mesmo tempo, Castells dá sentido à Internet como sendo meio 

organizativo e a base material e tecnológica de interação entre indivíduos que 

está, cada vez mais, estruturando-se em rede. A Internet passa a ser um novo 

“espaço de fluxos” com a diferença de que as práticas sociais não estariam 

atreladas à “contigüidade física”, como ele explica: 

 

“É essencial que separemos o conceito básico de suporte 

material de práticas simultâneas da noção de 

contigüidade, a fim de justificar a possível existência de 

suportes materiais de simultaneidade que não dependam 

de contigüidade física, visto que é exatamente este o 

caso das práticas sociais predominantes na era da 

informação” (CASTELLS, 2001: 436) 

 

Nesse  novo cenário, que não substitui o tradicional, o “espaço de fluxos” 

está localizado em uma rede eletrônica, que intercambia lugares e pessoas com 

características sociais, culturais, físicas e funcionais específicas. 

 

2.6. Processo produtivo e novo paradigma informacional 

 
A Rede ANDI Brasil é um bom exemplo da utilização da Internet como 

“espaço de fluxo”. Considerando que os produtos gerados por ela (descritos na 

parte I), bem como alguns de seus processos produtivos dependem da conexão 

de computadores à uma rede digital global, pode-se afirmar que a Rede ANDI 

Brasil, como foi concebida, não funcionaria sem a Internet. 

 O acesso a novas TICs permitiu a configuração de um sistema produtivo 

baseado na capacidade de obtenção, produção, classificação, compartilhamento 
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e envio de informações online, em que a economia de tempo é prioridade e a 

distância geográfica não existe. A metodologia de ação passou a depender 

diretamente da combinação de TICs com metas e objetivos da Rede. Trata-se, 

como o nome já revela, de uma estrutura com base em rede e, como aponta 

Castells (2001:448), com uma capacidade estrutural de expansão ilimitada, 

bastando apenas integrar “novos nós desde que consigam comunicar-se dentro 

da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação”. 

 

2.7. Rede como sistema 

 
 Eletrônica ou tradicional, as redes podem ser estudadas como sistemas, 

uma vez que estão inseridas em sua definição mais ampla: conjunto de 

elementos organizados – sendo cada um desses elementos seus nós. A noção de 

sistema permite compreender a organização de uma rede e seu funcionamento e 

analisar sua capacidade de promover interações comunicacionais que facilitem ou 

não a construção coletiva de conhecimento.   

 Jorge de Albuquerque Vieira, na tentativa de trabalhar uma visão sistêmica 

para o conceito de “significação” findou por apresentar conceito e parâmetros 

sistêmicos ao resgatar sistemistas como Bunge, Uyemov e Denbigh. Embora não 

relacionado especificamente ao tópico “redes”, o estudo de Vieira contribui para 

a aplicação e melhor compreensão da visão sistêmica em outros estudos, como o 

desta pesquisa. Para Vieira, sistema é o conjunto de relações entre elementos 

que permite o surgimento de propriedades partilhadas ou de uma propriedade 

projetada para o sistema; propriedade essa que pode ser o que chamamos de 

“objetivos” (VIEIRA, 2003:342). Em seus estudos, ele apresenta parâmetros 

sistêmicos: 

1 – Composição: Parâmetro que permite o transporte de informações. 

2 – Conectividade: Capacidade de os elementos agregados estabelecerem 

relações. 

3 – Estrutura: Número de relações estabelecidas no sistema por um determinado 

período. 

4 – Integralidade: Capacidade de geração de subsistemas e indicador de 

organização sistêmica. 

5 – Funcionalidade:  Propriedades que a integralidade permite emergir. 
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6 - Organização: Nível em que o sistema desenvolve sua conectividade, 

tornando-se progressivamente estruturado, com integralidade e funcionalidade. 

7 – Coesão: Característica do sistema que aponta para a existência de conexões 

fortes o suficiente para que o sistema permaneça vivo. Está associada à 

estrutura. 

8 – Coerência: Característica do sistema que traz uma lógica às suas partes e 

constitui o cerne de toda a sua significação. Está vinculada ao parâmetro 

organização. 

Estruturalmente, no caso da Rede ANDI Brasil, considerando-a como 

sistema, podemos afirmar que suas onze organizações participantes são seus 

elementos organizados ou subsistemas. Se analisarmos as configurações básicas 

de redes apresentadas nas figura 3, iremos perceber que cada nó é um 

subsistema capaz de se comunicar com os demais. No caso da primeira 

configuração da figura 3, há uma estrutura de cinco nós, e de seis nós, nas 

outras duas estruturas. Independente da quantidade de nós, é a composição da 

rede que vai permitir percursos diferentes para o transporte de informações. A 

partir do grau de organização do sistema, obtém-se a integralidade e, 

conseqüentemente, uma funcionalidade adequada para o alcance de seus 

objetivos. 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

45 

 

PARTE III 
 

3. O CIBERESPAÇO 

  

Explorar a comunicação virtual é, antes de mais nada, conhecer em que 

cenário ela surge. Nesta parte II discutimos o “ciberespaço”, trafegando por 

termos, contextos e conceitos que ajudam a defini-lo e compreendê-lo. 

 

3.1. A Internet 

 
Sob uma ótica tecnológica, a Internet é uma conexão mundial de 

computadores permitida por uma lógica e linguagem digitais universais. A 

gênese dessa lógica foi a chamada Revolução Tecnológica da Informação que 

ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e no período em que se seguiu, com 

as principais descobertas tecnológicas em eletrônica (o primeiro computador 

programável e o transistor) fonte da microeletrônica. Partindo desse fato, o que 

se viu ao longo do século XX foi uma acelerada difusão das novas técnicas de 

informação, criando um novo paradigma tecnológico, principalmente com a 

invenção do microprocessador (1971) que, possuindo um único chip e tendo seu 

tamanho reduzido, podia ser instalado em todos os lugares. Para Castells 

(2001:61) “O advento do microprocessador em 1971, com a capacidade de 

incluir um computador em um chip, pôs o mundo da eletrônica e, sem dúvida, o 

próprio mundo, de pernas para o ar”. 

Junto com os avanços na microeletrônica e em softwares, acrescenta-se a 

rápida evolução da capacidade de formação de redes desde o início dos anos 80 

– período em que os microcomputadores não são mais concebidos de uma forma 

isolada e sim conectados em rede, compartilhando sua capacidade 

computacional. Na década de 90, segundo Castells (2001:62), “ao transformar o 

processamento e armazenamento de dados centralizados em um sistema 

compartilhado e interativo de computadores em rede, não foi apenas todo o 

sistema de tecnologia que mudou, mas também as interações sociais e 

organizacionais”. Uma das mudanças foi a de pessoas e instituições passarem a 
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pensar suas práticas coletivas a partir de estratégias de interação em rede, 

superando barreiras do tempo e do espaço. A Internet surge, então, desse 

avanço da eletrônica, aliado a um contexto histórico do mundo pós-guerra que 

possibilitou, em 1969, a interligação de quatro instituições de ensino nos Estados 

Unidos. Hoje, essa capacidade de interligação via computador existe em escala 

mundial e possibilita que uma imensa quantidade de computadores se 

comunique em rede.  

 
3.2. O Virtual 

 
Ao entendimento tecnológico de internet adicionamos a compreensão do 

conceito de virtualidade. Preliminarmente, o termo virtual pode ser definido 

como sendo algo “suscetível de se realizar”, “que poderá vir a ser, existir, 

acontecer”, ou seja, que ainda não existe, mas é potencial de existência 

(FERREIRA, 1999). Segundo Pierre Lévy (1999:135) o virtual existe, mas não é 

concreto. O virtual é mais uma “situação subjetiva”; um acontecimento. Ainda, a 

virtualização pode ser assimilada como uma “dessubstanciação”, a extração de 

substância, de matéria, de concreticidade, de tangibilidade. 

 Aprofunda-se a reflexão sobre o virtual ao relacioná-lo ao real: enquanto o 

acontecimento é abstrato, a substância é concreta, mas ambos existem. Em 

nenhum momento o virtual está em oposição ao real, eles são apenas “modos de 

ser” de algo que existe, como o acontecimento e a substância. Lévy diz que “a 

virtualização não é uma desrealização, mas uma mutação de identidade” (LÉVY, 

1999:17) e explica essa mudança de identidade com o exemplo da organização 

virtual: 

 

“A organização clássica reúne seus empregados no 

mesmo prédio ou num conjunto de departamentos. Cada 

empregado ocupa um posto de trabalho precisamente 

situado, e seu livro de ponto especifica os horários de 

trabalho. Uma empresa virtual, em troca, serve-se 

principalmente do teletrabalho; tende a substituir a 

presença física de seus empregados nos mesmos locais 

pela participação numa rede de comunicação eletrônica e 
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pelo uso de recursos e programas que favoreçam a 

cooperação”. (LÉVY, 1999:18) 

 

Na conceituação de organização virtual, forma-se a idéia de uma nova 

relação com o tempo e o espaço. A nova organização exige a compreensão de 

um novo paradigma que realça a convivência com um processo produtivo 

diferente, o qual o local geográfico de realização das tarefas não será, a 

princípio, barreira produtiva.  Ao conceito de virtual associa-se o conceito de 

“desterritorialização”, ou seja, segundo Lévy (1999:19) o virtual “com muita 

freqüência `não está presente´” em um único ponto geográfico.  Dispensa-se a 

importância do território físico em detrimento de condições técnicas perfeitas 

para realização da conexão com o canal de comunicação que faz surgir o 

ciberespaço. 

A virtualidade também está relacionada a outros dois conceitos, além da 

realidade: o de possibilidade e o de atualidade. Possibilidade é o estado latente 

de algo que irá se realizar. Já a atualidade está no âmbito do acontecimento, ou 

seja, do que existe apenas no momento em que acontece. Em resumo, a 

virtualidade existe, mas só acontece com sua atualização. Para Lévy, a 

atualização é um acontecimento. Baseando-se em seu raciocínio em seu livro “O 

que é o virtual?” (1999), pode-se compreender a relação do real, do virtual, do 

possível e do atual na forma apresentada na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Relação entre real, virtual, possível e atual 

 Latente Manifesto 
Substância 
(tangível) 

O possível 
(insiste em ser real) 

O real 
(existe em sua 

substância, em sua 
matéria) 

Acontecimento 
(intangível) 

O virtual 
(existe, mas precisa se 

manifestar) 

O Atual 
(acontece) 

 

 

3.3. O ciberespaço 

 
Compreender o significado de virtual possibilita uma melhor compreensão 

do ciberespaço, um lugar virtual, por onde trafegam textos eletrônicos e outros 
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dados em formato digital, possibilitado pela interconexão de computadores em 

escala global. 

  Lévy defende que este ambiente não é possibilitado apenas a partir do 

surgimento da Internet. Ele também existe em outros suportes tecnológicos. 

“Essa definição (de ciberespaço) inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 

eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 

na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização” (LÉVY, 1999:92). O ciberespaço pode ser comparado, 

conceitualmente, a um espaço físico, constituído por elementos puramente 

informacionais, onde seres humanos, máquinas e programas computacionais 

interagem. Ele não existe em oposição ao real. Ele é virtual, ele acontece quando 

computadores estão conectados à Internet. 

 

3.4. A cibercultura 

 

A interação entre pessoas, no ciberespaço, fez emergir uma “cibercultura”, 

contexto de códigos, padrões, atitudes, comportamentos, entre outros 

componentes que caracterizam uma postura criada e aprimorada a partir da 

comunicação virtual A cibercultura se inicia a partir da informatização da 

sociedade, com a difusão da microeletrônica e se estabelece, definitivamente, 

com os computadores em rede e o surgimento do ciberespaço.  Numa definição 

mais precisa:  

“A cibercultura não pode simplesmente ser considerada 

como resultado do impacto das redes telemáticas sobre 

a cultura. Mais precisamente, é a cultura contemporânea 

que se estabelece como uma cultura de redes, sendo a 

cibercultura fruto da sinergia entra a sociabilidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base micro-

eletrônica”. (LEMOS, 2002:111) 

 

Nesse contexto, os elementos ciberculturais se estabelecem mediante as 

características e potencialidades técnicas e simbólicas do seu meio, como a 

descentralização de informações, a interatividade, a natureza multimídia, a não-
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linearidade, a velocidade no transporte de informações e o caráter associativo 

das interações do ciberespaço.  

 A cibercultura se manifesta nas várias possibilidades interacionais do 

ciberespaço, possibilidades estas que se diversificam com o avanço tecnológico e 

com um maior grau de apropriação do meio pelos indivíduos. Um certo domínio 

da cibercultura por quem se comunica em rede pelo computador é uma das 

competências necessárias ao funcionamento da própria rede. A materialização 

dessa cultura acontece por meio do uso de uma multiplicidade de ferramentas 

(ou ambientes) criadas para trafegar no meio virtual: web, fotologs, chats, icq, 

listas, blogs, e-mais, entre outros. 

 

“Ela (a Internet) não é uma mídia, mas um (novo) 

ambiente midiático, uma incubadora espontânea de 

instrumentos de comunicação, um sistema auto-

organizante criativo... Além de criar novos instrumentos, 

a Rede acolhe também as mídias de massa, como os 

jornais, as rádios, as TVs, agora em formato digital” 

(LEMOS, 2002:123) 

 

Entre as ferramentas criadas para o ciberespaço, o correio eletrônico e a 

lista de discussão interessam a esta pesquisa uma vez que constituem seu objeto 

de estudo.  

 
3.5. Correio eletrônico 

 
O correio eletrônico é uma ferramenta de transmissão e troca de 

informação. Comumente chamado de e-mail, funciona analogicamente ao correio 

tradicional, tendo a Internet como suporte. Vera Lúcia Paiva, ao estudar o e-mail 

como “gênero discursivo”8, descreve bem o funcionamento da ferramenta: 

 

“O e-mail ou mensagem eletrônica é, geralmente, 

produzido pela mesma pessoa que a transmite e o 

receptor é, quase sempre, o destinatário da mensagem. 
                                                 
8 Podemos chamar de gênero do discurso características formais e de conteúdo de um texto, também 
relacioadas a condições sócio-históricas de sua produção. 
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O envio e a entrega de mensagens são mediados por um 

ou mais provedores de Internet e seu tráfego e 

determinado pela rede mundial de computadores, mas 

qualquer que seja a rota seguida, a entrega é 

geralmente, feita em segundos”. (PAIVA, 2004) 

  

Entre as suas finalidades, o e-mail tem sido utilizado para comunicação 

pessoal, difusão de informação, para facilitar a colaboração entre sujeitos 

interactantes, a discussão de temas em grupo e para contribuir para o processo 

de aprendizagem, viabilizando a criação de comunidades discursivas. Vera Lúcia 

Paiva (2004) elucida as vantagens e desvantagens da comunicação via e-mail 

conforme Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 Características do e-mail a partir de suas vantagens e desvantagens 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
1. Velocidade na transmissão 
2. Assincronia 
3. Baixo custo 
4. Uma mesma mensagem pode ser 
enviada para milhares de pessoas no 
mundo inteiro.  
5. A mensagem pode ser arquivada, 
impressa, re-encaminhada, copiada, 
re-usada.  
6. As mensagens podem circular 
livremente.  
7. As mensagens podem, geralmente, 
ser lidas na web, ou baixadas através 
de um software. 
8. Arquivos em formatos diversos 
podem ser anexados.  
9. Facilita a colaboração, discussão, e 
a criação de comunidades discursivas. 
10.  O usuário é facilmente contatado. 

1. Dependência de provedoras de 
acesso. 
2. Expectativa de feedback imediato. 
3. Acesso discado ainda é muito 
caro. 
4. O e-mail pode ir para o endereço 
errado, ser copiada, alterada.  
5. Há excesso de mensagens 
irrelevantes. 
6. Mensagens indesejadas circulam 
livremente.   
7. Problemas de incompatibilidade 
de software pode dificultar ou 
impedir a leitura. 
8. Arquivos anexados podem 
bloquear a transmissão de outras 
mensagens ou, ainda conter vírus. 
9. Arquivamento ocupa espaço em 
disco, gerando lentidão da máquina. 
10. O receptor pode ser 
involuntariamente incluído em 
fóruns e malas diretas. 
11. Há uma certa invasão de 
privacidade. 

Fonte: Paiva, 2004 
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O estilo do texto de um e-mail depende a quê e a quem o mesmo se 

destina. Ele pode apresentar características de carta, bilhete, conversa face a 

face, notícia jornalística, publicidade e outros tipos de mensagens. Por sua 

natureza interativa, o e-mail permite que as mensagens enviadas por um 

emissor recebam a contribuição do receptor. É dessa forma que ele, diferente de 

mídias como a televisão, pode transformar receptores passivos em ativos. Uma 

outra vantagem do e-mail é a de, como ferramenta digital, poder transmitir, 

além de textos, sons e imagens. Embora apresente essa versatilidade, a base da 

comunicação via e-mail são textos. Em relação a esta característica, Noblia 

(1998), citada por Paiva (2004), ressalta que: 

 

“Como a comunicação mediada por computador é uma 

comunicação baseada em textos, ao contrário da 

comunicação face a face, sofre a ausência de indicadores 

não-verbais (gestos, expressões, olhares, entonação, 

acento, etc) que normalmente ocorrem quando todos os 

participantes estão presentes no mesmo ambiente físico. 

Um paliativo para essa ausência é a `paralinguagem 

eletrônica` que oferece aos interlocutores os chamados 

´emoticons´ (que tentam reproduzir sentimentos, 

emoções, risos, etc. através de uma combinação de 

símbolos)”. 

 

Por esse motivo, ao sujeito interactante tem que pertencer uma 

competência semiolingüística que o permita manipular e decodificar a linguagem 

utilizada nos e-mail. Em 2004, o correio eletrônico foi o principal suporte 

comunicativo dos membros da Rede ANDI Brasil. Essa ferramenta, atrelada à 

estratégia de envio configurada como “lista de discussão”, faz parte do dia-a-dia 

da comunicação da rede. 

 

3.6. Lista de Discussão 

 

A lista de discussão se configura numa estratégia de distribuição 

automática de mensagens que permite, a partir de um único e-mail enviado, o 
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encaminhamento de uma dada informação à caixa postal virtual de um grupo de 

pessoas que se interessam em recebê-la. Estruturalmente, ela funciona por meio 

de softwares que realizam a função de distribuir as mensagens. A dinâmica 

funcional de uma lista de discussão é assíncrona, ou seja, o recebimento da 

mensagem pode variar em função do momento em que cada sujeito acessar sua 

caixa postal.  

 As listas podem ter caráter público ou privado. Às de caráter público, tem-

se acesso por meio de sítios de busca na Internet que relacionam as opções de 

listas disponíveis no ciberespaço. A inscrição é gratuita, podendo o assinante se 

desligar a qualquer momento. Já as listas privadas são restritas ao grupo ou 

instituição que as criou. Geralmente, nessas listas, diferente das públicas, todos 

os membros se conhecem e foram reunidos por questões de ordem institucional. 

No caso de listas de discussão criadas por organizações ou redes, a participação 

do membro torna-se, muitas vezes, parte insubstituível do processo produtivo 

institucional. A quantidade e perfil de participantes da lista depende de seu 

caráter e de seus objetivos. De uma forma geral: 

 

“As listas de discussão representam a transposição para 

o ciberespaço de palestras e debates grupais, seja com a 

formalidade de um auditório universitário, seja com a 

descontração de uma roda de amigos. Já que a 

comunicação entre seus membros não se dá em tempo 

real, as listas oferecem a oportunidade de reflexão 

perante uma questão. Porém, essa assincronicidade não 

significa estagnação ou tampouco lentidão na 

comunicação”. (LEMOS) 

 

As interações assíncronas via lista de discussão nos remete ao desencaixe 

do tempo e do espaço possibilitado pela quebra da barreira geográfica a partir da 

utilização da Internet. Usufruir da característica de não-simultaneidade num 

processo produtivo não é possível, entretanto, se, entre os usuários não existir 

um contrato implícito de processo de produção e de comunicação, constituído 

pela cultura do grupo de interactantes e pela cibercultura. No caso da Rede ANDI 

Brasil, esse contrato assegura, por exemplo, que todos os participantes da lista 
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em que estão envolvidos chequem seus correios eletrônicos diariamente para 

atualizarem as informações por saberem que a comunicação atualizada por cada 

membro permite o bom funcionamento da rede. 

 Um grupo de discussão virtual, diferente da interação face a face, desfruta 

dos benefícios do meio tais como a oportunidade de revisar a informação 

recebida ou enviada, uma vez que a ferramenta de correio eletrônico e os 

próprios programas de distribuição de mensagens podem armazenar as mesmas, 

constituindo uma memória material do tema discutido. Além disso, permite que 

vários assuntos sejam “conversados” ao mesmo tempo. Um esforço exigido aos 

participantes de um grupo de discussão não-presencial está na superação da 

ausência da linguagem gestual que é substituída por uma metaliguagem 

particular de mensagens eletrônicas via Internet, conforme já discutido no item 

correio eletrônico. Trata-se da necessidade do domínio de uma “competência 

semiolingüística” atrelada a esse meio de comunicação.  

Há dois modos de operar uma lista de discussão no ciberespaço: 

1- As mensagens podem ser enviadas por qualquer uma das pessoas da lista, 

mas estão sujeitas à apreciação de um “moderador” que vai analisá-las e 

liberá-las ou não para os demais participantes. 

2- As mensagens podem ser geradas por qualquer pessoa integrante da lista 

e distribuídas para todos sem intermediários. Neste modo, não há um 

ponto central de onde devem surgir as mensagens nem de onde parte a 

distribuição. O envio e recebimento são multidirecionais, o que possibilita 

uma descentralização do fluxo de mensagens. 

3- As mensagens partem de um ponto central e não permite resposta de 

quem as recebe. Trata-se apenas de transmissão de informação e não de 

troca. 

A figura do moderador pode ser comparada a de um gerente sob a qual 

está a responsabilidade de permitir ou não a entrada de novos participantes e de 

seleção das mensagens. Dependendo dos princípios norteadores da criação e 

funcionamento da lista, o moderador pode controlar a distribuição das 

mensagens, retendo o envio daquelas que considerar impertinentes ao tema 

discutido. Isso faz com que, de certa forma, o ritmo da lista seja coordenado 

pelo moderador e dependa de sua habilidade de gerenciamento.  
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3.7. Comunidade virtual 

 
A natureza agregadora e interativa do ciberespaço permitiu o 

aparecimento de comunidades virtuais, que passou a se caracterizar como 

formas de interação coletiva para estabelecimento de relações sociais de 

finalidades variadas. Manuel Castells define “comunidades virtuais” como “uma 

rede eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de 

um interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria 

comunicação se transforme no objetivo” (CASTELLS, 2001: 385). Lemos faz um 

recorte nessa definição de Castells, dizendo que nem toda agregação eletrônica 

pode ser chamada de comunidade. Para defender essa afirmativa, ele recorre ao 

sociólogo alemão Tönnies, um dos primeiros estudiosos a fazer uma 

apresentação sociológica do conceito de comunidade.   

 

“O sociólogo alemão F. Tönnies enxerga duas maneiras 

de relação social: aquelas motivadas por uma vontade 

natural e gregária, chamadas de Gemeinschaft, e outras 

movidas por interesses individuais, a Gesellschaft9[6]. A 

Gemeinschaft estabelece-se como relações mantidas 

entre os membros da família e amigos, visando a 

sobrevivência do grupo, características dos moradores 

do campo do século passado. Já a Gesellschaft surge 

com a nova sociedade egressa da Revolução Industrial, 

onde as relações sociais objetivam-se e racionalizam-se” 

(LEMOS) 

 

Nessa visão dialética, a comunidade se caracterizaria por um grupo de 

pessoas ligadas por um sentimento de intimidade, por valores e comportamentos 

comuns, prevalecendo a cooperação e a solidariedade entre seus membros. As 

comunidades não se originariam de acordos formalizados com fins determinados, 

                                                 
9[6] Tönnies, F., On Gemeinschaft and (sic) Gesellschaft., in 
http://www.cf.ac.uk/socsi/frameset_students/introsoc/gemein.html (01/10/01). Contudo, como explica o 
sociólogo alemão, a presença de um tipo não excluí o outro já que as duas formas coexistem, embora uma 
possa ser mais dominante. 
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mas sim por uma identificação quase totalmente emocional com o grupo. Já na 

sociedade estaria presente a razão. As ações seriam calculadas e não 

espontâneas e prevaleceria a competição acima da cooperação. Lemos nos 

convida a atualizar esse debate introduzindo elementos da realidade virtual:  

 

“(...) com as comunidades virtuais (CVs) do ciberespaço, 

seus membros compartilham um espaço telemático e 

simbólico (chats, listas,  newsgroups, websites), 

mantendo uma certa permanência temporal, fazendo 

com que seus participantes se sintam parte de um 

agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de 

outros que podem se dar no mesmo espaço telemático 

(chats, listas, newsgroups, websites)  sem, no entanto, 

guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou temporal”. 

(LEMOS) 

 

Nesse caso, a condição comunitária irá depender do significado, atribuído 

pelos usuários, à interação, estando o ciberespaço servindo de base de tráfego 

para as duas formas de relação. Para Lévy, o uso do correio eletrônico 

potencializa o desenvolvimento de comunidades virtuais por se tratar de uma 

ferramenta de fácil interação e de possível construção coletiva de conteúdo.  
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PARTE IV 

 

4. CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

A teia de conceitos provocada pela pergunta o que é e como se dá a 

construção coletiva de conhecimento é diversificada e ampla, principalmente 

porque é transversal a vários campos da ciência. Algumas das tendências que 

conceituam construção coletiva de conhecimento envolvem temas como 

inteligência construída em processo coletivo, processos cognitivos e 

competências conjuntas para construção do conhecimento. 

 O objetivo deste trabalho não é discutir como o pensamento se forma, 

mas discutir a relação entre comunicação e conhecimento, numa perspectiva 

coletiva, envolvendo o ambiente virtual como espaço de fluxos, e organizações 

em rede como sujeitos interactantes, pertencentes a uma comunidade virtual. 

 Estudiosos de áreas diversas, desde a biologia, com Humberto Maturana e 

Francisco Varela, à pedagogia com Paulo Freire, passando pela filosofia de Jügen 

Habermas, defendem que o construto coletivo de conhecimento se dá a partir da 

interação. São nesses autores que este estudo se apóia para entender 

construção coletiva de conhecimento e associá-la à comunicação em rede. Para 

tanto é importante partirmos da pergunta: o que é conhecimento? 

 Não há uma simples resposta que cumpra a função de dar a esta pergunta 

uma explicação satisfatória e/ou totalitária. Entretanto, “se pensarmos por um 

momento sobre o critério que utilizamos para dizer que alguém tem 

conhecimento, veremos que o que buscamos é uma ação efetiva no domínio no 

qual se espera uma resposta” (MATURANA/VARELA, 2004:193). Ou seja, 

conhecimento está associado a uma ação adequada dentro de um determinado 

contexto. 

 Passemos ao entendimento de construção de conhecimento a partir do 

resgate histórico do filólogo Luiz Antônio Marcuschi: 
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“...desde os gregos, persegue a mente humana ocidental 

a pergunta pelo nosso acesso à realidade e pelos modos 

de construção do conhecimento. As soluções dadas 

variaram enormemente, desde o sofista Górgias, para 

quem era impossível o conhecimento, até os nossos 

dias, quando se postula que a ação comunicativa é uma 

das bases para a construção do conhecimento e 

produção de sentido”. (MARCUSCHI apud FELTES, 

2003:239) 

 

O termo “ação comunicativa” apresentado por Marcuschi surge nos 

estudos de Jügen Habermas e se estabelece quando duas ou mais pessoas 

procuram expressamente chegar a um entendimento comum que as leve à 

cooperação. Na teoria da “ação comunicativa” de Habermas, esse entendimento 

comum é orientado para o fazer e o produzir coletivos. Nas palavras de Moraes 

(2001), “O conceito principal a partir do qual tudo deriva na teoria da ação 

comunicativa de Habermas é o conceito de “racionalidade”, que é a maneira 

como adquirimos e usamos o conhecimento”. Para Habermas existem dois tipos 

de racionalidade: a cognitivo-instrumental, que origina a “ação estratégica”, 

orientada para desejos individuais; e a “racionalidade comunicativa”, que origina 

a ação comunicativa, orientada para intenções coletivas.  

 Nos estudos de Paulo Freire, também encontramos um conceito, cujo 

significado se aproxima da ação comunicativa de Habermas: a “dialogicidade”. 

Paulo Freire recorre a Eduardo Nicol para afirmar que é indispensável ao ato do 

conhecimento a relação dialógica, ou seja, a interação entre os sujeitos 

envolvidos no ato comunicativo que buscam um acordo, um entendimento 

comum. 

Na tentativa de explicar como o conhecimento se constrói a partir da 

interação, foco das teorias aqui apresentadas, uma metáfora inspirada nas 

teorias biológicas de Maturana/Varela serve de ilustração: uma molécula 

(agrupamento de células) constitui um sistema orgânico vivo. A organização 

desse sistema orgânico vivo é “autopoiético”, ou seja, as células estão 

dinamicamente relacionadas numa rede contínua de interações e se 
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retroalimentam. Essa interação define um metabolismo próprio da molécula e 

caracteriza sua dinâmica de transformações e produção de resultados. 

 Passando da metáfora para o funcionamento de uma rede de organizações 

não-governamentais, podemos considerar que cada um de seus nós (as próprias 

organizações) são as células da molécula. É pressuposto para que o sistema 

continue vivo a “interação continuada” das células. A presença ou ausência 

daquilo que Habermas chama de “racionalidade cognitivo-instrumental” em cada 

célula (ou de cada nó) determina a descontinuidade ou continuidade de interação 

que há entre os organismos. Quando em um organismo/sistema existe um 

conjunto de células de alta racionalidade, ou seja, rico e vasto, seus domínios de 

interação permitem a geração de “novos fenômenos”, ao possibilitar novas 

dimensões de conexão. É isso que, em última análise, torna possível o avanço 

nas ações da rede, metaforizada, aqui, pela molécula. 

 O mecanismo de conexões entre os membros da Rede ANDI Brasil se faz 

por meio do intercâmbio de informações a cada troca de e-mails realizada pelos 

seus membros participantes. Desse contínuo intercâmbio, resulta a distribuição, 

por toda a rede, de uma certa quantidade de informações, entre elas as que têm 

efeito específico sobre o que a rede quer desenvolver. O desenvolvimento da 

rede fica assim atrelado a sua contínua história de ação comunicativa, ou seja, 

da intenção de se comunicar para buscar um entendimento comum sobre um 

determinado objeto. Entre os membros da rede vemos modos de comunicação 

que lhes permitem gerar um novo domínio de fenômenos que, isoladamente, não 

poderiam produzir.  

O agir comunicativo ocorre no domínio da interação social. Também 

Maturana e Varela (2004:214), chamam de comunicativos os comportamentos 

que ocorrem numa interação social, e de comunicação o “desencadeamento 

mútuo de comportamentos coordenados que se dá entre os membros de uma 

unidade social.” Nas palavras de Moraes (2001), a ação comunicativa “exige 

interação e é sobretudo um mecanismo para coordenar ações”. Assim, o 

conhecer, possibilitado pelo comunicar-se provoca o agir - considerando que o 

comunicar-se está baseado na idéia de ação comunicativa e dialogicidade de 

Habermas e Freire, respectivamente, ou seja, na possibilidade de buscar 

entendimentos comuns. 
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4.1. Comunicação, Interação e Conhecimento 

 

Paulo Freire (1977) afirma que comunicação implica uma reciprocidade 

que não pode ser rompida. Ele defende que o que é comunicado tem que ter 

significado para os envolvidos durante o ato comunicativo. Caso contrário, um 

sujeito estaria apenas “depositando” seu conteúdo em outro sujeito. 

Da mesma forma, Maturana e Varela concebem comunicação como algo 

que vai além da transmissão de informação; algo que não depende do que o 

emissor envia como mensagem, mas, sim, do que acontece com o receptor. Eles 

conseguem ilustrar esse entendimento através da metáfora do tubo, 

denominando de “agente perturbador” o sujeito que inicia o diálogo: 

 

 “(A metáfora do tubo para a comunicação) diz que a 

comunicação é algo que se produz num ponto, é levado 

por um conduto (ou tubo) e é entregue no outro 

extremo, o receptor. Portanto, há algo que é comunicado 

e faz parte daquilo que se descola pelo conduto. Estamos 

habituados a falar da ´informação´ contida numa 

imagem, num objeto ou, de modo mais evidente, na 

palavra impressa. 

Segundo nossa análise, essa metáfora é 

fundamentalmente falsa, porque supõe a existência de 

uma unidade não estruturalmente determinada na qual 

as interações são instrutivas – como se aquilo que 

acontece a um sistema, durante uma interação, fosse 

determinado pelo agente perturbador e não pela 

dinâmica estrutural desse sistema. Mas é evidente, no 

próprio cotidiano, que a comunicação não acontece 

assim: cada pessoa diz o que diz ou ouve o que ouve 

segundo sua própria determinação estrutural. Da 

perspectiva de um observador, sempre há ambigüidades 

numa interação comunicativa. O fenômeno da 

comunicação não depende daquilo que se entrega, mas 

do que acontece com o receptor. E isso é um assunto 
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muito diferente de ´transmitir informação´”. 

(MATURANA/VARELA, 2003:218) 

 
Considerando a metáfora, como ter uma ação coordenada, proveniente de 

um ato comunicativo que objetiva o entendimento comum entre os integrantes 

desse ato, se não é a mensagem/objeto em si o único elemento que importa na 

comunicação, mas também o que a mesma provoca no receptor? Neste caso, é o 

significado dado às interações, ou seja, o entendimento que cada sujeito 

interactante tem das interações que determina o curso das mesmas.  Entramos, 

então, no campo da semântica ou da construção de sentidos. “O estabelecimento 

ontogênico de um domínio de condutas comunicativas pode ser descrito como o 

estabelecimento de um domínio de comportamentos coordenados associáveis a 

termos semânticos” (MATURANA/VARELA, 2003:229). Pode-se dizer, então, que 

o determinante da ação comunicativa é o significado dessa ação e não a 

interação por si só dos participantes. É o sentido construído durante a interação, 

permitida pela linguagem, que dá sentido à ação dos participantes da Rede ANDI 

Brasil.  

Nesse caso, o conhecimento é construído pela interação social, pela 

experiência na vivência dos indivíduos, mas só se torna conhecimento para eles 

a partir da conscientização dos mesmos de que isso serve de resposta à uma 

pergunta dentro de um âmbito de ação. De uma forma diferente, através das 

palavras de Marcuschi, chegamos à afirmação que inicia esse capítulo: ”A 

cognição é fruto de uma operação que executamos cooperativamente sobre o 

mundo num esforço de construí-lo discursivamente para nossos propósitos” 

(MARCUSCHI, 2004:244).  

 

 
4.2. A função da linguagem para o ato cognitivo 

 

Estando a significação diretamente ligada ao ato cognitivo é preciso que 

exista compreensão daquilo que é comunicado. A compreensão, entretanto não 

se limita à decodificação de signos, ou seja, a um domínio semiológico, mas ao 

domínio de outras competências lingüísticas. Mesmo assim, a linguagem se 
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mantém como elemento importante no processo de construção de conhecimento, 

uma vez que a comunicação se estrutura na linguagem. 

 Mussalim resgata Koch, um dos teóricos do campo da análise da 

conversação e da lingüística textual, para respaldar a perspectiva sociocognitiva 

da concepção do sujeito e de sua relação com a linguagem. “Os textos, como 

formas de cognição social, permitem ao homem organizar cognitivamente o 

mundo” (KOCK apud MUSSALIM, 2004:341).  

 No caso da construção de conhecimento através de redes digitais, os 

textos produzidos em listas de discussão não apenas cumprem a finalidade de 

serem frutos de um processo de interação e construção coletiva de 

conhecimento, mas, em primeiro momento, de um conhecimento prévio 

individual. Exercem aí a função de materializar o conhecimento a partir da 

linguagem e cumprem a finalidade de serem meios para a intercomunicação e 

para a construção de saber coletivo.  

  Citado por Mussalim (2004:338), Marcuschi revela que as teorias que 

investigam cognição centram o foco mais nas atividades de construção do 

conhecimento e menos nas atividades de processamento, período das décadas 

de 70 e 80, em que se considerava a cognição no nível do indivíduo.  

 

“...é na interação (seja com um texto ou um outro 

indivíduo) que emergem os sentidos numa espécie de 

ação coletiva, o que permite dizer que as relações que 

possibilitam a continuidade temática e a progressão 

referencial no texto, fazendo surgir coerência e 

coesividade, não são propriedades intrínsecas apenas. 

Embora as relações léxico-gramaticais continuem 

cruciais, requerem-se ainda, atividades lingüísticas, 

cognitiva e interacionais integradas e convergentes que 

permitam o acesso à construção de sentidos partilhados” 

(MARCUSCHI apud MUSSALIM, 2004:339)  

 

Em sua perspectiva dialógica, Paulo Freire permite um melhor 

entendimento sobre o assunto: 
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“Em relação dialógica-comunicativa, os sujeitos 

interlocutores se expressam, como já vimos, através de 

um mesmo sistema de signos lingüísticos. É então 

indispensável ao ato comunicativo, para que este seja 

eficiente, o acordo entre os sujeitos, reciprocamente 

comunicantes. Isto é, a expressão verbal de um dos 

sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 

significativo comum ao outro sujeito. Se não há este 

acordo em torno dos signos, como expressões do objeto 

significado, não pode haver compreensão entre os 

sujeitos, o que impossibilita a comunicação”. (FREIRE, 

1977:67) 
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PARTE V 
 

 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1. O campo enunciativo 

 

Consideremos campo enunciativo o ambiente em que se efetuam as 

interações. No caso deste estudo, o ciberespaço, mais precisamente a 

ferramenta lista de discussão. Uma das características da lista de discussão 

analisada nesta pesquisa é a interatividade entre os sujeitos da rede não sofrer a 

interferência de um moderador com a função de selecionar as mensagens e 

distribuí-las entre os seus participantes. Diferente disso, as mensagens se 

originam de qualquer ponto da rede e integram a LISTA imediatamente, 

caracterizando um ambiente de comunicação multidirecional e descentralizado.  

A representação gráfica que mais se aproxima da arquitetura funcional da 

lista de discussão redeandi_geral@yahoogroups.com.br é o terceiro modelo da 

figura 3, denominado “all-channel network”: uma comunicação em rede sem 

sugerir uma origem obrigatória das mensagens nem um comando central, dando 

chance a todos os sujeitos de participarem em condições de igual oportunidade. 

 Embora envolvendo dois níveis hierárquicos entre seus participantes – o 

Conselho Gestor e as agências -, a LISTA traz características de uma forma de 

comunicação democrática em que, em nenhum momento, foi textualmente 

registrada situação de subordinação de grupos de participantes ou manifestação 

de autoridade hierárquica. 

Em relação a problemas no envio das mensagens, foi registrada apenas 

uma única manifestação da impossibilidade temporária de comunicação de um 

dos participantes. Esse problema foi resolvido através da mediação de um dos 

parceiros conforme recorte de e-mail abaixo. Os vocábulos que indicam essa 

mediação estão sublinhados. 

 

“Oi pessoal, 
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Encaminho mensagem da Naira com sugestões para 

trabalhar o tema especial da próxima pesquisa. São 

muito interessantes para a apuração. (...) 

abraços e boa semana, (...)” 

 

Quantitativamente, percebeu-se que houve uma tendência de 

predominância da Secretaria Executiva (SE) em envios de mensagens, o que 

pode ser observado na tabela 9. Com exceção da situação de discussão do tema 

Mês Composto, em que o número de mensagens enviadas pela SE equivaleu ao 

da agência 5, a Secretaria Executiva liderou o envio de e-mails. 

 

 

Tabela 9 -  Número de mensagens enviadas por agência por tema 

Nº de mensagens enviadas por tema 
Agência da 

rede 
Bolsões de 
Pobreza 

Extinção de 
GECTIPAs 

Mês 
Composto 

1 7 0 2 

2 3 3 1 

3 1 3 1 

4 5 2 0 

5 5 1 4 

6 5 1 0 

7 0 1 0 

8 3 1 1 

9 1 0 0 

10 9 1 3 

 SE 15 4 4 

TOTAL 54 17 16 

   SE = Secretaria Executiva da Rede ANDI Brasil 

 
 
5.2. Os sujeitos do discurso 

 

Por ser formada por membros de organizações reunidas em rede, a lista 

de discussão da Rede ANDI Brasil se caracteriza por ser um sistema regido por 
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fatores institucionais e culturais, além de ser orientado por metas, objetivos e 

missão previamente estabelecidos e supostamente compartilhados por todos os 

sujeitos interactantes. O próprio histórico de origem da Rede contribuiu para a 

rápida construção e absorção, por parte de seus membros, de valores, crenças e 

metodologias constituintes da Rede ao longo de sua existência. Diante desse 

fato, pressupõe-se que os sujeitos conheciam o universo de referências que 

sustentavam o ambiente em que estavam inseridos. Não foi só a forma de 

comunicação que caracterizou o discurso, mas os elementos constitutivos do 

ambiente que envolveram os sujeitos interactantes e que passaram a fazer 

sentido para cada um deles. O aspecto “contrato de comunicação”, sugerido por 

Charaudeau, bem como os princípios os quais os sujeitos devem dominar (de 

alteridade, pertinência, regulação e influência) se concretizam nas relações e 

servem de base de referência para o próprio discurso e para dar sentido às 

interações da Rede. 

 Na dinâmica interacional e na discursiva, observa-se que a ocupação do 

campo enunciativo e a execução de uma ação externa à LISTA são motivadas 

por uma convocação de participação sugerida, tanto implicitamente pelo contrato 

de comunicação, quanto explicitamente por meio dos discursos. No recorte 

textual abaixo, observa-se que o emissor, a todo instante, considera seus 

parceiros de comunicação imbuídos do papel de realizar uma ação conjunta. As 

palavras sublinhadas sugerem esse caráter coletivo que também têm a missão 

de convencer/influenciar o interlocutor. 

 

“Pessoal, 

essa é uma informação muito grave. Se realmente for 

verdade, temos q nos mobilizar. (...)Creio q temos q 

pegar mais detalhes sobre o assunto p não corrermos o 

risco de nos equivocarmos. Qd essa medida entrará em 

vigor? as ações coordenadas pelo GECTIPAS serão 

extintasou encaminhadas para outro órgão? Se vcs 

tiverem mais informações, por favor, compartilhem. 

Valeu!” 
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A solicitação final para compartilhar informações sugere o entendimento 

de que há um sentimento de coletividade e que compartilhar informações é 

fundamental para a continuidade das ações. A diversidade do espaço geográfico 

que os sujeitos ocupam fora do ambiente virutal é um dos elementos que 

atestam a diferença entre os mesmos. A discussão dos temas explicita isso, uma 

vez que as dessemelhanças são registradas por vocábulos que indicam lugares 

diferentes (estados e cidades) e suas especificidades, como mostram as 

mensagens abaixo: 

(1) 

”... Com certeza, não dá para comparar MG com SE. O 

que disse foi que, possivelmente, para termos uma 

quantidade mínima de matérias que possibilite uma 

análise com um universo mais amplo. (...)Abraços p 

todos,” 

(2) 

“...Como acabei de contar pelo telefone, estamos numa 

situação complicadíssima por aqui. Salvador não tem 

bairros formais. Temos "áreas" e isso significa que 

determinadas áreas abarcam "pedaços" de bairros 

populares e nobres... Então a prefeitura, sabiamente, 

não pode dizer que o Bairro "X" é miserável ou pobre 

porque muitas vezes esse bairro está agrupado com um 

que é nobre e na hora de ver qual a situação da "área", 

a siatuação fica mascarada porque se tira uma média... 

(...) 

Bjks para todos,” 

 

(3) 

“Estamos com problemas quanto ao recorte 

geográfico(...)... as prefeituras da Grande Natal não 

possuem as informações necessárias para montarmos o 

recorte. O que conseguiram de informação foi sobre os 
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bairros de Natal e eles não sabem dizer quais são 

bolsões de pobreza. Por isso, recorreram ao site do IBGE 

e farão contato com o instituto para tentar conseguir a 

relação com loteamentos, favelas, etc. 

Abraços,” 

 

(4) 

“Pessoal, 

Nosso levantamento sobre os critérios utilizados pelas 

prefeituras revelou o seguinte:Na cidade do Recife, 

estamos nos baseando pelo Programa Zeis (Zonas 

Especiais de Interesse Social), cujos critérios 

para selecionar localidades em situação de 

pobreza são: ausência de ifraestrutura-básica e serviços 

urbanos, renda de até dois salários mínimos, área de 

alagamento/encosta de barreira (onde estão reunidas 

famílias de baixíssima renda). Grande abraço,” 

(5) 

”Olá pessoal, (...)Gostaria de adiantar que só temos 

fechados os dados de Aracaju e de outra cidade do 

interior. Ainda faltam as informações de cinco cidades. 

Como nosso universo é pequeno e as cidades da Grande 

Aracaju são pouco citadas, resolvemos clipar tudo 

relacionado a essas municípios e num segundo 

momento, quando já tivermos os dados em mãos, 

faremos uma segunda triagem. Abraços,” 

(6) 

“...por aqui, estamos com o mesmo problema. Temos 

dados extremamente confiáveis dos bolsões-de-miséria-

e-pobreza de Fortaleza (governamentais e não-

governamentais). Mas quando o assunto é região-
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metropolitana (mais 12 municípios), a situação é 

calamitosa.. Seriam confiáveis como dados de análise? 

 Abraço,” 

 

(7) 

 “Olá menin@s, 

(...)Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. 

Bem, acho que é isso!!!! bjs,” 

 
 

Nos textos das mensagens, os argumentos e/ou descrições dos fatos são 

constituídos com base na particularidade de cada sujeito. Outra observação diz 

respeito à forma de escrita utilizada pelos participantes nas mensagens, que 

revela os sinais da cibercultura: o caracter “@” que compôs a palavra “menin@s” 

na mensagem de número 7, e a abreviatura das palavras “vocês” e “beijos”, que 

passaram a ser “vcs” e “bjs”, respectivamente, como pode ser visto nos recortes 

de textos das páginas 66, 67 e 68.  

A partir da descrição de cada tema observado, etapa que vem a seguir, 

pôde-se verificar particularidades dos comportamentos dos sujeitos contidas nas 

interações e contextualizadas, especialmente, pelo tema. Nos recortes de texto 

que serão apresentados, os nomes próprios das pessoas foram substituídos pelos 

caracteres x1, x2, y1, y2, y3, entre outros, para preservar-lhes a identidade. 

 

 

5.3. Bolsões de Pobreza 

 
Entre os três temas selecionados para serem trabalhados nesta pesquisa, 

o que gerou a maior quantidade de e-mails foi Bolsões de Pobreza. Ele tratou da 

construção, pelas ONGs parceiras, de uma lista de palavras e expressões que 
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representassem os cenários de pobreza e miséria descritos em matérias 

jornalísticas de jornais impressos. Nos 10 estados em que a Rede atua e no 

Distrito Federal, o objetivo da ação e discussão era compor uma metodologia de 

análise de matérias jornalísticas a partir da relação dessas palavras. O tema 

Bolsões de Pobreza teve uma duração de quatro meses na LISTA, com 

concentração de envio de mensagens nos meses de julho e agosto, e ausência 

de interação em maio e junho, gerando um total de 54 mensagens enviadas. Na 

leitura dos cinco primeiros e-mails percebe-se que, antes da discussão ser 

iniciada no ciberespaço, o tema já havia sido discutido em outro campo 

enunciativo, provavelmente em reunião presencial, o que fortalece e legitima 

ainda mais a discussão em espaço virtual. O recorte textual abaixo, primeiro 

registro da discussão do tema na LISTA, sugere a existência de um acordo prévio 

entre os sujeitos.  

  

“Olá, pessoal 

Como combinado, estamos enviando as sugestões para a 

próxima pesquisa: 

A nossa idéia aqui para separar as matérias que farão 

parte da análise especial é primeiro definir quais os 

bairros, favelas, invasões, enfim a área-geográfica que 

será objeto de estudo. Para isso, temos que definir um 

critério de seleção...” 

 

O conteúdo das mensagens apontou para a existência, entre os parceiros, 

do compromisso de desenhar uma delimitação geográfica, em cada estado, para 

a aplicação do método da pesquisa. A definição, pelos sujeitos da Rede, de 

palavras específicas que qualificassem situação de pobreza e miséria 

acompanhou também a delimitação de espaços geográficos. No decorrer do 

relato das ações, para se atingir a meta de se criar um dicionário local que 

representasse o tema Bolsões de Pobreza, aumentaram os questionamentos 

feitos pelos membros da Rede sobre os itens lexicais que se adequavam à meta. 

Assim, o conteúdo das mensagens, além de apresentar a descrição  das etapas 

das atividades dos sujeitos e suas barreiras, revelou a predominância de um 

modo discursivo de cunho  descritivo-argumentativo. 
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Uma leitura no trecho de e-mail abaixo permite compreender melhor essa 

forma discursiva dos sujeitos. É interessante notar que o discurso, mesmo sendo 

construído com a intenção de influenciar o interlocutor, não apresenta tom 

impositivo, mas sugestivo. 

 

“Obrigado(...), 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seusestados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em brasíliajunto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede. Penso que assim o trabalho se torna mais 

dinâmico. Porque se todas as agências da rede andi 

ligarem para as mesmas fontes...” 

 

O processo de construção do dicionário sobre Bolsões de Pobreza foi 

orientado por um consultor da ANDI, que não “conversava” diretamente com os 

participantes da rede, mas era intermediado por membros da Secretaria 

Executiva. Sua função era explicar quais informações cada agência deveria 

levantar em seu estado. Nitidamente, os e-mails revelavam o papel diferenciado 

que o consultor exerceu no contexto discursivo e que foi legitimado pelos 

membros da rede: ele era o único que não estaria realizando a tarefa de levantar 

as palavras locais, mas, sim, de examiná-las e aplicá-las em uma fase posterior, 

além de ser detentor de um saber específico, o da metodologia da pesquisa. 

Além dele, a Secretaria Executiva também se revelou detentora de um papel 

exclusivo: o de servir de mediadora entre as agências da Rede e o consultor. 

Tanto o papel do consultor, quanto a mediação da Secretaria Executiva são 

explicitados em várias passagens como as que seguem abaixo, em que o 

consultor é representado por X1. A Secretaria Executiva é o sujeito que fala. 

 

(1) 

 “Oi JRs,  

conversei com X1 - que possivelmente irá coordenar o 

processo dessa análise especial - e pedi algumas 

sugestões que podem nos ajudar no fechamento do 
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recorte da pesquisa. Também repassei as 

mensagens que algumas agências enviaram para que ele 

tivesse uma idéia do que estamos discutindo. O que 

precisamos mesmo é delimitar o universo que vamos 

analisar.” 

  
 

(2) 

“Olá menin@s, 

conversei com x1 sobre nossas dúvidas e o retorno é o 

seguinte: 

 1- Podemos fechar o foco da análise em capital, região 

metropolitana e segunda maior cidade do estado mesmo 

com as diferenças identificadas em Manaus e Aracaju. É 

claro que não é a situação ideal, mas na análise global 

nacional é possível separar as (pequenas) diferenças e 

analisar somente o universo comum. (...)” 

 

(3) 

“Pessoas, 

Pelo que percebo, embora a maioria tenha optado pelo 

recorte geográfico levando em conta as informações 

obtidas junto às prefeituras, algumas Agências, como 

y1, y2 e y3 terão dificuldades quanto à utilização deste 

mecanismo. 

Estou tentando falar com o x1 a respeito deste assunto. 

Mantenho vocês informados. 

(...) 

Beijos a todos,” 

 
 

Foi observado também que, mesmo contando com a orientação do 

consultor, as agências da rede se apropriaram do processo e iniciaram um 

discurso argumentativo a favor do estabelecimento de novos parâmetros que 

facilitassem a atividade, como mostra o recorte abaixo, cujo enunciador é uma 
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das agências. Não apenas a postura crítica, mas também o conhecimento dos 

limites e facilidades dos membros da Rede fez com que o emissor da mensagem 

abaixo tivesse a clareza dos obstáculos futuros. O advérbio “certamente” 

utilizado em contexto de futuro indica a visão do participante das condições da 

própria Rede.  

 
  

“...na nossa avaliação, seria mais interessante nesse 

momento trabalharmos apenas com a capital e região 

metropolitana (no nosso caso, cerca de 20 municípios), 

isso delimitaria mais o volume de material a ser 

analisado. De qq forma, certamente teremos dificuldade 

em levantar os dados nas prefeituras, principalmente, 

das cidades menores (...)” 

  
Através do e-mail também se percebeu que, com as especificidades de 

cada região, as dificuldades em construir o léxico representativo de Bolsões de 

Pobreza a partir da delimitação geográfica aumentavam em todas as agências 

com o decorrer do tempo.  

  Em agosto, mês em que a quantidade de mensagens enviadas à lista 

duplicou, houve uma intensificação das dúvidas, ao ponto de solicitarem a 

realização de uma áudio-reunião.  Em setembro, último mês das mensagens 

enviadas sobre o tema Bolsões de Pobreza, ao chegarem a um consenso sobre a 

impertinência da metodologia naquele momento, os sujeitos concordaram em 

suspender a discussão e realizar a áudio-reunião, como mostra a mensagem:  

 

“Oi pessoal,  

 precisamos debater a viabilidade das propostas que 

surgiram e os próximos encaminhamentos. Vamos 

agendar uma áudio-reunião? Proponho sexta-feira 

(10/09), às 10h45. 

  

Temos que discutir com mais cuidado a proposta de 

mudança de cronograma. Hoje, com o acordo (do 
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Conselho Gestor) de que as pesquisas devem sair até 

abril de cada ano, a maioria dos lançamentos já 

acontece entre julho e setembro. Se marcarmos 

lançamentos para segundo semestre, eles podem 

acontecer até o final do ano. E isso pode ser muito ruim 

para o diálogo com a mídia e também para a agenda 

interna das agências. O ideal é tentar evitar atrasos 

nesse cronograma e escolher o tema da pesquisa com 

mais de um ano de antecedência. De qualquer forma, 

vamos concentrar esforços para resolver, pelo menos, as 

principais dificuldades desse ano.  

  

Pauta da áudio: 

1- cronograma das pesquisas 

2- recorte geográfico (como está o levantamento de 

dados?) 

3- metodologia (teste da semana composta/universo 

completo: qual o fôlego das agências?)  

4- alteração do tema para o próximo ano 

 Bom feriado para tod@s!!!bjs,”  

 

 Percebeu-se que a necessidade da áudio-reunião se deu pelo fator tempo, 

como pôde ser observado. A indicação de “mudança de cronograma” é colocada 

logo no início (6ª linha da mensagem) e é seguida por indicadores de prazos 

aparentemente já estipulados anteriormente: “até abril” (7ª e 8ª linhas), “entre 

julho e setembro” (9ª linha); “até o final do ano” (12ª linha). 

Pela quantidade de meses em que o tema Bolsões de Pobreza foi discutido, 

optou-se por analisar o seu desenvolvimento, por meio da lexicometria, em linha 

temporal, ao invés de averiguar a performance dos sujeitos interactantes, como 

realizado com os outros dois temas selecionados para análise desta pesquisa. A 

primeira averiguação foi com o hapax, ou seja, o peso dos blocos de vocábulos 

com apenas uma freqüência. Durante quatro meses, a utilização de um conjunto 

particular de vocabulos ocorreu no primeiro e quarto meses, como indica o 

gráfico 1, que apresenta o comportamento qualitativo da discussão.  
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O gráfico 2 considera todos os vocábulos das variáveis e não apenas seu 

hapax. Ao observá-lo, verifica-se um vocabulário com força temática no primeiro 

mês, uma vez que esse bloco apresenta peso positivo, e uma dispersão do tema 

no último mês, cujo comportamento é o inverso do primeiro. A massa discursiva 

apresenta o emprego de um vocabulário mais próximo à média zero nos meses 

intermediários, significando menor dispersão do tema.  

Se compararmos os gráficos 1 e 2, podemos concluir que a aparente 

coincidência de um “efeito espelho” – blocos com pesos negativos em um 

gráfico, apresentam-se com peso positivo no outro  – é, na verdade, uma 

confirmação do comportamento do tema durante os quatro meses. Longe de 

serem antagônicos, os gráficos são complementares. Houve utilização de  

vocabulários bastante diferentes no primeiro e quarto meses e, neste caso, 

mudança do foco da discussão. Por se tratar da relação tempo/discurso e não 

sujeito/discurso, pode-se dizer que não há mudança de estilo discursivo, mas de 

prumo/rumo da discussão. 

Ao resgatar o histórico do diálogo do tema Bolsões de Pobreza através da 

leitura do conteúdo dos e-mails, percebeu-se que das 54 mensagens registradas 

neste tema, a maior parte se concentrou no segundo e terceiro meses. A baixa 

freqüência de mensagens no primeiro e último meses significou menor 

concentração de vocábulos pertinentes ao tema, o que é revelado nos blocos 1 e 

4 do gráfico 1 que se apresentam com pesos lexicais muito baixo e muito alto, 

respectivamente. Focando a análise nos meses 2 e 3 do gráfico 2, conclui-se que 

o terceiro mês mostra a discussão com variedade de vocabulário particular maior 

em relação ao segundo mês, que enriqueceu, em menor grau, o todo discutido 

com diversificação de vocábulos. De fato, com a leitura dos e-mails, pôde-se 

verificar que, depois de passado o primeiro mês, os sujeitos centraram-se no 

tema da discussão nos dois meses seguintes, período em que se verificou um 

envio maior de mensagens.  
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A diferença entre o segundo e o terceiro mês é a de que naquele a 

discussão girou em torno da explicação da metodologia; neste, o conteúdo das 

mensagens continha os resultados parciais do que já havia sido encaminhado 

pelas agências, ou seja, da tentativa de construir as primeiras listas de palavras.  

 

5.4. Extinção de GECTIPAs 

 

Em outubro, uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho repercutiu 

na Rede ANDI Brasil. Por cinco dias, 17  mensagens  compartilhadas  pela  LISTA  

Gráfico 2 - Comportamento da discussão do tema Bolsões 
de Pobreza em relação ao tempo e à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 1 - Comportamento da discussão do tema Bolsões de 
Pobreza em relação ao tempo e ao hapax 
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trataram do tema Extinção de GECTIPAs–Grupos Especiais de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalhador Adolescente. Após o primeiro e-

mail, enviado pela agência do Mato Grosso do Sul, seguiram-se outras 

mensagens de caráter descritivo, em um primeiro momento; e argumentativo 

em um segundo momento, de modo que, em poucos dias, a discussão 

envolvendo esse tema passou do caráter de levantamento de dados para o de 

mobilização. A história que foi sendo montada e tomando corpo a cada e-mail,  

enviado trouxe um resultado imediato para a Rede: construção coletiva de pauta 

jornalística enviada para os veículos de comunicação nacionais. 

No caso do tema Extinção de GECTIPAs, a análise realizada objetivou 

conhecer o comportamento discursivo dos sujeitos interactantes em relação ao 

tema discutido. Com o resultado obtido, pôde-se visualizar graficamente quantas 

agências da Rede ANDI Brasil interagiram na discussão do tema e a 

qualidade/densidade dessas interações. Os gráficos abaixo não expressam 

quantidade, mas a qualidade do que é dito, em relação ao foco temático, uma 

vez que relaciona os pesos dos léxicos, utilizados pelos sujeitos, com o todo 

discutido. É importante considerar que o tema Extinção de GECTIPAs tratou de 

apuração de fatos, em cada estado brasileiro, para compor uma pauta 

jornalística nacional, o que significa dizer que os conteúdos das manifestações 

dos sujeitos, embora versando sobre o mesmo tema, trouxeram uma 

particularidade de cada agência, fruto de uma situação local.  

Gráfico 3 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação à totalidade dos vocábulos 
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O gráfico 3 ilustra a densidade lexical do discurso de cada agência, 

considerando todos os vocábulos recenseados. Já o gráfico 4 apresenta a 

densidade de vocábulos que foram expressos, por agência, apenas uma única 

vez (hapax) durante todo o período da discussão. Eles permitem visualizar a 

densidade comportamental dos sujeitos em se tratando dos discursos,  além de 

mostrar aqueles que estiveram mais dispersos ou mais focados no tema.  

 Os gráficos nos permitem visualizar também que, dos onze membros da 

Rede, nove participaram da discussão.  No gráfico 3, as agências 4, 5, 6, 8 e 9 

mantém vocabulários centrados em torno da média zero, em relação às demais, 

significando menor dispersão em seus discursos. As agências 2 e 3 apresentam 

maior qualidade discursiva relativa à composição do tema. No gráfico 4 – dos 

pesos lexicais do hapax – o comportamento dos sujeitos é diferente. As agências 

2, 4 e 9 se destacam por apresentarem alto valor de pesos positivos (agência 4) 

e negativos (agências 2 e 9), ou seja, essas agências apresentaram conjunto 

particular de vocabulário. Além disso, notou-se que três das onze organizações 

que interagiram lideraram a discussão, originando cerca de 60% das mensagens 

enviadas, conforme ilustra a tabela 9. 

 

Gráfico 4 - Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs, em relação ao hapax 
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 Após a análise do comportamento dos sujeitos, considerando todo o léxico 

recenseado e seu hapax, foi realizada uma lematização: seleção de palavras que 

apresentassem alta ocorrência em relação às freqüências lexicais observadas e 

que, ao mesmo tempo, servissem para qualificar o objeto discutido. A tabela 10, 

abaixo, foi fruto dessa etapa. Os vocábulos selecionados (mot) melhor 

qualificaram o objeto, além de apresentarem alta ocorrência em relação ao todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às palavras selecionadas foram atribuídos pesos a partir do cálculo do 

desvio reduzido. A partir desse cálculo, dois novos gráficos puderam ser 

construídos com o objetivo de ilustrar o comportamento do discurso dos sujeitos, 

dessa vez, em relação ao vocabulário de maior peso do tema discutido. Nos 

gráficos originados da lematização (5 e 6), observou-se um resultado diferente 

em relação aos dois gráficos anteriores (3 e 4). Destacaram-se, com valores de 

pesos mais próximos ao vocabulário básico lematizado, utilizado na discussão, as 

agências 1, 2, 3, 8 e 9, mesmo estando, três delas, com valores negativos, É 

interessante observar a performance da agência 7 que, ao mesmo tempo em que 

apresentou uma riqueza lexical em relação ao conjunto dos vocábulos que 

compõem a lematização (gráfico 5), também apresenta a maior densidade de 

hapax conforme podemos observar no gráfico 6. Gráfico que, aliás, também 

revela que os vocábulos de freqüência 1 (um) utilizados pela maioria das 

agências, embora diferentes, são praticamente homogêneos em densidade. 

 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

trabalho 21 0 2 4 2 0 3 1 3 6 

fiscalização 12 0 0 0 3 0 4 2 1 2 

gectipas 12 0 3 1 2 0 4 0 0 2 

auditores 11 0 1 0 2 0 5 0 3 0 

drt 11 1 0 1 2 0 0 6 0 1 

fórum-de-erradicação 11 1 0 0 4 0 0 5 0 1 

ministério-do-trabalho 9 1 1 1 2 0 2 0 0 2 

pauta 9 0 5 0 1 0 0 2 1 0 

gectipa 8 0 0 1 3 0 1 2 1 0 

 

Tabela 10 Vocábulos fruto da lematização do tema Extinção de GECTIPAs  

Mot = vocábulo; Occ = ocorrência; T1 a T9=variáveis (sujeitos interactantes) 
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Gráfico 6 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Extinção de GECTIPAs lematizado, em relação ao hapax 
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Gráfico 5 – Comportamento das agências na discussão do tema Extinção 
de GECTIPAs lematizado em relação à totalidade dos vocàbulos 
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Ainda comparando os gráficos 5 e 6 , destacaram-se as posições ocupadas 

pelas agências 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Percebe-se que cada uma delas em um dos 

gráficos foi o espelho de si mesma em relação ao outro gráfico, ou seja, os 

valores dos pesos lexicais assumiram posições opostas. Comparando os gráficos 

3 e 5, que ilustram a massa lexical das agências, considerando, respectivamente, 

todos os vocábulos recenseados e os vocábulos da lematização, pode-se dizer 

que: a agência 1 fez um bom uso de um vocabulário básico bem focado ao tema, 

conforme o gráfico 5, fruto da lematização, embora, no gráfico 3, tenha 

apresentado um vocabulário diferencial (com valores dos pesos lexicais indicando 

pobreza no vocabulário). Isso quer dizer que em relação ao todo vocabular, ela 

não enriqueceu a discussão, mas quando a análise trabalhou com os léxicos que 

melhor qualificaram o tema discutido, a mesma agência se apresentou como 

uma das que mais contribuiu qualitativamente. 

A agência 2 trafegou entre o vocabulário básico e o preferencial nos 

gráficos 5 e 3, respectivamente, o que pode significar uma concentração no tema 

a partir do uso de um vocabulário básico, na análise lematizada, e ainda, a 

contribuição com conteúdo que acrescenta valor ao que está sendo discutido, 

conforme sua performance no gráfico 3. Ao se lematizar a discussão, a agência 3 

passou a ter um vocabulário diferencial no gráfico 5, e não mais preferencial, 

conforme o gráfico 3. De forma contrária, o comportamento da agência 4 indicou 

que a mesma passou para um vocabulário diferencial, gráfico 5, e não mais 

básico, como apresentado no gráfico 3. A agência 5 praticamente se manteve 

com as mesmas características da 4. A agência 7 ocupou bastante e 

positivamente o espaço da palavra (gráfico 5), diferente de seu comportamento 

no gráfico 3 – resultado de um processamento não lematizado dos vocábulos. A 

agência 8 se comportou de forma semelhante à 3 e manteve-se com um 

vocabulário básico no gráfico 5. A agência 9 se mantém praticamente estável, 

próxima à média zero nos dois gráficos, apresentando um emprego normalizado 

dos vocábulos. 

Com a leitura dos e-mails, observou-se que três agências estimularam a 

participação das demais a partir de suas iniciativas discursivas diferenciadas e 

complementares à ação a qual se propunham. Durante toda a seqüência de 

mensagens, notou-se, pelo conteúdo dos e-mails, que as mesmas iniciaram 
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processos: de investigação (agência 6), de repasse das informações (agência 3), 

de estímulo à ação em rede (agência 2). A forma como esses sujeitos 

construíram seus discursos contribuiu para a interação dos demais. A seqüência 

de e-mails abaixo ilustra essa constatação, sendo x2 uma das agências. 

 

(Agência 3) 

“Repassamos a lastimável informação.  

Equipe 

-----Mensagem original----- 

”(...) Conforme previsão, os setores de combate ao 

trabalho infantil das DRTs (GECTIPAS) foram extintos 

pela portaria nº 541, 15/10/2004, publicado no DOU-

Seção 1 pg. 201. O compromisso de levar adiante a 

CARAVANA temos a obstinação de mantê-lo, 

considerando a extrema relevância da atividade. 

Estamos nos articulando para que o evento seja 

marcante para todos nós. O compromisso agora é 

pessoal.  Um abraço.”  

(Agência 6) 

“Amigos, 

dei uma rápida apurada na história da extinção dos 

Gectipas.  

Ao que parece, houve uma redefinição do Ministério do 

Trabalho em relação à atuação dos auditores fiscais nos 

Gectipas, que culminou nessa portaria. em vários 

estados os auditores é quem coordenam o trabalho do 

Grupo especial. Só que eles trabalham por meta de 

fiscalização - individuais e coletivas - e os salários deles 

são vinculados a essas metas (...)se tiver mais infs envio 

pra todos. 

 abs,” 
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(Agência 2) 

“Obrigado x2, 

Concordo contigo, se as agências pudessem apurar a 

pauta Gectipas em seus estados seria bacana. Estamos 

acabando de fazer a apuração aqui em Brasília junto ao 

governo federal - para passar as informações para toda 

a rede.  

 

Penso que assim o trabalho se torna mais dinâmico. 

Porque se todas as  agências da rede andi ligarem para 

as mesmas fontes do ministério do trabalho aqui em 

brasília pode ser mais moroso. Amanhã podemos passar 

todas as pautas rede+andi juntos para termos maior 

impacto. O que acham? Estamos agendados para enviar 

a pauta nacional amanhã pela manhã - pq tá muuuuito 

difícil falar com o governo hoje. 

Abração a todos!” 

 
Como o material textual “pauta jornalística” foi fruto das interações da 

discussão Extinção de GECTIPAs, a última análise  sobre este tema foi a da 

relação desse produto final com o conteúdo dos e-mails enviados. O gráfico 7, 

resultado desse processo de verificação, mostra que a pauta (barra de número 

10), mesmo versando sobre o tema discutido, não foi construída com um 

vocabulário preferencial ou mesmo básico de peso positivo. 

No gráfico 8, a pauta (bloco de número 10) apresenta valor do peso de 

seu hapax negativo, o que indica uma escolha de vocábulos específicos para sua 

construção, utilizados repetidamente. Pode-se dizer que o texto da pauta não foi 

escrito coletivamente durante as integraçõs sobre o tema. A produção do mesmo 

recebeu contribuições dos integrantes da Rede, mas apenas um deles, 

especificamente, escreveu o texto, utilizando-se de vocabulário específico 

repetidamente como mostra o gráfico do hapax (gráfico de número 8) e de 

léxicos próximos ao básico, mas de densidade negativa em relação ao 

vocabulário como um todo. 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Mês composto 

 

 Após a análise do comportamento da discussão sobre Bolsões de Pobreza 

em relação ao seu tempo de duração, e do comportamento dos sujeitos em 

relação ao tema “Extinção de GECTIPAs”, o tema trabalhado em seguida foi Mês 

Composto. O conteúdo da discussão desse tema, assim como o tema anterior, foi 

separado por sujeito, cada qual ocupando o lugar de uma variável no processo 

de lexicometria. Os enunciados abaixo oferecem a noção do modo do discurso 
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Gráfico 8 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística 
(barra nº 10) em relação ao hapax 
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Gráfico 7 - Conteúdo qualitativo das agências e da pauta jornalística (barra 
nº 10) em relação à totalidade dos vocábulos 
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que prevaleceu no debate do tema Mês Composto. Os caracteres y1 e y2 

representam membros de duas agências participantes da rede. 

(1) 

“Oi pessoal, Escrevo p compartilhar uma dúvida com vcs 

e saber como cada agência está procedendo a esse 

respeito. Abraços, y1” 

(2) 

“Essa preocupação de y1 é bem pertinente. como 

estamos fazendo? Nas sessões de corte, temos 

desprezado o restante dos jornais? No nosso caso, 

oproblema pode ser ainda mais sério, não ébj,y2” 

 

Esses dois e-mails iniciaram o recorte temático em questão, que totalizou 

15 mensagens no mês de agosto e 01 no mês de setembro. No decorrer da 

seqüência de mensagens, estavam registrados questionamentos das agências, 

direcionados a toda a Rede, para solução de problemas específicos de cada uma 

delas  relativos ao tema. Abaixo, outros exemplos ilustram essa constatação, 

considerando y3, y4 e y5 representantes das organizações participantes da 

Rede; N, membro da Secretaria Executiva, e P, técnico da ANDI. 

 

(1)  

 

“Oi, y3 e pessoal, 

 

Pelo que entendi do seu questionamento, segue algumas 

observações: 

 

1 – Mesmo que vcs não tenham separado as reportagens 

dos jornais clipados pela ANDI de janeiro a maio, 

acredito que não seja tão difícil buscar as matérias da 
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análise especial, já que o teste do mês composto é feito 

somente em dois ou três dias de cada mês. 

 

2 – Os jornais (clipados pela ANDI ou pelas agências) 

que não possuem seu conteúdo completo disponível na 

Internet terão que ser pesquisados manualmente. O 

resumo inserido no empauta não é suficiente para a 

busca por palavras-chaves.” (...) 

 

 (2) 

 

“Oi y4, 

 

Sendo assim, aqui na z1 nós faremos o levantamento de 

maio, junho e julho (não temos os jornais de janeiro). 

Conversei com a N e com P. Ele ficou de falar com vc a 

esse respeito, mas me disse que o trabalho de seleção 

dos jornais monitorados pela ANDI durante o primeiro 

semestre deveria ser feito por aí. 

 

Enviaremos os dados de Sergipe até o dia 25, sem falta. 

 

Y3” 

 

   (3) 

 

   “Olá p tds, 

 

Gente por aqui, infelizmente, creio q a metodologia do 

mês composto não poderá ser aplicada em Sergipe. Nós 

fizemos a busca das matérias nos dias selecionados de 

maio, junho e julho e obtivemos apenas sete matérias. 

Um número muito pequeno de reportagens para 

construir qq tipo de análise”.(...) 
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(4) 

“y5, 

 

Sem dúvida, apesasr do pequeno número de matérias, 

em nenhum momento discutimos a validade da análise 

especial, nem das problemáticas e possíveis indicações 

de solução surgidas a partir desse levantamento. Com 

certeza, não dá para comparar MG com SE. O que dissse 

foi que, possivelmente, para termos uma quantidade 

mínima de matérias que possibilite uma análise com um 

universo mais amplo. O que apontei como um possível 

caminho, foi fazermos – z1 – um levantamento durante 

todo o ano” (...). 

 

Na troca de e-mails, observou-se a disponibilidade e o interesse dos 

participantes em tentar encontrar respostas adequadas à situação coletiva 

vivida. O contexto de cada agência caracterizou a particularidade dos discursos, 

que é mostrada no gráfico 9 com a diversidade de escolha vocabular observada a 

partir do comportamento gráfico de cada variável (cada agência).  

Na análise da performance dos sujeitos envolvidos na discussão do tema 

Mês Composto, percebe-se que, a partir da primeira ilustração - gráfico 9, 

gerado ao se considerar todos os vocábulos recenseados -, quatro agências (1, 

4, 5 e 6) constituíram um grupo praticamente homogêneo em sua densidade, no 

que se refere aos valores de seus pesos lexicais (negativos). Já as agências 2, 3 

e 7, considerando o mesmo gráfico, formaram um outro grupo de valores de 

pesos lexicais aproximados e positivos. 

Seguindo a análise da dinâmica da discussão desse tema, verifica-se no 

gráfico 10 (hapax) que os mesmos grupos de sujeitos mantiveram, existindo 

apenas uma mudança: enquanto as agências 1, 4, 5 permaneceram com valores 

positivos, a 6 apresentou valor negativo, bem próximo a zero. 
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Gráfico 9 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 10 – Comportamento das agências na discussão do tema 
Mês Composto em relação ao hapax 
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Passando para os gráficos 11 e 12, originados da lematização – cujas 

palavras selecionadas encontram-se na tabela 11 – nota-se que o grupo de 

sujeitos, anteriormente verificado no gráfico 9 é desfeito. Ao aplicar a 

lematizacão, percebe-se, através do gráfico 11, uma mudança de performance 

principalmente nas agências 4, 6 e 7, que passam a ocupar o campo enunciativo 

lematizado de forma contrária ao não-lematizado, ilustrado no gráfico 9. Ou seja, 

as massas lexicais que apresentavam valores positivos, passam a apresentar 

valores negativos e vice-versa.  

Mesmo ocupando um grande espaço no campo enunciativo não 

lematizado, algumas agências se apresentaram bastante dispersas no momento 

em que a discussão é lematizada. A agência 7 passa a ser um exemplo desse 

fato. Comparando seu comportamento nos gráficos 9 e 11, percebe-se que, 

enquanto não se obtinha a densidade do discurso quando lematizado, a agência 

7 ocupava um espaço de peso positivo em relação à totalidade dos vocábulos da 

discussão embora bastante distante do vocábulo básico utilizado. Um olhar 

lançado pela superfície dos textos, permite entender o espaço ocupado 

graficamente pelos sujeitos no campo de enunciação. De fato, tanto a agência 5, 

quanto a 7 não participaram da discussão do tema Mês Composto. Enquanto os 

demais parceiros contribuíram com dúvidas e sugestões, as agências 5 e 7 

repassaram um relatório numérico. 

 

 

 

Tabela 11 – Vocábulos fruto da lematização do tema Mês Composto 

“Mot” = vocábulo; “Occ” = ocorrência; T1 a T7 = variáveis 

Mot Occ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
jornais 15 1 4 0 6 3 1 0 
teste 12 2 3 2 1 1 0 3 
empauta 11 6 3 0 1 0 0 1 
mês-composto 9 2 3 2 0 1 0 1 
número 9 1 2 0 3 0 2 1 
agências 8 0 4 0 2 0 2 0 
análise 7 0 1 0 2 1 2 1 
mês 7 0 2 0 3 1 0 1 
metodologia 7 2 1 0 2 1 1 0 
composto 5 0 1 0 2 1 0 1 
palavras-chaves 5 1 3 0 0 1 0 0 
universo 5 0 2 0 2 0 1 0 
matéria 4 0 0 3 0 0 1 0 
resultado 4 0 0 0 0 4 0 0 
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Gráfico 11 - Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação à totalidade dos vocábulos 
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Gráfico 12 – Comportamento das agências na discussão do tema Mês 
Composto lematizado em relação ao hapax 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos e-mails analisados e das preocupações teóricas levantadas 

ficou evidente que além de servir como instrumento de articulação e difusão de 

informação, a comunicação virtual mediada por computador em rede de 

organizações não-governamentais pode despontar como meio para a construção 

coletiva de conhecimento. Vários fatores favoressem esse papel. Tomando a 

Rede ANDI Brasil como objeto de estudo, os aspectos que contribuem para que 

isso ocorra são: (1) as características da rede e dos sujeitos interactantes; (2) o 

comportamento dos mesmos sujeitos nas discussões dos temas; (3) a dinâmica 

e política comunicacional da rede; (4) o funcionamento, na rede, de parâmetros 

sistêmicos.  

O primeiro elemento que contribuiu para a constituição de um ambiente 

propício para a construção coletiva de conhecimento foi o fato de os sujeitos 

dominarem seus papéis na rede e, conseqüentemente, na lista de discussão e 

construírem atitudes enunciativas adequadas a esses papéis e à situação de 

comunicação estabelecida. Isso favoreceu a interação e o desenvolvimento dos 

temas discutidos em rede sem a ocorrência de qualquer conflito inter-relacional 

que desaprumasse a discussão e/ou a relação entre os sujeitos. 

O significado do meio comunicacional bem como o domínio de sua 

ferramenta, nesse caso, a lista de discussão, implicitamente compartilhados 

entre os parceiros, foram relevantes para que os sujeitos pudessem participar 

das discussões em iguais condições de interação. É importante salientar que esse 

significado não fez parte textualmente das mensagens enviadas. Ele esteve 

subentendido, uma vez que em nenhum momento houve debate sobre o objeto 

“lista de discussão” durante o período pesquisado. De acordo com o histórico da 

Rede, a lista de discussão não foi instituída com características, efeitos e funções 

amplamente estabelecidos; seu significado foi sendo construído a partir de seu 

uso, o que possibilitou a compreensão e apropriação do mesmo por cada 

organização participante ao longo de quatro anos de existência da Rede.  

O discurso institucional interno da Rede ANDI Brasil se materializou e se 

atualizou a cada discussão virtual dos sujeitos. Durante a discussão dos três 
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temas analisados, o tempo disponível para a prática do que se estava sendo 

discutido interferiu na produção do discurso. Aliás, tempo e dessemelhança entre 

os próprios sujeitos foram variáveis definidoras de encaminhamento das ações. 

Pode-se afirmar que o compromisso mútuo implícito nas relações não teria sido 

firmado se os sujeitos envolvidos não estivessem sob um mesmo contexto 

institucional ou não compartilhassem de um mesmo significado.  

Charaudeau considera que o contrato de comunicação, estabelecido 

implicitamente entre os sujeitos interactantes, está regido sob o princípio da 

influência, em que os sujeitos ao se comunicarem visam provocar uma reação 

naquele com quem se comunicam. O contrato de comunicação na Rede ANDI 

Brasil foi constituído com a interferência de um contexto voltado para o 

cumprimento das metas institucionais. Essa característica prevaleceu no discurso 

dos três temas. 

Se o significado das relações, das ações, de seus resultados e do conteúdo 

das interações é compartilhado por todos a um mesmo nível, o grau de 

apreensão dos conteúdos e de colaboração mútua tende a se elevar. Para se 

chegar a um nível de discussão sobre o de Bolsões de Pobreza, por exemplo, em 

que o compromisso com as metas, a qualidade das informações e a capacidade 

de manter a discussão dentro de seu foco eram altos ao ponto de todos 

concordarem em abortar a ação naquele período, foi necessário que as variáveis 

sistêmicas funcionassem bem, a significação partilhada e as competências 

discursivas fossem postas em prática. A suspensão da discussão do tema Bolsões 

de Pobreza na LISTA, após quatro meses de envio de mensagens, não significou 

a incapacidade de alcançar objetivos mediados pela comunicação virtual, mas, 

sim, uma decisão estratégica em decorrência das variáveis “tempo de realização 

da atividade” e “qualidade do resultado final”. Esses fatores, reconhecidos por 

todos os parceiros, foram também indicadores de uma cultura e de um princípio 

constituinte da personalidade institucional da Rede. 

Ainda tratando de características do sujeito e da Rede, pode-se afirmar 

que as competências discursiva, semiolinguística e situacional tratadas por 

Charaudeau como essenciais para a boa efetivação da relação contratual 

puderam ser concretizadas nas interações. Um dos aspectos observados para 

chegar a essa constatação foi a de que os participantes da Rede tinham o 

domínio do contexto em que estavam inseridos, da situação de comunicação que 
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compartilhavam, além do mesmo nível de habilidade de organização do discurso 

e de possuírem saberes comuns aos outros sujeitos – competência discursiva. Os 

sujeitos também estavam aptos para utilizar e reconhecer a forma dos signos 

utilizados na interação – competência semiolinguistica; de reconhecer o parceiro, 

de buscar referências para dar sustentação e credibilidade ao que estava sendo 

compartilhado e de organizar o discurso de modo a provocar uma reação do 

parceiro – competência situacional. 

Considerando rede como sistema, temos que as interações podem ter alta 

ou baixa qualidade a depender da funcionalidade dos parâmetros sistêmicos: 

composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade, organização, 

coesão e coerência. Não apenas as características e o comportamento dos 

sujeitos interactantes afetaram a dinâmica comunicacional da rede, mas a forma 

como a rede funcionou e a política estabelecida para a sua comunicação mediada 

por computador, através da lista de discussão, também foram fatores que 

contribuíram com a qualidade da interação e de seu resultado. Uma das variáveis 

importantes para a efetivação dessa contribuição e que faz parte do conjunto de 

parâmetros sistêmicos apresentados foi a composição da rede. Considerando 

composição como parâmetro que determina o transporte de informação, no caso 

da Rede ANDI Brasil,  todos os sujeitos tiveram o direito de se comunicar com o 

grupo sem a interferência de um moderador ou limite de quantidade de 

mensagens, situação que caracteriza o modelo “all channel network”.  

Embora sem hierarquia entre seus membros, verificou-se uma liderança 

em termos quantitativos da Secretaria Executiva a partir do número de 

mensagens enviadas, e qualitativos a partir tanto da forma de ocupação da 

palavra no campo enunciativo, quanto do modo de organização de seu discurso, 

que se caracterizou por ser orientador e referencial. Aliás, os modos de 

organização do discurso que prevaleceram no campo enunciativo foram o 

descritivo e o argumentativo, permitindo a defesa sutil de posicionamentos, 

sempre abertos à negociação e convocando à participação de todos os 

envolvidos.  

A análise do material e as teorias levantadas possibiitaram avançar em 

conclusões sobre benefícios da utilização do ciberespaço que vão além da 

conexão entre pessoas geograficamente distantes. Ficou claro que as 

características do ciberespaço, plataforma das interações, não foi fator limitante 
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do ato comunicativo, embora, em algumas situações, os sujeitos interactantes 

solicitassem o auxílio de outro meio de comunicação como as áudio-reuniões. 

Muito pelo contrário, a discussão da rede, por intermédio da lista de discussão, 

agregou o valor de arquivo textual ao e-mail, constituindo uma memória 

discursiva material que pode servir de documento de consulta para rever 

alternativas e tomadas de decisões. A virtualidade, neste caso, não impediu que 

as relações se fortalecessem nem que o alcance dos objetivos se tornasse mais 

difícil. A comunicação virtual, no caso da Rede ANDI Brasil, especificamente 

através da lista de discussão, foi fundamental para o desenvolvimento da Rede 

no ano de 2004, tanto como suporte comunicativo, como meio potencial de 

construção coletiva de conhecimento.  

Em relação à função da ferramenta lista de discussão, percebeu-se que a 

mesma serviu não só para vencer a barreira geográfica, mas também para surgir 

como espaço de fluxos de práticas sociais. O significado do espaço virtual, bem 

como sua finalidade se constituiu em saber compartilhado. Construiu-se, no 

ciberespaço e a partir das interações nele realizadas, um conhecimento coletivo 

específico e voltado para a prática social dos próprios sujeitos interactantes. 

Nas seqüências de e-mails que constituíram os temas, algumas variáveis 

interferiram no êxito da comunicação. A funcionalidade sistêmica, presente na 

Rede foi uma delas. O campo enunciativo, nossa matriz de análise, era apenas 

um dos subsistemas funcionando dentro de todo um universo. O resultado da 

prática discursiva revelou também o funcionamento de dois sistemas: o da rede 

e o da comunicação em rede. É a integralidade do universo sistêmico, capacidade 

de geração de subsistemas, que possibilita o subsistema “lista” desempenhar, 

entre várias funções, o de ambiente propício para a construção coletiva de 

conhecimento. 

Outra variável que interferiu na boa interação dos sujeitos foi a 

organização da rede, permitindo que a mesma se desenvolvesse e que os vários 

temas pudessem circular ao mesmo tempo. Foi notado, entretanto, que havia 

uma regra implícita na construção discursiva de cada mensagem enviada, 

relativa ao conteúdo das mesmas: embora houvesse a multiplicidade de 

assuntos, eles quase nunca ocupavam o mesmo corpo de mensagem, ou seja, 

cada assunto ganhava um e-mail próprio. 
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 No caso da Rede ANDI Brasil , o universo do subsistema  lista de discussão 

e dos subsistemas organizações não-governamentais em rede, a coesão e a  

coerência, que dela faziam parte, moldaram sua integralidade e por 

conseqüência sua funcionalidade. A coerência, característica que traz lógica às 

suas partes do sistema, foi sendo construída a partir da fundação da Rede ANDI 

Brasil, de seu planejamento institucional. A formulação de sua missão, objetivos, 

metas e produtos contribuíram mais tarde para a constituição de uma ordem 

psicossocial implícita que interferiu na “relação contratual” dos sujeitos 

interactantes, “parceiros” ao compartilharem das mesmas crenças e saberes 

norteadores da ação em rede. Além disso, a estrutura da rede e sua forma de 

funcionamento e seus princípios também ajudaram a consolidar e difundir uma 

cultura psicossocial entre seus membros. Compartilhando de uma mesma 

identidade, os sujeitos atribuíram significados comuns às atividades 

desenvolvidas, gerando um alto grau de compromisso mútuo. 

Esse compromisso evidenciou a coesão existente no universo, que 

caracteriza um “sistema onde encontramos conexões fortes o suficiente para 

mantê-lo no tempo”. Enquanto o número de conexões existentes na Rede revela 

sua estrutura, a qualidade de seus vínculos revela sua coesão. Coesão esta que 

fortalece a estrutura da rede e indica um certo grau de maturidade funcional. 

 Habermas, Freire e Maturana/Varela defendem que se constrói 

conhecimento a partir de uma interação orientada para ações coordenadas, para 

uma tomada de posição frente a uma determinada situação. A interação torna-

se, assim, o aspecto relacionado à comunicação e à organização em rede que 

facilita a construção coletiva de conhecimento. 

 Considerando a teoria da ação comunicativa de Jugen Habermas, 

orientada para intenções coletivas e a  dialogicidade defendida por Paulo Freire, 

essa comunicação, entretanto tem que estar relacionada à intenção entre 

sujeitos que buscam entendimento comum.  Uma vez que a “ação comunicativa” 

e a dialogicidade são bases para a construção do conhecimento; e que, nesse 

contexto os sujeitos interactantes objetivaram um entendimento comum ou 

resultaram em ação coordenada; pode-se afirmar que durante a interação dos 

sujeitos na lista de discussão redeandi_geral@yahoo.com.br,  houve construção 

coletiva de  conhecimento. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: O CASO DA REDE ANDI BRASIL 
 
 

 
 

95 

 A troca de e-mails, tanto materializou e comprovou saberes diversos e as 

competências dos sujeitos interactantes, bem como serviu de base para a 

construção de outros saberes, entre eles: a atuação articulada em rede; a prática 

do planejamento virtual e execução de fases de pesquisa; as particularidades 

geográficas dos sujeitos como fator de construção de identidade e dinâmica de 

funcionamento; a construção de conceitos para atender a objetivos específicos. 

Concluiu-se também que as performances discursivas dos nós da rede (as 

organizações parceiras) variaram em decorrência do tema abordado, o que quer 

dizer que a participação não é homogênea. De uma forma geral, a ocupação 

quanti-qualitativa do espaço comunicacional das agências representou o esforço 

de cada uma em construir entendimentos e práticas comuns, considerando, 

especialmente, suas dessemelhanças e limitações.  

 Em relação à ocupação da palavra no campo enunciativo, materializado 

nos gráficos gerados pela lexicometria, obtivemos dois tipos de macro 

resultados. O primeiro originado da observação do comportamento da discussão 

de um tema em relação ao tempo. O segundo originado da análise da 

performance de cada sujeito (em seus discursos) também em relação ao tempo. 

 No primeiro caso, resultado do tratamento do tema Bolsões de Pobreza, os 

gráficos revelaram que a Rede introduziu o tema a ser dicutido, concentrou-se 

em seu desenvolvimento e finalizou a discussão em quatro meses. O 

comportamento gráfico do discurso da Rede confirma a sequencia desses passos: 

enquanto que o primeiro e último meses são marcados graficamente pela pouca 

concentração de vocábulos básicos do tema (distantes da média zero, 

representado os momentos de introdução e finalização), os meses intermediários 

(período de desenvolvimento do tema em que os sujeitos estão mais focados no 

mesmo) se apresentam graficamente bem mais próximo à media zero.  A 

capacidade conclusiva da Rede é observada com este resultado gráfico, mas 

também com a contextualização do discurso obtida por meio da leitura das 

mensagens. No segundo caso, resultado do tratamento dos temas Extinção de 

GECTIPAs e Mês Composto, os gráficos revelaram a diversidade do 

comportamento discursivo dos sujeitos diante dos temas. A densidade vocabular, 

apresentada no resultado da lexicometria, que se materializa na forma de 

ocupação da palavra dos sujeitos durante as discussões terminaram por revelar 

participantes em grupos de discursos ora semelhantes, ora diferentes, ora em 
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maior densidade de participação, ora em menor. Também se chega à conclusão 

de que as performances dos sujeitos variaram de acordo com o tema discutido. 

Esse fato sugere que o modo de organização do discurso, bem como a 

participação dos membros não estiveram relacionados às formas concretas do 

ambiente comunicacional, o ciberespaço ou à utilização dos códigos lingüísticos 

da cibercultura, mas a fatores e contextos pessoais do comunicante ou 

institucionais da ONG a qual representavam. 

 Ao final do tratamento dos dados e análise dos resultados, esta pesquisa, 

além de confirmar a hipótese de que a comunicação mediada por computador 

entre organizações não-governamentais traz outras vantagens além de 

articulação e disseminação de informação, também serviu para compreender em 

que ambiente pode surgir construção coletiva de conhecimento, ainda que este 

ambiente não tenha sido criado com a intenção de promover o conhecimento, 

mas de servir de plataforma para práticas sociais. Preocupou-se aqui não com o 

processo individual dos sujeitos, mas com a analise de alguns elementos que 

facilitassem a construção do conhecimento em coletivo.  

 A primeira preocupação teórica foi a de fundamentar a conexão entre 

construção de conhecimento e interação comunicacional. Foi possível também 

desenvolver base teórica para a análise de discurso, uma vez que o objeto 

estudado se materializava em textos, e para a concepção de rede, considerada 

aqui como sistema. Além disso, a lexicometria foi utilizada como tratamento 

quanti-qualitativo dos dados textuais o que permitiu uma perspectiva objetiva 

dos resultados, acompanhada de sua contextualização por meio da leitura das 

mensagens.  

 Uma das maiores dificuldades durante a realização desta pesquisa foi a 

escassez de teorias desenvolvidas sobre o tópico “comunicação virtual e 

construção de conhecimento” em ambiente não educacional. Esta pesquisa, 

longe de esgotar a investigação sobre comunicação virtual e grupos organizados 

da sociedade civil, serve como contribuição a outras reflexões a respeito dessa 

prática e de seus potenciais benefícios. 
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