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RESUMO 
 

MELO, P. Uma perspectiva semiótico-interacional da emergência e manutenção de redes 
sociais na Internet. 2007. 117 f. Dissertação (Mestrado) – Pós-graduação em Psicologia Cognitiva, 
Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2007.  

O aumento do número de usuários de softwares sociais e de serviços na Internet voltados à 

montagem de relações entre as pessoas foi notável nos últimos anos. Se por um lado a investigação 

de fenômenos complexos a partir da metáfora de redes – conjunto de nós conectados por links em 

que os nós podem ser pessoas, grupos ou outras unidades – tem se mostrado importante, os estudos 

realizados até o momento sob esta perspectiva não têm dado conta da complexidade inerente à 

emergência e manutenção de redes sociais. Diante deste cenário, este estudo teve como objetivo 

propor um modelo alternativo de investigação de redes sociais, por levar em conta o conteúdo das 

interações discursivas entre usuários de um serviço de construção de redes sociais na Internet. Para 

tanto, empregamos princípios da perspectiva de redes e o método da Análise de Conteúdo para 

construir “grafos” das interações emergentes em tópicos de discussão no ambiente Orkut 

(www.orkut.com). A perspectiva de redes contribuiu com considerações acerca dos aspectos 

estruturais dos grafos e a Análise de Conteúdo, por sua vez, permitiu a investigação semiótica das 

trocas enunciativas entre os usuários, resultando em elaborações sobre os destinos das mensagens, 

os tipos de interações, e os temas envolvidos nas discussões. Em conclusão observou-se que os 

processos de emergência e manutenção de redes sociais apresentam características singulares de 

acordo com a situação observada. Esta singularidade é o resultado da interação de diversos 

elementos atuantes no desenvolvimento deste fenômeno complexo. Entretanto, foram identificados 

padrões acerca da direção dos links, da forma como os nós interagiram entre si e da função 

desempenhada pelos nós. Ao final do estudo foram discutidos avanços e limitações do modelo 

proposto e levantadas questões a serem investigadas em trabalhos futuros.  

Palavras-chave: interação social, redes sociais on-line, Análise de Conteúdo e trocas enunciativas.  
ABSTRACT 

 



MELO, P. A semiotic-interactive approach of social networks´ emergence and maintenance. 
2007. 117 p. Thesis (Master in Science) – Pós-graduação em Psicologia Cognitiva, Universidade 
Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2007.  

The increasing number of social software’s users and services in the Internet for the construction of 

relations among people was notable in recent years. On one hand, the investigation of complex 

phenomenon through the metaphor of networks – set of node linked by connections in which nodes 

may be people, groups or other units – has shown importance, on the other hand the studies carried 

through until the moment under that perspective have not taken in account the inherent complexity 

of the emergency and maintenance of social networks. Given this scenario, this study had as 

objective to consider an alternative model for the investigation of social networks, taking in account 

the content of the discursive interactions among users of a service intended to build social networks 

in the Internet. For that aim, we have used principles from the networks studies and the method of 

Content Analysis to build “graphs” of the emergent interactions in discussion topics in Orkut 

(www.orkut.com). The perspective of networks contributed with observations concerning the 

structural aspects of the graphs and the Content Analysis allowed the semiotic investigation of the 

stating exchanges among the users, resulting in elaborations of the messages destinations, the types 

of interactions, and subjects mentioned in discussion topics. In conclusion it was observed that the 

processes of emergency and maintenance of social networks present singular characteristics 

according to the observations. This singularity is the result of the interaction of diverse elements 

during the development of this complex phenomenon. However, patterns have been identified 

concerning the links directions, the way nodes had interacted among themselves and the function 

performed by nodes. At the end of the study, advances and limitations in the proposed model were 

discussed and questions were raised to be investigated in future works.  

Keywords: social interaction, on-line social networks, Content Analysis and stating exchanges.  
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"Do one thing every day that scares you."  

Eleanor Roosevelt  

1 Introdução  

Na última década tem-se testemunhado um crescimento significativo no número de usuários 

na Internet. Dados recentes dão conta que 32 milhões de brasileiros têm acesso à rede mundial de 

computadores (CARPANEZ, 2005). Esta incrível popularização do acesso, entre outros aspectos, 

deve-se também à diminuição dos custos dos equipamentos necessários (computador, linha 

telefônica, entre outros) para o acesso à rede mundial de computadores. Nos últimos cinco anos, a 

revolução em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) resultou em inovações que estão 

tendo efeitos cada vez mais visíveis. Estas tecnologias afetam não somente como as pessoas 

trabalham, mas também gera reflexos no entretenimento, nos modos de educação e, ainda, com 

quem as pessoas interagem presencial ou eletronicamente (NIE e ERBRING, 2005).  

Sobre a Internet é possível dizer que uma característica fundamental sua diz respeito à 

inexistência de uma instituição que possua o controle central sobre o conjunto de elementos que 

compõem a rede formada pelos computadores conectados. Pode-se creditar em grande parte a esta 

configuração descentralizada a forma como se desenvolveram a maior parte das aplicações 

existentes na rede mundial de computadores (JOHNSON, 2001). Esta configuração também é 



responsável pela comunicação interpessoal livre estimulada na Internet. Os princípios que norteiam 

a topologia da Internet e sua infra-estrutura é a chave para entender desde as suas aplicações de 

comunicação mais simples, como o e-mail, até as formas mais complexas de interação on-line entre 

pessoas. Uma rede sem um poder único e central não apenas permite, mas estimula a comunicação 

interpessoal. Por outro lado, esta mesma topologia permite que a Internet seja usada como um meio 

de comunicação “um-paramuitos”, semelhante a meios de comunicação de massa como o rádio ou a 

televisão. (LIMA, 2004).  

A forma como se desenvolveu a maior parte das aplicações existentes na Internet pode ser 

em parte explicada pela configuração descentralizada da Internet. Além disso, a dificuldade 

enfrentada pelas instituições públicas e privadas em pensar uma estratégia para deter a disseminação 

da cópia “ilegal” de música e outros conteúdos digitalizados através da Internet se deve à infra-

estrutura em rede que garante a ausência de um controle eficiente, neste caso, sob os conteúdos 

trocados entre os usuários.  

A rede constituída pela troca de arquivos de música no formato MP3 é outro fenômeno 

ocorrido nos últimos anos e que teve como palco a Internet. Assim como ocorreu com outros 

movimentos surgidos na World Wide Web (WWW), a troca intensa de arquivos MP3, via rede P2P
2

, 

entre usuários da Internet modificou para sempre o mercado da música no mundo inteiro. Tais 

modificações permitiram, por exemplo, o surgimento de um novo mercado de venda de música 

através de arquivos em MP3 ou o lançamento e divulgação de material musical também através da 

malha formada pela Internet (LIMA, 2004). O envio de e-mails para milhões de pessoas em poucas 

horas, sem a autorização de nenhuma instituição –  

2  

“O P2P ou Peer-to-Peer é uma tecnologia para estabelecer uma espécie de rede de computadores virtual, onde cada estação possui capacidades e 
responsabilidades equivalentes.” (WIKIPEDIA, 2007a).  

que atue como uma entidade que exerça algum tipo de restrição ou censura – se deve àquela mesma 



infra-estrutura característica da Internet.  

Em paralelo ao aumento do número de pessoas acessando a Internet encontra-se o 

crescimento em número e em variedade de serviços disponíveis para este contingente de usuários na 

rede mundial de computadores. Dentre esses serviços merecem destaque os chamados softwares 

sociais. Estes programas de computador têm como finalidade aproximar as pessoas, conectá-las e 

torná-las agentes colaborativos através do uso de uma rede de computadores, resultando, assim, na 

criação de espaços compartilhados e interativos (WIKIPEDIA, 2005).  

Os softwares sociais mais utilizados atualmente são os sistemas de mensagens instantâneas, 

blogs e serviços como o Orkut 
3 

e Friendster que exploram a noção de “seis graus de separação” 

para fins de construção de redes sociais de diversos tipos (GRADMAN, 2005). A partir de 2002, o 

Friendster apareceu no cenário das principais inovações disponíveis na Internet nos anos recentes. 

Em geral, o funcionamento destes serviços baseia-se na construção pelos usuários de perfis com 

informações verdadeiras ou não ao seu respeito e na busca por conexão entre os usuários. Em cada 

serviço há funcionalidades que não são encontradas em outros sistemas, mas em geral estas 

funcionalidades têm como objetivo facilitar a interação entre as pessoas.  

De modo semelhante ao que aconteceu com os demais serviços que envolvem interação 

entre pessoas na Internet, as redes sociais têm estado no centro de um fenômeno que envolve 

números expressivos ao redor do mundo, atraindo usuários experientes e iniciantes de computador. 

De modo especial, o Orkut tem causado um grande sucesso entre usuários brasileiros. Tal sucesso 

reflete-se também no fato de que apesar de ser um serviço  

3 

www.orkut.com  

desenvolvido e hospedado nos EUA, o Brasil é o país com mais usuários cadastrados no Orkut.  

Além do Orkut diversos outros serviços com fins bastante semelhantes têm sido 

desenvolvidos. Em 2003, um site chamado MySpace foi lançado. Desde então, MySpace atraiu 



mais de 116 milhões de membros ao redor do mundo, contribuindo para fazer das redes sociais on-

line um fenômeno cultural global e um grande negócio do ponto-de-vista financeiro. Em todo o 

mundo, estima-se que mais de 250 milhões de pessoas usam regularmente algum serviço de rede 

social on-line. Para citar apenas alguns números que ilustram a importância de tais serviços, em 

2006, Rupert Murdoch, um empresário australiano, pagou US$ 580 milhões por MySpace. Em 

outubro do mesmo ano, Google pagou US$ 1.65 bilhões por YouTube, um outro serviço on-line em 

que as pessoas disponibilizam e acessam arquivos de vídeos. Facebook, por sua vez, foi lançado em 

fevereiro 2004 por um estudante de 19 anos de Harvard University que queria criar um registro on-

line dos estudantes. Atualmente o serviço conta com a presença de 10 milhões de usuários 

registrados e está atraindo ofertas de US$ 1 bilhão (BOWLEY, 2006).  

Com o crescimento do MySpace, outros serviços surgiram. Um exemplo destes sites é Bebo, 

que se lançou oficialmente como uma rede social em julho 2005 e tem hoje aproximadamente 27 

milhões de membros. Na China, QQ tem mais de 78 milhões usuários. Cyworld, na Coréia do Sul, 

tem aproximadamente 19 milhões de membros, ou mais que um terço da população do país. Outros 

serviços focalizaram a construção de redes para grupos sociais específicos. Nessa direção, LinkedIn 

ajuda executivos a manter contato com outros profissionais e tem sido utilizado como uma 

ferramenta importante na busca por emprego. (ibid., 2006).  

Com vista a este fenômeno de repercussão mundial, ao longo deste trabalho foram 

realizadas observações acerca das ações dos usuários em um serviço de rede social. De modo 

particular foram formuladas questões relativas às interações realizadas entre usuários do Orkut, em 

sua seção de Fórum. É de especial interesse para este trabalho a idéia de que a comunicação 

realizada através do computador pode ser muito eficiente no processo de estabelecimento de laços 

sociais ao facilitar sua manutenção. Desta maneira, um simples comentário em um blog ou fotolog, 

um e-mail, uma breve conversa em um software de conversação instantânea ou uma mensagem 

postada em um tópico do Orkut e já se pode falar no estabelecimento e/ou manutenção de um laço 

social, mesmo que momentâneo e frágil. Um laço social da forma como é compreendida aqui, 



portanto, não requer que haja entre as pessoas um relacionamento presencial e duradouro.  

Neste sentido, investigar as trocas enunciativas que permitem a emergência de contatos 

sociais no Orkut é mais uma maneira de propor e tentar responder questões relevantes para entender 

o papel desempenhado pela tecnologia on-line na Comunicação Mediada por Computador (CMC) e 

na construção de redes sociais de usuários. Ao longo deste trabalho será apresentado um modelo 

para a investigação das interações realizadas entre os usuários do Orkut a fim de elaborar 

considerações a cerca do complexo fenômeno interativo emergente nestes ambientes virtuais. De 

forma mais específica, pretendeu-se investigar, por um lado, aspectos ligados à própria estrutura da 

rede emergente das interações (representada por um grafo) entre usuários em tópicos do Orkut. Por 

outro lado, propôs-se ainda abordar qualitativamente os tipos de conexões estabelecidos entre os 

usuários em interação. Desta forma, será possível adicionar à tradicional forma dos estudos sobre 

redes (essencialmente estrutural, estática e quantitativa) um formato de investigação preocupado 

com os aspectos semióticos que representam conteúdo crucial para o estabelecimento e 

entendimento das referidas conexões entre usuários.  

Conforme afirma Recuero (2004), “para ir além dos atributos individuais e considerar as 

relações entre os atores sociais, a análise das redes sociais busca focar-se em novas ‘unidades de 

análise’, tais como: as relações (caracterizadas por conteúdo, direção e força), os laços sociais (que 

conectam pares de atores através de uma ou mais relações), a multiplexidade (quanto mais relações 

um laço social possui, maior a sua multiplexidade) e a composição do laço social (derivada dos 

atributos individuais dos atores envolvidos)” (p. 4).  

Em contraposição a certos estudos, Recuero (2004) vem reforçar a importância de se 

investigar o caráter processual envolvido no fenômeno interativo estudado pela abordagem de redes. 

De acordo com a autora o modelo teórico de Barabási (2003) é reducionista por vislumbrar as redes 

constituídas por conexões iguais, sem diferenciar, portanto, a qualidade desses links e suas 

conseqüências para a estrutura da rede social. A autora ainda chama a atenção para o fato de que os 

modelos propostos por Watts, e Erdös e Rényi também não deixam espaço para que se analise a 



qualidade das interações. “Preocupados com a dinâmica e as propriedades estruturais das redes, 

todos [aqueles modelos citados] parecem ter se esquecido que essas propriedades são 

intrinsecamente determinadas pelas interações em si, que geram ou destroem conexões. Como 

Watts (2003) afirmou, não há redes ‘paradas’ no tempo e no espaço. Redes são dinâmicas e estão 

sempre em transformação.” (ibid., 2004, p. 18).  

A perspectiva semiótica ganhou relevância neste trabalho, pois nele buscou-se desvendar, 

via os métodos da Análise de Conteúdo, os significados nas mensagens postadas pelas pessoas e 

não apenas se deter aos elementos lingüísticos (substantivos, pronomes etc.) encontrados nas 

mensagens (abordagem comumente adotada por pesquisadores em CMC). Quanto à unidade de 

análise, o conteúdo semiótico do discurso encontrado nas mensagens enviadas pelos usuários foi a 

unidade mínima de interesse sobre a qual esta investigação focou sua atenção.  

Dado este panorama geral, este trabalho pretendeu: (I) realizar observações de oito tópicos 

de comunidades do Orkut com o objetivo de criar grafos que representassem tais interações; e (II) 

realizar a análise do conteúdo discursivo presente nos comentários publicados pelos usuários a fim 

de qualificá-los de forma a adicionar à perspectiva estrutural (objetivo I) um ponto de vista 

qualitativo que aponte para a complexidade envolvida nas interações entre os usuários. Por fim, os 

dois objetivos acima resultaram num outro objetivo de (III) propor e avaliar um novo modelo para o 

estudo de redes sociais na Internet.  

Para que se alcançasse o primeiro objetivo foi construída uma representação gráfica da rede 

das interações – em que os nós funcionaram como a representação de cada mensagem enviada pelos 

usuários e os links entre os nós representavam as conexões entre os comentários que um sujeito fez 

em referência a um outro comentário – em um tópico. Deste modo, a perspectiva de redes auxiliou 

esta investigação ao inspirar a análise da rede formada pelas mensagens de usuários em interação.  

Através da Análise de Conteúdo foi possível, primeiramente, identificar o sentido das 

mensagens criadas pelos usuários. Identificado o sentido da mensagem, foi possível visualizar o(s) 

destino(s) das mensagens, visto que muitas vezes o destinatário não estava explícito nas mensagens. 



Foi aquele método de pesquisa que permitiu ainda identificar os temas explorados nas mensagens e, 

assim, observar nos tópicos persistentes
4 

como se comportam os temas abordados ao longo do 

tópico. Deste modo, foi observar a manutenção da temática inicialmente abordada ou, em caso 

contrário, a emergência de outros temas e sua passagem a assumir uma posição de destaque.  

Em relação ao terceiro objetivo, neste trabalho buscou-se superar algumas limitações 

encontradas em estudos tradicionais realizados por teóricos de redes. Nestes estudos pouca atenção 

tem sido dispensada à riqueza e variabilidade encontrada nos fenômenos estudados. Particularmente 

em fenômenos complexos como as interações que emergem em redes sociais,  

Tópicos persistentes é uma definição do autor para tópicos que recebem uma elevada participação dos membros de uma 
comunidade. De acordo com observações realizadas ficou definido que tais tópicos apresentam 20 postagens ou mais.  

uma investigação que não leva em conta a diversidade própria de tais fenômenos, estará 

desconsiderando a parcela mais preciosa de seu objeto de estudo.  

É necessário deixar claro que este trabalho não teve entre seus objetivos elucidar o 

complexo fenômeno das interações em comunidades virtuais. Pelo contrário, pretendeu-se dar 

prosseguimento a um vasto campo de pesquisa em CMC com a identificação de elementos que 

desempenham um papel importante nas interações em um ambiente virtual. Além disso, acredita-se 

que este trabalho traz uma contribuição valiosa ao campo de estudo dos fenômenos em rede ao 

efetivamente utilizar uma análise claramente preocupada com os aspectos semióticos envolvidos 

nas interações emergentes em comunidades virtuais.  

Esta dissertação é parte do projeto de pesquisa desenvolvido, em nível de mestrado, pelo 

autor deste documento sob a orientação do Professor Luciano Meira no programa de pós-graduação 

em Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco. No restante do trabalho 

encontram-se as seguintes seções: na seção 2, será discutido o conceito de redes à luz de alguns 

estudos desenvolvidos até o momento e uma breve revisão da literatura nesta área será apresentada; 

na seção 3 será apresentado o Orkut, serviço para a formação de redes sociais on-line investigado 



neste trabalho, e alguns aspectos relevantes daquele website serão discutidos; a seção 4 é dedicada à 

apresentação e discussão metodológica proposta pela abordagem da Análise de Conteúdo; a seção 5 

é dedicada a uma discussão acerca das decisões metodológicas tomadas durante este estudo; na 

seção 6 são apresentados e discutidos os resultados obtidos com esta investigação; e, finalmente, na 

seção 7 são apresentadas as conclusões elaboradas pelo autor a partir deste estudo e possíveis 

trabalhos que serão desenvolvidos no futuro. Em seguida são apresentadas as referências para a 

bibliografia utilizada neste estudo.  
“What the science of networks can do, even now, is give us a different way to think about the 
world, and in so doing help us shed new light on old problems.”  

(Watts, 2003, p. 16)  

2 A noção de rede e suas implicações  

Recentemente pesquisadores têm realizado estudos demonstrando que em grande parte é 

verdadeiro afirmar que estamos inseridos em um mundo de redes. Nossa existência física é baseada 

em várias redes biológicas, tais como: redes formadas por moléculas químicas e redes constituídas 

por células. Redes tornaram-se uma noção central nos tempos atuais e a explosão de interesse nelas 

já é um fenômeno social e cultural. A abordagem para a compreensão de certos fenômenos a partir 

da metáfora de redes tem sido crucial para a compreensão das relações complexas do mundo ao 

nosso redor (RECUERO, 2005; BARABÁSI, 2003).  

Uma rede ou sociograma pode ser definida como um conjunto de nós conectados (Figura 1), 

em que estes nós podem ser pessoas, grupos ou outras unidades, e as ligações podem ser simétricas 

ou assimétricas. A análise de redes sociais baseia-se no pressuposto da importância das relações 

entre unidades que interagem. Assim, as relações definidas como ligações entre unidades 

constituem componente fundamental da perspectiva de redes. O que torna estas redes complexas 

não é somente seu tamanho, mas também a interação da arquitetura (a topologia formada pelas 

conexões da rede) com a dinâmica (o comportamento dos nós individuais da rede), que causam 



estados globais e comportamentos emergentes (SPORNS et al., 2004; CHURCHILL e 

HALVERSON, 2005).  

 
Figura 1. Estrutura de uma rede. Os pontos em cinza são os nós e os traços em preto são as conexões (adaptado de 
Wikipedia, 2005).  

A figura 1 acima poderia representar redes de diversos tipos. Por exemplo, aquela rede 

poderia ser constituída por computadores interligados em um determinado setor de uma empresa. 

Cada ponto azul, então, representaria um computador daquela sessão da empresa. Os traços ou 

links, em preto, representariam a ligação que existe entre alguns dos computadores. No tipo de 

representação gráfica como este ilustrado pela figura nota-se que não há qualquer diferenciação 

entre os nós e links. Eles são todos iguais de acordo com o grafo, no entanto, isto não quer dizer 

que de fato, neste caso, todos os computadores e suas conexões são de um mesmo tipo. Este e 

outros aspectos das representações em rede serão discutidos em maiores detalhes adiante neste 

trabalho.  
2.1 Um breve histórico da Internet  

A Internet possivelmente se constituiu nos tempos atuais como um dos melhores exemplos 

de um fenômeno que pode ser apropriadamente abordado através da noção de redes. A Internet se 

destaca pela magnitude das repercussões que gerou em diversos âmbitos da vida diária das pessoas 

em geral. As primeiras redes de computadores surgiram por volta de 1969 e eram voltadas para fins 



militares. Em seguida, por volta de 1984, ela passa a ter uso acadêmico entre universidades dos 

EUA. Em 1993, a famosa Web comercial tem início e nos últimos 12 anos o uso da Internet se 

diversificou de tal modo que não é mais possível delimitar seu uso a uma área específica, como 

aconteceu em seus primórdios (LEINER et al., 2005). Nos tempos atuais o uso da Internet encontra-

se presente na área acadêmica, militar, educacional, empresarial, de lazer, entre várias outras. O 

número de usuários é um dado que pode demonstrar a grande inserção de pessoas e a rapidez com 

que a rede mundial de computadores tem se popularizado na sociedade em geral. De acordo com 

dados do Internet World Stats (2007), o número de usuários da Internet gira em torno de 1,1 bilhão.  

Em termos mais específicos, a Internet revolucionou o uso do computador e o mundo das 

comunicações de forma inédita e irreversível. A Internet disponibiliza uma tecnologia com a 

capacidade de transmissão de dados ao redor do mundo (world-wide) sendo, portanto, um 

mecanismo valioso para a disseminação de informação e um meio privilegiado que permite a 

colaboração e a interação entre indivíduos através de seus computadores, independentemente da sua 

posição geográfica. Portanto, a Internet se constitui tanto como uma coleção de comunidades quanto 

uma coleção de tecnologias, ambas interligadas. Sua influência alcança não somente as áreas 

técnicas associadas à TIC, mas também toda a sociedade, ao dirigi-la de modo acelerado a um uso 

crescente de ferramentas conectadas à Internet a fim de realizar transações comerciais, operações 

diversas e adquirir informação (LEINER et al., 2005).  

Talvez a principal função da Internet atualmente esteja associada à comunicação. Neste 

sentido, a Comunicação Mediada por Computador (CMC) tornou-se uma importante área de estudo 

nos últimos anos, atraindo a atenção de pesquisadores ao redor do mundo. Dentre os estudos desta 

área podemos citar aqueles que envolvem a comunicação por e-mail (SACK, 2000), em salas de 

bate-papo (DE OLIVEIRA, 2006) e interação mediada por computadores (MELO, 2005). Há ainda 

estudos que investigam as interações desenvolvidas através de grupos que realizam partidas de 

jogos de computador via rede de computadores (DUCHENEAUT; e MOORE, 2004), ou interações 

através de listas de discussão (NEWMAN, 2002). Em todos esses estudos, está-se tratando da 



comunicação entre duas ou mais pessoas ligadas através da tecnologia baseada em computadores 

conectados.  

Nos últimos dez anos, a CMC tem sido vista como uma ferramenta revolucionária de 

suporte à educação. Entre as vantagens importantes dessa tecnologia está a remoção das limitações 

do tempo e do espaço. As potencialidades assíncronas destas ferramentas permitem a aprendizes 

algum controle do tempo de resposta em comunicações on-line. Dessa forma, essas ferramentas 

propiciam ricas oportunidades para a aprendizagem e processamento reflexivo de informação. A 

interatividade combinada à natureza assíncrona da CMC deveria incentivar estudantes a refletir, 

expressar suas idéias e aprender a partir dos conteúdos que emergem da interação. Adicionalmente, 

este formato de comunicação fornece um registro permanente dos enunciados e demais produções 

dos participantes para reflexão e debate futuros. Quando os comentários dos participantes são 

registrados, eles podem ser reutilizados mais tarde como uma ferramenta de instrução para exercitar 

respostas previstas e padrões de discurso, como também fornecer um registro durável da discussão 

no grupo.  

Como resultado desta penetração maciça da Internet na sociedade, diversas repercussões 

têm sido observadas. As relações entre as pessoas mudaram significativamente depois que o acesso 

aos computadores conectados em rede tornou-se mais popular. Dentre essas modificações podemos 

citar o surgimento e ampliação do uso de ferramentas baseadas na Internet para fins de “encontro 

virtual”. Estes mecanismos que inicialmente se caracterizavam apenas pelo diálogo escrito entre os 

usuários do serviço foram ao longo do tempo sendo aprimoradas e hoje em dia já assumiram formas 

diversas. Atualmente pode-se falar em ferramentas síncronas, assíncronas, com a utilização de fotos 

digitais, voz e imagem em tempo real. Por já estarem bastante inserida no cotidiano de uma 

quantidade importante de pessoas a inacessibilidade da tecnologia a uma parcela grande da 

população fez surgir o fenômeno da exclusão digital. Devido a este tipo de exclusão, há um 

percentual grande de pessoas mundo afora que não tem acesso às facilidades que a Internet dispõe. 

Esta exclusão acaba por deixar estas pessoas mais uma vez à margem de um processo importante 



em seu potencial de criar oportunidades de crescimento cultural da humanidade.  

2.2 Os estudos sobre redes  

A perspectiva de redes
5 

não focaliza os atributos das unidades autônomas, as associações 

entre estes atributos individuais ou a utilidade de um ou mais desses atributos  

5  

Até o momento os pesquisadores de redes sociais têm concordado que não é apropriado falar em uma "teoria de redes 
sociais" já que o conceito de redes pode ser empregado em diversas teorias sociais, necessitando de dados empíricos 
complementares, além da identificação dos elos e relações entre indivíduos. (MARTELETO, 2001).  

com o objetivo de predizer um outro (BARBOSA; BYINGTON; STRUCHINER, 2000). Esta 

perspectiva entende as características das unidades como propriedades emergentes dos processos 

interativos e focaliza as propriedades dos sistemas relacionais – compostos pelas unidades – em si. 

Quando os teóricos de redes sociais estudam as ligações entre duas pessoas, por exemplo, eles 

interpretam também o funcionamento das conexões à luz das relações entre essas duas pessoas com 

membros de outras comunidades. (ibid., 2000). Neste sentido, não é possível falar de um nó sem 

levar em consideração os demais nós que se encontram associados a ele.  

No estudo de redes as ligações relacionais entre os atores e os efeitos gerados por estas 

interações são posicionadas em primeiro plano, enquanto os atributos individuais dos atores se 

encontram em segundo plano. O conceito de rede enfatiza o fato de que cada indivíduo tem ligações 

com outros indivíduos; cada um dos quais, por seu turno, está ligado a alguns ou a muitos outros, e 

assim por diante, constituindo um emaranhado de conexões que, em certos casos, pode não ter 

limites claros. Este atributo de um sujeito estar conectado a outro, caso visto a partir de uma 

perspectiva macroscópica permitirá a visualização de uma rede (grafo), com seus nós e ligações 

(links). Por entenderem as unidades como estando sempre numa posição em relação a um 



semelhante, as perspectivas teóricas que trabalham com as idéias de redes têm como pressuposto 

fundamental que as unidades não agem independentemente umas das outras, pelo contrário, estão 

constantemente influenciando umas às outras.  

Uma contribuição importante dos estudos em redes é a tentativa de modelização dos 

fenômenos investigados. Esta modelização permite a formulação de teoremas que reflitam os 

padrões de comportamentos encontrados no fenômeno em estudo. Com a observação de padrões ao 

longo do tempo é possível conceber algoritmos matemáticos que apontam para resultados 

probabilísticos a respeito dos comportamentos futuros do sistema estudado. Devido aos objetivos 

deste projeto tais algoritmos não foram abordados, todavia alguns autores (BARABÁSI, 2003; 

SCHARNHORST, 2005) já publicaram interessantes trabalhos científicos explorando fenômenos 

complexos e desenvolveram algoritmos a partir de observações realizadas.  

No entanto, um ponto negativo encontrado nos estudos sobre redes baseia-se na crítica 

encontrada na literatura em referência à pouca atenção dispensada à variabilidade possível de ser 

observada entre os nós e conexões. De acordo com Recuero (2004), “[...] esse modelo [de redes] 

não proporciona que se observe com rigor o teor dos laços sociais estabelecidos, o teor das 

interações. Todas são iguais e possuem o mesmo peso para os autores” (p.19). Scharnhorst (2005), 

por sua vez, aponta que é preciso que se atente para o fato de que os modelos utilizados para o 

estudo de redes foram criados sob uma forma teórica, em testes realizados em computadores. No 

mundo real, as redes costumam exibir um grau de distribuição (conectividade) variado, que não 

necessariamente funcionam num modelo teórico. Atendendo a estas críticas, alguns pesquisadores 

mais recentemente têm explorado em detalhes a variabilidade encontrada nas redes, dispensando 

atenção aos aspectos qualitativos dos nós e das conexões. Desta forma, dependendo do fenômeno 

abordado aspectos diferentes serão considerados na análise qualitativa realizada (RECUERO, 2004; 

WATTS, 2003).  

Diante deste cenário encontrado na literatura especializada, este trabalho buscou propor uma 

aproximação entre a noção de redes e a análise qualitativa de dados na pesquisa psicológica. Deste 



modo, acredita-se que é possível obter proveito importante das contribuições trazidas pela 

perspectiva estrutural particularmente relacionada aos estudos tradicionais em redes e pela 

abordagem qualitativa de certos métodos de análise qualitativo de base lingüística. Deste modo, 

propôs-se uma investigação que observe – através da análise dos conteúdos discursivos trocados 

entre os usuários – entre outros aspectos, a motivação das conexões, o tipo das interações e laços 

sociais estabelecidos entre os nós e a sua função ao longo do processo de emergência da rede 

interativa.  

2.2.1 Os estudos sobre redes  

Os primeiros passos da abordagem de redes encontram-se principalmente nos trabalhos do 

matemático Ëuler, que criou o primeiro teorema da teoria dos grafos. Um grafo é uma representação 

de um conjunto de nós conectados por arestas que, em conjunto, formam uma rede. A teoria de 

grafos tem feito grande progresso na tentativa de representar graficamente as redes sociais. Na 

sociologia, por exemplo, a teoria dos grafos é uma das bases do estudo das redes sociais, ancorado 

na chamada Análise Estrutural (DEGENNE; FORSÉ, 1999 apud RECUERO, 2006), proveniente 

das décadas de 60 e 70, que dedica especial atenção à análise das estruturas sociais. A importância 

dessa abordagem está, fundamentalmente, na sua origem sistêmica, berço da maioria das teorias que 

procuram afastar o cartesianismo da análise de apenas uma parcela, buscando a análise do todo, 

afirmando que este possui propriedades que vão além da mera soma de suas partes 

(SCHARNHORST, 2005). Como essa visão possui uma característica intrinsecamente 

interdisciplinar, muitos passos importantes na descoberta de propriedades e leis dos fenômenos 

complexos foram dados em outras ciências, como a biologia e a física (ibid., 2003).  

Os estudos de redes têm se desenvolvido ao longo dos anos. Durante certo período de tempo 



o estudo de redes as concebia como aleatórias (randomizadas), ou seja, as redes não seguiam outros 

critérios que justificassem sua configuração. As redes randômicas foram concebidas primeiramente 

por Paul Erdős e Alfréd Rényi em um artigo de 1959 intitulado On Random Graphs I. Esses autores 

são expoentes deste período inicial dos estudos sobre redes e até hoje suas contribuições apresentam 

grande repercussão entre os pesquisadores da área. Embora o conceito de rede aleatória continue 

sendo fundamental para os estudos teóricos sobre redes, as mais importantes redes sociais e naturais 

têm arquiteturas específicas baseadas em uma distribuição fat-tailed
6 

do número de conexões dos 

nós que diferem crucialmente dos grafos de redes aleatórias clássicas estudadas por Erdős, Rényi e 

outros. Atualmente, a idéia de que as redes seriam construídas aleatoriamente não é mais aceita para 

as chamadas “redes reais” 
7

. Como uma regra, estas “redes sociais reais” não são estáticas, mas constituem fenômenos em 

desenvolvimento. Seus estados estão longe do equilíbrio estático e sua estrutura não pode ser entendida sem uma reflexão acerca dos princípios da 

sua evolução. Apenas nos últimos anos pesquisadores da Física começaram uma pesquisa teórica e empírica extensa a respeito de certas redes 

organizadas de forma dinâmica (TER HOFTE; MULDER, 2004; MOODY; MCFARLAND; BENDER-DEMOLL, 2005).  

O modelo de Barabási e Albert dá conta de alguns aspectos acima mencionados, mas ainda 

não contempla satisfatoriamente a variabilidade inerente entre os nós e os links. Embora ainda traga 

limitações importantes, este modelo tem sido o mais utilizado atualmente e tem servido para a 

investigação de fenômenos de natureza diversa que se comportam como redes. Os estudos de 

Barabási e seus colaboradores (BARABÁSI, 2003) têm caminhado na direção de entender como as 

redes emergem, como elas aparentam ser, como evoluem e como a teoria de redes contribui na 

compreensão de sistemas complexos. Um aspecto importante contemplado pelos estudos de 

Barabási é a extensão elevada das amostras tomadas para estudo. Certamente, o uso de uma amostra 

extensa é um obstáculo importante para se investigar qualitativamente a natureza dos nós e links das 

redes.  

6 

O formato de uma distribuição fat-tailed caracteriza-se por ter mais observações nas extremidades (caudas ou tail) e ser 
mais estreito na região central do que uma distribuição normal. Este tipo de distribuição ocorre em muitos instrumentos 
financeiros para cálculo de preços, por exemplo (INTERNATIONAL FINANCIAL RISK INSTITUTE, 2005). 
7  



Redes sociais reais são entendidas aqui como uma contraposição as redes sociais estudadas apenas teoricamente, mas 
que não possuem um representante real no qual se originam.  

O complexo fenômeno da emergência e manutenção de redes tem interessado pesquisadores 

inseridos nos mais diferentes campos do conhecimento. Pesquisadores de várias áreas do 

conhecimento humano tais como: sociologia, física, matemática, informática, entre outros, têm se 

empenhado em desenvolver trabalhos teóricos e soluções práticas especialmente na área de redes 

sociais. De modo geral, a contribuição dos teóricos envolvidos no estudo de redes tem sido a de 

elaborar considerações a cerca da estrutura das redes de variados fenômenos. O que parece 

interessante é que grande parte desses fenômenos estudados não são comumente entendidos como 

redes e quando passam a ser investigados através deste prisma teórico, valiosas observações são 

elaboradas. Dentre os estudos em que estão envolvidos os teóricos das redes pode-se citar, por 

exemplo: -topologia da Internet
8

; -redes de colaboração entre autores de artigos científicos
9

; -redes 

terroristas
10

; -disseminação do vírus do HIV
11

; entre outros.  

Para ilustrar a amplitude de possibilidades que a teoria de redes oferece aos pesquisadores 

de diversas áreas, Sedgewick e Wayne (2005) propõem uma consolidação dos estudos realizados 

até aquele momento (Tabela 1). Na proposta dos autores são citados exemplos de áreas de estudo, e 

o que nós e conexões representam em cada um deles.  

Tabela 1 – Exemplos de áreas de estudo em que são utilizadas noções de redes e os elementos investigados em cada 
estudo (SEDGEWICK; WAYNE, 2005).  

OBJETO DE ESTUDO  NÓS  CONEXÕES  
Comunicação  telefones, computadores  cabos de fibra ótica  

Circuitos elétricos  transistores, resistores, processadores  cabos, fios  
Mecânico  junções, juntas  traves, cordas, rolamentos  
Hidráulico  reservatórios, estações de 

bombeamento d´água  
encanamento  

 
8  

CHESWICK, B.; BURCH, H. e BRANIGAN, S. Mapping and Visualizing the Internet. Anais da conferência técnica 
anual USENIX 2000. San Diego, EUA, 2000. 

9 

BARABÁSI, A.-L;JEONG, H.; RAVASZ, E.; NEDA, Z.; SCHUBERTS, 
A.; e VICSEK, T. Evolution of the Social Network of Scientific Collaborations. Physica A. Vol. 311, 2002. 25 p.  
10  

CARLEY, K; REMINGA, J. e KAMNEVA, N. Destabilizing Terrorist Networks. NAACSOS conference proceedings, 
Pittsburgh, EUA, 2003. 

11 

BARBOSA, BYINGTON e STRUCHINER (2000).  
Financeiro  ações na bolsa, moedas  transações  
Transporte  interseções entre ruas, aeroportos  auto-estradas, rotas aéreas  

Sistemas computacionais  funções  chamada a funções  



Internet  páginas na Web  hyperlinks  
Jogos  posições no jogo  movimentos possíveis  

Redes sociais  pessoas, atores, terroristas  amizades, elenco de filmes  
Redes de interação entre 

proteínas  
proteínas  interações proteína-proteína  

Redes de regulação genética  genes  interações regulatórias  
Redes Neurais  neurônios  sinapses  

Doenças Infecciosas  pessoas  infecções, vírus  
Rede elétrica  estações de transmissão  cabos  

Compostos químicos  moléculas  ligações químicas  

 

Apesar de os estudos em psicologia em grande parte das oportunidades fazerem uso de uma 

abordagem individual dos sujeitos investigados, estudos psicológicos também podem tirar proveito 

importante da representação em rede. No entanto, ainda dentro do campo da psicologia é possível 

encontrar abordagens teóricas que adotam um diferente ponto-de-vista para estudar os fenômenos 

humanos. Em estudos desenvolvidos por pesquisadores em psicologia social, por exemplo, a noção 

de conjunto de indivíduos (grupo) torna-se primordial em contraposição à unidade individual.  

Neste sentido, a metáfora de rede permite uma visualização macroscópica de fenômenos que 

têm se mostrado de grande valia para estudos realizados na área de psicologia. Neste direção, o 

trabalho de Pedrosa, Carvalho e Império-Hamburguer (1997) é uma interessante ilustração deste 

tipo de investigação científica no campo da psicologia. Neste trabalho as autoras utilizam conceitos 

oriundos da teoria de sistemas dinâmicos para investigar um conjunto de crianças em interação 

durante brincadeiras. Através do conceito de atratores, as autoras abordam o processo interativo a 

partir de uma perspectiva do desenvolvimento das ações do grupo como uma unidade. O 

entendimento do grupo de crianças como um sistema aberto em constante mudança permite tirar 

conclusões inovadoras e que não poderiam ser elaboradas a partir de uma perspectiva individual.  

De maneira análoga ao estudo mencionado acima, as considerações estruturais a respeito 

dos fenômenos de construção e manutenção de redes sociais, juntamente a considerações acerca da 

qualidade entre as conexões que formam aquelas redes permitirão importantes observações e 

conclusões de um fenômeno também psicológico, qual seja: a interação entre sujeitos – aqui 

também referidos como usuários – em um ambiente de interação social na Internet. De especial 



interesse para os estudos psicológicos, em particular para os estudos na área de psicologia cognitiva, 

está o aspecto semiótico que subjaz a noção de interação aqui adotada.  

2.2.2 Redes Sociais  

O conceito de rede (network) começou a ser usado como um verbo em inglês (to network) e 

um substantivo (networking) para representar o uso deliberado de TIC para criar, visualizar e 

manter redes sociais. Estas redes sociais fazem parte das interações diárias para finalidades gerais 

ou mais específicas, tais como a difusão de informação, a procura por empregos, a formação de 

comunidades de interesse e a recomendação de especialistas. Por outro lado, o conceito de rede 

traduz um sentido de comunidade diferente do tradicional. Comunidade já foi descrita como um 

aglomerado denso, um grupo limitado e arranjado; no entanto, atualmente é entendida como algo 

mais dinâmico, com limites flexíveis, que está em constante evolução. Por outro lado, uma rede 

social é um aglomerado de relacionamentos interpessoais que fornecem recursos, sejam eles 

humanos, materiais ou não (capital social), e poder para que os membros obtenham suporte social e 

profissional, informação e acesso a recursos variados (WELLMAN, 1999 apud DE PAULA, 2004; 

RECUERO, 2006). O entendimento de Wellman sobre redes sociais deixa claro o caráter pertinente 

às redes de produção colaborativa, envolvendo a participação dos membros que compõem a rede. 

Por outro lado, o conceito de comunidade, para este autor, não implica na noção de produção de 

recursos encontrada no conceito de redes.  

De modo geral, podemos dizer que a maior parte dos princípios usados nos estudos de redes 

permanece útil nos estudos das chamadas redes sociais. No entanto, a principal característica que 

deve estar em destaque nos estudos dessas últimas é o fato de que cada nó está representando um 

ser humano ou grupo de pessoas. Assim, uma rede de computadores que conecta computadores se 



torna uma rede social, pois por trás das maquias há pessoas utilizando-as (WELLMAN, 1996). Com 

a presença de pessoas, essas redes mudam significativamente de características, apresentando 

alterações nos tipos de conexões e de nós que as compõem. Essas mudanças devem implicar um 

completo rearranjo metodológico do estudo, trazendo modificações também em suas futuras 

conclusões. Portanto, quando se está falando de redes sociais parece fazer ainda mais sentido 

focalizar as diferenças encontradas entre os nós e as conexões.  

Para Meneses (2004) traduzir o termo social networking não é trivial apesar do sentido 

intuitivo do conceito no idioma inglês. Nesta língua, to network é o verbo usado para representar a 

ação de fazer contato com alguém ou criar uma rede no sentido amplo da expressão "fazer contato 

com". Desta forma, social networking poderia ser definido como a ação de fazer crescer a rede 

social de contatos, para ampliar nossa rede pessoal (WIKIPEDIA, 2007b).  

A noção de rede social é um conceito analítico tradicional nos estudos em sociologia e nas 

ciências sociais (psicologia social, antropologia) baseado em análises relacionais para estudar os 

padrões das interações sociais que constituem as estruturas sociais cotidianas e moldam as ações 

humanas. O conceito de redes sociais tornou-se muito popular, atraindo atenção considerável das 

comunidades científicas que estudam os fenômenos sociais e comportamentais em décadas recentes, 

como também os pesquisadores da área de informática, nos últimos anos. Muitos investigadores 

perceberam que a perspectiva de rede permite uma nova possibilidade para responder a perguntas 

tradicionais dos estudos em ciências sociais e do comportamento ao dar uma definição formal e 

precisa aos aspectos político, econômico e social (WASSERMAN et al., 1995).  

Assim, há anos a Internet tem testemunhado o desenvolvimento de vários sistemas de 

informação voltados à formação e manutenção de redes sociais. Tais redes sociais on-line, também 

conhecidas como Computer-Supported Social Networks, funcionam através de softwares 

específicos e a partir de sites que permitem o acesso, livre ou restrito, de pessoas ao redor do 

mundo. Possivelmente a principal característica desses sistemas de redes sociais é o seu caráter 

interativo, envolvendo trocas entre seus usuários. Os conteúdos dessas trocas nas redes podem ser 



tangíveis ou não, e incluem produtos industrializados (e-commerce, por exemplo), suporte social e 

psicológico, notícias e informação de uma forma geral. A construção de redes sociais é um 

fenômeno complexo que envolve a interação humana com fins diversos. Exemplos de redes sociais 

podem ser encontrados nas práticas cotidianas das pessoas, tais como: a reunião de um grupo de 

amigos para a prática esportiva ou um grupo de familiares que formam uma rede social baseada nos 

laços familiares.  

Conceitos próprios dos estudos sobre redes tornaram-se populares através dos famosos 

estudos de Milgram
12 

do “mundo pequeno" (Small world). Stanley Milgram, na década de 60, foi o 

primeiro a realizar um experimento para observar os graus de separação entre as pessoas. 

(BARABÁSI, 2003). Ele enviou uma determinada quantidade de cartas a vários indivíduos, de 

forma aleatória, solicitando que tentassem enviar a uma pessoa específica. Caso não conhecessem a 

pessoa-alvo, as pessoas eram solicitadas então, a enviar as cartas para alguém que acreditassem 

estar mais perto dessa pessoa. O pesquisador descobriu que, das cartas que chegaram a seu 

destinatário final, a maioria havia passado apenas por um pequeno número de  

12  

Milgram, S. (1967) The Small World Problem. Psychology Today, pp. 260-267.  

pessoas. Isso indicaria que as pessoas estariam efetivamente, a poucos graus de separação umas das 

outras. Isso indiciaria que estaríamos, efetivamente, vivendo em um "mundo pequeno" (RECUERO, 

2004). O famoso artigo de Milgram, chamado The Small World Problem (1967), documenta que 

dois indivíduos selecionados aleatoriamente têm uma separação média de seis pessoas ou graus 

(HORN et al., 2004) o que deu origem à famosa expressão Six degrees of separation. Dodds, 

Muhamed e Watts (2003 apud HORN et al., 2004) confirmaram este resultado para associações por 

e-mail.  



2.2.3 A análise de rede social  

O estudo de redes complexas
13 

despertou o interesse em estudiosos durante todo o século 

XX. O marco inicial dos estudos dos fenômenos complexos a partir da noção de rede pode ser 

creditado às ciências exatas, particularmente aos matemáticos e físicos que trouxeram valiosas 

contribuições ao estudo das redes, baseadas principalmente em cálculos e algoritmos matemáticos. 

Tais contribuições são até hoje pertinentes e foram posteriormente absorvidas pela sociologia, na 

perspectiva da análise estrutural das redes sociais (RECUERO, 2004).  

De acordo com Barbosa, Byington e Struchiner (2000), desde 1930 pesquisadores das 

ciências sociais, matemáticos e estatísticos têm contribuído para o desenvolvimento do conceito de 

rede social como forma natural de descrever a estrutura de relações de uma população. Conforme 

apontam Garton, Haythornthwaite e Wellman (2005), os teóricos de redes sociais estudam a 

descrição dos padrões de interação per si – e.g. há um centro e uma  

13  

As redes complexas são descritas, segundo Leydesdorff (1994 apud RECUERO, 2004), como "autoorganizações que 
podem ser distintas em termos de estágios de desenvolvimento de redes cada vez mais complexas".  

periferia em determinada rede? – e examinam como o desenvolvimento dessas redes sociais ajuda a 

explicar as ações dos membros que a compõem – e.g. as pessoas localizadas na periferia mandam 

mais e-mails e elas se sentem mais envolvidas na rede? São esses padrões regulares de um 

fenômeno interativo que constituem a estrutura da rede (WASSERMAN et al., 1995). A análise 

estrutural das redes sociais procura focar na interação como primado fundamental do 

estabelecimento das relações sociais entre os agentes humanos, que originarão as redes sociais 

(CHURCHILL e HALVERSON, 2005).  

Neste sentido, de acordo com Meira e Meira (2004), “o pressuposto mais básico deste 

modelo, quando aplicado a interações humanas, defende a idéia segundo a qual a conduta individual 

depende em larga escala das redes sociais nas quais os indivíduos se engajam diariamente” (p. 2). 



Wellman (1988) concorda com a compreensão dos autores citados e ressalta que as normas e os 

atributos individuais tornam-se secundários na constituição do comportamento individual. Este 

comportamento é mais afetado pelos tipos de conexões e de redes em que as pessoas estão 

envolvidas. Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997), em adição aos aspectos relativos à 

estrutura da rede, apontam que as relações entre os atores podem ser caracterizadas pelo conteúdo, 

direção e força.  

Quando os fenômenos a serem estudados no formato de redes ocorrem num ambiente virtual 

alguns aspectos devem ser considerados se comparado com um outro fenômeno que se passa fora de 

um ambiente digital. A este respeito, Adamic, Buyukkokten e Adar (2005) destacam a valiosa 

oportunidade engendrada pelos ambientes on-line ao facilitarem o estudo do comportamento e das 

interações humanas em maior detalhe e em grande escala. Segundo os autores, ao estudar um grupo 

constituído através da Internet a possibilidade de conhecer mais a respeito da rede social está 

associada à própria transmissão de informação pelos usuários que se encontra registrada através da 

ferramenta utilizada. Esta característica facilita a observação feita pelo investigador que, deste 

modo, pode realizar observações em um período mais curto de tempo e pode visualizar aspectos 

macroscópicos das interações, que em redes sociais fora da Internet apenas poderiam ser vistos com 

dificuldade. De modo geral, a Internet tem gerado curiosidade (por que e como as pessoas se 

conectam a outros?), oportunidade (é possível rastrear fluxos de comunicação eficientemente 

através de registros digitais) e comércio (que serviços irão fazer com que as pessoas paguem por 

eles?) (CHURCHILL e HALVERSON, 2005). O ambiente tornado possível através da Internet 

permite ainda que as observações sejam feitas de forma pouco ou não-intrusiva, diferentemente de 

outras situações em que as informações precisam ser obtidas a partir de entrevistas ou questionários.  

Até o presente momento, a mais utilizada abordagem para a representação de dados obtidos 

na Internet no formato de redes utiliza imagens estáticas bidimensionais. Esta abordagem usa o 

posicionamento espacial dos nós e as conexões para representar as relações encontradas no 

fenômeno em investigação. Em alguns estudos (MCGRATH; KRACKHARDT e BLYTHE, 2003), 



características dos nós tais como a cor, a forma e o tamanho e características das conexões tais 

como a textura e a cor são utilizadas para comunicar o máximo de informação possível dentro de 

um único gráfico.  

Watts (2003) afirma que a diferença entre os novos estudos de redes e os antigos é que "no 

passado, as redes foram vistas como objetos de pura estrutura, cujas propriedades estavam fixadas 

no tempo. Nenhuma dessas assertivas poderia estar mais distante da verdade. Ainda segundo aquele 

autor, é preciso levar em conta que nas redes, os elementos estão sempre em ação, "fazendo algo", e 

que elas são dinâmicas, estão evoluindo e mudando com o tempo. Portanto, a questão crucial para a 

compreensão dessas redes sociais passa também pela dinâmica de sua construção e manutenção. 

Portanto, a novidade das novas abordagens sobre redes e sua possível contribuição para o estudo 

das redes sociais está no fato de perceber a estrutura não como determinada e determinante, mas 

como mutante no tempo e no espaço, não-estática, portanto. O desafio que se coloca à pesquisa 

científica, portanto, é como abordar a complexidade destes fenômenos sem, simplificá-lo 

exageradamente, ou perder-se nos detalhes de sua plenitude.  

2.2.3.1 Duas perspectivas: centrada no indivíduo e rede inteira  

De acordo com Garton, Haythornthwaite e Wellman (2005), freqüentemente as análises de 

redes sociais feitas pelos pesquisadores ocorrem de duas maneiras. A diferença entre os dois focos 

está no corpus da análise escolhida pelo pesquisador. Uma abordagem, conhecida por centrada no 

indivíduo (ego-centered) ou redes personalizadas, considera as relações descritas a partir do posto 

de vista de um único indivíduo focalizado na rede. Nesta abordagem, o foco estaria no papel social 

de um indivíduo e este papel poderia ser compreendido não apenas através dos grupos (redes) a que 



ele pertence, mas igualmente, através das posições que ele ocupa dentro dessas redes. Os estudos 

que adotam esta perspectiva criam uma espécie de fotografia da rede contando o número de relações 

que o sujeito apresenta, a diversidade das relações e as ligações existentes entre os outros nós da 

rede. Esta abordagem centrada em um indivíduo é particularmente útil quando a população é 

grande, ou os limites da população são difíceis de definir (ibid., 1997).  

A segunda perspectiva para o estudo de redes considera uma rede inteira (whole networks) 

baseada em alguns critérios específicos que limitam a população tais como uma organização formal, 

um departamento de uma empresa ou um grupo de pessoas na Internet. Esta abordagem considera 

tanto a ocorrência quanto a não ocorrência de relações entre todos os membros de uma população. 

Num estudo sob a perspectiva de rede inteira ocorre a descrição das conexões que todos os 

membros de uma população mantêm com todos os outros nesse grupo. A análise de rede inteira 

pode identificar aqueles membros da rede que estão menos conectados como também aqueles que 

emergem como atores centrais ou que agem como ligações (pontes) entre grupos diferentes. Este 

tipo de abordagem tem sido a mais comum entre os estudos de redes atualmente. Merecem destaque 

os trabalhos que Barabási (2003), Wellman (1996), entre outros têm desenvolvido acerca de redes 

inteiras. De acordo com Watts (2003) "as redes, de acordo com esta visão [de redes inteiras], são 

assinaturas de identidade social – o padrão de relações entre os indivíduos está mapeando as 

preferências e características dos próprios envolvidos na rede".  

Durante esta investigação foi adotada a perspectiva de rede inteira, pois a amostra definida 

para investigação é pequena, o que possibilita a adoção desta perspectiva. Além disso, como será 

explicitado adiante, para os objetivos deste estudo apenas a observação de padrões de um único 

indivíduo é insuficiente para alcançá-los. Por último, os limites das redes investigadas neste estudo 

foram dados pelos limites do recorte dos tópicos de um serviço de construção de redes sociais na 

Internet.  



2.2.4 Características da rede  

Os estudos que envolvem a análise de redes fazem uso de alguns critérios para que se 

possam ser feitas as interpretações dos grafos. A importância desses critérios se deve ao impacto 

que eles proporcionam na construção e manutenção da rede, portanto eles desempenham papel 

fundamental no processo de mudanças estruturais. Dentre esses elementos, pode-se citar: o número 

e o tamanho dos componentes conectados, o grau de centralidade, a centralidade da informação e 

outras medidas de conectividade obtidas diretamente da estrutura da rede (BARBOSA; 

BYINGTON e STRUCHINER, 2000).  

Segundo Garton, Haythornthwaite e Wellman (2005), três aspectos se destacam quando se 

estuda um fenômeno constituído como uma rede:  

Extensão (range): As redes sociais podem variar em sua extensão, isto é, em seu tamanho e 

heterogeneidade. As redes sociais maiores comumente têm mais heterogeneidade nas características 

sociais de seus membros e mais complexidade na estrutura dessas redes. Redes pequenas e 

homogêneas são características de grupos de trabalho e de comunidades formados por indivíduos 

que compartilham interesses. Uma característica observada neste tipo de rede é a boa capacidade em 

conservar os recursos existentes, ou seja, o pequeno número de integrante e a grande semelhança 

entre eles contribuem para que o que quer que aquele grupo produza tenda a permanecer constante, 

sem grandes mudanças. Esta característica pode ser valiosa ou prejudicial ao grupo de acordo com a 

que se propõe aquele conjunto de pessoas.  

Por outro lado, as redes grandes e heterogêneas (tais como aquelas encontradas 

freqüentemente na Internet) constituem-se num ambiente apropriado para a criação de recursos 

novos. A grande quantidade de sujeitos e especialmente o fato de haver uma grande variabilidade 

entre eles contribui decisivamente para que novas produções emirjam. Como exemplo dessas duas 



situações poderia pensar-se em duas comunidades de pesquisadores. Em uma comunidade há um 

grupo de 25 pesquisadores de um mesmo país que pesquisam a respeito de educação matemática. 

Em uma outra comunidade, há 350 pessoas de vários países do mundo estudando temas relativos a 

matemática. Fazendo uma rápida comparação entre esses dois grupos hipotéticos poderíamos 

afirmar que possivelmente no primeiro grupo as idéias discutidas seriam muito mais homogêneas 

que no segundo grupo. Além disso, o primeiro grupo deve apresentar uma homogeneidade entre os 

perfis das pessoas bastante maior que o segundo grupo que congrega pessoas de vários países, com 

várias formações acadêmicas, diversas linhas de pesquisa, etc.  

Centralidade: Na investigação de um fenômeno durante a análise de uma rede pode ser de interesse 

do pesquisador examinar quais são os nós centrais e aqueles mais isolados. Neste sentido Garton, 

Haythornthwaite e Wellman (2005) citam um exemplo elucidativo, em um cenário organizacional, 

acerca de um gerente que não adota o uso de e-mail na comunicação com seus subordinados. Ao 

não utilizar a ferramenta de correio eletrônico este gerente torna-se isolado na rede de e-mails 

mesmo apresentando um papel central na hierarquia da estrutura organizacional. Em princípio, as 

informações trocadas através do e-mail não alcançarão este gerente, pelo menos não por esta 

ferramenta. As informações trocadas em reuniões com a gerência da empresa, por sua vez, não 

alcançarão os funcionários que ocupam um nível hierárquico bem inferior ao gerente e que não 

participam daqueles encontros. Em uma situação como esta, uma ou mais pessoas podem ter um 

papel importante ao construir uma ligação (ponte) entre a rede de e-mails e a rede das reuniões 

presenciais. Desta forma, torna-se possível a penetração e distribuição de informação de uma rede à 

outra. A análise de redes sociais desenvolveu as medidas de centralidade que podem ser usadas para 

identificar os membros da rede que têm a maioria das conexões originadas em outros membros 

(grau elevado de centralidade), como também aqueles membros cuja retirada da rede faria com que 

esta se desestabilizasse (cut-points) e pudesse se extinguir (CARLEY; REMINGA e KAMNEVA, 



2003).  

Função: A presença de padrões de ações comuns entre alguns membros pode demonstrar uma 

semelhança funcional entre esses atores na rede em que estão inseridos. Esta semelhança pode, por 

sua vez, sugerir a presença de funções ou papéis no funcionamento da rede. Usando um exemplo já 

citado no item anterior sobre centralidade, poderíamos mencionar aqui a função de “ponte” 

desempenhada por alguns nós de uma rede. Conforme dito anteriormente, a função de “ponte” 

desempenhada por um nó caracteriza-se pela construção de uma ligação, função desempenhada por 

um sujeito, entre a rede A e uma rede B qualquer. A importância fundamental desta função está 

justamente no fato de que sem um nó que exerça tal ligação entre as redes estas não se 

comunicariam. Esta ausência de comunicação poderia causar várias repercussões, no exemplo 

anterior entre uma rede de comunicação via e-mail e uma outra rede de comunicação via reuniões 

de gerentes, as informações trocadas e produzidas em uma instância não seriam conhecidas na 

outra. As regularidades nos padrões das relações (conhecidos como equivalência estrutural) entre as 

redes ou entre os comportamentos dentro de uma rede permitem a identificação empírica de papéis 

na rede. Desta forma, a função de um ator não pode ser identificada por um título ou a priori antes 

que a rede esteja efetivamente em funcionamento. Não pode ainda ser encontrada em documentos 

da organização porque não é uma função que tenha sido deliberada a um sujeito, mas uma função a 

qual o sujeito foi eleito espontaneamente para assumi-la durante o processo de emergência e 

desenvolvimento da rede social.  

Conexões fracas e fortes: Outra importante contribuição para o problema da estruturação das redes 

sociais foi dada pelo sociólogo Mark Granovetter em 1973. Em seus estudos, ele descobriu que o 

que chamou de laços fracos (weak ties) seriam muito mais importantes na manutenção da rede 

social do que os laços fortes (strong ties), para os quais habitualmente os sociólogos davam mais 



importância (GRANOVETTER, 1983). Aquele autor mostrou também que pessoas que 

compartilham laços fortes (de amigos próximos, por exemplo) em geral participam de um mesmo 

círculo social (de um mesmo grupo que seria altamente denso). Já aquelas pessoas com quem se 

tem um laço mais fraco, ou seja, conhecidos ou amigos distantes, são importantes porque conectam 

vários grupos sociais. Sem elas, os vários grupos de pessoas (clusters) existiriam como ilhas 

isoladas e não como uma rede conectada. Assim, são os laços fracos os principais responsáveis por 

trazer novidades a região mais central de uma rede, formada por indivíduos fortemente conectados.  

Os elementos que acabam de ser apresentados darão sustentação a elaboração dos grafos que 

foram construídos e discutidos ao longo deste trabalho. As noções discutidas acima são oriundas 

dos estudos que usam a perspectiva de redes e serão utilizadas e mantidas em parte, nesta 

investigação. Como este trabalho esteve particularmente interessado na riqueza das mensagens 

trocadas entre as pessoas e, para tanto, fez uso de uma amostra limitada de dados, as noções 

discutidas acima só puderam ser utilizadas com certa restrição visto que foram idealizadas e usadas 

em estudos que tomam uma amostra muito maior de dados. Apesar das limitações já mencionadas 

aqui, a perspectiva de redes e as noções que se encontram associadas àquela perspectivas foram 

fundamentais desde o princípio deste estudo. Ao tentar propor avanços às investigações que têm 

sido desenvolvidas no meio científico este trabalho se apoiou em conceitos já consolidados em 

estudos anteriores e que se mostraram preciosos para os fins desta dissertação. A seguir será 

apresentado o Orkut e suas principais funcionalidades de acordo com os interesses desta 

investigação. O Orkut, tomado como exemplo de ambiente para o estudo das interações entre 

pessoas na Internet, será a fonte das mensagens que investigadas neste trabalho. Explorar outras 

funcionalidades daquele serviço ultrapassa o objetivo deste trabalho.  
In networked societies: boundaries are more permeable, interactions are with diverse others, 
linkages switch between multiple networks, and hierarchies (when they exist) are flatter and more 
recursive.  

Wellman and Hampton (1999)  



3 Orkut  

O Orkut é um serviço de rede social da Internet associado ao Google (www.google.com). O 

Orkut foi lançado de forma discreta em 22 de janeiro de 2004. O serviço foi pensado e desenvolvido 

inicialmente por um engenheiro de software do escritório do Google na Turquia, de nome Orkut 

Büyükkökten (WIKIPEDIA, 2007b). De acordo com o website (ORKUT, 2005), o Orkut é “uma 

comunidade on-line que conecta pessoas através de uma rede de amigos confiáveis”. Seu objetivo é 

ajudar os usuários a conhecer pessoas e manter relacionamentos existentes através de um ponto de 

encontro on-line em um ambiente de confraternização (ibid., 2005).  

Similar a outros serviços de rede social existentes na Internet como o Friendster, no entanto, 

o Orkut lançou uma novidade em relação a eles ao permitir que seus usuários criem comunidades 

temáticas. A presença dessas comunidades no Orkut é o que mais claramente aproxima este serviço 

de redes sociais às comunidades virtuais tradicionais. Estes ambientes se caracterizam pelo debate e 

discussão em torno de uma temática ou interesse comum e a geração de valores compartilhados e do 

sentimento de pertencimento. Todo usuário do Orkut pode integrar-se e participar de uma das 

milhares de comunidades disponíveis sobre uma infinidade de temas, cobrindo temáticas que 

variam desde assuntos da atualidade a um programa de TV, por exemplo. Com esta funcionalidade 

o Orkut tornou-se um serviço que facilita o contato entre usuários que possuem interesses em 

comum.  

De acordo com Meneses (2004), um ponto forte do Orkut é a intenção de pôr em prática o 

conceito de comunidades pessoais (WELLMAN et al., 2003 apud MENESES, 2004). A função 

principal do Orkut, para aquele autor, seria a de dar suporte ao estabelecimento de uma rede pessoal 

de contatos, transcendendo os objetivos e as formas das comunidades interpessoais temáticas, ou 

seja, as tradicionais comunidades virtuais dirigidas à discussão de temas específicos.  

Outra novidade inicialmente trazida pelo serviço dizia respeito à forma de associação ao 

mesmo. Para um usuário associar-se ao Orkut era preciso ser convidado por uma pessoa que já 



fosse usuário do sistema. Esta restrição foi a causa de uma grande polêmica em torno do serviço 

porque enquanto alguns usuários aprovaram a idéia porque a restrição de acesso tornaria o serviço 

mais exclusivo, outros, geralmente aqueles que não tinham acesso ao Orkut, criticavam a política de 

restrição pela dificuldade de conseguir um convite. A busca pelo convite que permitia o acesso ao 

Orkut já foi tão intensa que era possível comprá-lo em sites de leilão na Internet. Essa restrição de 

acesso já não é mais adotada pelo serviço e atualmente para fazer parte do Orkut é preciso apenar 

realizar o cadastrado através dos passos seguintes: após um cadastro inicial, o sistema convida o 

usuário a preencher um formulário que define um perfil que servirá posteriormente para caracterizar 

cada uma das três esferas (pessoal, social e trabalho) em que se divide o perfil de cada usuário.  

Possivelmente também por estar associado a um dos sites mais acessados na Internet 

atualmente (Google), o Orkut não tardou a fazer um sucesso de popularidade inédito entre os outros 

serviços de rede social on-line. Esta grande popularidade pode ser traduzida em números. No fim de 

julho 2004, portanto após aproximadamente seis meses de seu lançamento, o Orkut ultrapassou a 

marca de 1 milhão de membros. De acordo com dados de abril de 2007, o número de usuários do 

Orkut já ultrapassa os 50 milhões (WIKIPEDIA, 2007b).  

Além do elevado contingente de pessoas que acessam o serviço, um outro aspecto torna este 

fenômeno ainda mais interessante, a elevada percentagem de usuários brasileiros que compõe o 

grupo de usuários do Orkut. Dados atuais (WIKIPEDIA, 2007b) apontam que 55% dos usuários do 

serviço são brasileiros. Esta grande presença de brasileiros também tem gerado muitas discussões 

entre os usuários do Orkut e entre as pessoas que discutem o que acontece na Internet. Além das 

discussões sobre as possíveis explicações para o elevado número de usuários brasileiros no serviço, 

este fato foi motivo de insatisfação de muitos usuários de outros países, principalmente dos Estados 

Unidos. A insatisfação foi tamanha que alguns usuários chegaram a criar comunidades dedicadas a 

críticas à respeito deste fenômeno. Houve ainda boatos que foram divulgados com a intenção de que 

usuários brasileiros mudassem o registro da sua nacionalidade no Orkut diminuindo o número de 

brasileiros nas estatísticas do Orkut. Como resposta ao crescimento de usuários brasileiros, o 



português foi introduzido no Orkut como uma segunda língua, além do inglês.  

Se por um lado o fato de um elevado número de brasileiros acessarem o Orkut superando 

significativamente o número de usuários americanos chama a atenção, por outro lado, esta 

“invasão” de brasileiros em um serviço da Internet não chega a ser surpreendente por se assemelhar 

bastante a comportamentos de usuários brasileiros em outros serviços na Internet. Serviços tais 

como weblogs e fotologs têm se tornado muito populares entre usuários brasileiros também. Este 

fenômeno foi observado claramente em 2003 no site Fotolog.net, quando o número de usuários 

brasileiros excedeu o número de usuários de todos os países restantes juntos. O Brasil é também o 

lugar em que há o número mais elevado de usuários do MSN Messenger
14

.O Brazilian Internet 

Phenomenon é um termo cunhado para descrever a adoção maciça por brasileiros de um serviço da 

Internet que excede o número dos membros do país de origem do serviço. Esta elevada 

popularidade é vista raramente em outras partes do mundo, inclusive entre os países desenvolvidos 

(WIKIPEDIA, 2005).  

3.1 Interação no Orkut  

No Orkut, todo usuário do sistema é entendido como um nó na gigantesca rede de pessoas 

cadastradas no serviço. Quer seja o próprio indivíduo, os componentes de sua rede pessoal, aqueles 

que compõem as redes de cada um dos seus contatos, qualquer membro das comunidades a que 

pertence, as comunidades a que pertencem os outros participantes da rede, etc., todo usuário 

encontra-se conectado a outros formando uma rede social. Pode-se dizer que aqui se está tratando 

de uma rede de redes, onde todos os elementos se articulam de modo que é possível combinar saltos 

através das redes pessoais, dos componentes das comunidades, das comunidades que existem no 



Orkut, etc. Supondo a conexão entre as redes sociais pessoais e as comunidades de interesse, a 

arquitetura em rede que caracteriza este sistema permite conectar e estabelecer relações com uma 

infinidade de pessoas no ciberespaço criado.  

Neste sentido, a estrutura presente no Orkut, composta por uma combinação múltipla de 

redes construídas da interconexão de uma infinidade de nós, não somente permite ir além dos 

limites óbvios das redes presenciais, como também reserva um lugar menor em importância às 

comunidades virtuais clássicas baseadas em ambientes estáticos e desconectados do restante das 

comunidades. Por fim, tal estrutura traz a um primeiro plano a  

Software para conversação sincrônica desenvolvido pela Microsoft.  

consideração destas novas modalidades de interação social on-line baseada em redes sociais.  

De modo geral é possível destacar duas formas principais de interação no Orkut
15

: a “gestão 

de impressões” (MENESES, 2004) e a interação através da troca de mensagens. A gestão de 

impressões, segundo Meneses (2004), refere-se aos espaços para descrever e fazer julgamentos dos 

usuários do serviço. Estes usuários podem ser conhecidos ou não daquele usuário que está expondo 

sua impressão. Neste espaço de julgamento é possível, por exemplo, avaliar e marcar os contatos de 

acordo com atributos relativos à atração física ou à confiança despertada por aquele usuário. Existe 

ainda a possibilidade de usar um espaço aberto (testemunhos) para escrever publicamente uma 

declaração da pessoa. Em um ambiente de interação em rede como este, a informação que alguém 

oferece sobre si mesmo para preencher o perfil individual é complementada pelas avaliações dos 

membros de sua própria rede. Assim, como ferramenta de software social, com esta funcionalidade 

o Orkut dá um exemplo claro de que o usuário não pode sustentar uma identidade independente da 

existência dos demais usuários conectados a ele. Quando um usuário escreve um testemunho ou 

deixa um recado (scrapbook) para um outro usuário está contribuindo para o delineamento 

colaborativo de um perfil, elaborado através da participação e negociação de todos aqueles que 

contribuem para o acervo de mensagens sobre um determinado usuário.  



Ainda com respeito aos tipos de interação, no nível do perfil do usuário, o Orkut permite 

organizar todas as trocas de informação com os componentes da comunidade pessoal através de um 

sistema simples de correio pessoal, como também de um espaço de caixa postal onde podem ser 

deixadas mensagens de acesso público, o scrapbook. Saindo do âmbito das interações realizadas de 

forma associada ao perfil do usuário, em uma comunidade do Orkut a interação se dá em torno da 

discussão em um espaço público, os fóruns.  
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Recuero (2006) relata a existência de outros tipos interações que a autora classifica como interação reativa, usando uma 
nomenclatura de Primo (2005 e 2003). No Orkut, as interações reativas se referem a ações dos usuários de confirmação ou 
recusa solicitadas pelo sistema em relação a um pedido de um outro usuário para torna-se amigo, por exemplo.  

3.1.1 Problematizando as interações no Orkut  

O fórum, sessão do Orkut analisada neste trabalho, está disponível em cada uma das 

comunidades temáticas e é dividido em tópicos por assuntos propostos pelo usuário que inicia  

o tópico. Portanto, um fórum é formado por um conjunto de tópicos de discussões de uma dada 

comunidade. É no espaço delimitado por cada tópico onde ocorrem efetivamente as discussões entre 

os usuários membros de uma dada comunidade. O fórum, assim, apresenta-se como o ambiente 

ideal para que ocorram as interações assíncronas entre os usuários do Orkut. Além dos tópicos, uma 

comunidade do Orkut também comporta uma seção chamada Eventos em que os usuários podem 

postar mensagens a respeito de eventos que digam respeito ao tema discutido na comunidade.  

As interações nos tópicos se apresentam através das trocas de enunciados entre usuários e 

são iniciadas quando um usuário posta um comentário, dando origem a um tópico no fórum. Este 

comentário inicial pode ou não ser seguido por um outro comentário de um usuário ou do próprio 

emissor da primeira mensagem, bem como o tema abordado pelo comentário inicial pode não ser 

mantido pelos comentários seguintes. Conforme observado pelo pesquisador os tópicos contam com 



apenas uma ou duas mensagens postadas formam a maioria dos tópicos do Orkut. Por outro lado, 

não é raro observar certos comentários nos tópicos que parecem não fazer sentido com o que já foi 

postado até o momento e são simplesmente ignorados pelos usuários ou, em outras situações, fazem 

emergir uma nova temática dentro de um mesmo tópico.  

Dado que, em serviços como o Orkut, é através da linguagem escrita que ocorrem as 

interações e os laços sociais são constituídos, estudos que estão interessados no fenômeno interativo 

nesses ambientes deveriam ter nas trocas discursivas entre os seus usuários a principal unidade de 

análise. Uma investigação científica que pretende lançar seu olhar sob a rede social emergente a 

partir de tais interações não deveria reservar um segundo plano de importância ao aspecto 

lingüístico que subjaz tais conexões. Deste modo, a troca de comentários postados em um tópico é 

aqui tomada como o meio pelo qual se dá a interação entre usuários no Orkut. Ficando claro, 

portanto, que há outras formas de interação entre pessoas na Internet, porém para o objetivo desta 

pesquisa o recorte teórico-metodológico focou a investigação naquele tipo específico de interação 

por enunciados escritos.  

Através da visita a várias comunidades temáticas no Orkut, foi observado que na maior 

parte delas há poucos tópicos que são muito comentados e uma grande maioria que recebe poucas 

mensagens. Diante desta observação e da já citada pequena participação de número significativo de 

participantes nas comunidades fica o questionamento de por que em um agrupamento que envolve 

tantas pessoas – há comunidades com mais de 100 mil usuários  

– apenas uma porcentagem pequena dessas pessoas efetivamente publicam comentários. Nesta 

direção, Takahashi e Fujimoto (2002 apud CHANDRASEKAR, 2004) sugerem uma nova categoria 

de membros das comunidades virtuais em geral, chamados Lurkers. Os Lurkers são usuários que se 

encontram na comunidade apenas em busca de informação. Eles costumam procurar a informação 

de seu interesse na comunidade e logo em seguida a abandonam. Comumente este tipo de usuário 

não faz nenhuma contribuição à comunidade.  

Em uma tentativa de responder a este questionamento, Meneses (2004) faz uma observação 



interessante sobre o Orkut diante do fato que no sistema as comunidades às quais alguém pertence 

aparecem automaticamente em seu perfil quando um outro usuário visualiza aquele perfil. Segundo 

o autor, em muitos casos esta exposição dos títulos das comunidades faz com que o número de 

participantes das comunidades aumente rapidamente, embora a postagem de mensagens não 

aumente de forma proporcional. Nestas situações, segundo o autor, algo como um sentido de 

pertencimento “não-ativo” apresenta-se, o que modifica o que é compreendido geralmente por 

pertencer a uma comunidade virtual tradicional. Graças a este tipo de apropriação de uma 

comunidade, o pertencimento a diferentes comunidades é mais um sinal de identificação e 

construção da própria identidade do usuário no Orkut, atuando de forma muito mais significativa do 

que o próprio perfil que trata de definir em apenas três espaços – pessoal, social e profissional 

(MENESES, 2004). Neste sentido, o autor afirma que “como em todo uso social da tecnologia, o 

desenvolvedor/idealizador propõe através do projeto de sua interface, mas é a pessoa que com seu 

uso a organiza” (ibid., 2004, grifo nosso).  

Apesar da observação de Meneses ser válida, ela não parece ser suficiente para capturar 

satisfatoriamente a complexidade envolvida na baixa participação dos usuários nas discussões nos 

tópicos das comunidades. Pode-se observar que além dos usuários que apenas se associam a uma 

comunidade por afinidade com a temática discutida ali (ou apenas com o próprio nome da 

comunidade), há também aqueles usuários que visitam com freqüência as comunidades. A 

participação desses usuários, no entanto, varia muito, havendo usuários que estão sempre 

publicando comentários, outros que apenas raramente publicam comentários, e há ainda aqueles 

usuários intermediários.  

Recuero (2004) observou uma comunidade no Orkut chamada "Como ou Não Como” 
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que raramente tem um tópico com mais do que 50 comentários. Chegando, no entanto, a um pico 

máximo de 620 comentários em um tópico. A autora afirmar que se levando em conta que a 

comunidade tinha, à época da observação, cerca de três mil membros,  
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De acordo com a proposta desta comunidade, um membro deve abrir um tópico colocando um link que aponte para o 
perfil de uma pessoa no Orkut. Através do link os demais membros da comunidade devem analisar o perfil indicado e 
responder no tópico simplesmente dizendo "Como" ou "Não Como" – neste contexto o verbo comer refere-se ao ato de 
relacionar-se sexualmente com alguém. A mensagem de abertura do tópico deve ser simples e livre de qualquer tipo de 
comentário que possa influenciar a decisão dos outros membros.  

não parece haver um nível de interação proporcional ao número de membros. Segundo a autora, 

poder-se-ia argumentar que a interação está dispersa entre os vários tópicos. No entanto, não parece 

ser o caso, pois nesta comunidade a maioria dos tópicos é apenas um link para o perfil de alguém. 

Ao que parece, tudo se reduz a um quadro de avisos, em que alguém posta algum comentário e 

quem quiser, se desejar, emite algum tipo de reação àquele comentário. Ainda de acordo com a 

autora, existem poucos momentos de diálogo e troca entre os membros das comunidades. Mesmo 

assim, a comunidade continua apresentando um elevado crescimento diário em seu número de 

usuários. Deste modo, a maneira como se dá a interação observada pela autora sugere a existência 

de uma quantidade importante de lurkers naquela comunidade.  

De acordo com Larsen (1998), informação é a chave para a sobrevivência de uma 

comunidade on-line. O autor sugere que o sujeito que detém a informação é a melhor pessoa para 

manter a comunidade. Por outro lado, ele chama a atenção para a importância do papel do designer 

e do engenheiro de software durante o processo de desenvolvimento do sistema que hospedará a 

comunidade. Segundo ele, a manutenção da comunidade deve sempre estar em mente, desde o 

momento inicial do projeto de desenvolvimento do software. Portanto, a manutenção das interações 

entre os usuários não deve ser entendido como um módulo separado que possa ser introduzido em 

um estágio do processo do desenvolvimento. Segundo Powers (1997 apud CHANDRASEKAR, 

2004), o processo de manutenção da participação dos usuários não termina quando é construído e 

lançado o espaço virtual, mas continua com o monitoramento do crescimento da comunidade, com a 

observação de como as disputas entre os membros são negociadas, as políticas alteradas, etc. É um 

processo que nunca termina; funciona durante todo o ciclo de vida da comunidade virtual.  

Na subseção a seguir serão brevemente apresentados os principais aspectos característicos 

das comunidades virtuais.  
3.2 Comunidades virtuais  



Uma comunidade virtual é formada por membros que interagem entre si para compartilhar 

informação, conhecimento e recursos diversos. Neste sentido, "[...] as comunidades virtuais são 

agregações culturais que emergem quando pessoas juntam-se em grupos, freqüentemente no 

ciberespaço. Uma comunidade virtual é um grupo de pessoas que podem ou não se encontrar 

pessoalmente e que compartilham idéias através da mediação do computador" (RHEINGOLD, 1994 

apud CHANDRASEKAR, 2004). Em alguns casos os membros da comunidade são monitorados e 

ajudados pelo administrador (líder da comunidade).  

A temática de comunidades virtuais está encontrando reconhecimento crescente em áreas da 

atividade humana como no entretenimento, nos negócios e na educação. A razão principal para o 

sucesso deste conceito é que essas comunidades têm se mostrado como uma forma interessante para 

diminuir as dificuldades impostas pelas barreiras geográficas e sociais nos processos de 

comunicação e construção de conhecimento. Há, portanto, nestes ambientes a integração da 

dimensão humana com a tecnologia para ajudar aqueles processos.  

As pessoas em uma comunidade virtual têm uma proposta geral comum – a interação com 

outros usuários – e algumas regras e políticas governam suas interações. De acordo com Whittaker, 

Issacs e O'day (1997 apud CHANDRASEKAR, 2004), os atributos centrais de uma comunidade 

virtual são:  
1 Os membros compartilham objetivos, interesses, necessidades e atividades que fornecem 
um sentido de pertencimento à comunidade;  
2 Os membros se engajam em uma participação repetida e ativa; freqüentemente, as 
interações são intensas, os laços emocionais fortes e atividades compartilhadas ocorrem entre os 
participantes;  
3 Os membros têm acesso a recursos compartilhados e as políticas determinam o acesso 
àqueles recursos;  
4 A reciprocidade da informação, da sustentação e dos serviços entre membros é importante; 
e  
5 Há um contexto compartilhado de convenções e linguagem.  
 

Apesar do que os autores mencionam no segundo ponto não ser encontrado em parcela 

significativa das comunidades virtuais estudadas até o momento, os demais pontos parecem ser 

característicos de grande parte desses ambientes.  



This view of a network – as an integral part of a continuously evolving and self-constituting system 
– that is truly new about the science of networks.  

(WATTS, 2003, p. 29)  

4 Análise de Conteúdo  

Neste projeto, os aspectos relativos à análise qualitativa das interações foram explorados a 

partir de um método inspirado na técnica conhecida como Análise de Conteúdo (STEMLER, 2006; 

HARA; BONK e ANGELI, 1998). A escolha por este referencial deveu-se ao fato de que em redes 

sociais na Internet as próprias ações desempenhadas pelas pessoas são, em grande parte das vezes, 

sustentadas através dos usos diversos da linguagem. Assim, mostrou-se de fundamental importância 

investigar aspectos qualitativos da linguagem empregados nas interações entre usuários nos tópicos 

analisados. Além disso, é só através da investigação dos conteúdos do discurso intercambiado entre 

os usuários que será possível realizar uma investigação mais aprofundada a respeito da qualidade 

das interações. Deste modo, a análise textual está presente neste projeto como uma ferramenta de 

auxílio na tentativa de inserir uma análise qualitativa ao aspecto estrutural que já é apropriadamente 

contemplado pela abordagem de redes.  

A Análise de Conteúdo é um nome genérico para uma variedade de análises textuais que 

envolvem tipicamente comparar, contrastar e categorizar um conjunto de dados (SCHWANDT, 

1997 apud HARA; BONK e ANGELI, 1998). Este tipo de análise propõe ser ainda uma análise 

homogênea, exaustiva, exclusiva, objetiva e pertinente dos elementos a serem analisados. A Análise 

de Conteúdo (também chamada de análise textual) é uma metodologia padrão nas ciências sociais 

na temática de conteúdo da comunicação. Earl Babbie define-a como “o estudo do registro das 

comunicações humanas, tais como: livros, websites, pinturas e leis”. Ole Holsti (1969) oferece uma 

definição mais ampla de análise de conteúdo como “qualquer técnica para fazer inferências 

identificando objetiva e sistematicamente características específicas das mensagens” (p. 14). O 

método da Análise de Conteúdo permite ao investigador incluir grandes quantidades de informação 



textual e identificar sistematicamente suas propriedades. No entanto, tais registros de informação 

devem ser categorizados de acordo com uma determinada perspectiva teórica que especifique a 

análise dos dados, fornecendo ao final uma leitura significativa (com significado) do conteúdo sob 

investigação (WIKIPEDIA, 2006).  

O objetivo da Análise de Conteúdo neste estudo foi o de funcionar como inspiração para a 

interpretação dos conteúdos encontrados nas mensagens dos tópicos e, assim, representá-los nos 

grafos de cada interação. A Análise de Conteúdo permitiu analisar as comunicações entre os 

usuários, identificando os tipos e os destinos das conexões estabelecidas entre eles de acordo com 

os critérios estabelecidos neste estudo. Nesta direção, como a própria metodologia da Análise de 

Conteúdo propõe primeiramente o pesquisador observou as mensagens disponíveis em 

comunidades do Orkut. Estas observações iniciais tiveram como objetivo a identificação de 

tendências nas interações entre os usuários. Tais tendências caracterizam-se pela presença de 

alguma regularidade no conteúdo das mensagens.  

Tais tendências deram suporte à elaboração de uma nova unidade de registro que, por sua vez, 

permitiu o recorte e a análise apropriados das mensagens trocadas entre os usuários.  

4.1 Usos da análise de conteúdo  

De acordo com Krippendorff (1980 apud STEMLER, 2006), alguns aspectos devem ser 

explicitados em toda análise de conteúdo, são eles:  
1 Que dados serão analisados?  
2 Como estes dados são definidos?  
3 Qual é a população de onde estes dados são extraídos?  
4 Qual é o contexto em relação ao qual os dados são analisados?  
5 Quais são os limites da análise?  
6 Qual é o alvo das inferências?  



 

A importância destes pontos está no fato de que a sua explicitação auxilia na determinação e 

no foco de quais conteúdos são de interesse da investigação e quais conteúdos não estão contidos no 

escopo da investigação e, portanto, não deverão ser levados em consideração nos momentos de 

produção e análise de dados. Em seções anteriores deste trabalho já foram citados os aspectos 

relevantes para esta investigação, no entanto, é válido retomá-los brevemente neste momento.  

Buscando responder as perguntas lançadas acima, pode-se dizer que os dados analisados 

foram os conteúdos das mensagens publicadas por cada usuário em oito tópicos de diferentes 

comunidades temáticas do Orkut. Operacionalmente, estas mensagens são definidas como qualquer 

conteúdo que tenha sido publicado no ambiente do Fórum de uma comunidade e que está contido 

no recorte definido por este estudo. Quanto à população não é possível estabelecer um perfil claro 

dos usuários porque o ambiente estudado é um serviço de redes sociais que não restringe o acesso a 

um perfil de usuário específico. Além disso, as informações disponibilizadas pelos usuários do 

Orkut não são necessariamente verdadeiras. Portanto, como característica da população envolvida 

no estudo apenas é possível afirmar que se tratam de usuários cadastrados no Orkut.  

As mensagens selecionadas foram extraídas do Fórum de diversas comunidades do Orkut, 

portanto trata-se de um ambiente on-line desenvolvido com o intuito de promover a emergência de 

interações entre os usuários. As interações ocorrem assincronamente e por meio da linguagem 

escrita e marcas verbais
17

. A análise textual foi utilizada com vistas aos aspectos interativos
18 

encontrados nas mensagens. A observação de tópicos do Orkut deixa claro que as mensagens 

publicadas naquele serviço raramente obedecem a um formato único. Apesar de o sistema obedecer 

a uma estrutura estática (interface gráfica e aplicações em linguagem de programação), tal rigidez 

não elimina a liberdade que os usuários têm para elaborarem suas mensagens. Assim, acredita-se se 

a formatação das mensagens não é um aspecto apenas estético, mas é parte da informação 

transmitida pela mensagem, e, portanto, foi considerada durante a análise do conteúdo.  

O interesse pelos enunciados dos usuários se deu porque é apenas através da contribuição 



escrita que é possível detectar a interação entre participantes no Fórum. Fica claro também que as 

interações no Orkut não estão limitadas às trocas de enunciados, todavia este recorte foi feito aqui 

por conta das características próprias do ambiente em que ocorre as interações. As inferências, por 

sua vez, foram direcionadas a buscar nas mensagens pontos  

17 

A este respeito ver De Oliveira (no prelo).  
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Na seção seguinte será discutida a idéia de unidade de registro o que facilitará a compreensão do foco de análise 
adotado neste estudo.  

que dessem sustentação à classificação das mensagens quanto ao tipo de interação emergente. Neste 

sentido, como será visto posteriormente, a própria definição de cada categoria para a classificação 

das mensagens deixa claro que pontos são relevantes durante a fase de análise dos dados.  

Por fim, através da utilização da metodologia da Análise de Conteúdo foram observados 

pontos cruciais das mensagens encontradas nos tópicos que deram origem, então, aos elementos 

abordados durante a análise dos dados. Alguns desses pontos são:  
� Quem está enviando uma mensagem para quem;  
� Os temas importantes discutidos em cada tópico e as possíveis mudanças de tema ocorridas 
durante o desenvolvimento do tópico;  
� A tipificação dos links de acordo com categorias definidas previamente à análise.  
 
4.2 Definindo a unidade de registro  

Após a definição dos pontos acima e estabelecidos os critérios utilizados na seleção do 

material textual para a análise, coube então ao pesquisador definir a unidade de registro na qual se 

fundamentou a análise dos dados. No método de Análise de Conteúdo a unidade de registro é a 

parcela do texto que passará pela análise e, então, será classificada em uma categoria apropriada. A 

bibliografia da área aponta para seis unidades de registro mais comuns em pesquisas que fazem uso 

da Análise de Conteúdo. As unidades são: a palavra, o sentido da palavra, a sentença, o parágrafo, o 

tema e o texto inteiro.  



A definição da unidade de registro se mostrou uma tarefa não trivial para os objetivos 

deste trabalho. As seis unidades indicadas pela literatura em Análise de Conteúdo não se mostraram 

apropriadas para o objetivo proposto neste estudo. Freqüentemente essas unidades utilizam de 

limites textuais bem claros (a palavra, a sentença, etc.) que facilmente podem ser identificados num 

texto, facilitando a análise. Os limites fixos comuns a certas unidades de registro não permitem 

àquelas a flexibilidade exigida por certos contextos de uso e sentidos emergentes em cada 

mensagem. Adotar essas unidades de registro implicaria em tornar a análise das mensagens 

postadas desarticulada do referencial semiótico deste estudo. No entanto, neste trabalho buscou-se 

uma unidade de registro que não ficasse restrita a aspectos da estrutura do texto, pudesse ter como 

referência os sentidos emergentes nas trocas enunciativas e que não respeitasse os limites postos 

pelas estruturas rígidas da língua portuguesa.  

Dentre as unidades propostas pela literatura, o tema mostrou-se a unidade mais próxima dos 

interesses desta pesquisa. De acordo com a bibliografia, um tema delineia uma única idéia, portanto, 

não há nesta unidade uma restrição devida aos limites impostos por cada sentença ou parágrafo, por 

exemplo. Neste sentido, um tema pode estar circunscrito a cada sentença ou a todo um texto. Esta 

unidade de registro apesar de superar os limites rígidos propostos por outras unidades não é uma 

unidade de registro adequada para lançar sob as mensagens dos tópicos um olhar a respeito da 

interação entre os usuários, pois a identificação dos temas em mensagens trocadas entre usuários diz 

pouco sobre a interação entre eles.  

Diante dessas limitações, foi pensado que uma outra unidade se adequaria melhor à forma 

desestruturada como as mensagens no Orkut são publicadas e respeitaria a dinâmica própria dos 

significados emergentes em cada mensagem. Dado que as mensagens nos tópicos possuem muito 

poucas restrições quanto ao número de parágrafos, número de linhas, número de palavras, 

quantidade de temas etc. foi necessário, assim, propor uma unidade que pudesse abstrair todos esses 

limites irrelevantes para este estudo, mas ao mesmo tempo ainda apresentasse limites que a 

caracterizasse como uma unidade de registro. Desta forma, foi pensada como unidade de registro 



para este trabalho a noção de “momento de interação”. Por “momento de interação” entende-se aqui 

todos aqueles pontos em uma mensagem em que possa ser percebida uma interação entre dois ou 

mais usuários. Estes pontos puderam ser identificados pela presença do nome de um usuário, 

indicando o destino daquela mensagem, ou pela presença de um tema que já havia sido mencionado 

por uma outra mensagem. Neste sentido, uma mesma mensagem pôde ter mais de um momento de 

interação, bastando, para tanto, que ocorresse na mesma mensagem sinais de que um sujeito está se 

referindo direta ou indiretamente a um ou mais sujeitos. Os índices analíticos propostos por Henri 

(1992) para a dimensão interação em comunicações on-line tornaram a identificação dos momentos 

de interação mais objetivos, conforme será mais tarde discutido.  

A fim de tornar este processo mais claro, vale citar um exemplo de uma mensagem 

extraída do orkut em que foram identificados seus momentos de interação. Em um tópico que 

discutia a solicitação de visto de trabalho na Austrália, um usuário chamado Sandro posta a 

mensagem abaixo:  

“Empresa Sponsor.  

Foi assim que eu vim pra cá! Recebí uma proposta qdo ainda morava no Canadá e recebí 

um visto de 4 anos como residente temporário.  

No meio do camigo, pedí o "Skilled Visa" e ganhei mais pontos por ter experiencia na 

Australia.  

Abraço”.  

Neste exemplo, nota-se que a mensagem apresenta alguma estrutura. É possível identificar 

palavras, sentenças e precários parágrafos. Entretanto, selecionar tais unidades de registro para 

análise não seria útil para o objetivo deste trabalho de entender as interações entre os usuários. No 

exemplo citado, Sandro não chega a mencionar o nome de nenhum outro usuário, o que poderia ser 

um indicador importante na tarefa de identificar um momento interativo e um destinatário para a 

mensagem. Todavia, apesar de Sandro apenas escrever sua mensagem sem um destinatário claro, 

através da leitura de todo o tópico e mais especificamente das mensagens anteriores a de Sandro, é 



possível perceber que a mensagem de Sandro encontra-se em meio a um texto maior formado pelas 

outras mensagens e possui um destinatário bem específico. O destinatário é um outro usuário que 

estava interessado em como deveria agir para trabalhar na Austrália e tinha dúvidas sobre a retirada 

do visto e o processo que se seguia a sua retirada. Deste modo, a análise permitiu identificar a 

interação entre os dois usuários pela associação entre eles por via do tema discutido. Portanto, como 

o exemplo ilustra, identificar se ocorre interação entre dois ou mais usuários do Orkut não é uma 

tarefa fácil devido à pouca estruturação das mensagens postadas naquele serviço. Desta maneira, a 

criação de uma nova unidade, que extrapolasse os limites impostos por certas unidades e que 

vislumbrasse aspectos abordados ao longo do tópico como um todo, mostrou-se necessária.  
“[…] a seemingly unacceptable amount of simplification is often the key to understanding the 
deepest aspects of the processes under scrutiny.”  

(van Geert, 2003, p. 652)  

5 Metodologia  

Este projeto é fundamentado na metodologia de pesquisa não-experimental. Trata-se de um 

tipo de pesquisa distinto daquele adotado pela pesquisa científica tradicional que se baseia na 

elaboração de um experimento, com a construção de hipóteses, definição de uma amostra de 

sujeitos, divisão destes sujeitos em grupo experimental e grupo controle, etc. Pelo contrário, este 

projeto de pesquisa teve como um de seus métodos o alcance de seus objetivos a observação 

sistemática do Orkut a fim de identificar, selecionar e analisar as trocas enunciativas realizadas 

naquele ambiente virtual. Para tanto, o método utilizado para direcionar as observações do 

pesquisador para o fenômeno em estudo foi a observação naturalística ou Etnografia (COZBY, 

2003). Segundo Cozby (2003), a observação naturalística exige que o pesquisador “mergulhe na 

situação”, observando ambiente, padrões de relacionamento pessoal e as reações das pessoas aos 

eventos. “O objetivo é fornecer um quadro completo e preciso, em vez de testar hipóteses 



previamente formuladas” (ibid., p. 126). Ainda conforme aquele autor, este tipo de método é 

bastante útil em investigações a cerca de um ambiente social complexo e não é indicado para 

situações que envolvem o estudo de hipóteses bem definidas, sob condições precisamente definidas.  

O termo Etnografia (do grego ethnos, nação e graphein, escrita) refere-se à descrição 

qualitativa de fenômenos sociais humanos, baseada em estudos de campo. Esta técnica se propõe a 

ser um método holístico de pesquisa fundado na idéia de que as propriedades de um sistema não 

podem ser apropriadamente compreendidas tomando-as de maneira independente uma da outra 

(MASON, 2001). Método de pesquisa já consagrado no campo da antropologia, a Etnografia nos 

últimos anos tem sido freqüentemente usada como uma ferramenta útil em outros campos do 

conhecimento. Em particular em áreas ligadas à tecnologia, a Etnografia tem sido uma ferramenta 

importante de investigação dos hábitos de uso das pessoas com certos artefatos tecnológicos. Ao 

entrar em contato com novos campos da atividade humana, a etnografia se transformou, tornou-se 

mais flexível e adaptada às novas condições de pesquisa, distintas daquelas encontradas pelos 

antropólogos.  

Um outro exemplo de um novo campo da atividade humana que tem trazido importantes 

reflexões para a área da Etnografia é a Internet. Mason (2001) propõe alguns questionamentos a 

respeito da aplicação desse método neste novo ambiente, tais como: “Como nós fazemos Etnografia 

quando nós não podemos estar no mesmo continente que nosso sujeito, quando nossos sujeitos 

podem ser tanto homens quanto mulheres, quando uma pessoa pode compartilhar uma mesma conta 

de e-mail com outra pessoa, quando um sujeito pode sair de uma comunidade com apenas poucos 

cliques, quando alguns participantes em um bate-papo podem ser, na verdade, programas de 

computador?” (p. 62). Para situações limites como as testemunhadas na Internet o autor acredita que 

é importante que o etnógrafo compartilhe do mesmo contexto que os participantes do estudo, assim 

ele pode aceitar as peculiaridades dos ambientes virtuais não como um desvio à regra, mas como 

características próprias desses ambientes. Em última instância se a intenção é investigar, por 

exemplo, as interações entre sujeitos em uma comunidade virtual, povoada por pessoas igualmente 



virtuais, então é preciso transformar-se em etnógrafos virtuais (MASON, 2001).  

De maneira mais específica, pode-se dizer que uma etnografia virtual é um método que se 

caracteriza pela imersão do etnógrafo na realidade experimentada por grupos de pessoas que usam a 

comunicação mediada por computador como principal meio de comunicação. Tradicionalmente, 

pesquisas têm buscado focalizar preferencialmente a pessoa que está no comando do teclado, o 

etnógrafo virtual, por sua vez, inverte este visão e focaliza a personagem que foi projetada no 

ambiente virtual pela pessoa que está digitando. Portanto, a personagem on-line dos participantes 

torna-se o foco principal do etnógrafo.  

Ao adotar a Etnografia virtual como método de pesquisa o autor desta pesquisa inseriu no 

planejamento das atividades a serem realizadas durante o período da pesquisa a observação do 

ambiente em que ocorrem as interações entre os usuários, assim como o próprio comportamento dos 

usuários. Este período de observação foi essencial para a definição de aspectos-chaves da pesquisa 

como: tema de pesquisa, objetivo de estudo, objetivos da investigação, metodologia, estratégia de 

análise, entre outros. Desta forma, portanto, a observação foi necessária para o levantamento das 

informações mais importantes para o pesquisador entender com mais propriedade as características 

dos ambientes virtuais aqui investigados. Vale ressaltar, ainda, que todo o processo de observação 

formal foi facilitado pelo fato de o autor deste trabalho já ser usuário do Orkut anteriormente ao 

início do projeto.  

Por se tratar de um método de pesquisa que não envolve a intervenção experimental do 

pesquisador, a etnografia virtual é um método em que o pesquisador observa o fenômeno em estudo 

da forma menos intrusiva possível do ponto de vista dos sujeitos e do próprio desenvolvimento dos 

fenômenos em observação, buscando não interferir em tais elementos. Por este motivo, nesta 

pesquisa, foi importante para que a técnica etnográfica tivesse sucesso que os sujeitos pesquisados 

não soubessem que havia uma pesquisa em curso enquanto eles estavam elaborando seus 

comentários. Ainda por se tratar de um método de pesquisa que não utiliza o expediente de 

intervenções controladas, os sujeitos não estiveram expostos a qualquer tipo de situação diferente 



daquela em que já estariam expostos caso não houvesse uma pesquisa sendo realizada. Deste modo, 

o pesquisador e suas ações, bem como a própria pesquisa não constituíram fontes de risco de 

qualquer tipo para os participantes da pesquisa.  

Em adição ao método de Etnografia virtual, um ponto importante a ser observado neste 

projeto é o fato de que as definições de que tópicos seriam selecionados para investigação (fase que 

poderia ser denominada de “coleta de dados”) durante a pesquisa só puderam ser feitas após os 

tópicos atingirem um número mínimo de 25 postagens estabelecido pelo pesquisador. Isto quer 

dizer que o período de tempo transcorrido até o tópico alcançar um número específico de postagens 

não foi acompanhado pelo pesquisador. O que torna ainda mais clara a sua não interferência no 

desenvolvimento do tópico.  

Por o Orkut se tratar de uma ferramenta de comunicação assíncrona, isto é, não apresenta 

características que facilitem a comunicação entre usuários em tempo real, não seria apropriado 

observar as interações nos tópicos simultaneamente à sua emergência. Além disso, não houve 

necessidade de observar o tópico no momento em que uma mensagem era enviada porque todas as 

mensagens postadas no Orkut são inseridas juntamente com o horário e o dia em que foram 

enviadas, possibilitando a identificação desses detalhes pelo pesquisador caso tais informações 

fossem necessárias. Por último, o acompanhamento individualizado e sistemático do 

desenvolvimento de um tópico específico que surgisse em uma comunidade do Orkut não faria 

sentido para os objetivos deste estudo, que foi observar tópicos que mostrassem pelo menos 25 

mensagens.  

Diante desses pontos, o tempo que levou para um tópico se desenvolver não foi uma 

variável de maior interesse para este projeto. Por outro lado, foi de interesse fundamental identificar 

aqueles tópicos em que ocorreu grande quantidade de trocas discursivas entre os participantes. O 

tempo necessário para que estas trocas emergissem não foi definido como elemento importante de 

investigação. Além disso, devido às características próprias do serviço que foi investigado durante 

esta pesquisa e do objetivo desta, um número definido de sujeitos a serem observados, formando 



uma amostra, também não se mostrou um aspecto relevante. Esta posição teórico-metodológica 

adotada é justificada pelo fato de que o interesse deste projeto foi observar o processo interativo 

promovido pelos sujeitos, independentemente de quantos sujeitos fossem ou quanto tempo
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foi 

necessário para que o tópico atingisse 25 mensagens. O interesse, neste caso, esteve no processo de interação mais do que na quantidade de 

pessoas envolvidas.  

Na caracterização dos aspectos metodológicos que fundamentam este projeto, a área de 

metodologia científica dispõe do conceito de pesquisa ex-post-facto que trouxe contribuições 

importantes para a execução deste estudo. De acordo com a literatura nesta área, a pesquisa ex-post-

facto é um investigação sistemática e empírica e, na grande maioria das vezes, o fato a ser estudado 

já ocorreu, e cabe ao pesquisador verificar quais elementos geraram determinado acontecimento, ou 

quais prováveis efeitos surgirão devido ao ocorrido. O pesquisador não tem controle direto sobre os 

elementos envolvidos no fenômeno porque os fatos e suas manifestações já ocorreram e, portanto, 

são não-manipuláveis.  

Outro ponto fundamental da metodologia empregada neste estudo diz respeito à forma de 

representação das interações que ocorreram nos tópicos selecionados. Como já dito em seções 

anteriores para a representação gráfica das interações as mensagens enviadas pelos sujeitos foram 

representadas por nós e as interações percebidas entre os nós foram representadas por links 

conectando-os. Contrariamente à grande maioria dos estudos que fez uso da metáfora de redes 

realizada até o momento, foi enfatizada ao longo desta dissertação a importância de se diferenciar 

qualitativamente as conexões das redes sociais emergentes. Para  
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Estes e outros pontos serão discutidos em maiores detalhes em seção posterior deste trabalho.  

tanto, foi necessário criar formas de diferenciar graficamente estas categorias para representálas nos 

grafos.  

A observação de todos os grafos obtidos a partir dos tópicos selecionados possibilitou a 

observação de padrões nas ações dos usuários em interação. Essas semelhanças foram de dois tipos:  



-quanto à configuração do grafo; e  

-quanto aos tipos de links observados entre os usuários.  

No primeiro tipo foram observadas semelhanças quanto aos critérios comumente utilizados 

nos estudos de redes (centralidade, função e extensão). Esses critérios ajudaram na caracterização 

de quais são os usuários que apresentam uma participação destacada no desenvolvimento de um 

tópico, por exemplo.  

Um segundo aspecto importante a ser considerado durante a análise dos grafos diz respeito à 

qualidade das conexões entre os usuários. A respeito da qualidade dos links, Henri (1992 apud 

HARA; BONK e ANGELI, 1998) desenvolveu um modelo de análise útil para a pesquisa sobre 

discussões on-line. O autor identificou cinco dimensões-chave para esta análise: (1) taxa de 

participação; (2) tipo da interação; (3) dicas sociais; (4) habilidades cognitivas e profundidade de 

processamento e (5) habilidades e conhecimento metacognitivo. Henri sugere que estas cinco 

dimensões podem ser usadas para classificar eficazmente mensagens eletrônicas. Das dimensões 

propostas por aquele autor apenas a segunda delas mostrou-se razoável para os interesses desta 

pesquisa, principalmente porque o entendimento das demais dimensões não convenceu este 

pesquisador de sua pertinência para  

o atual estudo. Assim, nesta investigação foi utilizada a segunda dimensão proposta por Henri. Em 

seu trabalho sobre a análise de conteúdo em conferências através de computador, aquele autor 

propõe três categorias para caracterizar a dimensão interacional, são elas: a interação explícita, a 

interação implícita e declaração independente.  

A interação explícita, segundo a definição de Henri, ocorre quando há uma resposta ou um 

comentário direto a uma mensagem ou pessoa específicas. Neste caso, o nome do destinatário está 

presente na mensagem enviada. A interação implícita envolve respostas ou um comentário indireto. 

Neste caso, o conteúdo da postagem de uma outra pessoa foi mencionado, mas o nome do usuário 

não foi explicitado. E, por fim, a última categoria proposta pelo autor foi denominada de declaração 

independente. Neste tipo de mensagem faltam elementos que sugiram qualquer referência às 



mensagens precedentes.  

Como forma de ilustrar esquematicamente a integração das diferentes abordagens teóricas, 

fenômenos em estudo e objetos da pesquisa tem-se a seguir a figura 2. Visto de uma visão 

macroscópica, este diagrama representa os aspectos teóricos e metodológicos envolvidos nesta 

investigação. Na parte superior do diagrama encontra-se o fenômeno estudado em um nível de 

detalhe elevado. Assim, à medida que o leitor se aproxima da parte inferior do diagrama, os 

aspectos referentes a esta pesquisa tornam-se mais específicos, apresentando mais claramente os 

componentes deste estudo. Conforme apresentado no diagrama – se observado a partir da parte 

superior até a parte inferior – este projeto é constituído por três eixos fundamentais. O eixo central 

do diagrama apresenta o fenômeno – de um nível mais geral até o mais específico – sobre o qual o 

pesquisador debruçou as atenções neste projeto. Assim, de um ponto de vista macroscópico se está 

lidando com o fenômeno das interações discursivas em ambientes on-line. O Orkut foi o serviço 

escolhido para servir como ilustração daquele fenômeno. As interações entre pessoas através da 

Internet ocorre de modo variado, mas aqui foram tomados tópicos de discussão do Orkut como 

objeto de observação pelo pesquisador.  

 
Figura 2. Diagrama ilustrativo da proposta investigativa deste estudo.  



Nos eixos esquerdo e direto do diagrama estão dispostas as perspectivas teóricas que deram 

suporte à realização desta pesquisa. Do lado esquerdo, a perspectiva de redes com a sua abordagem 

dos fenômenos a partir da noção de nós e links fundamentou o entendimento estrutural do fenômeno 

investigado. Foi adotada a noção de mapa visual (grafo) das mensagens trocadas em cada tópico a 

fim de capturar elementos do processo interativo emergente nas trocas enunciativas. No lado direito 

encontra-se a contribuição oriunda da Análise de Conteúdo que inspirou a análise semântica das 

mensagens que constituem os tópicos do Orkut.  

A visualização das interações discursivas a partir da Análise de Conteúdo levou à 

constituição da unidade de análise adotada neste estudo. O conteúdo semântico das trocas 

enunciativas foi o elemento focalizado durante o processo de construção dos dados. A análise do 

conteúdo das trocas enunciativas e a noção de redes alimentaram a fase de construção dos dados. A 

noção de construção dos dados está em destaque porque é um pressuposto fundamental desta 

pesquisa que os dados analisados não estavam prontos para serem coletados. Pelo contrário, 

entende-se que o processo de investigação científica é inerentemente um processo de ativa 

participação do pesquisador e que, portanto, ele não pode assumir uma postura neutra diante do 

fenômeno que está estudando. Assim, tem-se clara ciência de que as discussões teóricas realizadas 

neste documento têm como finalidade a justificativa para a construção de um olhar que em nada 

tem a ver com uma suposta “essência” do fenômeno estudado. Portanto, o olhar teórico proposto 

pretendeu ser uma possibilidade interessante de investigação do fenômeno, mas de forma alguma se 

propôs a desvelar sua suposta verdade. Por fim, da observação da unidade de análise foi possível 

construir grafos das interações selecionadas para estudo. Estes grafos foram o produto principal 

desta investigação e fundamentaram as discussões e conclusões finais deste estudo.  

5.1 Método  



Foram observados oito tópicos persistentes de diferentes comunidades do Orkut a fim de 

que fosse feita uma breve ilustração dos fenômenos interativos que emergem nas comunidades do 

Orkut. Como um dos objetivos deste trabalho foi avaliar um novo modelo para a pesquisa em redes 

sociais, foi decidido selecionar tópicos com características bem diferentes a fim de verificar o poder 

do modelo em uso diante de tão distintos cenários. Além disso, um outro aspecto importante para 

aquela definição foi a oportunidade de ilustrar a diversidade possível de ser encontrada nos tópicos 

do Orkut.  

Os tópicos estudados apresentavam 25 postagens ou mais e obrigatoriamente deveria ter a 

sua autoria de todas as mensagens explicitada
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. Dos tópicos selecionados para estudo, foram 

analisadas as 25 primeiras mensagens postadas. A escolha de uma quantidade fixa de mensagens 

nos tópicos se deu pela tentativa de se fazer uma comparação entre os grafos dos tópicos analisados. 

A igualdade no número de mensagens postadas permitiu que os gráficos tivessem o mesmo 

tamanho e o mesmo formato, apesar de apresentarem diferentes configurações.  

As observações feitas durante a Etnografia Virtual fundamentaram em parte a escolha por 

tópicos com aquela quantidade de postagens. Durante as observações realizadas em várias 

comunidades do Orkut percebeu-se que a grande maioria dos tópicos nas comunidades apresentam 

poucas postagens (até cinco postagens). Portanto, tópicos com mais de 25 mensagens constituíram 

uma pequena minoria do total de tópicos. Naturalmente houve comunidades que não seguiram este 

padrão geral e apresentaram mais tópicos persistentes que comumente se observa no Orkut. No 

entanto, quando ocorreram estes casos geralmente os tópicos persistentes eram relacionados a um 

tipo particular de tópico conhecido como jogos
21 

. A quantidade elevada de comentários encontrada 

nos tópicos persistentes pode surgir tanto pela participação de um grande número de pessoas que 

comentaram naquele tópico, quanto por uma quantidade pequena de pessoas, mas que comentaram 

repetidas vezes.  

Investigar tópicos com uma grande quantidade de mensagens foi uma decisão tomada neste 

estudo por se tratar de uma interessante oportunidade para iniciar uma tentativa de compreensão do 



fenômeno em que alguns tópicos recebem mais mensagens que outros. Como  

20  

Como no Orkut os usuários não precisam se identificar para publicar mensagens em uma comunidade é comum 
encontrar mensagens anônimas. A não identificação do autor da mensagem não permite dizer se a mensagem anônima é a 
única do autor no tópico. Por esta razão, o não uso de tópicos com mensagens anônimas funcionou como um critério para 
a seleção dos tópicos. 

21 

Este tipo de tópico (vide tópico 3 deste estudo) caracteriza-se por um usuário (geralmente aquele 
que inicia o tópico) que explicita as regras do jogo e dá início ao mesmo. Muitas vezes, aquele membro propõe uma 
pergunta a qual os demais membros da comunidade que lerem aquele tópico deverão responder no próprio tópico. 
Geralmente estes jogos envolvem perguntas simples e que requerem uma resposta bastante curta. Assim, é comum 
encontrar nestes tópicos uma freqüência elevada de postagem.  

desvendar os elementos envolvidos nessa questão não foi um objetivo deste estudo, acredita-se que 

futuramente as observações delineadas por este trabalho possam contribuir com uma investigação 

aprofundada que tenha como objetivo entender as variações no número de postagens em diferentes 

tópicos.  

Um outro ponto que justifica a escolha de uma número elevado de mensagens num mesmo 

tópico é que uma quantidade pequena de mensagens dificultaria a análise dos dados pela pouca 

diversidade de mensagens. Além disso, a observação de uma quantidade pequena de mensagens por 

tópico também não seria uma facilitador para o uso de algumas das noções importantes nos estudos 

de redes (como centralidade, função desempenhada por um nó, tipos de conexão, etc.) que teriam 

sua aplicação restrita devido à escassa quantidade de outros nós para fins de comparação. Por 

último, um pequeno número de mensagens dificultaria também a observação de padrões entre os 

nós e suas implicações já que não permitiria perceber com clareza a repetição de um tipo de ação 

frente às demais.  

Um outro aspecto considerado para a definição da quantidade de mensagens por tópico foi a 

dificuldade em representar graficamente estes tópicos em mídia digital. Apesar de haver uma 

quantidade razoável de softwares que geram grafos no formato de redes, esses sistemas não 

atenderam aos requisitos necessários para a criação das imagens como idealizadas neste trabalho. A 

incompatibilidade entre os objetivos deste trabalho e os sistemas computacionais disponíveis na 

Internet em grande parte se deve ao fato de que os softwares já existentes foram desenvolvidos, na 

maior parte, das vezes por pesquisadores dos tradicionais estudos sobre redes. Desta forma, dos 



softwares avaliados apenas o CMap Tools atendeu satisfatoriamente às necessidades deste trabalho. 

Apesar de ter sido desenvolvido para a criação de mapas conceituais, o aplicativo mostrou-se 

flexível apesar de suas limitações.  

Em conclusão, conforme já discutido acima, os critérios utilizados para selecionar os oito 

tópicos analisados neste trabalho foram:  

-mensagens em português;  

-os tópicos com 25 mensagens ou mais;  

-todas as 25 primeiras mensagens dos tópicos deveriam ter sua autoria explícita no tópico do 

Orkut;  

-os tópicos deveriam estar associados a diferentes comunidades e tratar de assuntos 

diferentes; e  

-o pesquisador não participou de nenhum tópico estudado;  

Quanto aos nós dos grafos criados, eles representam um determinado momento no processo 

de desenvolvimento do tópico em que um dado usuário postou uma mensagem. A mensagem 

postada naquele instante no tempo foi representada por uma letra e um número  

(e.g. C1). De acordo com esta nomenclatura, a letra identifica um sujeito no tópico e o número 

identifica a ordem da mensagem postada pelo sujeito. Assim, no exemplo citado o nó C1 indica 

uma mensagem postada pelo sujeito C pela primeira vez (1). Deste modo, uma mensagem 

posteriormente publicada pelo mesmo sujeito seria nomeada de C2, pois foi o mesmo sujeito C 

quem a enviou e ela veio depois da C1.  

Após a seleção dos oito tópicos e do recorte das 25 mensagens iniciais foi empreendida a 

análise do conteúdo encontrado nas mensagens. O primeiro tipo de análise foi de identificação dos 

destinatários da mensagem. Esta análise foi inicialmente realizada através da busca de um 

destinatário explícito na mensagem como, por exemplo, na passagem: “Artur, quanto vc pagou por 

aquele CD?”. Na acima mensagem Artur é o alvo da pergunta feita pelo emissor. No entanto, numa 

mensagem semelhante, “Quanto vc pagou por aquele CD?”, como não há a presença de um 



destinatário para a pergunta, foi preciso, então, ampliar o foco da observação e investigar em que 

contexto a foi publicada. No Orkut, de acordo com observações realizadas pelo autor, pôde-se 

perceber que mensagens como as do segundo exemplo são muito comuns, pois na interface do 

serviço não há campos obrigatórios ou formatos que devam ser seguidos no momento do envio das 

mensagens. Portanto, não é esperado, nem solicitado que os usuários sigam qualquer padrão em 

suas mensagens. Eles encontram-se, em certo sentido, livres para enviarem uma mensagem 

conforme desejem.  

Após a identificação do destino da mensagem, deu-se a codificação das mensagens de 

acordo com o tipo de interação envolvido nela. Como mencionado, para a análise dos links foi 

adotada a classificação proposta por Henri (1992 apud HARA; BONK e ANGELI, 1998) que 

classifica a interação mediada por computador em três tipos: interação direta, que neste estudo 

recebeu o índice 1; interação indireta que recebeu o índice 2; e declaração independente que recebeu 

o índice 3.  

A interação explícita foi a categoria utilizada para casos em que há uma resposta ou um 

comentário direto a uma mensagem ou pessoa específica. Este tipo de interação é identificado pela 

presença de um nome de um usuário como destino da postagem, como na mensagem “Pedro, qual é 

o horário da aula amanhã?”. Este tipo de interação foi representado nos gráficos projetando-se uma 

linha contínua com uma seta do nó que emitiu a mensagem ao nó de destino. Por exemplo, o código 

“B1 ─► A1” indica que a primeira mensagem do sujeito B (mensagem B1) refere-se à primeira 

mensagem do sujeito A (mensagem A1) e é do tipo interação direta, pois usou uma referência direta 

ou explícita a um outro participante do tópico.  

Uma interação implícita envolveu uma resposta ou um comentário indireto. Neste caso, há 

referência ao conteúdo da postagem de uma outra pessoa, mas o nome do usuário não foi 

explicitado. A mensagem “Ainda não sei se vou na 6ª” é um exemplo de interação implícita porque 

o destino da mensagem não pode ser identificado apenas pelo seu conteúdo. A interação implícita 

foi representada por uma linha pontilhada com uma seta ligando os dois nós, como em: “B1 --► 



A1”.  

 

A última categoria proposta pelo autor, denominada declaração independente, qualifica as 

mensagens em que não foram observadas referências a conteúdos anteriores do tópico. Este tipo de 

mensagem foi observado, por exemplo, na mensagem inicial dos tópicos, pois ela é a primeira 

mensagem do tópico e não poderia se referir a uma mensagem anterior. A mensagem “O que vocês 

acharam da mudança do nosso técnico?” é um exemplo de declaração independente. No gráfico da 

rede social, a interação de tipo 3 foi representada por  

um nó circular e preto, como o nó  

A ausência de um link nas interações do tipo 3, no entanto, não implica que os nós que 

receberam esta classificação não estão conectados aos demais. Pelo contrário, eles estão conectados 

a todos os nós por fazerem parte do mesmo tópico. De modo semelhante, os nós que se ligam a 

outros nós através de conexões de tipo 1 e 2 também estão conectados aos demais nós. Eles estão 

conectados através de uma ligação muito frágil, pois a única ligação que há entre eles é a 

participação no mesmo tópico. Portanto, há sempre uma espécie de conexão passiva e frágil entre os 

nós pelo simples fato de eles terem participado do mesmo tópico. Esta ligação frágil existe porque 

os usuários que não postaram mensagens entre si, ainda sim estão ligados por uma conexão mais 

forte que outros usuários que não compartilham sequer um espaço no mesmo tópico. A análise 

utilizada neste estudo dá ênfase aos links indicativos de interação direta e indireta por se tratarem de 

casos em que a conexão entre os nós é mais forte e evidente.  

Em geral nos estudos que investigam redes o posicionamento dos nós em um grafo está 

relacionado a força da conexão entre os nós. Assim, nós que apresentam um ligação mais forte 

encontram-se mais próximos que aqueles que compartilham uma conexão mais fraca. Neste 

trabalho, a forma dos grafos buscou aproximar-se de um formato circular. Primeiramente, a figura 

do círculo foi escolhida por se assemelhar à figura de um relógio. A metáfora do relógio tem um 



significado importante neste trabalho porque alude indiretamente à noção de tempo irreversível, 

adotada neste trabalho para a compreensão do fenômeno de emergência das redes sociais. Além 

disso, o formato de relógio inspira o sentido horário utilizado como orientação para o 

posicionamento de cada nó ao longo do grafo. Deste modo, ao contrário de se guiar pela força entre 

as conexões, a seqüência no tempo, em especial a posição das mensagens na linha do tempo de 

desenvolvimento de um tópico, foi o critério-chave para a determinação da posição dos nós no 

grafo. Assim, as mensagens publicadas em seqüência em um tópico, foram representadas como nós 

lado-a-lado, seguindo a ordem de publicação. Deste modo, os primeiros nós que surgiram em cada 

tópico foram posicionados no alto do círculo e, seguindo o sentido horário como orientação, os 

últimos nós do recorte encontram-se localizados também no alto do círculo, porém do lado oposto. 

Através da interrupção entre o último nó (última mensagem do recorte analisado) e o primeiro nó do 

grafo buscou-se fazer uma alusão à idéia de que aquele tópico não está finalizado naquele último 

nó, mas que ele encontra-se aberto para o surgimento futuro de outros nós. De fato, o limite imposto 

pelo 25° nó do grafo é artificial e atende aos objetivos teóricos e metodológicos desta pesquisa.  

Por fim, entre cada nó há um espaço denominado “t” e numerado ao longo do grafo. Este 

espaço entre os nós representa o intervalo de tempo que separa uma mensagem da outra no tópico 

analisado. Neste trabalho, o tempo cronológico que separa uma mensagem de outra não foi um 

elemento analisado e, portanto, os espaços entre os nós são iguais em tamanho, apesar de que no 

tópico as mensagens foram postadas com diferentes intervalos de tempo entre cada uma delas.  

Na seção seguinte serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise dos oito 

tópicos selecionados.  
In the connected age, therefore, what happens and how it happens depend on the network. And the 
network in turn depends on what has happened previously.  

(WATTS, 2003, p. 29)  

6 Resultados  

Nesta seção serão apresentados e discutidos os oito tópicos selecionados e investigados 



neste trabalho. Devido ao limite de espaço, o conteúdo dos tópicos não será apresentado na íntegra. 

Os grafo construídos através da Análise de Conteúdo dos tópicos também são apresentados e 

discutidos.  

6.1.1 Tópico 1  

Título do tópico: “Psicólogo Amelístico” Início: 12/06/2006, 13h42min Fim: 15/06/2006, 

13h09min Nome da comunidade: Os prazeres de Amelie Polan  

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 08 sujeitos.  
Tabela 1 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 1  

MENSAGENS  SUJEITOS  
7  Carolzita  
5  Qkel-Monalisa  
3  Bruna, Cristina, Alice  
2  Kleine  
1  Sheilla, Isadora  

Média: 3,12 (mensagens/sujeitos)  
 
Tipos de interação: 16 interações do tipo 1; 10 interações do tipo 2; e 4 interações do tipo 3.  

Análise  

O tópico “Psicólogo amelístico” teve como objetivo servir de espaço de aconselhamento 

para pessoas com problemas. A análise do tópico mostrou a participação de um número reduzido de 

usuários (oito sujeitos) no espaço formado pelas 25 primeiras mensagens. A usuária carolzita foi 

quem mais postou no tópico, com sete mensagens, e teve uma função de destaque na rede interativa 

que emergiu. Carolzita iniciou o tópico, propondo a construção de um espaço para relato de 

problemas/aconselhamento, e manteve-se participando ativamente durante todo o seu 



desenvolvimento. Apesar de sua função de destaque, nenhum dos nós atribuídos às mensagens de 

carolzita é visualizado no grafo como um nó que recebe muitos links. No entanto, os nós que 

representam suas mensagens (nós A1 a A7) são aqueles que mais recebem conexões e estão 

presentes na maior parte do grafo. De fato, a importância de carolzita não está em uma mensagem 

particular que ela postou, mas na sua contínua participação ao longo das 25 primeiras mensagens do 

tópico. O terceiro nó (Alice, nó B1) da rede é o mais ativo (envia duas mensagens) e o que recebe 

mais mensagens (quatro mensagens). A Análise de Conteúdo mostrou que esta atração se deu 

porque foi o nó B1 quem primeiro referiu-se às mensagens de carolzita e foi a segunda pessoa a 

publicar um problema pessoal naquele tópico. Naquela mensagem, Alice sugere que carolzita 

divulgue as poesias que ela tem feito. Este conselho será reforçado por outros usuários ao longo do 

tópico e a seguir será posto em prática por carolzita, conforme informado pela usuária através do nó 

A7. O comportamento da rede de usuários foi primeiro aconselhar carolzita para depois ajudar Alice 

com seu problema.  

 



Figura 3. Grafo da rede social no Tópico 1.  

No grafo observa-se ainda uma mudança na freqüência de mensagens postadas. A região do 

grafo até o nó C3 recebeu um elevado número de mensagens. Até este ponto, são freqüentes os nós 

que emitiram mensagens direcionadas a mais de um nó. No espaço entre os nós G1 e C5 é 

observada a presença de dois nós que emitem declarações independentes (G1 e H2). Estas duas 

postagens “desviam” a atenção dos usuários do tema que estava sendo discutido até então. Os nós 

localizados nesta região não estão conectados aos nós anteriores, pois surgiu ali uma nova discussão 

dentro do tópico. Pelo conteúdo da mensagem do nó H2 (“Bem, meu problema é o tédio... Tenho 

muita coisa pra fazer mais não sei onde começar... tenho vontade de sumir pra um lugar e começar 

tudo de novo, mesmo tendo tudo que qualquer pessoa sempre quis... o que eu faço?”) nota-se uma 

independência (isolamento) desta região do grafo, onde é iniciada uma tendência das mensagens 

referirem-se às mensagens imediatamente anteriores.  

6.1.2 Tópico 2  

Nome do Tópico: “Dia 8???????” Início: 22/05/2006, 15h52min Fim: 25/05/2006, 20h55min 

Comunidade: UFPE  

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 18 sujeitos. Tabela 2 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 2.  

MENSAGENS  SUJEITOS  
6  Ana  
2  Rafaella, Takeo  
1  AnA PAuLa, Bruno Beckman, Gabriel, Rique, Carla, Fausthon, Bruno, 

Manoela, Kleber, Tet, Wagner, Silla, Raphael, Samuel, Patricia  
Média: 1,39 (mensagens/sujeito)  

 
Tipos de interação: 1 interação do tipo 1; 15 interações do tipo 2; e 11 interações do tipo 3.  



Análise  

O tópico “Dia 8????” se passa na comunidade UFPE e trata da volta às aulas no dia 8 de 

junho de 2006 na Universidade Federal de Pernambuco. Os participantes do tópico discutem a 

pertinência do retorno às aulas em uma quinta-feira. Na mensagem que iniciou o tópico Ana 

questiona: “As aulas voltam numa quinta-feira? Que doido!”. A partir de então alguns usuários 

sugerem que as aulas voltem na segunda-feira seguinte e outros listam razões para que as aulas 

voltem mais tarde. Outros usuários se queixam que estão a meses em férias e querem o retorno 

imediato das aulas.  

A participação no tópico foi distribuída entre 18 sujeitos. Apenas Ana – representada pelos 

nós iniciados em A – enviou cinco mensagens, porém não teve uma função destacada diante dos 

outros. Na figura 4 abaixo, não há um nó em destaque, mas destacam-se as interações entre nós 

posicionados lado-a-lado no grafo. Pelo grafo é possível observar que os links apenas raramente se 

dirigem a nós distantes. O espaço entre os nós B2 e Q1 é exemplar deste comportamento. Nessa 

região do grafo, a Análise de Conteúdo mostrou mudanças no tema em discussão. Como o grafo 

pode sugerir há uma mudança gradativa de tema a cada nova mensagem postada por um novo 

usuário. Graficamente esta mudança é observada pelo surgimento de nós na rede sem fazerem 

referência a nós distantes, mas apenas ao nó imediatamente anterior, retomando apenas o que foi 

dito pelo usuário anterior.  



 

Figura 4. Grafo da rede social no Tópico 2.  

O recorte abaixo reproduz as mensagens trocadas na região do grafo entre os nós B2 e Q1.  

B2 – aulass??? eu faço engenharia, cmo de praxe, nem terminei as provas ainda!!!! entaoo.... pra q eu kero aula dia 

8??? semestre passado eu ainda tava fzendo prova do semestre anterior ,2 semanas depois q jah tinham começado as 

aulas ai ai q vida boa,eh por isso e por outras q eu faço eh faltar aula mesmo A5 – Poxa, eu tb faço engenharia, mas to 

de ferias desde o dia 26 de abril.... I2 – eu to de ferias desde dezembrooo.... tah insuportavel ficar sem fazer nadaaaaaa!! 

eu keru aulaaaa desabafei..^^ O1 – E quem ficou de férias em novembro??? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e ainda tem a 

questão da greve né?? se tiver eu to fudida aaaaaaaaaaaaaaaaaaa quero aulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (por enquanto) 

A6 – Vai ter outra greve?  

P1 – rolam boatos... filhos de professores Q1 – mas não vamos esquentar só com boatos, eh a federal, sempre tem 

boatos... e bem que é bom relembrar o que são ferias mesmo... que durem muito...  

A observação do recorte acima permite identificar os temas que emergiram com a 



participação de cada novo nó nessa região do grafo. O nó B2 inicia a seqüência de nós ao falar 

sobre o curso de engenharia e os atrasos freqüentes no início e fim de seu período letivo. O nó 

seguinte, A5, refere-se à mensagem de uma estudante de engenharia que está de férias há alguns 

dias. Após o nó A5, uma mensagem é postada pelo nó I2. Este usuário está de férias também, e 

neste caso as férias de vários meses já é um incômodo. Nota-se uma transição no tema em 

discussão. Primeiramente falou-se em curso de engenharia, então o tema foi férias e deste passou 

para férias como um incômodo. O nó O1 mantém o tema iniciado pelo nó I2 das incômodas férias. 

Além de férias, o nó O1 menciona a possibilidade de haver uma greve na universidade. O nó A6, 

logo a seguir, não fala mais em férias, mas questiona a possibilidade de uma nova greve. O 

conteúdo do nó A6 é retomado pelo nó seguinte, P1. Por fim, o nó Q1 também fala da possibilidade 

de greve e se refere a temas anteriores. O nó R1, último nó do recorte investigado, é taxativo e 

conclui: “Gente desse jeito é melhor nem voltar!”.  

Padrão observado  

A análise dos tópicos 1 e 2 apontou para um padrão de interação recorrente entre alguns nós 

dos grafos dessas redes, mas também observado em outros grafos produzidos neste estudo. Pelas 

figuras aquele padrão pode ser observado pela presença de triângulos formados entre dois nós e a 

conexão entre eles. Este tipo de interação ocorreu em particular quando uma mensagem se referiu à 

mensagem anterior no tópico, formando uma conexão entre os nós consecutivos. Os tópicos 1 e 2, 

em especial, destacam-se pela presença de uma formação de nós e links constituída por vários 

triângulos em seqüência. Este padrão de comportamento se formou quando um comentário qualquer 

X, foi seguido por um comentário Y sobre X, em seguida um comentário Z sobre o comentário Y, e 

assim por diante. Uma razão para este tipo de padrão é o grande número de usuários participantes 

no tópico. Por haver uma quantidade  



 

 

Figura 5. Imagem comparativa das redes sociais nos tópicos 1 e 2 ilustrando a presença de interações em forma de 

triângulos. grande de usuários diferentes, eles não possuem um longo histórico no tópico, pois 

enviaram apenas uma ou poucas mensagens. Assim, os usuários estariam mais voltados ao 

momento do tópico mais restrito, no qual eles tiveram contribuições e assim respondendo as 

mensagens mais próximas no tempo. A interface gráfica do Orkut também pode ter uma influência 

naquele tipo de interação, pois o usuário do Orkut apenas tem a opção de visualizar 10 mensagens 

por página (vide anexo A). Portanto, para visualizar mensagens anteriores o usuário precisa realizar 

um esforço
22 

maior de navegar até a página em que a mensagem se encontra. Este esforço extra 



desencoraja os usuários a visualizarem mensagens mais antigas.  

22 

Uma profunda discussão é realizada por profissionais de Usabilidade sobre o esforço (físico e cognitivo) que os usuários 
necessitam fazer para realizar ações num sistema computacional. Mais informações estão disponíveis em NIELSEN, J. 
Usability Engineering. Morgan Kaufmann, San Francisco, EUA, 2004.  

6.1.3 Tópico 3  

Nome do tópico: “DUVIDO, QUERO VER QUEM CONSEGUE FAZER SUA PÁGINA!!” Início: 

30/04/2006, 16h02min Fim: 30/04/2006, 18h53min Comunidade: Eu odeio cigarro  

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 03 sujeitos. Tabela 3 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 3.  

MENSAGENS  SUJEITOS  
10  Régis  
11  Rute  
04  Thaís  

Média: 8,33 (mensagens/sujeito)  
 
Tipos de interação: 1 interação do tipo 1; 9 interações do tipo 2; e 15 interações do tipo 3.  

Análise  

No tópico “DUVIDO, QUERO VER QUEM CONSEGUE FAZER SUA PÁGINA!!” 

ocorre o que se chama comumente no Orkut de jogo. Neste tópico não é discutido um tema 

relacionado à comunidade, característica comum a esses tópicos do Orkut. Nos jogos geralmente a 

primeira mensagem é um desafio ou um objetivo a ser alcançado pelos participantes da comunidade 

e frequentemente não requer interação entre eles. No tópico analisado o objetivo era escrever 

quaisquer mensagens de forma que conseguisse “fazer sua página”, o que no Orkut significa o envio 

de 10 mensagens em seqüência pelo mesmo usuário. Como o Orkut publica as mensagens da mais 

antiga para a mais recente, para ganhar  



o jogo as 10 mensagens deveriam começar da primeira mensagem de uma dezena qualquer de 

mensagens. Por se tratar de um jogo em que realizar a tarefa rapidamente é uma boa estratégia para 

conseguir o objetivo, as 25 primeiras mensagens do tópico foram publicadas por três pessoas em 

aproximadamente três horas.  

 

Figura 6. Grafo da rede social no Tópico 3.  

A primeira mensagem do tópico, enviada por Régis, dizia “DUVIDO, QUERO VER QUEM 

CONSEGUE FAZER SUA PÁGINA!! Lá vai a primeira!”. A mensagem seguinte, um minuto mais 

tarde, dizia: “Essa é a segunda!”. As regras do jogo não foram ditas por Régis. Elas estavam 

implícitas e não foram questionadas por ninguém. Este exemplo ilustra bem como freqüentadores 

de comunidades virtuais criam uma cultura própria, compartilhada, e situada no tempo e espaço 

construído virtualmente.  

No grafo construído a partir das mensagens, percebe-se que os 10 primeiros nós são criados 



a partir de mensagens de Régis e todos geram declarações independentes. Até a 10ª mensagem 

nenhum outro usuário havia postado no tópico, o que justifica a ausência de um destinatário para as 

mensagens até aquele momento. Como uma referência ao desafio lançado por Régis, seis 

mensagens de Rute e Thais dirigiram-se à mensagem inicial do tópico. Além dessas, as quatro 

mensagens finais do recorte não são declarações independentes, diferentemente da maioria das 

mensagens deste tópico. Aquelas são mensagens trocadas entre Rute e Thais. A análise do conteúdo 

das mensagens mostrou que Rute e Thais interagiram naquele momento devido à interrupção de 

Thais na seqüência de nove mensagens de Rute.  

A participação de Régis no tópico encerrou-se na décima mensagem, no momento em que 

ele fez sua página. Em seguida Rute tenta escrever as 10 mensagens. Inicialmente ela parece 

bastante entusiasmada (“vou tentar”; “he he acho que aqui vai ser muito facil, assim nao tem 

graça”), mas hesita em alguns momentos (“será que consigo?”). Mensagens com este conteúdo só 

vão ocorrer nas primeiras postagens de Rute. As mensagens seguintes são declarações 

independentes e têm conteúdo irrelevante em termos de comunicação (“.......” e “kkkkkkkkkk”), 

porém suficientes para ajudá-la em seu objetivo de fazer uma página. Após sua nona mensagem 

(“to quase lá”), Rute é surpreendida por Thais (“ah .......”). A mensagem de Thais interrompe a 

seqüência de nove mensagens de Rute e a impede de alcançar seu objetivo. As mensagens seguintes 

entre Rute e Thais configuram uma negociação entre as duas sobre quem continuaria tentando 

ganhar o jogo. A negociação chega ao fim quando Thais resolve desistir de tentar (“num quero 

mais... pode fazer vc”) e autoriza Rute a seguir tentando. Esta é a 25ª mensagem do tópico, 

encerrando assim o recorte analisado.  

6.1.4 Tópico 4  



Nome do Tópico: “Pena de morte para o pedófilo” 

Início: 05/09/2006, 10h33min Fim: 29/09/2006, 6h51min  

 
Comunidade: Diga não à pedofilia  

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 17 sujeitos. Tabela 4 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 4.  

MENSAGENS  SUJEITOS  
5  Nilson  
2  Macarrão, Leon K., Rhury, Filipe Augusto  
1  Renan, Tassia, Du, Eleanor, Thaty, Tukgul, Bruno, 

Luizinho, Gabriel, Renata, Lea, Arthur  
Média: 1,47 (mensagens/sujeito)  

 
Tipos de interação: 4 interações do tipo 1; 21 interações do tipo 2; e 6 interações do tipo 3.  

Análise  

A comunidade “Diga não à pedofilia” surgiu com o objetivo de discutir temas relacionados 

ao crime de pedofilia e denunciar casos de pedofilia. No tópico investigado os usuários discutem 

uma proposta de Renan (nó A1): “[...] Então, o que vocês acham da pena de morte para o pedófilo? 

Queria opiniões..”. Segundo Renan, pedófilos não são seres humanos e, portanto, não devem ser 

privilegiados pelos direitos humanos. A proposta causou polêmica e gerou comentários favoráveis e 

contrários à idéia.  

No grafo (Figura 6) há uma concentração significativa de links na metade direita do grafo 

(até o nó L1). De um total de 31 links que emergiram no tópico, apenas 10 deles ocorreram na 

segunda metade do tópico. O nó A1 se destaca como um ponto central da rede social recebendo 12 

links. Esta centralização observada no grafo indica que o conteúdo do nó A1 foi o mais referido 

pelos outros usuários da rede reforçando a sua importância para as interações que emergiram 

naquele ambiente. Os nós C1 e D1 atraíram uma quantidade grande de links na primeira metade do 

grafo, mas após o nó K1 não receberam outras conexões. O nó C1 representa uma mensagem do 

usuário Macarrão. Nela ele questiona “[...] porque sempre sao ricos? ja repararam que todos os 



pedofilos sao de classe social previlegiada?”. Esta pergunta atraiu mensagens de quatro 

participantes do tópico, elevando a importância de C1 na rede social. Os nós E1 e H1 se destacam 

por se conectarem a três nós através do conteúdo de suas mensagens.  

 

Figura 7. Grafo da rede social no Tópico 4.  

Aproximadamente 68 % das interações entre os nós foram do tipo interação indireta porque 

a maioria das mensagens nesta comunidade refere-se indiretamente a uma mensagem anterior. A 

Análise do Conteúdo mostrou que as mensagens geralmente eram respostas ou comentários a 

mensagens específicas, em especial ao nó A1. O pequeno número de declarações independentes 

neste tópico reforça esta observação.  

Por último, no grafo das interações destaca-se a região formada pelos nós O1 e M2 a M5. 

Os nós M3, M4 e M5 são mensagens postadas por Nilson e apontam para o mesmo nó O1 (Lea). 

Este nó está associado a M2 formando com os demais uma “corrente de interação”. Em M2, Nilson 

sugere o perdão para quem comete o crime da pedofilia (“[...] mesmo que não nos agrade, esses 



pecados cometidos por pedófilos, certamente são perdoados...”) e Lea, em seguida, discorda 

(“Perdao sempre?? Perdao... Bonito isso... [...]”). A partir da mensagem de Lea, Nilson envia três 

mensagens consecutivas à resposta de Lea. Esta polêmica, no entanto, não foi compartilhada pelos 

usuários que postaram mensagens a partir daquele momento.  

6.1.5 Tópico 5  

Nome do Tópico: Que tal um referendo??? (Não é sobre armas... LEIAM) Início: 22/05/2006, 

15h52min Fim: 10/08/2005, 18h50min Comunidade: Eu odeio cigarro  

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 20 sujeitos. Tabela 5 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 5.  

MENSAGENS  SUJEITOS  
5  Walter Luiz  
2  Mariesse  

1  
Waldner, César Samuel, Felipe, Sol, Gato Sabido, Michelle, 
Tatiana, Luiz Metal, CESARETTI, Gabriel, Juliana, Daniel, 
Dimitrius, Tiago, Sanosuke, Eduardo, Ana carolina, Fabiano  

Média: 1,25 (mensagens/sujeito)  
 
Tipos de interação: 5 interações do tipo 1; 28 interações do tipo 2; e 05 interações do tipo 3.  

Análise  

No tópico “Que tal um referendo??? (Não é sobre armas...LEIAM)” a pergunta que dá  

o título ao tópico torna-se secundária diante de uma outra pergunta formulada por Walter Luiz na 

primeira mensagem do tópico. Nela ele questiona “Por que o governo não faz um referendo com a 

seguinte pergunta: Você é a favor da proibição da venda de cigarros no Brasil? [ ] SIM [ ] NÃO”. 

Foram esta pergunta e o conteúdo do nó 1B os elementos que direcionaram o desenvolvimento do 

tópico. A pergunta, enviada na primeira mensagem, foi respondida por 16 usuários. Na segunda 



mensagem, Walter pede “[...] Divulguem essa ideia... Comentem... Votem... [...]”. Seu pedido foi 

mencionado por 12 mensagens postadas no tópico. Devido à centralidade que os nós A1 e A2 

exercem no grafo, o usuário Walter tem uma função de hub
23 

nesta rede social.  

 

Figura 8. Grafo da rede social no Tópico 5.  

A Análise de Conteúdo mostrou que as mensagens que se seguem aos nós A1 e A2 tocaram 

em aspectos mencionados por esses nós. Alguns nós ao mesmo tempo em que “votam” na pergunta 

(referência ao nó A1), também comentam a idéia (referência ao nó A2).  

23 

O hub é o nó que tem as conexões mais diretas na rede (com menor grau de distância), tornando-o o nó mais ativo na 
rede.  

É o caso de Wáldner (nó D1) que vota e comenta: “Meu voto é SIM!!!!!! Assim as pessoas vão 

morrer menos e gastar menos seu dinheirinho suado com essa besteira que é o cigarro!”. Outros nós, 

como o L1, apenas respondem a pergunta (“(X) SIM”), sem outros comentários.  



A importância das duas primeiras mensagens do tópico é refletida na freqüência dos tipos de 

interação observados no tópico. Entre interações diretas e indiretas foram 32 ocorrências, enquanto 

as declarações independentes aconteceram em apenas cinco ocasiões. A Figura 8 evidencia a força 

de atração que os nós A1 e B1 exerceram em relação aos links lançados pelos demais nós da rede.  

Padrão Observado  

A função central de um nó no desenvolvimento de uma rede social é uma característica 

comum entre os grafos dos tópicos 3, 4 e 5 (figura 9). Nos três grafos o nó A1 é  

o nó que recebe mais mensagens durante o recorte investigado do tópico. Em todos os casos 

discutidos neste trabalho, o nó A1 representa a mensagem que inicia o tópico. Geralmente aquele nó 

representa a mensagem que sugere o tema principal que foi abordado no tópico. Em princípio, a 

função das mensagens iniciais de um tópico é importante porque frequentemente é no princípio do 

tópico que se delineia a direção temática pela qual a discussão irá. Todavia, este comportamento 

não é observado sempre, de forma tão clara, como nos tópicos 3, 4 e 5. Por tratar-se de um jogo, no 

tópico 3 ocorre um tipo particular de comunicação entre os usuários, todavia apesar da sua 

peculiaridade do tópico o conteúdo do nó A1 é retomado com freqüência pelos usuários, destacando 

a função do nó A1. Nos tópicos 5 e 6 ocorre uma efetiva discussão e o lugar de destaque do nó A1 é 

ainda mais visível no grafo.  

 



Figura 9. Figura comparativa dos grafos dos tópicos 3, 4 e 5, respectivamente.  

6.1.6 Tópico 6  

Nome do Tópico: “Q fazemos!” 

Início: 22/05/2006, 15h52min Fim: 25/05/2006, 20h55min  

Comunidade: Reduza, reutilize e recicle. 

 

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 25 sujeitos. Tabela 6 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 6.  

MENSAGENS  SUJEITOS  

1  
Rosival, Isabela, PAM, Renata, Fernanda, Alessandro, Fernando, RenT, 

Rita, Patrícia, Carol, Jacob, Egaz, Belinha, Vanessa, Lisarb, Luara, 
Bruno, Patricia, Pietro, Renata, Mariza, Guile, Daiana, Denia.  

Média: 1 (mensagens/sujeito)  
 

Tipos de interação: nenhuma interação do tipo 1; nenhuma interação do tipo 2; e 25 interações do 

tipo 3  

Análise  

A comunidade “Reduza, Reutilize e Recicle!” discute temas ligados a meio-ambiente, 

reciclagem e comportamentos responsáveis com a natureza. No tópico “Q fazemos?! 

Apresentações”, no entanto, membros da comunidade se apresentam descrevendo suas atividades, 

em que trabalham etc. Este tipo de tópico não é incomum nas comunidades do Orkut e geralmente 

surge no princípio da comunidade. Em muitos casos, este é um tipo de tópico que permanece sendo 

alimentado por novas mensagens ao longo da existência da comunidade com a participação de 

novos usuários na comunidade.  



 

Neste tópico, a Análise de Conteúdo mostrou que nenhum participante disse explicitamente 

qual era o objetivo do tópico. Rosival, autor da mensagem inicial, apenas escreve “Q fazemos?! 

Apresentações. Trabalho com educomunicação – educação pela comunicação e pela Arte [...]” e 

prossegue com a descrição de suas atividades profissionais. O comportamento dos demais usuários 

é semelhante ao de Rosival. Sem perguntas, eles apenas se apresentam.  

Por ser um tópico com um objetivo bastante particular, no recorte analisado não foi 

observada nenhuma discussão. Em grande parte das mensagens os usuários se limitaram a colocar 

suas informações e não emitiram qualquer comentário acerca das mensagens postadas pelos 

usuários anteriores. Em raras ocasiões, como na mensagem de Fernanda (nó E1), os usuários foram 

além da apresentação (“Eu faço Comunicação Social e minha monografia será sobre Meio 

Ambiente. Até postei pedindo alguma ajuda pra quem puder colaborar com informações sobre 

projetos e fotos dos mesmos.”), mas o conteúdo não foi referido posteriormente por nenhuma 

mensagem. Por esta razão, as 25 primeiras mensagens postadas do tópico foram enviadas por 25 



usuários diferentes e é todas do tipo declaração independente.  

Do ponto de vista estrutural, o comportamento dos nós neste tópico é um fluxo constante de 

mensagens. Não há uma quebra ou mudança no padrão de comportamento apresentado pelos 

participantes do tópico. O nó E1, mencionado acima, inseriu um novo tema na cadeia de enunciados 

formada pelas apresentações, mas a não referência ao tema pelos outros membros impede que 

ocorra uma quebra no fluxo de declarações independentes. É comum encontrar em tópicos do Orkut 

quebras em que uma mensagem interrompe a regularidade de um comportamento, dando origem a 

um novo formato de interação entre os usuários. Por vezes um tópico segue em certa direção, mas 

de repente um usuário insere um novo tema que leva o tópico a um novo padrão de interação.  

6.1.7 Tópico 7  

Nome do Tópico: “pessoal, ñ vamos nos iludir...” Início: 24/10/2006, 09h31min Fim: 24/10/2006, 

09h50min Comunidade: Sport Club do Recife  

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 12 sujeitos Tabela 7 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 7.  

MENSAGENS  SUJEITOS  
7  Tiago Ticu  
5  1ª Divisão  
4  Raphael  
1  Augusto, Guilherme, Thiago, George, Elton, 

Diego, Paulo Henrique, Amom, Paulo  
Média: 2,08 (mensagens/sujeito)  

 

Tipos de interação: nenhuma interação do tipo 1; 8 interações do tipo 2; e 17 interações do tipo 

3.  

Análise  

O tópico “pessoal, ñ vamos nos iludir...” ocorreu na comunidade sobre o time de futebol 

Sport Club do Recife. Neste tópico em particular, os usuários estão discutindo se o Sport é capaz de 



realizar uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de futebol em 2007. No momento em que 

ocorreram as mensagens o Sport estava disputando o campeonato da 2ª divisão e com boas chances 

de terminar o campeonato em uma boa colocação o que lhe daria  

o direito de disputar o campeonato da 1ª divisão em 2007.  

O tópico tem início com uma mensagem de Augusto afirmando que a torcida do clube está 

muito otimista com a possível futura campanha na 1ª divisão do campeonato de futebol. O tópico 

iniciado por Augusto gerou várias mensagens imediatamente após o seu comentário.  

Em apenas 19 minutos 25 mensagens já haviam sido postadas, estabelecendo o fim do recorte 

analisado.  

 

A Análise de Conteúdo mostrou que não houve interação direta entre os usuários. Por outro 

lado, o número de declarações independentes mostrou-se elevado (17). Especula-se se o alto 



número de interações do tipo 3 e a escassez de interações do tipo 1 podem ser uma característica de 

tópicos que discutem temas informais como futebol. É legítimo cogitar que em tópicos desse tipo os 

usuários tendem a não estabelecer com os demais usuários uma interação mais próxima. Em 

discussões informais aparentemente as pessoas estão mais dispostas a dar sua opinião – como na 

mensagem a seguir: “Eu ja falei aqui. Na primeira [divisão] acho q as pretensões do Sport eh de 

disputar uma vaga na sulamericana.” – do que propriamente explorar o tema mais profundamente. 

O grande número de declarações independentes é um elemento que dificulta o surgimento de um nó 

central na rede social porque, conforme observado, as declarações independentes geralmente não se 

relacionam com outros nós da rede social. Os nós que mais receberam mensagens foram o B3 e E2, 

ambos com dois links cada. Com este pequeno número de links não é possível dizer que aqueles nós 

estão atuando como centros da rede.  

Por último, destaca-se a distribuição desproporcional de mensagens entre os participantes. 

Apenas três usuários postaram mais da metade das mensagens do tópico. Apesar dos usuários Tiago 

Ticu, 1ª Divisão e Raphael juntos terem enviado 16 mensagens, a elevada quantidade de mensagens 

não o fizeram assumir uma função de destaque na rede das interações. Tiago, com sete 

contribuições, através do nó B3 associou-se apenas a dois outros nós. Esta observação ilustra o 

caráter emergente da função desempenhada pelos sujeitos em uma rede social. Em um fenômeno 

complexo e descentralizado como as interações em rede o desempenho de um nó depende 

fundamentalmente do comportamento dos demais componentes da rede em relação a ele. Os 

aspectos individuais de um nó tornam-se secundários diante da relação do nó com os demais.  

6.1.8 Tópico 8  



Nome do Tópico: “SENNA x Schumacher” Início: 22/05/2006, 15h52min Fim: 26/10/2006, 

15h39min Comunidade: Ayrton Senna  

Estatísticas do tópico  

25 mensagens enviadas por 23 sujeitos.  
Tabela 8 – Número de mensagens enviadas por cada sujeito no tópico 8.  

MENSAGENS  SUJEITOS  
3  Bruno  

1  
Fabio, Lisergi, Fernando Alonso, Renato, JUNIOR, Mignon, Adriano, 

Alessandro, Marcos, Sol, Vitor, Eduardo, HoOoP Ferdinando, Bruno S, 
João, Denílson, Anderson, Cleber, Cíntia, Agora E 25, Rafael, Silvania  

Média: 1,08 (mensagens/sujeito)  
 
Tipos de interação: 1 interação do tipo 1; 6 interações do tipo 2; e 25 interações do tipo 3.  

Análise  

Neste tópico é discutido quem teria sido o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos: 

Senna ou Schumacher. Em uma comunidade nomeada Ayrton Senna, talvez fosse esperado que os 

usuários se comportassem favoravelmente ao piloto brasileiro. No entanto, a Análise de Conteúdo 

mostrou uma dispersão nos temas das mensagens e a preferência pelo piloto brasileiro tornou-se um 

assunto secundário.  

Neste tópico não se observa uma mensagem sugerindo a discussão da superioridade de um 

piloto ou do outro. Ao contrário, na primeira mensagem do tópico, Fábio divulga uma enquete na 

Internet àquele respeito e convida os usuários a participar da enquete votando no piloto brasileiro. 

De acordo com Fábio “[...] Começou uma enquete no site da Istoé procurando saber quem é o 

melhor, SENNA ou Schumacher, vamos lá no site www.istoe.com.br votar... [...]”. De fato, 

nenhuma mensagem do recorte estudado propõe que se faça esta discussão no tópico. Apesar de não 

haver uma indicação, no entanto, percebe-se que a discussão toma esta direção espontaneamente a 

partir do segundo nó do tópico.  



 

O nó B1 problematiza a sugestão de Fábio de votar em Senna e funciona como ponto inicial 

para a difusão de temas abordados pelas mensagens seguintes. O nó B1 é uma afirmação de Lisergi 

na qual ela diz: “Acho que não é pelo fato de sermos brasileiros que temos que votar em Senna, 

temos que votar no qual achamos que pilota melhor. Obs.: Meu voto é para Ayrton Senna”. A partir 

deste ponto o que se percebe é o surgimento de várias mensagens desconectadas de diferentes 

usuários se referindo a diversos temas. A mensagem seguinte, postada curiosamente pelo usuário 

Fernando Alonso
24

, vai ao encontro da opinião de Lisergi e fala sobre a legitimidade de votar em 

Senna apenas porque ele é brasileiro. Outro usuário diz que Schumacher ganhará a enquete porque 

o público jovem que usa Internet não viu Senna pilotar. Por não seguir uma seqüência na discussão 

dos temas, grande parte das mensagens é do tipo declaração independente (Figura 12).  

24 

Fernando Alonso é o nome de um piloto espanhol.  

Neste tópico ocorreu apenas uma interação direta e interações indiretas foram observadas 



em seis mensagens. Algumas mensagens (nós K1 e T1) pertencem a mais de uma categoria. A 

mensagem representada pelo nó T1 foi postada por Cintia e dizia: “com certeza. Senna, porque 

como foi dito antes, se o Senna não tivesse morrido o Schumacher não teria tido tantas vitorias..”. 

Com esta curta mensagem a usuária interagiu indiretamente com os nós F1, G1 e K1 que já haviam 

falado que Senna e Schumacher, devido ao falecimento do piloto brasileiro, foram adversários por 

pouco tempo. Além disso, Cintia lançou uma declaração independente ao mencionar a sua 

preferência pelo piloto brasileiro em comparação com o piloto alemão.  

A mensagem de Mignon (nó F1) é a que atrai mais conexões na rede. Na mensagem (“[...] O 

Schumacher não pegaria a moleza que pegou se o Senna não tivesse morrido, essa é uma verdade. 

[...]”) o usuário levanta um outro tema relacionado ao desempenho dos dois pilotos. Este tema é 

reconhecido pelos nós G1, K1 e T1 como relevante fazendo emergir a interação entre eles, 

representada no grafo por um triângulo que conecta regiões distantes do grafo.  

Padrão observado  

Nos tópicos 6, 7 e 8 foi observada uma freqüência elevada de declarações independentes. 

Por esta razão os grafos destes tópicos (figura 13) apresentam uma pequena quantidade de links 

entre os nós. As declarações independentes são caracterizadas por apresentarem no corpo da 

mensagem conteúdo que não se associa aos temas que emergiram anteriormente àquela mensagem. 

O tópico 6 é exemplar neste sentido, pois nele os usuários descrevem atividades profissionais sem 

discutirem um tema em especial. Assim, nenhuma mensagem retoma um assunto mencionado 

anteriormente. Nos tópicos 7 e 8, por outro lado, há algumas mensagens que contêm declarações 

independentes, mas que também se conectam a mensagens anteriores. Nesses casos, a importância 

do nó é maior para o tópico porque a interação entre os usuários é favorecida pela sugestão de um 

novo tema e pela manutenção de um assunto anterior. Destaca-se ainda a característica em comum 

entre os tópicos 7 e 8 de discutirem temas esportivos. A discussão deste tipo de temática pode ser 



uma razão para a emergência de uma rede social formada por muitos usuários através de curtas 

mensagens do tipo declaração independente.  

 
“Talvez terminando, comeces.” 
 

Fernando Sabino  

7 Conclusão  

Há dois anos, quando do início desta pesquisa, o Orkut atravessava um período de grande 

sucesso entre usuários brasileiros da Internet. Com sua crescente popularidade, o Orkut se tornou 

um objeto interessante de estudo acerca das interações que têm lugar em tais espaços virtuais, em 

particular se avançássemos na discussão de noções até agora pouco empregadas na análise da 

emergência e manutenção de redes sociais na Internet.  

O conjunto de noções conhecido por “Análise de Redes Sociais” tem se mostrado uma 

abordagem relevante para a investigação de fenômenos complexos de diversas ordens, e os 

processos interacionais que têm lugar na Internet podem ser entendidos sob este ponto de vista, 

enriquecendo-se através dos conceitos que lhe são próprios. Particularmente na Internet, pela 

facilidade com que se obtém os dados das comunicações, os pesquisadores têm tirado proveito 



importante da abordagem de Análise de Redes Sociais.  

Todavia, se por um lado, a Análise de Redes Sociais traz conceitos valiosos para os estudos 

de certos fenômenos em voga nos tempos atuais, por outro lado, ficou claro que a maneira como se 

tem investigado tais fenômenos não contempla uma série de elementos que se mostraram relevantes 

para os interesses deste estudo. Para tentar ultrapassar estas limitações, encontradas em boa parte da 

bibliografia estudada, propusemos uma nova dimensão (a interação entre os nós) acerca das 

conexões entre os nós. Esta dimensão foi representada nos grafos resultantes da análise do conteúdo 

das mensagens e contribuiu para o enriquecimento daquela forma de representação das interações 

on-line.  

Dentre os avanços alcançados por este estudo merecem destaque os seguintes pontos:  
� � Quem está falando com quem – este foi principal critério utilizado para a 
construção dos grafos formados por links e nós. Diferentemente do que tem sido observado na 
literatura especializada, nesta pesquisa para a determinação da ligação entre um nó e outro o 
primeiro passo foi a análise do conteúdo semiótico das mensagens trocadas entre os usuários. 
Através da interpretação semântica das mensagens foi indicado um provável destino da mensagem 
originada no usuário que emitiu a comunicação. Neste estudo a análise exigiu uma avaliação do 
pesquisador, pois não foi utilizado um critério objetivo (e.g. em uma comunicação por e-mail o 
nome do destinatário num campo específico da mensagem é um indicador objetivo do destino da 
mensagem) que pudesse ser capturado automaticamente por um software.  
 � As funções dos usuários em cada tópico – através da Análise de Conteúdo e da 
investigação dos grafos foram identificadas as funções dos nós mais importantes nas redes sociais 
emergentes. Através da observação da quantidade de links que se dirigem a um nó e das conexões 
emitidas por aquele nó é possível perceber a função que o usuário desempenha durante um espaço 
de tempo no desenvolvimento de um tópico. Essa função emerge ao longo do tempo de observação 
do tópico e não é determinada pela história anterior daquele usuário na comunidade. A função de 
um usuário é resultado da interação de vários fatores, mas destaca-se a influência decisiva do 
comportamento dos demais usuários participantes da rede social no delineamento do  
 comportamento do usuário observado. O modo como as discussões se desenvolvem ao 
longo de um tópico também é um indicador do papel dos usuários em uma rede social envolvendo a 
discussão de temas. Assim, mesmo um usuário que não participa das discussões através de 
mensagens, pode ter sua função detectada pela manutenção do tema que ele havia proposto.  
� � Os principais temas abordados nos tópicos – os temas discutidos nos tópicos é um 
outro aspecto importante para se investigar a história do desenvolvimento de um tópico. A forma 
como os temas emergem e desaparecem em um tópico vai falar também da história das interações 
daquele tópico. Mais uma vez, a identificação dos temas discutidos num tópico foi uma tarefa que 
exigiu uma avaliação subjetiva e que não havia sido tratada pelos tradicionais estudos em redes. 
Neste trabalho os temas e suas variações não foram representados nos grafos. Em um trabalho 
futuro, porém, este aspecto pode transformar-se em mais um aspecto representado nas figuras 
ilustrativas de cada interação.  
� � Desenvolvimento da rede ao longo do tempo – o tempo foi tomado como um 
critério importante para a construção dos grafos da rede interativa baseada nas trocas de enunciados. 



O tempo utilizado através da seqüência temporal de publicação das mensagens foi o critério para a 
determinação do posicionamento dos nós nos grafos. Deste modo, a rede emergente das interações 
possui uma diferente configuração de acordo com o momento no tempo em que é realizada uma 
observação. O tempo foi adotado como um critério importante porque é no tempo que os tópicos se 
desenvolvem e é seguindo uma linha no tempo, passo-a-passo, que as mensagens (e numa 
representação gráfica, os nós) passam a constituir uma rede interacional. Os estudos sobre redes 
geralmente não adotam o tempo como um aspecto relevante para suas investigações. Nesses casos o 
tempo é apenas informado como parte da descrição  
 

dos procedimentos da pesquisa, particularmente no que diz respeito à duração das  

observações realizadas pelo pesquisador. Devido à adoção de uma perspectiva  

dinâmica do processo de emergência da rede social, a organização do sistema ao longo  

do tempo é um aspecto crucial para este estudo.  

Golder, Wilkinson e Huberman (2007) destacam que em uma pesquisa científica a adoção 

de uma amostra de dados reduzida permite um entendimento profundo do que indivíduos estão 

fazendo e suas motivações para fazê-lo. Por outro lado, no entanto, uma reduzida amostra não 

contribui para capturar padrões em larga escala exibidos pelas ações coletivas de um número 

imenso de usuários. Neste estudo, decidiu-se por selecionar uma reduzida quantidade de tópicos e 

uma pequena extensão daqueles exatamente para tornar possível a identificação e problematização 

dos aspectos mais profundos ligados às mensagens dos tópicos. Este posicionamento é justificado 

por este estudo tratar-se de uma investigação exploratória que teve por objetivo a proposição de 

uma nova forma de investigação dos fenômenos das interações na Internet. Por ser um estudo 

exploratório parte do esforço aqui desprendido foi na direção de conhecer o fenômeno em estudo 

para, a seguir, elaborar, fundamentar e ajustar a proposição metodológica de forma a fazê-la 

consistente.  

De todo modo, diante da pequena amostra de dados foi possível identificar algumas 

tendências entre os grafos, conforme discutido anteriormente. De modo geral observou-se a 

existência de cinco comportamentos mais ou menos recorrentes e que falam de características gerais 

dos tópicos aqui discutidos.  
� • O primeiro nó tem uma função central na rede social – foi observado que, por 
vezes, o primeiro nó desempenha uma função de destaque na rede interativa. Nessas situações 
aquele nó representa a primeira mensagem do tópico que propõe o tema que será abordado ao longo 



do tópico. A importância do  
� primeiro nó foi observada em alguns grafos – como nos tópicos 3, 4 e 5, por exemplo – pela 
quantidade elevada de conexões que se dirigiram a ele.  
� Interações em formato de triângulo – essas interações observadas em alguns grafos eram 
formadas por dois nós posicionados em seqüência no grafo. Nessas situações a interação é 
constituída por uma mensagem postada por um usuário em relação à mensagem anterior no tópico. 
Em alguns grafos – tópicos 1 e 2, por exemplo – notou-se a presença de uma seqüência de 
triângulos formada por nós consecutivos no grafo. Essa seqüência de triângulos fez emergir uma 
região “independente” no grafo em que surgiu uma discussão isolada (desconectada) do restante do 
tópico.  
� Nós com mais de um destino – a Análise de Conteúdo mostrou que algumas mensagens 
estavam conectadas a mais de uma mensagem. Alguns grafos – o tópico 3, por exemplo – 
chamaram a atenção pela quantidade elevada de links que cruzaram diferentes regiões da figura. 
Nós que emitiram declarações independentes e conectaram-se a outros nós tiveram uma função 
importante na rede social, pois ao mesmo tempo em que lançaram um novo tema para discussão 
fortaleceram temas levantados anteriormente.  
� • Freqüência elevada de declarações independentes – alguns tópicos se destacaram 
por apresentarem mais declarações independentes do que os outros tipos de interação – tópicos 6, 7 
e 8, por exemplo. Conforme a análise do conteúdo indicou, de modo geral o reflexo desse tipo de 
mensagem é a instabilidade na discussão dos temas nos tópicos, pois os usuários não retomavam os 
temas já levantados. Além disso, as interações do tipo 3 (declarações independentes) ocorreram em 
108 nós. As interações do tipo 2 (interação indireta) e 1 (interação direta) foram observadas em 97 e 
28 nós,  
� respectivamente. Estes números indicam que somente uma pequena parcela das mensagens 
analisadas continha em seu corpo o nome de um destinatário. O alto número de mensagens do tipo 2 
e 3 aponta para a desestruturação e informalidade predominantes nas mensagens encontradas no 
Orkut, mas também a dificuldade em observar uma evolução seqüencial na temática discutida por 
usuários em tais ambientes.  
� Um usuário que envia muitas mensagens não é o centro da rede – em alguns tópicos – 
como, por exemplo, nos tópicos 1 e 2 – foi observado que um ou poucos usuários eram autores de 
uma quantidade grande de mensagens. Apesar da quantidade elevada de nós que representou o 
mesmo usuário no grafo esta presença constante não se refletiu na centralidade daquele usuário na 
rede social. Assim, conclui-se que a centralidade de um usuário em uma rede social não dependente 
necessariamente da freqüência de sua participação, mas da reação dos demais usuários às ações, 
freqüentes ou não, daquele usuário.  
 

Ao final deste estudo, é razoável afirmar que, de modo geral, diversos fatores atuam 

simultaneamente e de maneira relevante no complexo processo de emergência e manutenção de um 

tópico. Dentre aqueles fatores pode-se citar, por exemplo: o tema do tópico, o número de membros 

da comunidade, as características das pessoas envolvidas em cada tópico particular e questões 

técnicas como a influência da interface gráfica de sistemas da informação na forma como as pessoas 

os utilizam. Esses fatores, de um ponto de vista sistêmico, são elementos de um sistema aberto que 

interagem de diversas formas resultando na emergência de estados complexos. Como não fazia 



parte dos objetivos deste trabalho adentrar sobre tais questões fica aqui o registro da importância 

delas.  

Nesta pesquisa achou-se mais apropriado enxergar os fenômenos interativos emergentes no 

Orkut como fenômenos singulares, formados por enunciados singulares de indivíduos situados em 

contextos emergentes, igualmente singulares e localizados em um ponto particular do tempo. Tal 

singularidade implica que qualquer tentativa de generalização daquele processo traz consigo um 

nível de abstração suficiente para que se perca de vista o que se buscou enfatizar ao longo deste 

trabalho, qual seja: as particularidades que caracterizam as mensagens de um tópico. Caberá 

portanto ao investigador refletir, diante de suas perguntas de pesquisa, até que ponto é válido perder 

a singularidade do fenômeno na busca pela generalização do conhecimento em construção. Neste 

sentido, a perspectiva adotada neste trabalho encontra-se especialmente debruçada e preocupada 

com a singularidade dos fenômenos aqui investigados em comparação com a forma como 

tradicionalmente os pesquisadores têm estado no campo de pesquisa em redes. Deste modo, tem-se 

aqui uma noção de sujeito (usuário) ativo, agente no processo interativo emergente e uma noção de 

link também singular, pois um link é um enunciado, abstraído a um nível tal em que é possível 

afirmar que aquele enunciado conecta um sujeito A a um sujeito B através de uma conexão do tipo 

X.  

Como mais um reflexo da singularidade das mensagens trocadas pelos usuários destaca-se a 

dificuldade enfrentada pelo pesquisador em criar categorias que identificassem as mensagens e 

destacassem os seus aspectos mais relevantes. Aqui mais uma vez fica clara a artificialidade dos 

métodos utilizados pela pesquisa científica quando buscam classificar e generalizar fenômenos 

únicos que resistem a se adaptar a um conjunto de categorias.  

Durante o andamento deste estudo exploratório várias dificuldades foram enfrentadas pelo 

autor. Dentre elas, uma esteve relacionada à escassez de literatura na área de pesquisa. A área de 

psicologia carece de trabalhos que abordem fenômenos psicológicos a partir do ponto de vista de 

redes. Diante deste cenário, este trabalho pode colaborar na introdução da perspectiva de redes entre 



pesquisadores da área de psicologia, principalmente no estudo de fenômenos da 

contemporaneidade, em particular os fenômenos complexos emergentes na Internet.  

Por último, a idéia de propor uma nova forma de elaborar grafos para a visualização das 

interações nos ambientes virtuais não encontrou respaldo na diversidade de softwares disponíveis na 

Internet. Os softwares para a construção de redes disponíveis na Internet são desenvolvidos pelos 

pesquisadores das ciências exatas e não são flexíveis a ponto de permitir construir o formato de 

grafo proposto aqui. A melhor solução veio de um software chamado IHMC CmapTools (CAÑAS 

et al., 2004) e utilizado para a construção de mapas conceituais. Esta ferramenta ofereceu um grau 

de liberdade razoável para a construção dos grafos de acordo com as noções adotadas no modelo 

proposto, todavia por não se tratar de uma ferramenta para a construção de grafos, ela não dispunha 

de facilidades que melhorariam a experiência de seu uso.  

7.1 Trabalhos futuros  

Ao fim deste estudo, alguns pontos surgiram como norteadores para futuros trabalhos que 

venham a ser executados em continuidade a este. Um primeiro ponto a ser explorado diz respeito ao 

critério de análise das mensagens. Neste trabalho apenas foi adotado o aspecto interativo como foco 

da investigação. Mais do que ampliar o foco de análise levando em consideração outros aspectos 

envolvidos nas mensagens, também é válido ampliar a noção de interação e, deste modo, 

estabelecer outras categorias de análise além dos três tipos utilizados aqui.  

Quanto ao tempo cronológico envolvido no fenômeno da emergência de mensagens nos 

tópicos pôde ser percebido que este elemento merece uma maior atenção em um futuro trabalho 

visto que não foi investigado profundamente nesta pesquisa. Durante a fase de Etnografia 



empreendida neste projeto o pesquisador debruçou-se sobre os intervalos de tempo que separam 

uma mensagem da outra em um tópico. Embora tal esforço tenha sido realizado, não foi possível 

naquele momento aprofundar a discussão acerca desse elemento porque não foram identificados 

padrões das interações no tempo e não ficou claro de que forma o tempo cronológico atua no 

desenvolvimento de um tópico. Observou-se apenas que há uma variação instável do espaço de 

tempo entre as mensagens nos tópicos.  

Ainda um aspecto a ser mais bem explorado é a possibilidade de identificação de tipos de 

comentários que propiciam outros comentários e outros tipos de comentários que se caracterizam 

por se encerrarem em si mesmos. Neste sentido, propõe-se uma investigação em torno de uma 

característica que poderia ser chamada de “responsividade” das mensagens. Portanto, existiriam 

mensagens que são mais capazes de incitar a participação de outros usuários ou não? Se essas 

mensagens realmente existem, seria de grande importância saber como é possível catalisá-las, pois 

seu papel seria relevante para o surgimento e manutenção de um tópico.  

As temáticas presentes nas mensagens e como elas evoluem ao longo do desenvolvimento 

do tópico pode ser um outro objeto de uma futura investigação. Os temas abordados por cada 

mensagem e a manutenção daqueles temas nas mensagens ao longo do tópico poderiam dar origem 

a links orientados por temas, gerando, assim, um novo grafo, conceitual e estruturalmente distinto 

daqueles construídos a partir da análise realizada neste trabalho. Particularmente em comunidades 

heterogêneas o mapeamento dos temas discutidos e a representação gráfica desta “movimentação” 

pode ser uma contribuição valiosa.  

Por último, fica como sugestão para um trabalho futuro a idéia de utilizar o modelo aqui 

explorado como uma inspiração para um aplicativo real. Ambientes virtuais que possibilitam a 

interação entre usuários têm sido uma via de comunicação cada vez mais utilizada. Apesar da 

diversidade de serviços, a observação empírica permite perceber que as metáforas adotadas pelos 

websites destinados à construção de redes sociais raramente mudam. Nesses serviços, a interface 

gráfica geralmente utiliza a metáfora de uma lista com mensagens para representar as interações 



ocorridas entre os usuários. A inovação na representação utilizada por estes sistemas pode ser um 

avanço importante que permita aos usuários novas maneiras de acesso às informações encontradas 

nestes ambientes, pois, em última análise, a representação do conteúdo resultante das interações é 

um aspecto fundamental no incentivo ou não da participação das pessoas nesses serviços.  
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ANEXO A – Interface gráfica de um tópico do Orkut  

 


