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Resumo 
 

No presente artigo os autores apresentam algumas comunidades do Orkut como 

manifestações comunicacionais culturalmente marginalizadas, adequando este objeto às 

teorias da Folkcomunicação. Para isso faremos uma breve apresentação do referencial 

teórico usado no artigo, o da Folkcomunicação, seguindo por um recorte histórico 

referente ao nosso objeto, partindo do macro para o micro, ou seja, da Internet até o 

Orkut e suas comunidades. Por fim traçaremos um paralelo entre nosso objeto e nosso 

referencial teórico, baseando-se sempre nas premissas de Luiz Beltrão. 
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A Folkcomunicação 

 

O termo folkcomunicação surge em decorrência dos estudos de Luiz Beltrão 

com sua tese de doutorado (1967). Essa tese germinou de um artigo da revista 

Comunicações & Problemas (1965), tratando das esculturas, objetos, desenhos e 

fotografias depositadas pelos devotos nas igrejas, que possuíam nítida intenção 

informativa. Eram peças que deixavam de ser acerto de contas celestiais, veiculando 

jornalisticamente o potencial milagreiro dos santos protetores. 
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Universidade Metodista de São Paulo. fcorniani@hotmail.com   
3 Mestrando do Programa de Pós Graduação em Comunicação pela Universidade Paulista. Graduado em 
Comunicação Social pela Universidade de Taubaté. marcobonito@marcobonito.com.br  
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Ele foi um dos pioneiros na introdução do estudo científico da Comunicação no 

Brasil. Apoiou-se nos ensinamentos do pesquisador austríaco, naturalizado 

norteamericano, Paul Felix Lazarsfeld, que dizia haver no processo da comunicação 

coletiva duas etapas significativas: a do comunicador ao líder de opinião e a deste ao 

receptor comum. 

Através dos estudos de Lazarsfeld iniciam-se as pesquisas de opinião pública. O 

livro People’s choice (Lazarsfeld, Berelson e Gaudet), publicado em 1941, estuda as 

variações e condicionantes do comportamento dos eleitores na eleição presidencial de 

1940. Com isso, eles chegaram à conclusão de que as mensagens persuasivas atuam 

como reforço de atitudes previamente estabelecidas. 

Lazarsfeld introduz em seus trabalhos científicos a presença dos líderes de 

opinião, levando à compreensão de certos pontos que precisavam ser esclarecidos 

dentro desse campo, como, principalmente, a participação dos líderes de opinião na 

decisão dos eleitores. 

Em todo grupo existem indivíduos que tem mais contato com os meios de 

comunicação e, ao mesmo tempo, direcionam a comunicação interna do grupo, segundo 

o paradigma de L “two steps flow of communications”. Este paradigma, cuja autoria é 

atribuída a Lazarsfeld, vai contra os conceitos da teoria hipodérmica onde “cada 

elemento do público é pessoal e diretamente ‘atingido’ pela mensagem”. 

(LAZARSFELD, 1964, 79). 

Segundo Toussaint, líderes de opinião são “os indivíduos que recebem em 

primeira mão as informações dos meios para transmiti- las depois a pessoas 

desvinculadas disso, mas incluindo a sua própria interpretação da informação recebida. 

São pessoas que não se desviam de seus grupos; andam pelo mesmo caminho que os 

outros, mas adiante”. (TOUSSAINT, 1992, p. 32). 

Partindo esses estudos, Beltrão identifica o processo folkcomunicacional. Uma 

fonte transmite uma mensagem através de um canal, que no processo é representado 

pelos meios de comunicação de massa, chegando até uma audiência, onde estão 

contidos os líderes de opinião, estes intitulados por Beltrão como Líderes-

comunicadores. Em um processo comunicacional padrão (fonte-mensagem-canal-

receptor) o fluxo pararia por aqui. Mas no processo folkcomunicacional, neste ponto 

inicia-se um novo ciclo no fluxo da mensagem. Os líderes se tornam comunicadores e 

transmitem uma mensagem através de um canal folk, chegando então ao que Beltrão 

intitulou de audiência Folk. 
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A audiência folk é formada por grupos marginalizados da sociedade, porém há 

diversas conotações para a expressão marginal, por isso é importante definirmos uma 

que mais nos convém. Temos como marginal “um indivíduo à margem de duas culturas 

e de duas sociedades que nunca se interpenetraram e fundiram totalmente” (BELTRÃO, 

1980, P. 39). 

Seguindo o pensamento de Beltrão temos três tipos de grupos marginalizados 

que compõem a audiência folk: os grupos rurais marginalizados, os grupos urbanos 

marginalizados e os grupos culturalmente marginalizados, o qual enquadra nosso objeto 

de pesquisa neste artigo. 

 

Os grupos culturalmente marginalizados 

 

Estes grupos são considerados marginais por constituírem-se de indivíduos que 

contestam a cultura e a organização social estabelecida, adotando uma política ou 

filosofia contraposta à que está em vigência. É importante salientar que os grupos 

culturalmente marginalizados estão contidos dentro dos grupos marginais urbanos e 

rurais (gráfico 1), sendo que um indivíduo que pertence a um grupo culturalmente 

marginal, conseqüentemente estará dentro de um contexto rural ou urbano. 

 

  
 

Existem três tipos de grupos culturalmente marginalizados que se distinguem 

pela sua maior freqüência em ações comunicacionais, estes são: o messiânico, o 

político-ativista e o erótico-pornográfico. 
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O grupo messiânico é composto “de seguidores de um líder carismático, cujas 

idéias religiosas representam contrafações, adulterações, exacerbações ou interpretações 

personalíssimas de dogmas e tradições consagradas pelas crenças ou denominações 

religiosas estabelecidas e vigentes no universo da comunicação social”. (BELTRÃO, 

1980, p. 103). 

O grupo político-ativista “tem uma ideologia que a comunidade, em sua grande 

maioria, considera exótica ou insuportável. São indivíduos decididos a manter estruturas 

de dominação e opressão vigentes ou revolucionar a ordem política e social em que se 

fundamentam as relações entre os cidadãos, empregando a força como a arma principal 

para impor suas diretrizes”. (BELTRÃO, 1980, p. 104). 

O grupo erótico-pornográfico é composto de pessoas que “não aceitam a moral e 

os costumes que a comunidade adota como sadios, propondo-se a reformá-los em nome 

de uma liberdade que não conhece limites à satisfação dos desejos sexuais e prática 

hedônicas consideradas perniciosas pela ética social em vigor”. (BELTRÃO, 1980, p. 

104). 

 

A Internet 

 

A Internet é uma rede telemática ligada a uma série de servidores e seus sistemas 

de informação, formando a grande teia mundial de computadores, também conhecida 

como world wide web ou apenas www. Ela permite o acesso a informações contidas em 

banco de dados e todo tipo de transferência de arquivos digitais. A formação do 

conteúdo é não- linear, hipermidiático e conta com um avanço tecnológico frenético, isto 

significa que os processos culturais associados à Internet se transformam 

constantemente e necessitam de estudos e pesquisas. 

O que hoje forma a Internet, começou em 1969 como a ARPANET, criada pela 

ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency, ou Agência de Pesquisa de 

Projetos Avançados, uma subdivisão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.  

Ela foi criada durante a chamada “guerra-fria” entre EUA e União Soviética, afinal, os 

dados valiosos do governo americano não poderiam correr riscos de serem interceptados 

ou exterminados pelos inimigos. A solução encontrada foi descentralizar o poder de 

acesso a estas informações, isto evitou a perda destes dados no caso de, por exemplo, 

uma bomba explodir o servidor central. Inicialmente ela foi usada pelas universidades, 
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onde os estudantes, poderiam trocar, de forma ágil para a época, os resultados de seus 

estudos e pesquisas. 

A rede coletiva ganhou uma maior divulgação pública nos anos 90. Em agosto 

de 1991, Tim Berners-Lee publicou seu novo projeto para a World Wide Web: o 

browser4, dois anos depois de começar a criar a linguagem HTML e o protocolo http, 

assim surgem as primeiras páginas. Em 1993, o Web Browser (navegador) Mosaic 1.0 

foi lançado e no final de 1994 já havia grande interesse público na Internet. Em 1996 a 

palavra Internet já era de uso comum, principalmente nos países desenvolvidos, 

referindo-se na maioria das vezes à “www”, este é o início do período conhecido como 

Internet Comercial e que presenciamos até os dias de hoje. 

O Brasil passou a conectar-se a esta grande rede em 1990 e já no ano seguinte 

presenciou a chegada do projeto de Tim Berners-Lee, engenheiro do laboratório 

Europeu de Física de Partículas, de Genebra (Suíça), para a implementação da “www” 

como modo de organização e visualização das informações e dos arquivos na rede. 

Hoje, no Brasil temos cerca de 18 milhões de brasileiros com algum tipo de acesso à 

Internet, segundo dados do IBOPE/NetRatings de 2005, dentre estes o tempo médio de 

acesso por mês é de cerca de 15 horas. 

A cibercultura é um termo utilizado na definição dos agenciamentos sociais das 

comunidades no espaço eletrônico virtual, ou ciberespaço. Estas comunidades estão 

ampliando e popularizando a utilização da Internet e das novas tecnologias de 

comunicação, possibilitando assim maior interatividade entre as pessoas de todo o 

mundo. Este termo se relaciona diretamente com a dinâmica política, antropo-social, 

econômica e filosófica dos indivíduos conectados em rede, bem como a tentativa de 

englobar os desdobramentos que este comportamento requisita. 

 

O Orkut 

 

 O Orkut é uma rede social digital, filiada à empresa Google, criada em 22 de 

Janeiro de 2004, baseada na “Teoria dos seis graus de separação” do sociólogo 

americano Stanley Milgram,  com o objetivo principal de ajudar seus membros a criar 

novas amizades e manter relacionamentos. Seu nome tem origem no projetista chefe  

responsável pela sua criação: Orkut Büyükkokten, engenheiro turco do Google. A teoria 

                                                 
4 Browser: software responsável por dar acesso multimidiático ao conteúdo da Internet. Ex: Internet 
Explorer, Netscape e Firefox. 
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dos seis graus de separação diz que todas as pessoas no mundo podem ser conectadas a 

qualquer outra por uma rede de no máximo cinco intermediários. Alguns estudiosos do 

fenômeno dizem que o Orkut serviu para comprovar que essa teoria é verdadeira, tal 

confirmação só foi possível graças à capacidade da rede mundial de computadores de 

armazenar e gerenciar uma grande quantidade de dados e referências. 

 Assim como numa confraria, para fazer parte desta rede social é necessário ser 

convidado por um de seus membros. O Brasil é o país com o maior número de usuários 

do sistema, superando inclusive os EUA. Aproximadamente 70% dos usuários do 

sistema, cerca de 13 milhões de usuários, são brasileiros. Na verdade, esse número não 

apresenta muita exatidão, já que muitos membros criam mais de um perfil por usuário, 

ou declaram residir em outros países, graças a um boato pregando que se você 

declarasse ser de um outro país, que não fosse Brasil, o sistema ficaria mais rápido e 

erros do sistema iriam diminuir, isso acabou sendo provado mentira. Cerca de 60% dos 

usuários declaram ter entre 18 e 25 anos, caracterizando, em sua maioria, um público 

jovem, fruto de uma geração muito influenciada pela cibercultura. 

 

Comunidades Culturalmente Marginalizados no Orkut 

 
 As pessoas podem participar de comunidades virtuais, que podem funcionar 

como fóruns de cujos assuntos são de interesses comuns de seus membros. Por 

exemplo: os interessados em futebol podem entrar em uma comunidade com o mote 

“Eu amo futebol”. Outras pessoas podem participar desta comunidade também e assim 

poderão discutir sobre o assunto e dar continuidade a ele. Nestas comunidades existem 

duas áreas de interação: o fórum e os eventos. 

O fórum funciona por meio de tópicos. Uma pessoa elabora um título, um 

assunto e um texto, assim, permite que outros possam lê- lo e deixar (postar) alguma 

mensagem. É possível interagir no Orkut, porém não de forma instantânea. Os eventos 

são explanações fixas, que normalmente comunicam algum acontecimento futuro. Eles 

não podem ser respondidos, são como avisos. Na maioria dos casos, os eventos são 

utilizados para fazer propagandas. 

Uma das comunidades que se enquadram no grupo messiânico é a “Padre Cícero 

Romão Batista - Juazeiro do Norte no Ceará (O Cearense do Século) - Padim Cícero”, 
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que conta hoje com cerca de 1.200 membros5 que em sua maioria se dispõem a utilizar 

o fórum para trocar informações sobre Padre Cícero, uma espécie de culto virtual 

documentado e exposto a quem tiver interesse. Há também discussões acaloradas sobre 

a veracidade das ações e a santidade do personagem em questão, em muitos casos há 

perda da razão e da boa educação por parte de alguns membros que são incrédulos ou de 

outras correntes filosóficas. Nestes casos há um moderador, que faz o papel de gerenciar 

e julgar os atos dos membros daquela comunidade, em casos extremos o membro é 

expulso. Outra comunidade de destaque neste cenário é a “Sou fã do Padre Jonas”, onde 

se encontram 2.930 membros6, dispostos a reverenciar e homenagear o padre 

responsável pela fundação da Comunidade Canção Nova. Aqui se observa, por meios 

dos tópicos, que os dogmas católicos recebem interpretações personalíssimas, bem 

como há uma exaltação das tradições e das práticas religiosas. Há censura, por parte do 

moderador, no que tange as idéias contrárias à filosofia vigente da comunidade.  

Já quanto aos grupos políticos-ativistas podemos destacar a comunidade: “Enéas 

Carneiro Presidente 2006”, com cerca de 4.500 membros7, onde encontramos pessoas 

dedicadas a difundir as idéias políticas e partidárias do pré-candidato à Presidência da 

República, pelo PRONA, Enéas Carneiro. Pelo que foi observado há um grande número 

de membros que são filiados ao partido, fazem parte da ala jovem, assim como também 

foi percebido uma característica particular, há uma espécie de censura quanto ao 

conteúdo das mensagens postadas no fórum. Não há tópicos com títulos ou conteúdo 

contrário às idéias do partido, isto se justifica por se tratar de uma comunidade “oficial” 

e moderada por um ativista partidário. Em outros casos como na comunidade 

“Anarquia”, o descritivo conta com citações do anarquista francês Pierre-Joseph 

Proudhon, prega a liberdade de expressão, mas é moderada por um membro cujo perfil é 

básico e sem muitas informações, sob o pseudônimo de “Luiz .”, o curioso é 

verificarmos que mesmo numa simulação de sociedade, como se apresenta o Orkut, em 

comunidades anarquistas é necessário haver alguém para “governar”, mesmo que seja 

para não influenciar em nada os acontecimentos da comunidade. Já na “Eu odeio 

orgulho racial” o membro é estimulado a expressar sua indignação com relação ao 

“Apartheid Silencioso” que há no Brasil e evidenciar a idéia de que somos todos 

humanos, independentes da raça. Entretanto, no próprio descritivo da comunidade há 

                                                 
5 Dados de 21/05/2006 
6 Dados de 21/05/2006 
7 Dados de 21/05/2006 
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instruções claras de censura aos assuntos não relacionados aos temas propostos e 

também às “manifestações exarcebadas de orgulho racial” de qualquer etnia que seja. 

Estes exemplos servem para ilustrar as atividades políticas através do Orkut. 

Por fim, dentro do grupo erótico-pornográfico, temos uma infinidade de 

comunidades relacionadas, de todos os assuntos e aspectos. A principal característica é 

que a maioria de seus membros contém perfis falsos, criados com o intuito de preservar 

a sua imagem social na realidade. Na comunidade “Confissões sexuais” os membros 

expõem suas taras e fetiches, compartilhando desejos com todos os membros do Orkut e 

não apenas com os da comunidade, uma vez que para ler os relatos dos tópicos não é 

preciso fazer parte da comunidade. Isto também caracteriza as redes sociais digitais, 

pois, além de criarem um espaço informacional, também documentam e postergam tudo 

o que for publicado ali.  Ao fazermos uma busca a partir da palavra “sexo”, a 

comunidade que aparece em primeiro lugar e conseqüentemente a que tem mais 

membros é a “Sexo entre amigos do Orkut”, destinada a facilitar os encontros com fins 

sexuais, são mais de 50 mil membros e dentre diversos tópicos com convites 

pornográficos explícitos há muita propaganda de produtos eróticos ou remédios 

milagrosos para potencializar o desempenho sexual. Contudo, o que mais chama a 

atenção, neste caso, é que há publicações de links para sites, blogs, álbuns digitais e 

nestes, invariavelmente, estão contidos vírus de computador. Curiosamente o sexo, no 

ciberespaço, também tem sido usado como forma de difusão e propagação de “doenças” 

virtuais, essa propagação acontece principalmente pela desinformação a respeito de 

como se comportar no ambiente web. De maneira geral as pessoas estão ainda muito 

inocentes e são infectadas facilmente por pura ignorância sobre a cibercultura. Estas 

comunidades funcionam como focos de doenças e os interessados em divulgar estes 

agentes nocivos aos sistemas, encontram, neste tipo de comunidades que geram muito 

interesse, um meio ideal para praticar e difundir seus propósitos escusos, como por 

exemplo captar informações bancárias, ou mesmo ter acesso à conta do usuário no 

próprio Orkut para denegri- lo ou prejudicá- lo de alguma outra forma. 
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