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Resumo 
Os fotologs são páginas onde um usuário expõe uma foto do seu gosto apoiada 
opcionalmente por um texto. Dentro do do site fotolog.com, existem milhões de 
fotologs onde usuários podem se linkar e estabelecer comunidades virtuais de acordo 
com suas preferências. Segundo pesquisas, o tempo de permanência do brasileiro em 
sites do tipo dobrou no período de um ano, e é apoiado nesses aspectos que desenvolvo 
a procura por uma comunidade virtual que possa se encaixar nos aspectos dissertados 
durante o artigo. 
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1. Introdução 
 

Atualmente, a partir das novas tecnologias que surgem diariamente através da 

Internet, é visível que algumas se destaquem por possuírem características de expressão 

textual e imagens simultaneamente, e de fácil acesso e atualização por parte do usuário. 

Segundo pesquisa do instituto IBOPE//NetRating, sites de armazenamento de fotografia 

digital e troca de arquivos, possuem um público fiel que retorna constantemente para 

visualizar atualizações, e consta na lista, junto com outras categorias como acessados 

por cerca de 74% dos usuários domiciliares de Internet do Brasil. Segundo ainda 

IBOPE/NetRatings, o tempo online na categoria “comunidades” que engloba blogs 

textuais, blogs fotográficos, sites de relacionamento e blogs de vídeo dobrou se 

comparado ao ano passado. “A categoria atingiu 3h46min de uso individual em março 

deste ano, mais do que o dobro da 1h47min verificada em março de 2005” Cita o 

veículo. 

Os fotologs originalmente foram criados como uma alternativa aos blogs, e 

possuem como principal expoente as fotos, ou seja, um blog fotográfico, com o mesmo 

sistema diário, porém centrado nas fotos. São páginas privadas, de acesso público, 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Intercom Júnior 2006. 
2 Acadêmico do curso de Comunicação Social: Hab. Em Publicidade & Propaganda da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPEL). Bolsista do Bolsa UOL Pesquisa, orientado pela profa. Raquel da Cunha 
Recuero. Este trabalho foi realizado com o apoio da bolsa UOL Pesquisa, do UOL - 
www.uol.com.br, processo número 200503101133. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 2 

mantidas por um usuário, o qual exprime informações através de fotos, aliadas a textos 

explicativos opcionais, formam uma rede de amigos virtuais através de seus favoritos, 

que se constituem na maioria por outros usuários de fotolog que comentam e/ou 

possuem um tema ao qual interessa o fotologger que o adicionou aos favoritos. 

Em números atualizados, o fotolog.com, principal domínio e maior responsável 

pela popularização dos blogs fotográficos, possuem 3.273.143 fotologs, dentre os quais 

disponibilizam 109.412.329 fotos em uma média de 240.000 fotos postadas a cada dia, 

número que tende sempre ao crescimento, visto que com o passar do tempo, mais 

pessoas efetuam cadastro e tornam-se usuárias do serviço. Pelo serviço não é cobrada 

nenhuma taxa, apenas para usuários “gold”, que assinam planos para obter vantagens 

como um número ilimitado de fotos postadas por dia, maior espaço para comentários, 

dentre outros serviços. 

O tipo de informação o qual o usuário deseja expor centra-se nos termos de 

contrato estabelecidos ao criar a conta com o provedor do serviço, existem blogs 

fotográficos com finalidades sexuais, e outros onde o tipo de exposição fotográfica é 

proibido, com o fotolog.com, o qual é o objeto de estudo. Centrando-se nos aspectos 

principais, delimita-se o estudo nos fotologs como um ambiente virtual, onde dois ou 

mais fotologgers3 podem estabelecer uma comunidade virtual, visto que a condição 

mínima para que isso aconteça, é uma afinidade de gostos. . Rheingold (1996: 18), 

define comunidades virtuais:  

 As comunidades virtuais são os agregados sociais surgidos na Rede, 
quando os intervenientes de um debate o levam por diante em número 
e sentimento suficientes  para formarem teias de relações pessoais no 
ciberespaço. 

 

Castells (2004: 157) reforça a visão acolhedora das redes: 

 

As comunidades, pelo menos na tradição da investigação, sociológica, 
estavam baseadas em partilhar os valores e a organização social. As 
redes constroem-se de acordo com as escolhas e as estratégias dos 
atores sociais, sejam estes indivíduos, famílias ou grupos sociais. 
Deste modo, a maior transformação da sociabilidade em sociedades 
complexas teve lugar com a substituição da sociabilidade. Isto é 
verdade no caso das amizades, mas é ainda mais nas relações de 
parentesco à medida que a família ampliada se reduziu e os novos 
meios de comunicação permitiram a comunicação a distancia com um 
numero reduzido de familiares. 

 

                                                 
3 Assim chamado os usuários do fotolog. 
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2. Comunidades: Organização e Estrutura. 

 

Maturana & Varela (1995: 87) citam: Entende-se por organização as relações 

que devem se dar entre os componentes de um sistema para que este seja reconhecido 

como membro de uma classe específica. Entende-se por estrutura os componentes e as 

relações que concretamente constituem uma determinada unidade e realizam sua 

organização. 

Tomando como exemplo, a organização das comunidades é regida por padrões 

do sistema, e não diferenciam, pois fazem parte do software, e pertencem a sub-grupos 

que as diferenciam apenas por nível de interesses. Todas possuem post, e usuários, 

porém elas se diferenciam na estrutura, que é a materialização desse padrão de 

organização. O comportamento então, seria a chave para essa diferenciação, pois cada 

estrutura possui seu conjunto de características. 

 

2.1. Laço Social 

Através das interações sociais, constituímos laços sociais, que por fim, dão 

origem ao capital social. Estes laços podem ser fracos ou fortes. Recuero (2005) refere-

se a laços fortes como aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela proximidade e 

pela intenção em manter uma ligação entre duas pessoas. Laços fracos, por outro lado, 

caracterizam-se por relações esparsas, que não traduzem intimidade e proximidade. A 

autora, citando Degenne e Forsé, e Scott, refere-se que os laços ainda podem ser 

denominados multiplexos, quando constituídos de vários tipos de relações sociais, como 

amigos que se relacionam no trabalho e nas horas de lazer. 

 

2.2. Capital Social  

Para Bertolini e Bravo (2005), o capital social é trabalhado através de uma gama 

de recursos dos quais dispõe um grupo de indivíduos, representados por aspectos 

específicos da estrutura social que os auxiliam a atingirem objetivos e interesses. Então 

o capital social resume-se como o conteúdo que forma os laços sociais, que pode ser 

modificado conforme a necessidade do grupo. 

Recuero (2005) então, estabelece duas faces ao capital social: 

Diz respeito ao indivíduo, a partir do momento que este é que pode alocar 
esses recursos e utilizá -lo. É coletivo porque faz parte das relações de um 
determinado grupo ou rede social e somente existe com ele. O capital social, 
portanto, apenas existe enquanto recurso coletivo, mas por ter capacidade de 
ser alocado e utilizado individualmente, tem seu caráter duplo. 
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O capital social também depende de que os indivíduos o mantenham, para que 

estes não enfraqueçam, e percam-se com o tempo. 

Bertolini e Bravo (2004) constroem categorias nas quais o capital social pode ser 

encontrado, que são: a) relacional: compreenderia a soma das relações, laços e trocas 

que ligam o individuo a determinada rede. b) normativo: compreenderia as normas de 

comportamento de um determinado grupo e os valores deste grupo. c) cognitivo: 

compreenderia a soma do conhecimento e das informações colocadas em comum por 

um determinado grupo. d) confiança no ambiente social: compreenderia a confiança 

no comportamento de indivíduos em um determinado ambiente. e) institucional: que 

incluiria as instituições formais e informais. 

Estes aspectos podem ser divididos em duas partes, a primeira seria os aspectos 

de grupo (ou de segundo nível de capital social) que podem ser apenas desfrutados pela 

coletividade, como a confiança no ambiente social (d) e a presença de instituições (e), e 

os individuais, como as relações (a), as leis ou normas (b) e o conhecimento (c) que 

variam de acordo com cada indivíduo (primeiro nível de capital social). A existência de 

capital de primeiro nível é fundamental para a construção do capital de segundo nível 

(Bertolini e Bravo, 2004 5-10). 

 

3. Uma possível Comunidade Virtual de Usuários do Fotolog.com 

Os fotologs constituem-se na publicação do privado, sempre as postagens tem a 

intenção de provocar alguma reação por parte dos outros fotologgers. Como um reinado 

do Ego, acaba estabelecendo uma relação forte com o existir dentro da internet e o fora, 

o que acaba gerando uma exteriorização e um questionamento sobre uma possível 

personificação de algo que se gostaria de ser, mas não é.  Donath fala que “Online 

communities are growing rapidly and their participants face these questions, not as 

hypothetical thought experiments, but as basic issues in their daily existence. A man 

creates a female identity; a high school student claims to be an expert on viruses.”4  

Dentre milhões de fotologs existentes, foi necessário encontrar um grupo de usuários 

que estabelecessem um número de comentários regular entre os fotologs, ou seja, uma 

tentativa de manter laços sociais, que por vezes se mostraram multiplexos conforme 

                                                 
4 Tradução do autor: “As comunidades virtuais estão crescendo rapidamente e seus participantes 
enfrentam estas perguntas, não como experiências hipotéticas do pensamento, mas como questões básicas 
em sua existência diária. Um homem cria uma identidade feminina; um universitário reivindica ser um 
perito em vírus”. 
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observação, para que fosse possível estabelecer uma base para o estudo das 

comunidades virtuais dentro dos fotologs. Os fotologs estudados constituem-se de 

jovens na faixa dos 16 aos 24 anos, estudantes, que se enquadram no grupo de usuários 

domiciliares de internet no Brasil. Diferente de uma possível comunidade virtual em 

sites de relacionamentos, onde os fenômenos e interações costumam ser observados em 

tópicos criados nos posts dentro dos tópicos, e as interações ali visíveis, nos fotologs é 

necessário que se analise cada uma das páginas pessoais, onde um usuário comenta com 

o outro, estabelecendo uma comunicação assíncrona ou até mesmo síncrona, 

dependendo da disponibilidade de cada uma das pessoas. 

Donath cita Beniger ao dizer que o sentido de uma comunidade requer que os 

participantes da mesma sejam simpáticos as idéias em torno de que o grupo é baseado, 

mesmo discordando, necessitam ter algum fundo em comum. A confiança na opinião 

compartilhada com os outros participantes, ou seja, a identidade social, é essencial ao 

sentido da comunidade. 

A partir daí, podemos estabelecer que interesses em comum mantenham essa 

comunidade e fazem com que o capital social seja mantido. Situações como de 

enfermidade por parte de um familiar de um usuário, mobiliza vários outros para com 

solidariedade ao mesmo. No texto abaixo, a foto tratava-se da fotologger junto com sua 

mãe, que passava por uma sessão de quimioterapia. Outro usuário, possuindo a senha da 

mesma, postou uma foto e teceu alguns comentários. 

 

03/09/06 
/gustavovara administrando o pedaço!  
 
Tia Neiva e a Dadá (lindas) com esses sorrisos maravilhosos quando 
eu fui as visitar :P Eu a Daline estamos na correria da Fairyland II, 
que vai rolar na semana do nosso aniversário (eu 22 e ela 26). Ela está 
sem computador e não comentará nos flogs :(  
 
Trago básico na sexta-feira, até mais então ;)  
 
Daline e tia Neiva, amo vcs ;) 

 

  Observa-se ainda, a divulgação de uma festa no mesmo espaço. Abaixo alguns 

comentários dos fotologgers sobre o post. 

 

maninhah * 
Coisa bem meiga elas :~ 
Bebedeeeeira! 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 6 

Festa! 
Uhul! 
mAElkrçLAEKRMAER 
:*uá Daline 
Pissa pra ti Gustavo :} 
 
 
saluana * 
saluanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aheuiashuiesuiheusai 
tá linda :D 
;************ 
 
 
gustavovara * 
Não estão lindas...são lindas... ;) 
 
 
dopeangel * 
:) 
 
=@@@@@@@@@@@@@@ bostaaa 
 
daline @ 2006-03-10 15:04 said: 
ÇeÇeÇEEÇEÇEÇEÇE!!!!!!!! sexta!!! tragoooo 
dada e sua mamis belissimas as always  
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
daline @ 2006-03-10 15:04 said: 
comentario acima by marsia  

 

A partir desses dados, podemos estabelecer tipos de capital social que emergem, como: 

a) Disponibilidade da senha por parte de um usuário a outro (cognitivo) - O 

fotologger gustavovara tem acesso a senha da fotologger daline, assim, com total 

acesso, poderia fazer o que bem entender, porém, apenas efetua o post. 

b) Interesses em comum (relacional) – As informações disponibilizadas pelo 

fotologger na postagem são compartilhadas entre os outros, que demonstram no mínimo 

interesse sobre um assunto o qual foi postado. 

A fotologger dopeangel, confirma a teoria do laço social forte, já que fez-se 

presente no fotolog da usuária apenas para marcar sua presença, e possivelmente ser 

lembrada em outro momento de que seu fotolog encontra-se ativo, tentando atrair 

atenção da mesma para que visite-o. 

 
03/21/06 
amor da minha vida e eu ;)  
uashuhasusuahusu  
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http://www.fotolog.net/fefecarol  
 
=@ p ela pq to com saudade! 

 

Foi verificado que a usuária daline, não efetuou uma resposta ao simples 

comentário da usuária no post do seu flog5, porém 12 dias depois a mesma interagiu 

tecendo um comentário no post acima, dizendo: 

 
daline @ 2006-03-21 12:08 said: 
ó 
q amadas 
;)~ 
 
;@@@@@@@~~  
 

Através de uma análise da estrutura dos fotologs, verifica-se que é complexa a 

estruturação de interações por parte dos usuários, já que os mesmos não tem data pré-

determinada nem obrigação, e normalmente passam um ou mais dias sem postar alguma 

foto. Observou-se nessa rede de que um fotolog normalmente possui 5 comentários 

desses usuários que fazem parte, com uma média de 20 fotos por mês. A freqüência 

com que um participante da possível comunidade virtual comenta no fotolog do amigo 

varia em cima de fatos como o da usuária vicki: 

 
03/12/06 
Pedaço do meu poofê, pedaço d mim, pedaço da minha cozinha, 
pedaço da minha porta, pedaço da minha sala... pedaço da minha ksa 
#)  
 
Pessoas... eu ando meio ausente por inúmeros motivos... principais?  
 
- Dodói... tratamento c/ antibiótico fortissimo.  
- Trabalho... 6 turmas [incluindo sábado pela manhã]  
- Faculdade... tá acabando mas ainda existe...  
 
Faz parte da vida isso né! =D~  
 
Mas o telefone ainda é o mesmo... :P~  
 
:@@@@@@@@~~ 
 

Automaticamente, observamos a manifestação de um usuário que se faz 

presente, para recuperar laços sociais o qual manifesta capital social de uma categoria 

relacional:  

 

                                                 
5 Abreviação de fotolog 
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maryhaha @ 2006-03-18 21:45 said: 
pufêêêê 
eu quero um!! 
aiuheiuhauehaueh 
finalmente consigo postar nessa coisa!! 
ahieuhaiueh 
\o/ 
uhulllll 
 
bjuss xuxu 
TCHUMMM!!!! 

 

Um fenômeno interessante dentro das relações sociais nos fotologs é o corte de 

relações, de laços que eram considerados multiplexos, porque através dos comentários 

percebia-se claramente isso, e originou-se por causa de desentendimentos causados por 

uma senha de um fotolog. 

 

Bem pessoas !  
Aconteceu uma coisa muito chata !  
O senhor... ou melhor... o bebê gustavo vara... mudou a senha do 
fotolog da  
Fairyland Night e não quis me dar a senha nova !!!  
 
Então o fotolog morreu !!  
Vou ter que fazer outro fotolog pra festa !!  
 
 
E a festa continua... só comigo organizando mas continua !  
Então eu vou me mecher pra poder conseguir fazê-la em breve !  
Aguardem pessoas !  
:)))~~  
 
E faltam apenas 2 dias pro meu aniversário !  
E eu quero todo mundo na nocturna sábado pra comemorar meu 
aniversário [depois da meia noite já é dia 26 xD]  
 
Se não o Fábio vai arrancar o fígado e comer o rin de todos vocês que 
não forem  
HAHAHA  
 
(foi ele que falo uhahuahuauhuhaauha)  
 
 
;@@@@@@@@~~~~ a todos ! 

 

O usuário criticado no post não se fez do direito de resposta que, teoricamente 

ele possuiria comentando nos espaços destinados para isso, e apartir dessa ocasião, não 
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foi estabelecido mais nenhum contato entre os mesmos, dentro do período de 

observação dos fotologs. 

Ainda no post destaca-se a troca de informações, ou seja, o capital social 

cognitivo, onde a usuária expõe uma festa e ao mesmo tempo convida para a mesma. 

Sabendo das características do usuário, acaba havendo também uma possibilidade para 

relacionar-se com pessoas do mesmo interesse, ou seja, os amigos acabam adquirindo a 

chance de encontrar-se em um ambiente fora do virtual, por ora mediado pelo fotolog, e 

assim podendo ou não estabelecer laços sociais fortes, ou simplesmente cultivando-os, 

como a seguir. 

 
maninhah @ 2006-03-24 14:24 said: 
Eu não vou entrar na nocturna 
já falei 
uhu 
AMEklmçALKRKEMAR 
;@~ 

 

Com a publicação do privado, geralmente o exposto pelo usuário causa reações 

negativas em pessoas, a usuária maninhah por sua vez, utiliza dessa crítica e a expõe de 

modo aberto dentro de um post, onde incita os outros fotologgers a manifestarem-se 

sobre o ocorrido.  

 
carlos @ 2006-03-05 23:19 said:  
 
tu é ridicula mina!  
 
 
 
 
+Vô me mata agora, eu acho... x(((((  
+Alguém me consegue uma tesoura sem ponta, eu acho que vô 
corta os pulso mesmo... x(  
+E não resisti a colocar foténha com uniforme. 
mslçekrmslkermlçkser O_O  
+Ah, sei lá, tô alegrinha hoje. Ultra sensível também, até chorei 
vendo Grey's Anathomy ¬¬  
+Esses meus ataques não dão certo, e a real é que vendo aquele 
episódio, eu cheguei a conclusão de que todo tipo de sentimento 
só fode a vida das pessoas... Sorte que eu me livrei de boa parte 
deles. Yey! hAEIurOAIEHAER  
+Tá, agora eu vou ali, passar a matéria a limpo (Nunca vi 
ninguém gostar tanto de passar matéria a limpa quanto eu, sério 
mesmo, quaaanta inutilidade...)  
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+  
+  
+  
+Beijénhos amikénhos  
+E desculpa srto. que fez uma crítica a minha pessoa, eu 
prometo que depois que eu falhar na minha tentativa de suicídio 
eu tento ser uma pessoa melhor...  
AAAAAAAAAHHHHHHH 
ÉÉÉÉÉÉÉÁAAAAAAAMMMMMMMMMMMM  
Ó a minha cara de preocupada... 
AMERlkçmaÇElkrmçaLEKRM 
 

As manifestações observadas foram todas de apoio, conforme algumas expostas 

abaixo. 

 
faithzinha @ 2006-03-06 16:00 said: 
dnghdnkçgdfnçhçkfdçnkhfskçnhs 
sempre tem q ter os criticos né :X 
;@@@@@@@~ 
 
gustavovara @ 2006-03-06 17:39 said: 
São os fãs ocultos! Eles nos amam! Não dormimos por causa deles... 
ai ai ai... 
 
 
;) 

 

Foi possível, dentro dessas análises, verificar que acontecimentos sociais 

determinam maior interação, e estabilizam-se fora das dimensões do fotolog. 

Infelizmente a falta de ligação mais direta entre um flog e outro faz com que os 

fotologgers acabem se perdendo, e pela fuga de informações, não cultivem o seu laço 

social com o vizinho, já que é simples um usuário postar uma foto em um dia, e outro 

postar em um dia diferente. Isso já ocasiona um conflito, pois os lugares destinados a 

comentários podem estar cheios ou até mesmo o usuário não conseguir visualizar o 

fotolog do amigo na sua lista de favoritos, já que, no momento que é atualizado, o 

fotolog automaticamente passa a ser o primeiro na lista de favoritos de todos que o 

adicionaram. Então fotologs não comentados, mas atuais, acabam indo para posições 

inferiores. 
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4. Conclusões: Comunidades virtuais dentro de fotologs 

 

Através de uma análise ampla dos dados obtidos, e dos paralelos traçados entre 

os fotologs, foram observados laços sociais fortes de um grupo pequeno de usuários, os 

quais delimitam a comunidade virtual que foi traçada. Através desses laços, foram 

identificados capitais sociais de tipos variados, gerando assim, agregados que dependem 

da rede por onde são demonstrados, e os atores sociais, ou seja, os fotologgers, mantêm 

um número de interações necessários pra que esse capital continue existindo, porém, 

não apenas pelos fotologs. Chega-se a conclusão então que a comunidade virtual 

localizada dentro do fotolog.com não pode ser considerada uma comunidade virtual 

apenas pelo meio, já que ela depende de outros contatos para que continue a existir, 

como foram demonstrados acima. 
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