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Resumo 

O estudo ao tratar de comunidades virtuais no ciberespaço penetra no campo específico dos 
estudos da comunicação, e coloca em evidência a presença das teorias da comunicação, em particular a teoria 
tecnológica, tendo como objeto de análise o site de relacionamentos orkut. São abordados os conceitos de 
pós-modernidade, da era tecnológica, da informação e do conhecimento, além da reconstrução teórica do 
conceito de comunidade, para oferecer os resultados das análises de comunidades monitoradas e informações 
obtidas junto aos focus group com usuários do orkut, em busca de confirmação da hipótese de que no site de 
relacionamentos os laços encontrados não caracterizam uma comunidade virtual.  
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A Sociedade da Informação e as comunidades Virtuais 

Em qualquer leitura que se faça hoje em dia sobre a sociedade encontram-se dados que evidenciam 

as transformações pelas quais a mesma vem passando nos últimos anos. Essas transformações ainda que 

tenham origem econômica influenciam diretamente a cultura, a política e todos os pilares da sociedade, dentre 

eles o conceito de comunidade. 

Observadores e teóricos, como Rosnay (1998) e Lojkine (1999), afirmam que hoje se presencia a 

chamada revolução informacional, que, partindo da retroalimentação e da sinergia de uma série de 

tecnologias, constituíram a “era da informação e do conhecimento” (CASTELLS, 1999). Cabe salientar que 

essa “revolução” afeta todas as esferas sociais, inclusive a comunicação, pois tem como bem mais precioso a 

informação. 

Fato interessante é que esta revolução prevista ainda nos anos 60 por Marshall McLuhan, cujas idéias 

subsidiam a Teoria Tecnológica e já havia sido estudada antes no relatório Nora–Minc (1980) quando 

recebeu o nome de telemática. Neste contexto, é pertinente lembrar que recebe posição destacada o 

surgimento da Internet. Antes, porém, de apresentar a mesma como um dos segmentos comunicacionais que 

mais cresce nesta sociedade informacional, é interessante ressaltar que tal situação não pode ser observadada 

sem levar em consideração o contexto pós-moderno em que se vive atualmente.  

Para alguns autores a pós-modernidade pode ser definida como o efeito do progresso das ciências 

que dá surgimento a uma sociedade mais determinada pelos jogos de linguagem que tem como tem como 

característica a fragmentação do indivíduo, indeterminação e desconfiança em torno dos discursos universais 

(LYOTARD, 1986; HARVEY, 1989).  

Neste sentido é possível afirmar que a humanidade encontra-se em meio a um grande vazio de 

valores, e uma inundação de infinitas possibilidades. Neste contexto, para Giddens (1991), a transformação 

das tecnologias da comunicação foi um dos mais importantes efeitos do industrialismo e advém destas 

transformações a sensação de “aldeia global” prevista por McLuhan (BARROS, 2003). Ao se abordar o 

conceito de “aldeia global” em que todos os indivíduos estejam conectados é necessário apresentar conceitos 

como internet, ciberespaço e cibercultura para que seja possível compreender a proposta de comunidade 

virtual.  

Um dos fatores dessas transformações é a Internet, que vem revolucionando os relacionamentos 

humanos, pois sua tecnologia é hoje um dos segmentos que mais cresce no mundo. Junto com a Internet 

cresce também as inúmeras possibilidades inovadoras e nunca antes experimentadas ou estudadas, em 

particular as relações que acontecem no ciberespaço como os grupos de discussão, fóruns e comunidades 

virtuais em sites específicos a estes propósitos como, por exemplo, o Orkut. Cabe salientar a importância que 
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ganha a Comunicação ao observar um assunto como esse e levar em consideração uma teoria da 

comunicação, em particular a Teoria Tecnológica apresentada de maneira quase profética por McLuhan 

ainda na década de 1960. 

A Internet (www) ou rede mundial de computadores exige um novo conceito de comunicação 

surgido da interconexão dos computadores inseridos na rede, este conceito é o que Gibson em 1984 

denominou de ciberespaço, conceituado por Pierre Levy como o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. O termo especifica, não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 

humanos que navegam e alimentam esse universo, viabilizando novos processos culturais.  

Neste contexto, existe o conceito de Cibercultura que para Levy (1999), é um neologismo criado para 

especificar o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, atitudes, modos de pensamento e 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Tanto o ciberespaço como a 

cibercultura têm trazido sérios impactos a fatores importantes na sociedade como, por exemplo, o de 

comunidade. O autor afirma ainda que  

[...] uma comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-se simplesmente de 
um coletivo mais ou menos permanente que se organiza por meio do novo correio 
eletrônico mundial (LEVY, 1999, p.129). 

Cabe resgatar, no entanto, que enquanto conceito existe uma oposição entre sociedade e comunidade. 

Para Toto (1995) apud Lemos (2005) a sociedade representa agrupamentos sociais característicos das 

relações econômicas e de poder da cidade urbanizada, enquanto comunidade estaria ligada às relações 

familiares e de proximidade característicos da vida no campo.  

Segundo Tonies apud Recuero (2001), o conceito de comunidade, significa o passado, a aldeia, a 

família e o calor, em que havia relações locais e interação entre os membros da mesma. Este autor afirma 

ainda que o estado ideal para os humanos, seria a comunidade e não a sociedade, pois esta segunda é corrupta, 

egoísta e suas regras e convenções obedecem ao estado e a opinião pública. 

Para Recuero (2001), no entanto, o conceito nunca foi unanimidade, e no entendimento de Max 

Weber tal conceito baseia-se na orientação da ação social, uma vez que se funda em qualquer tipo de ligação 

emocional, afetiva ou tradicional.  

Outro autor que aborda o assunto comunidades virtuais é Palácios (1998), que enumera os elementos 

que caracterizam esse tipo de comunidade. Entre os elementos ele destaca o sentimento de pertencialismo, de 

territorialidade, de permanência, de ligação entre um projeto comum e a existência de formas próprias de 

comunicação.  
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O verdadeiro conceito de comunidade virtual, segundo os vários autores citados por Raquel Recuero, 

a comunidade virtual seria o agrupamento de humanos que se interagem no ciberespaço através das redes. 

Após a explanação acima, cabe enfatizar que vários autores ressaltam a importância dos meios de 

comunicação para alterar espaço, tempo, relações sociais e idéia de comunidade. Deste modo, a comunicação 

mediada por computadores permite a emergência de outras formas de socialização e comunicação, em 

particular via Internet, conhecidas como comunidade virtuais.  

Vários autores, dentre eles Rheingold apud Barros (2003) defendem que as comunidades virtuais são 

novas instâncias, em que valores e interesses comuns são partilhados por outras formas de presenças. Para o 

autor, as comunidades virtuais: 

[...] são agregados sociais que surgem da Internet quando uma determinada quantidade de 
gente leva adiante essas discussões públicas durante um determinado tempo suficiente, 
com suficientes sentimentos humanos para formar redes de relações pessoais no 
ciberespaço (RHEINGOLD apud BARROS, 2003, p. 3).  

É interessante ressaltar, no entanto, que o autor adverte que o simples fatos de os usuários da Internet 

visitarem determinados sites ou responderem mensagem não evidencia a constituição de uma comunidade, 

pois nem tudo que se faz e comunica por computador em rede, caracteriza uma comunidade (RHEINGOLD 

apud BARROS, 2003).  

No sentido de enriquecer a conceituação acima, a autora afirma que a constituição das comunidades 

virtuais deve ser caracterizada por quatro aspectos: a) relação de interatividade entre participantes; b) vários 

participantes efetivando essa interatividade; c) espaço público para os membros da comunidade interagir 

através da troca de mensagens individuais e ou coletivas e d) alto grau de associação para efetivar a 

comunicação. Ou seja, a comunidade pressupõe relações de interatividade entre seus membros. 

Tendo como embasamento os conceitos apresentados, o trabalho tem como foco os sites de 

relacionamento, fenômeno na sociedade pós-moderna, em particular o Orkut, que para alguns estudiosos 

viabiliza o surgimento do conceito de comunidades virtuais, uma vez que permite e formação de várias 

comunidades na Web. 

O Orkut constitui-se em um site de relacionamento, do qual só participam convidados. Foi criado em 

janeiro de 2004, por Orkut Buyukkokten e atualmente já passou a marca de dois milhões de usuários, sendo 

muitos brasileiros, fato este inclusive que incentivou o fato da 2ª língua utilizada no site ser o português.  

O site permite a criação ou inserção do usuário em inúmeras comunidades divididas em um primeiro 

momento por categorias como educação, lazer, sexualidade, orientação moral, etc.... Apesar de receberem o 

nome de comunidades, os grupos criados no site nem sempre atendem a conceituação de comunidade virtual 

de Rheingold (1996) explicitado anteriormente.  
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Diante do contexto apresentado, cabe ressaltar que mesmo que a comunidade virtual dispense o fator 

território, a mesma necessita de uma base, onde se desenrolam as discussões em torno de assuntos afins. O 

assunto toma ainda maior indefinição, ao relembrar que os sites de relacionamento por si só não são 

considerados comunidades virtuais, as comunidades são os grupos de discussão, ou fóruns criados em seu 

interior. 

 

O acompanhamento das comunidades no Orkut 

O trabalho parte da hipótese da existência de outro tipo de relação viabilizado pelas interações no 

Orkut que não se enquadram como comunidade e comunidades virtuais. Neste sentido, após a revisão 

bibliográfica sobre os conceitos de pós-modernidade, sociedade informacional, comunidade, ciberespaço e 

comunidades virtuais na internet, foram selecionadas dentro do site objeto de estudos, o Orkut, um número de 

comunidades para monitoramento como: Pesquisas em Comunicação, Cibercultura, Conspiração Orkut, 

100% Siqueira Campos, dentre outras, com o propósito de obter dados para posterior análise do discurso dos 

fóruns com maior interatividade nas comunidades. Os dados obtidos foram confrontados com os resultados 

dos grupos focais (focus group) desenvolvidos com usuários do Orkut, sendo alguns membros das 

comunidades selecionadas.  

A escolha do meio internet e especificamente do site Orkut para a análise se deve ao fato do 

vertiginoso crescimento do mesmo desde sua criação bem como a expressiva participação de brasileiros no 

mesmo. A ferramenta metodológica da Análise de Discurso (AD) foi utilizada em busca da subjetividade 

presente no discurso dos participantes do fóruns selecionados.  Para iniciar o acompanhamento que subsidiou 

a  AD cada pesquisador (dentre os 6) escolheu duas ou três comunidades para realizar a primeira etapa do 

trabalho que é a análise de conteúdo das mesmas. 

Um fato interessante observado durante as análises, é que as comunidades com conteúdo 

aparentemente de menor importância ou de abordagens supérfluas são as mais interativas, ou seja a 

participação é bastante intensa. É impressionante a capacidade de crescimento das mesmas, como exemplo, 

cabe citar a comunidade “Eu odeio despedidas”, selecionada e monitorada, por um dos pesquisadores. A 

título de comparação cabe ressaltar que em outras comunidades ligadas a assuntos de interesse comum como: 

educação, saúde, e assuntos profissionais, não têm a mesma interatividade. 

Esse crescimento não é diário ele é instantâneo, em alguns casos a cada minuto aumenta o número de 

membros nas comunidades, com fóruns que não incitam debates nem ampliam o conhecimento dos assuntos, 

justamente o contrário das comunidades que abordam assuntos que ajudam a aumentar o grau intelectual de 
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cada indivíduo participante das mesmas, como exemplo é possível citar o caso da comunidade “Pesquisas em 

Comunicação”, em que pessoas têm em comum o exercício de estar fazendo uma pesquisa em comunicação 

partilham idéias e se ajudam mutuamente com informações para suas pesquisas. 

Durante os monitoramentos e análise do conteúdo nas comunidades selecionadas os dados iniciais 

apontavam para o fato de que o site não se caracteriza como uma comunidade virtual, nota - se que este não 

assume o caráter de comunidade eletrônica, pois não existe integração de fato. É interessante pontuar que este 

site quebra as barreiras de território e língua existentes entre povos diferentes, porém a interatividade 

propriamente dita, on-line, não ocorre, a interatividade existente, é off-line. Alguns fatos ocorridos durante os 

monitoramentos merecem atenção especial, como por exemplo, a fama instânea e a visibilidade pós morte. 

 

A visibilidade de katilce e as mensagens pós-mortem para o perfil de Mateus 

No decorrer do monitoramento cotidiano das comunidades, dois fatos ocorridos chamaram a atenção 

dos pesquisadores, são eles: caso Katilce e caso Mateus. 

Caso 1 – Katilce: No show da banda U2 em São Paulo no dia 20 de Ferreiro de 2006, a empresária Katilce 

Miranda foi escolhida pelo vocalista da banda, Bono Vox para subir ao palco, cantar com ele e ganhou um 

beijo do cantor. Este acontecimento, embora não estivesse relacionado diretamente com as comunidades 

analisadas na pesquisa, recebeu atenção devido à visibilidade adquirida pelo perfil de Katilce no Orkut. O 

mesmo teve elevada participação de outras pessoas no site de relacionamento objeto da pesquisa "Orkut", 

desde a primeira hora após o acontecimento. Através de mensagens, a página de recados da mesma passou a 

receber milhares de scraps4 por segundo.  

A novidade não é a Katilce ser a escolhida para subir ao palco, e nem beijar o vocalista, mas sim o 

desdobramento desse fato no Orkut, que está diretamente relacionado com o trabalho em desenvolvimento. É 

interessante ressaltar que o importante para os que visitam a página da mesma não o indivíduo (katilce) ou o 

que a mesma achará da participação de alguém, mas sim a presença da pessoa ali, é a auto-satisfação de quem 

deixa recados para a katilce, o EU do participante sente-se visível, integrado, o representa o hedonismo5 

característico da sociedade pós-moderna. 

No princípio era gigantesca a velocidade com que cresceu o fenômeno Katilce. Nas primeiras horas 

após o show foram impressionantes as centenas de comunidades, perfis falsos e milhões (literalmente) de 

recados chegaram ao perfil da mesma no site.  

                                                 
4 Pequenos recados deixados na página pessoal (perfil) dos usuários do orkut 
5 Hedonismo tem como significado: procura do prazer individual, que somente se plenifica por meio de sua extensão para o 
maior número possível de pessoas. 
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Tal fato foi possível devido aos recursos que a comunicação oferece hoje, no entanto, o objetivo de 

tudo não foi apenas se comunicar, mas estar em evidência. Tudo ocorreu muito rápido, sem permitir saber 

exatamente como começou. Ao final do dia seguinte ao fato, eram 150.000 recados, ninguém imaginou que 

chegasse a marca de 3 milhões atingidos. Os primeiros recados eram de pessoas do círculo de conhecidos de 

katilce e parabenizavam a mesma por ter conseguido beijar Bono Vox. 

O que torna o fenômeno incomum foi o crescimento de recados, a rapidez com que isso ocorreu e os 

inúmeros recados de pessoas que não a conheciam, o que somado ao fato de que a maioria das pessoas queria 

estar presente no perfil (da Katilce) que mais crescia junto ao site orkut e não a comunicação com Katilce. 

Assim surgiu o conhecido Chat6 da Katilce, onde pessoas elogiavam, xingavam, conversavam banalidades, 

tentavam vender carros e bicicletas, pediam a todos que entrassem que escrevessem recados em seu nome 

para a namorada etc. Aparentemente, o que todos queriam era participar do fenômeno, por isso tantas 

comunidades, o jeito mais fácil de todos verem que os usuários estavam envolvidos com o caso. 

Nos primeiros dias, os recados enviados para a mesma não eram visualizados instantaneamente na 

tela, porque na fração de segundos necessária para o recado chegar após ser submetida, dezenas de pessoas 

mandavam outros, e o recado inicial aparecia depois de vários enviados simultaneamente. A página da 

mesma chegou a registrar sessenta recados por segundo.  

Um exemplo de que as pessoas queriam na verdade ser vistas do que participar notou-se quando a 

maioria dos tópicos das comunidades só tinha uma postagem, a do próprio criador, ou seja, ninguém se 

mostrava interessado em ler o tópico de outro, mas sim escrever seu próprio com algum comentário, 

piadinha, etc. 

 

Caso 2 –Matheus: Através de informações junto a alunos, naturais da Bahia (Fabrício e Magnólia), também 

de iniciação científica, autores deste trabalho tomaram conhecimento de outro fato interessante relacionado ao 

objeto de estudo (orkut). Os mesmos contaram que um amigo de nome Mateus também natural da Bahia, 

havia falecido vítima de acidente automobilístico no dia 16/03/2006 e que continuava a receber mensagens 

após o acidente. Assim como no primeiro exemplo citado (Katilce), não é a morte do mesmo que nos 

interessa, mas sim a proporção desta no site Orkut. 

Após a morte do Matheus, seu perfil recebeu inúmeras manifestações de apreço, desespero, tristeza, 

etc. Sem abordar o conceito de fé, que em algumas religiões acredita que a pessoa morta pode continuar 

interagindo com família e amigos, do ponto de vista científico, Matheus não recebe as mensagens, por isso as 

                                                 
6 Espaços na internet reservados para conversa on-line entre os participantes. 
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pessoas ao escreverem recados na sua página, certamente os escrevem para auto-consolo ou para que os 

outros vejam. Uma hipótese é a de que, mesmo subjetivamente, a intenção dos participantes seja, quando 

acessarem o perfil de Mateus no site orkut, vejam os recados que escreveram, o que aparenta manifestação de 

caráter hedonista. 

 

Análise do Discurso e resultados do Grupo Focal sobre o Orkut 

A base principal deste trabalho é analisar o site orkut, enquanto discurso, tendo como pressuposto o 

conceito da AD francesa apresentada por Maingueneau apud Oliveira (2006): 

Tomado em sua acepção mais ampla, aquela que ele tem precisamente na analise do 
discurso, esse termo designa menos um campo de investigação delimitado do que certo 
modo de apreensão da linguagem: este último não é considerado aqui como uma estrutura 
arbitrária, mas como a atividade de sujeitos inscritos em contextos determinados. [...] Por 
supor a articulação da linguagem sobre parâmetros de ordem não lingüística, o discurso 
não pode ser o objeto de uma abordagem puramente lingüística (MAINGUENEAU, 
2000, p. 43). 

Conforme Oliveira (2006, p. 71), “para se seguir com a Analise do Discurso, é imprescindível 

descriminar quatro pontos fundamentais: Ato de linguagem, Campo Discursivo, Sujeito e Condições de 

Produção”. Para a autora, o primeiro também conhecido como Ato da Palavra, Ato do Discurso, Ato de Fala 

e ainda Objeto de Fala, é, em uma colocação pratica do enunciado em si: a parte do discurso que se quer 

construir análise. Por sua vez o Campo Discursivo é o espaço onde um conjunto de formações discursivas 

esta inserido. Assim é “um jogo de equilíbrios instáveis entre diversas forças que, em certos momentos, 

move-se para estabelecer uma nova configuração” (MAINGUENEAU, 2004, p. 19). 

O sujeito é à base do discurso já que de acordo com o autor, O discurso só é discurso enquanto 

remete a um sujeito, um EU, que se coloca como fonte de referências pessoais, temporais, espaciais e, ao 

mesmo tempo indica que atitude esta tomando em relação aquilo que diz” (MAINGUENEAU, 2004, p. 55). 

Por ultimo Condições de Produção se refere ao contexto em que ocorre o Ato de Linguagem. Além disso, o 

termo Condições de Produção é utilizado par designar no somente o meio ambiente material do discurso, mas 

também para as representações imaginarias que os envolvidos no processo discursivo fazem de si.  

Para a analise discursiva neste trabalho foram extraídas dentro das comunidades selecionadas e 

monitoradas um fórum e dentro dos fóruns foi selecionada um ato de fala de um dos participantes, sendo este 

o objeto de análise, tendo em vista não ser possível analisar o conjunto em si, apenas um trecho. 

Tendo como o corpus da pesquisa o site de relacionamentos Orkut, a amostra selecionada foram as 

comunidades Pesquisas em Comunicação, Cibercultura, Terceiro Setor, G.A.V. O. – Grupo de Apoio a 

Viciados no Orkut, Conspiração Orkut, O que você esta lendo?, que foram monitoradas de novembro de 
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2005 a fevereiro de 2006. Das comunidades indicadas, foram selecionados para AD os fóruns com maior 

participação e dentro deste fórum foi selecionado um Ato de Linguagem para analise. 

Na comunidade “Pesquisas em Comunicação” escolhemos para analisar o discurso do fórum, 

Pesquisa: “Vc Assiste BBB”, criado por Angélica Luz, (a usuária não deixa evidente sua idade, profissão, e 

nem demais informações, só se sabe que e natural de BRASÍLIA-DF, e que mora com os pais), no dia 16 de 

Abril de 2005. Apesar de já ter um ano de existência, este fórum ainda tem participação, levando em 

consideração que o programa em questão já saiu do ar, ou seja, terminou a temporada.  O Big Brother Brasil 

(BBB) é um reality show produzido pela central Globo de produções em que os participantes passam uma 

temporada morando junto e convivendo com pessoas que jamais viram em suas vidas, o objetivo é conquistar 

o público, conseguir chegar ao final e  ganhar um milhão de reais. 

Dentro do fórum citado acima foi escolhido a fala da Lívia que diz o seguinte: 

Quem nunca assistiu que atire a primeira pedra!!! 11/12/2005 09h12min - Se eu disser que 
não assisto é muita hipocrisia. Nós, comunicadores, precisamos sim, estar antenados com 
tudo o que acontece ao nosso redor e felizmente, ou infelizmente o BBB faz parte do nosso 
cotidiano em um determinado período do ano. Assistir ao BBB não faz de nós nem piores 
ou melhores do que os outros. Sabemos que existem canais e temas mais qualificado, mas 
precisamos ficar atentos às tendências da população para que saibamos argumentar sobre 
determinados assuntos que estão em foco na mídia. Abraços a todos! 

A mensagem postada por Lívia Horta, natural de Belo Horizonte, que também não deixa evidente 

sua idade, que começa se dirigindo aos comunicadores em especial, uma vez que outras postagens não 

referidas nesse trabalho classificam quem assiste ao BBB como alguém que não tem mais o que fazer. É 

interessante realçar a importância desta fala neste trabalho científico, o orkut aparenta ser interativo, ou pelo 

menos as comunidades cridas nele, porém essas mesmas comunidades determinam o grau de interatividade 

do mesmo, na medida em que como pudemos observar em outra etapa deste trabalho, os monitoramentos, 

existem umas comunidades que são mais interativas do que outras. Esta descoberta coloca em evidência a 

questão mais polemica que vimos fazendo ao longo deste trabalho científico, O Orkut é uma comunidade 

virtual? Em um primeiro momento visto de forma superficial temos a impressão de que se trata de uma 

comunidade virtual, porém ao fazermos um estudo mais aprofundado percebemos que este site não passa de 

agrupamento eletrônico, uma vez que outros interesses estão envolvidos, e estes extrapolam o conceito que se 

tem de comunidade virtual. 

No trecho selecionado a ato de Linguagem é a própria fala da participante, quando ela afirma, 

“Quem nunca assistiu que atire a primeira pedra”. O Campo Discursivo é a internet, ou seja, o site Orkut, o 

sujeito é a própria Lívia autora da fala, e as condições de produção por seu lado é toda a comunidade 
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Pesquisas em Comunicação, bem como eu participantes, uma vez que a Lívia postou para desmentir e 

evidenciar o preconceito com que os outros participantes falavam dos que assistem o BBB.  

Outra comunidade selecionada e monitorada pelo grupo de pesquisa foi “Cibercultura”, nela o 

fórum escolhido foi: “O que vc faria com 1 gigabyte online só seu?”. No fórum a fala escolhida foi a da 

Eliane Lessa, natural do Rio de Janeiro em que ela diz o seguinte: 

Muita coisa boa.... é vero 04/06/2006 21:09 - Gostei muito da idéia dos sites de bandas que 
colocaria disponível arquivos de Mp3... Fotos da banda tocando ao vivo, filmes e as 
músicas.... ninguém mais iria querer comprar os cds da banda (originais) Acho isso ótimo, 
as megas gravadoras multi-nacionais, iriam se "criar" em outra freguesia....hehehe. 

É interessante a forma irônica como a participante trata a questão de o que fazer com 1 gigabyte on-line só 

seu. Neste caso da mesma forma que no anterior, o Ato de Linguagem é o próprio recorte, ou seja, a 

postagem em si, e o Campo Discursivo é o ciberespaço, que é onde ocorre à interação, o sujeito, é a Eliana, 

uma vez que ela vem expressar do seu jeito a sua própria opinião acerca do assunto. É de se notar que a 

mesma não afirma não gostar da idéia, pelo contrário ironiza afirmando que as mega gravadoras 

multinacionais iriam se criar em outra freguesia, ou seja, esta deixando implícito que se acontecesse essa 

novidade traria prejuízo sérios as gravadoras. Neste caso as condições de produção estão determinadas pelos 

interesses envolvidos, uma vez que ter 1 gigabyte online só para si, é considerado pelos internautas como 

mais uma arma oferecida pela pós modernidade para combater a concorrência, uma vez que os mesmos 

teriam disponível tudo que quisessem e as empresas responsáveis pela produção dos ditos produtos que se 

criem em outra freguesia como a própria autora da fala havia proposto.    

Na comunidade “G.A.V.O. (Grupo de Apoio a Viciados no Orkut)-Viciados em Orkut”, foi 

escolhido para análise o fórum, “O q te mais vicia no Orkut?”, criado por alguém identificado como 

“srta.Tha”, natural de São Paulo, este fórum foi criado no dia 19 de Março de 2006, neste fórum escolhemos 

para analisar apenas um trecho da fala da participante identificada como Cyci Naldo, natural de Franco da 

Rocha-SP, em que a mesma diz o seguinte: “os scraps... tenho sina por scrap qndo abro meu orkut e ninguém 

me mandou scrap fico na maior depre!! e tbm ficar fusando no orkut dos outros, isso é fácil!” 

Este recorte da fala da participante acima citada evidencia o uso de um termo inadequado e ate 

mesmo equivocado que a mesma usa para se referir a forma como é dependente dos scrap, mas o que na 

verdade a autora da fala quer dizer é que ela é obcecada por scraps, que só entra no orkut para ver seus scraps, 

e se quando entra no mesmo e não vê nenhum recado fica deprimida.  

Neste caso o Ato de Linguagem é o recorte da fala da participante supra mencionada, em que esta 

bem como os demais participantes afirma que o maior interesse no Orkut são os scraps, o Campo Discursivo 
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é o site orkut que oferece aos usuários as particularidades mencionadas acima, e ainda a oportunidade de 

divulgarem sua preferência. 

Outra comunidade monitorada pelo grupo de pesquisa foi a “Conspiração Orkut:!” E dentro dela foi 

selecionado o fórum, “orkut detém todos os direitos sobre nós!”, criada em 4 de Maio de 2005, por uma 

pessoa que não se identifica. Apesar de já ter mais de um ano e de não ser muito interativo esse fórum ainda 

tem participações, tanto que a última postagem foi feita no dia 25/05/06. Neste fórum foi selecionada para 

análise a fala do participante que se identifica como Ducci A B, o mesmo não fornece muitas informações a 

seu respeito no perfil preenchido neste site, a única informação considerável é que ele é brasileiro, a fala é a 

seguinte:  

05/05/2004 13:49 - Se o Orkut tem o direito de uso de toda e qualquer informação 
registrada em suas dependências. Também não tem a responsabilidade total sobre elas? 
Digo, se um sujeito coloca no lugar da sua foto uma imagem da coca-cola e sai destilando 
opiniões racistas ou homofóbicas. O Orkut não poderia ser processado pela Coca-Cola? 

O Ato de Linguagem é a fala do participante, as Condições de Produção envolvem as informações 

que o indivíduo tem acerca das cláusulas de usuário do site. O sujeito, como não poderia deixar de ser é o 

próprio autor da fala, e o Campo Discursivo da mesma forma como nos outros é a comunidade que é onde 

ocorre a troca de informações. 

Foi analisado também um fórum da comunidade, “O que Você esta lendo?”, e o fórum escolhido 

foi, “O que Você acabou de ler?”, criado pelo participante Anderson Assis, de 25 anos natural de Metrópoles, 

em 30 de Agosto de 2004, este fórum apesar de ter já quase 2 anos após sua criação ainda conta com 

participações ativas de seus membros, tanto que a última postagem data de 07 de Junho/06, ou seja, com 

aproximadamente um dia desta análise.. A fala selecionada para análise foi postada pelo participante Luis 

Milagres, brasileiro e casado, estas são as únicas informações que deixa disponível a seu respeito, em 6 de 

Junho de 2006, em que ele diz o seguinte: “Anjos e Demônios 06/06/2006 07:50 - É do mesmo autor de "O 

Código da Vinci", segue a mesma trilha de suspense. Gostei, valeu a pena!” 

Neste fórum o participante que representa o próprio sujeito, declara que acabou de ler “Anjo e 

Demônios”, e a seguir acrescenta que é do mesmo autor de “O Código da Vinci”, falas que constituem o Ato 

de Linguagem, o Campo discursivo é determinado pela preocupação do indivíduo em afirmar que é do 

mesmo autor de “O Código da Vinci”, uma vez que ao longo deste fórum inúmeros participantes afirmaram 

ter acabado de ler o supra citado livro.  

Tudo, no fórum, ocorre em um campo meramente imaginário, em que quando se lê se viaja, uma 

vez que a leitura eleva quem a pratica a se considerar ator das cenas, deste modo o participante ao afirmar que 

o livro que acabar de ler é do mesmo autor que o citado pela maioria dos participantes estarem afirmando 
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implicitamente que não li o mesmo que você, mas também tenho o mesmo bom gosto porque li o mesmo 

autor, e as Condições de Produção estão envolvidas com o que cada um dos participantes ali já leu, ou seja, 

sai do campo via internet e entra numa viagem bem mais longa.  

Dentre as comunidades monitoradas a respeito da empresária Katilce Miranda, que no show do U2 

em 2006 foi escolhida para subir ao palco e ate ganhou um beijo do vocalista da banda Bono Vox, a 

comunidade selecionada foi “Katilce Miranda A Sortuda”, e na mesma foi selecionado o fórum, “Deletaram 

o Orkut da Katilce”, criado em 3 de Março de 2006 por Lucas Kakuda que é natural de Itapeva. Cabe 

ressaltar que muitas das pessoas na comunidade jamais viram a supra mencionada empresária, e muito menos 

a conhecem, o que caracteriza o interesse meramente hedonista presente nas participações. Neste fórum foi 

selecionado um trecho da fala da VihH, natural de Santo André, em que ela diz : “17/03/2006 14:59 - Tb...c 

eu fosse ela num faria outra coisa!...”  

Este recorte da fala da participante só reforça o que já havíamos proposto acima que as pessoas 

visitam a pagina da Katilce para uma autopromoção além de voeyrismo com a vida da empresaria. Neste 

caso particular O Ato de Linguagem é o recorte da fala, e o sujeito é Katilce que tem sua vida e intimidade 

invadidas por terceiros. O campo discursivo é a pagina da empresaria, uma vez que tudo se desenrola em 

volta dela, e as Condições de Produção neste caso são determinados pela capacidade que as pessoas têm em 

se interessar pelo que é novo, tanto que alguns meses depois as comunidades cridas para a Katilce quase que 

não tem mais participante.  

Outra comunidade monitorada neste trabalho foi Terceiro Setor, nela o fórum selecionado foi 

Multiplicação é Tudo..., criado por Junior, este participante não deixa sua identificação concreta, e nem outros 

dados pessoais no seu perfil. A fala escolhida para análise foi a da Ana Maria Gonçalves, de 40 anos, natural 

de Ribeirão Preto, em que ela diz o seguinte:  

idéias e boa vontade 13/07/2005 04:31 - é muito importante trocar idéias, experiência e não 
ter medo de difundir aquilo que deu certo, isso só leva ao desenvolvimento cada vez maior 
deste setor que precisar enfrentar uma batalha diária na sobrevivência. Acima de tudo 
MUITO AMOR NO QUE SE FAZ. 

Este fórum evidencia a hipótese defendida ao longo da pesquisa, de que o site não representa uma 

comunidade virtual. É interessante ressaltar que esta comunidade foge a regra dos resultados obtidos até 

então, em que as comunidades mais sérias tendiam a contrariar a nossa hipótese, nesse caso específico, apesar 

da comunidade ser aparentemente séria, não se nota uma interatividade constante, em seus fóruns. Neste 

fórum o Ato de Linguagem é a fala da participante, o Sujeito é a autora da fala, por sua vez, o Campo 

Discursivo vem a ser os encontros e ideais defendidos pelos militantes dessa causa, e as Condições de 
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Produção dependem do envolvimento de cada membro com a causa, uma vez que apesar de muitos estarem 

envolvidos visando uma mesma meta, há sempre alguém que se identifica mais com a causa. 

 

Analise Qualitativa do Orkut - O Grupo Focal 

Para enriquecer o trabalho, já nesta reta final, foi realizado um grupo focal para averiguar, a opinião 

dos usuários acerca do site analisado.  De acordo com Costa (2005) o grupo focal permite aprofundar 

reflexões em busca de informações essenciais além de oferecer potencial para subsidiar pesquisas qualitativas. 

O grupo focal foi realizado no dia 12 de Junho de 2006, as 9 h da manhã, no campus Universitário de Palmas 

- UFT, no auditório do Bloco A e contou com 13 participantes sendo 2 moderadores, 4 documentadores e 7 

colaboradores, alunos de diferentes cursos da instituição. 

É de se destacar que os resultados vieram a comprovar as hipóteses defendidas ao longo dos 

monitoramentos, ou seja, que o orkut, não constitui uma comunidade virtual, porem, os resultados foram 

surpreendentes, uma vez que houve discordância em alguns pontos entre os participantes do grupo. Alguns 

acreditam na continuidade do Orkut, outros por sua vez defendem a superação do mesmo por outras 

invenções mais modernas. Todos confessam que o site, ou pelo menos algumas comunidades, são vazios de 

conteúdo, e a maioria só entra ali para ficar sabendo da vida dos outros e ver os scraps, com exceção dos que 

se envolvem em pesquisas, ou aqueles que desenvolvem trabalhos de conclusão de curso e ate mesmo teses, 

que buscam conteúdo para suas dissertações, os restantes só vão à procura de futilidades e de lazer. 

É interessante realçar que no grupo focal percebemos que a maiorias das respostas foi espontânea, a 

vontade de dizer algo foi tão grande, que os próprios participantes mudaram o rumo da discussão. Assim a 

mesma ficou mais interessante, enquanto respondiam eles se mostravam satisfeitos e certos do que falavam. 

Sentimos que dois participantes se intimidaram em relação aos outros, talvez por falta de habilidade no uso do 

Orkut como ferramenta comunicativa, mas aos poucos estes se soltaram. 

Ao fim acreditamos que foi comprovado que não existe muita interatividade, depende do que a 

pessoa busca e até o momento a maioria tem buscado satisfação pessoal. Foi mostrado também que a maioria 

acredita na continuidade do orkut e que seu sucesso deve muito à mídia, que o expôs através de várias formas. 

Dentre as inúmeras considerações na pesquisa, algumas falas merecem reprodução: 

• Colaborador 5: Muitas pessoas buscam ajuda pelo orkut, as suicidas principalmente, às vezes se expor ajuda. 

Eu mesma obtive auxílio através do orkut quando quis se matar.  

• Colaborador 6: Minha mãe inferniza, manda tomar cuidado com perfil, fotos, e para ter cuidado com seqüestro.  
• Colaborador 7: Os recados servem como condolências, mas seria melhor deixar isso para o real. No orkut todo 

mundo vê, logo e recado não é para a pessoa em si, mas sim para outros verem. 
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O grupo focal serviu para nos orientar e nos auxiliar na hora de mostrar os resultados finais, nos 

mostrando a comprovação das hipóteses do trabalho.  Os resultados foram imprescindíveis para a conclusão 

dos trabalhos, na medida em que seria leviano da parte dos pesquisadores tomar como verdade apenas as 

conclusões obtidas ao longo dos monitoramentos, foi preciso observar os posicionamentos dos próprios 

usuários do site acerca do assunto. 

 

Considerações Finais 

Um dos interesses da pesquisa foi evidenciar a necessidade em se perceber a diferença entre 

aparência e realidade. A princípio os usuários deixam explícitos seus recados, tanto em um caso como em 

outro, para que os que o leiam, percebam suas manifestações de tristeza, alegria, apreço, desapreço, dentre 

outras. O que fica implícito, e, aliás, merece importância para o estudo em questão, é o fato de os mesmos 

estão ali apenas para satisfazer seus próprios interesses, pelo prazer de estar nas páginas mencionadas, pela 

visibilidade obtida com a participação no site.  

É pertinente realçar também que o Orkut apresenta tendência a enfatizar acontecimentos factuais, ou 

seja, que ganham relevância instantaneamente e da mesma maneira a perdem, na medida em que com o 

passar do tempo as pessoas se desinteressam dos casos, ou ocorra outro acontecimento, o que leva ao 

primeiro fato a perder relevância a ponto do desaparecimento das comunidades criadas para aquele caso. Essa 

factualidade, esse caráter de instantaneidade com que os fatos ocorram, ganhe destaque ou desapareça 

também ser considerada como característica pós moderna.  

Ao longo de todas as etapas do trabalho, as evidencias apontaram duas tendências: uma confirma a 

hipótese de que o orkut não é uma comunidade virtual, e outra, de certa forma confronta a afirmação, ao 

indicar o site como uma comunidade virtual, em casos específicos. 

Como seria isso possível? A questão é que como já afirmamos em outras etapas do trabalho, as 

comunidades mais sérias, estas sim constituem verdadeiras comunidades virtuais, já as de temas menos 

relevantes, mostram evidentemente que são apenas agrupamentos eletrônicos. 

Na verdade a pesquisa permitiu observar que as comunidades ditas mais sérias, que representam 

comunidades virtuais são menos interativas do que as de monos relevância. O que pode no levar a um 

resultado equivocado se analisarmos superficialmente o resultados, não obstante, como fizemos uma pesquisa 

mais aprofundada, podemos afirmar com precisão de que as comunidades de temas de menor relevância, 

mesmo as que têm grande numero de participação constituem apenas agrupamentos eletrônicos, porque seus 

fóruns e discussões não acrescentam nada intelectualmente aos seus participantes. 
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Apesar do assunto ainda ser novo e estar em discussão no âmbito geral da comunicação, tal 

discussão poderá trazer subsídios para novas pesquisas das relações nas comunidades virtuais e 

relacionamentos, além de observar a atuação dos meios de comunicação, em particular a internet e do 

imbricamento destas duas áreas do conhecimento, comunicação e tecnologia, assuntos que observados sob a 

ótica de pesquisa científica têm muito a acrescentar à Universidade como um todo. 
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