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RESUMO

Esta dissertação apresenta nosso percurso pelas teorias da comunicação e da cidadania, com
adoção dos métodos netnográfico e de análise do conteúdo, em busca da identificação dentro
do grupo público UFG de algum debate, interação, significação e apropriação da cidadania
pelos seus membros. Por meio do acompanhamento do cotidiano do grupo, de suas postagens
e interações, e seguindo os apontamentos conceituais de autores como Cortina (2005), Carvalho
(2012), Souza (2012), Recuero (2009), Kozinets (2014), Primo (20011) entre muitos outros,
buscamos responder três perguntas que configuraram nossos objetivos: Há entre as postagens
realizadas no grupo algum tipo de interação quando surgem temas referentes à cidadania? Nas
postagens (caso ocorram), que tratam desta temática, qual elemento da cidadania pode ser mais
facilmente evidenciado? Existe entre os membros alguma tentativa, quando a cidadania está em
debate, de extrapolar as interações online para o ambiente offline? Após coleta e análise de todo
material produzido pelo grupo em um recorte temporal de duas semanas, e o confronto com
todas as teorias ora apresentadas, conseguimos alcançar respostas que, mesmo que não de forma
definitiva, devido à dinâmica do campo e às limitações da pesquisa, satisfizeram nossas
inquietações. O grupo público UFG se mostrou uma comunidade que produz algum nível de
debate sobre cidadania, que é capaz de se mobilizar em alguns momentos para produzir ações
também offline e, o que é mais importante, capaz de oportunizar espaço de fala para indivíduos
que queiram se manifestar sobre esta temática.
Palavras-chave: Cidadania. Internet. Interação. Participação. Comunicação.

ABSTRACT

This thesis presents our journey by the theories of communication and citizenship, with the
adoption of netnographic methods and analysis of the content, in search of identification within
the UFG public group of some debate, interaction, meaning and ownership of citizenship by its
members. Through the group's daily monitoring of your posts and interactions, following the
conceptual notes of authors such as Curtain (2005), Carvalho (2012), Souza (2012), Recuero
(2009), Kozinets (2014), Primo (20011 ) among many others, we seek to answer three questions
that shaped our goals: There are between posts held in the group some interaction when there
are issues related to citizenship? In the posts, (if they occur) that address this issue, which
citizenship of the element can be more easily evidenced? Between members some attempt,
when citizenship is in debate, to extrapolate online interactions for the environment offline?
After collecting and analyzing all the material produced by the group in a time frame of two
weeks, and the confrontation with all the theories presented herein, we have achieved answers,
not yet definitively because the dynamics of the field and the limitations of the research,
satisfied our concerns. The public group UFG was shown as a community that produces some
level of debate on citizenship, which is able to mobilize at times to produce actions also offline
and, what is more important, able to create opportunities speak space for individuals who want
to speak on this subject.
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INTRODUÇÃO

A internet, através da Comunicação Mediada por Computador (CMC), alçou as
possibilidades de interação comunicacional entre pessoas a um patamar jamais visto na história
da humanidade. Resultado de um processo evolutivo das próprias sociedades em sua busca por
expandir seus domínios territoriais, militares, econômicos e culturais, as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) alcançaram um estágio evolutivo onde se torna possível
falar em relacionamentos e interações isentas de qualquer condição de territorialidade, espaço
e tempo. Podendo ser vista como uma agregadora de tecnologias, a internet estabeleceu novos
modelos comunicacionais, o que diretamente influenciou nas relações sociais e interpessoais
por todo o globo. Ainda que se pese as limitações da tecnologia, bem como sua restrição de
acesso à grande parcela dos habitantes do mundo, aqueles que já a possuem em seu cotidiano
passaram a ressignificar vários pontos dentro de seus contextos de vivência.
Relacionamentos são iniciados e terminados pelas vias digitais da World Wide Web,
negócios são fechados, fortunas movimentadas, guerras fomentadas e até instituídas (cyberwar), a comunicação transformada e os indivíduos impactados por avalanches de conteúdos
que farão parte de suas significações e ressignificações do mundo em que vivem. Como em
toda evolução dos processos comunicacionais na história humana, novamente somos
impactados por expectativas, receios, possibilidades e equívocos que confluem para moldar os
comportamentos sociais.
Neste trabalho não se toma a internet como um fim em si mesma. Analisada como um
espaço de comunicação e interação, é vista como uma ferramenta que possibilita aos seus
usuários o alcance de objetivos comunicacionais. Tamanha é a relevância desta ferramenta que
há vários projetos de governos e empresas, isoladamente e em conjunto, para ampliar o acesso
ao maior número de pessoas possível, intentando cobrir todo o globo com as redes digitais. Um
exemplo ocorreu em 2015, em um encontro na Cidade do Panamá – capital e principal centro
econômico, corporativo e cultural do Panamá -, onde a presidente da república brasileira, Dilma
Rousseff, anunciou uma parceria com o Facebook, por meio de seu presidente, Mark
Zuckerberg, para “levar a internet para brasileiros de baixa renda” 1. O Facebook possui vários
projetos, com diferentes governos, com o intuito de expandir o acesso à internet para pessoas

1

Matéria veiculada no jornal O Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/mundo/dilma-zuckerberganunciam-parceria-para-levar-internet-brasileiros-de-baixa-renda-15842029 Acessado em 01/11/15.
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com baixo poder aquisitivo. É importante que se observe o foco e o que pode estar por trás deste
tipo de ação para assim compreender como isto impactará a vida dos cidadãos.
O acesso aos meios de comunicação, aos canais capazes de fazer ecoar opiniões e
reclamações individuais em meio ao coletivo, sempre foi motivo de questionamento e luta por
parte daqueles que ficavam à margem da sociedade. Sem espaço de fala, sem meios para se
fazer ouvir e reivindicar seus direitos, os despossuídos foram e ainda são subjugados por um
sistema que não os reconhece, e assim lhes nega o acesso aos espaços sociais. Tudo isso gera
distorções severas no que tange ao comportamento cidadão e à própria cidadania, seja na
obtenção de direitos, no exercício dos deveres, na atuação política e cívica, na autoestima e na
integração social.
Nesta dissertação trabalhamos conceitos de cidadania em prol de identificar dentro de
uma comunidade virtual algum discurso em direção à sua apropriação. O meio escolhido para
tal pesquisa é inerente às TICs, mais especificamente à internet, e abriga grupos e comunidades
online que promovem interações entre seus membros acerca de vários tipos de assuntos que
margeiam e/ou imergem no que caracteriza, ao menos a partir dos autores aqui utilizados, o ser
cidadão.
Usando como fio condutor o sítio de rede social Facebook como um possível lugar de
fala para indivíduos e grupos que conseguiram acesso ao meio tecnológico e passaram a se
comunicar e interagir no ciberespaço, esta pesquisa visa observar falas sobre cidadania e os
meios de apropriação, reivindicação e luta por ela. Também nos motivou o interesse em
perceber se esta rede virtual, por suas características e limitações, exerce algum papel de suporte
para interações que extrapolam o online em direção ao offline. Cremos que esta situação poderia
denotar algum nível de consciência por parte dos interagentes de sua condição enquanto
cidadão, ou subcidadão, além de motivar engajamentos em prol daqueles que são sabidamente
despossuídos e subjugados pelos sistemas hegemônicos de poder e que talvez nem tenham
acesso à internet.
A questão principal desta pesquisa versa sobre a atuação ou não do grupo público UFG,
registrado em uma página do sítio de rede social Facebook, no debate e interações em prol da
cidadania – direitos, deveres, reconhecimento e pertença – entre seus membros. O que falam, e
se falam, os participantes sobre cidadania dentro do grupo virtual? Quando surgem temas
correlatos à cidadania em postagens no grupo, há interação e engajamento acerca delas?
Este tema foi adotado por acreditarmos no potencial das redes virtuais de
relacionamento para expandir as mensagens ali disseminadas a um nível muito além daquele
alcançado por debates e conversas dentro de grupos onde a maioria de seus membros está
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desconectada da internet. Acreditamos neste maior potencial de replicação dos conteúdos para
impactar e estimular mais pessoas a se envolverem com um tema tão relevante quanto o por
nós trabalhado. A capacidade informacional da rede, a potencialidade para produção e
adaptação de conteúdos, pode auxiliar muitas pessoas que nunca obtiveram alguma formação
em cidadania a receber instruções e adquirir conhecimentos que lhes permitam confrontar seu
status quo, admitindo assim que se percebam, ou não, em relação ao ideal teórico, como
cidadãos de fato.
Outro motivo do estudo foi o reconhecimento de que a internet desterritorializa os
indivíduos, libertando-os das condições geográficas, o que lhes concede amplitude para novos
relacionamentos, novas aprendizagens e novos embates. O internauta não está limitado por
topografias e assim pode acessar diversos outros grupos, se inteirar de novos contextos, novas
referências que vão lhe complementar na ressignificação de seu próprio mundo, de seu local de
pertença. Há ainda a liberação da fala para aqueles que não conseguem se manifestar
publicamente nas relações face-a-face, os tímidos, ou aqueles que se encontram oprimidos em
por grupos e/ou sistemas de pressão.
Este trabalho se desenvolve por capítulos que apresentarão os conceitos de cidadania,
TICs e redes sociais, bem como os referenciais metodológicos usados na pesquisa. Partindo da
teoria clássica, passando pela noção de cidadania baseada no consumo de bens materiais e
simbólicos, até chegar ao ideal de reconhecimento e pertença, todo o primeiro capítulo objetiva
contextualizar o conceito de cidadania. Ainda neste capítulo apresentamos, através de Souza
(2012) e Tuzzo (2014), uma ideia de subcidadania, que reflete um distanciamento entre teoria
e prática quando confrontamos a realidade social brasileira com o preconizado nos livros que
do assunto tratam.
No capítulo 2 o foco recai sobre a evolução das TICs, a disseminação da internet e suas
redes sociais, bem como seu potencial uso para a expressão da cidadania. Também são realçadas
as dificuldades e limitações, principalmente de acesso, que a tecnologia encontra atualmente
em relação a maior parte dos habitantes mundiais e brasileiros.
O terceiro capítulo apresenta o objeto desta pesquisa, o grupo público “UFG”, e trata do
percurso metodológico utilizado para a consecução dos objetivos ora elencados. Nele também
analisamos as postagens realizadas pelos membros da comunidade e assim conseguimos atingir
um nível mais aprofundado do entendimento da dinâmica do grupo, bem como de sua relação
com a cidadania.
Seguindo uma orientação multimetodológica, esta pesquisa se aprofundou na dinâmica
do grupo UFG, por meio da observação, buscando compreender se o tema cidadania é caro aos
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participantes da comunidade e como tratam dos assuntos a ela correlatos. Por tratar-se de um
grupo que se liga, em nível referencial, à Universidade Federal de Goiás, acreditou-se que o
nível crítico sobre as questões sociais, através de postagens e comentários protagonizados pelos
participantes, estariam em um patamar superior ao do simples senso comum.
O tema desta dissertação não se marca pelo ineditismo. No próprio PPGCOM – UFG,
onde este estudo foi realizado, há mais de 10 monografias que tratam sobre a relação cidadania
e TICs, cidadania e internet, política e internet e demais temas correlatos. No entanto,
acreditamos no potencial contributivo desta pesquisa por adotarmos uma perspectiva
netnográfica na forma de olhar uma comunidade virtual a fim de percebê-la não apenas como
um aglomerado de perfis digitais promovendo contatos alheios ao mundo real, mas entendê-la
como um espaço de interações reais entre indivíduos que impactam e são impactados por aquilo
que recebem e enviam durante seus intercâmbios.
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Capítulo 1 – De qual cidadania estamos falando?

Com vistas a observar a existência de interatividade entre os participantes do grupo
público UFG acerca de assuntos que versam sobre política e cidadania optou-se inicialmente
por percorrer caminhos já trilhados por outros pesquisadores. Caminhos que ora se distanciam,
ora se interseccionam. Desta forma procedeu-se a uma revisão bibliográfica de autores que se
debruçaram sobre o tema cidadania e produziram diferentes interpretações sobre o mesmo.
Partindo das perspectivas normativas e parametrizadoras defendidas por Marshall (1967),
Carvalho (2002), Meksenas (2002) e Lapierre (2014), carregadas da visão dos filósofos
contratualistas dos séculos XVI a XVIII, falar-se-á da cidadania baseada nas leis.
Posteriormente será apresentada uma perspectiva de cidadania, defendida por Canclini
(2008), alicerçada na capacidade de consumo, numa relação indivíduo-sociedade-Estado.
Chegar-se-á então a uma perspectiva sociológica do tema - presente em Souza (2006) e Cortina
(2005) -, fundada no reconhecimento e sentimento de pertença para a atribuição da cidadania
ao indivíduo. Ao fim desta primeira etapa estar-se-á no caminho da imbricação entre cidadania
e comunicação, que legitima ou deslegitima as significações sobre o tema que ocupa as mentes
dos atores sociais. Nesta fase surgirão as primeiras implicações das TICs no processo de
assunção da cidadania, fato que abre portas para novos conceitos como e-cidadania,
hacktivismo, cibercidadania, netzen entre outras variações do termo resultadas do
entranhamento das tecnologias da informação e comunicação, em especial a internet, na relação
entre o indivíduo e seu lugar de vivência, em sua busca por espaço de fala.
1.1 – Cidadania baseada nas leis

A primeira definição aqui apresentada foi observada em Gomes e Santos (2004, p. 17)
quando dizem que “da noção de civitas, decorrem as de civilização, civilidade, civil, cívico,
cives ou cidadão”. Há certa obviedade em atrelar-se o conceito de cidadania à existência de uma
cidade e seus cidadãos. Porém esta constatação simplista não é em nada reducionista e carrega
em si a possibilidade de múltiplas interpretações quando se analisa a comunhão entre o espaço
geográfico e seus habitantes.
O convívio social, segundo Lapierre (2014), não pode ser considerado como algo
simples de ser estabelecido. O autor é veemente em afirmar que o homem age, em relação à
compreensão da necessidade de manutenção de níveis de satisfação entre todos participantes
do grupo, muito diferente dos outros animais também sociáveis. Talvez seja o único não cônscio
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da importância do coletivo, e de sua própria contribuição enquanto indivíduo para manutenção
da coletividade. Lapierre (2014) entende que os homens convivem em grupos para fazerem
coisas em grupo, e que sem essa necessidade de atuação coletiva em prol de algum assunto
comum esse sistema não existiria. É também claro ao afirmar ser impossível, devido à falta de
razoabilidade, que os homens permaneçam juntos sem que haja algum tipo de pacto coercitivo
entre eles.
Ainda sobre a fundação das cidades, fato que passa a dar existência ao cidadão e suas
formas de exercício da cidadania, é também necessário que se fale sobre o pacto que possibilitou
a consolidação da polis, pacto nominado por Rousseau (2009) como Contrato Social.
Sendo o viver em coletividade contrário à natureza do homem, fato apresentado por
Lapierre (2014), pode-se inferir que o convívio dentro da polis seja permeado por conflitos.
Para que a coexistência fosse possível, o desejo individual deveria, em prol da manutenção da
harmonia do grupo, sempre estar submisso ao desejo da maioria, pois é premente que a maior
parcela da sociedade se mantenha pacífica e soberana sobre a minoria insurgente. Teoricamente
quando a maior parcela da sociedade está satisfeita em algum nível, a paz tem melhor chance
de perdurar.
Rousseau (2009) faz referência à saída do homem do estado primitivo para a fase de
agregação de indivíduos quando estes são confrontados pelas intempéries do mundo em que
vivem. Reforça o fato de que não outro motivo, além da necessidade, fez nascer os grupos de
indivíduos, as aldeias e posteriormente as cidades. É fácil perceber que houve neste processo
uma forte relação de perdas e ganhos para seus participantes. Se dentro do grupo a manutenção
da vida era mais fácil, diametralmente oposta estava a manutenção da rotina individual,
independente e egoísta em que podia viver o homem autônomo. Agora seus desejos particulares
chocavam-se com desejos de outros elementos do grupo, bem como com os desejos coletivos
do próprio grupo - o que poder-se-ia nominar de “bem comum”. Rousseau (2009), assim como
Hobbes (1974), ficou conhecido historicamente como “contratualista”, por reforçar a crença na
necessidade de um pacto normativo que regulasse as relações entre os viventes na polis.
A ideia de uma convenção social capaz de organizar e parametrizar o convívio de
pessoas em um mesmo local é amplamente estudada ainda hoje. Com caráter menos filosófico
e interpretativo da essência humana, e talvez por isso menos assertivo, as “casas de leis” –
câmaras e assembleias – ocupam-se atualmente da revisão e confecção de normas que minorem
as problemáticas sociais causadas pelo desacordo constante entre os interesses difusos de
grupos e indivíduos dentro do mesmo território. Aparentemente, o pacto aventado pelos
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contratualistas desde o século XVI ainda não se mostrou capaz de gerar unanimidade em suas
proposições.
É aceitável, então, acreditar que a cidadania, aqui entendida como a ação protagonizada
pelo indivíduo dentro da cidade, carece de normativas para sua existência. Assentindo que o
início das cidades preconizou o surgimento de leis que regem a atuação dos cidadãos, é possível
vislumbrar o caminho pelo qual trilharam Marshall (1967), Carvalho (2002) e Meksenas (2002)
na busca pela definição de cidadania. Os três autores relacionam de forma direta a cidadania à
posse de prerrogativas e obrigações que deverão ser respeitadas e cumpridas por todos dentro
da polis, sob pena de sanções àqueles que não as corresponderem.
Para Carvalho (2002), a condição de cidadão está associada à posse de direitos civis,
políticos e sociais. Marshall (1967, p.76), possivelmente afeito ao conceito de jus soli2, diz que
cidadania é “[...] um status concedido àqueles que são membros de uma comunidade. Todos
aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao
status”. E convergindo nesta perspectiva jurídica tem-se a concepção de Meksenas:

Na origem, portanto, o conceito simboliza a igualdade jurídica entre os
indivíduos e o fim dos privilégios legados pelo Absolutismo com a
subordinação do governo à soberania popular. Em princípio, a cidadania
confunde-se com os direitos contratuais que o povo estabelece com o Estado,
devendo este último ser o seu representante legítimo. (MEKSENAS, 2002,
p.21)

Analisando as definições acima, vê-se emanar uma figura ainda não citada neste
trabalho, mas que assume papel crucial nesta perspectiva de cidadania, o Estado.
Rosseau (2009) e Hobbes (1974), em suas obras “Do contrato social” e “Leviatã”
respectivamente, falam da passagem do homem do “estado natural” para o “estado civil”. Essa
passagem se dá quando há o entendimento de que é necessário que surja alguma instituição,
representada por um indivíduo ou um grupo, capaz de exercer de forma justa o arbítrio sobre
os conflitos na polis. Mello retrata que

Em Hobbes, os homens firmam entre si um pacto de submissão pelo qual,
visando a preservação de suas vidas, transferem a um terceiro (homem ou
assembleia) a força coercitiva da comunidade, trocando voluntariamente sua
liberdade pela segurança do Estado-Leviatã. (in WEFFORT, 2006, p. 66)

2

(...) a nacionalidade originária é obtida em virtude do território onde o indivíduo tenha nascido. Disponível em:
(http://odireitosemfronteiras.com/2012/07/12/naturalizacao-e-nacionalidade-jus-solis-ou-jus-sanguinis/). Acesso
em 10/08/15.
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Ao reconhecer-se na figura do Estado o empoderamento para validar ou desqualificar
as ações dos cidadãos, promover ou coibir as ações destes e em prol destes - dentro da polis -,
é importante que se reflita sobre as novas bases desta relação de poder. Assumir a condição de
decisor dentro de uma sociedade passa a ser motivo de novos tipos de conflito, de novos
formatos de lutas. Mais adiante será retomada esta questão.
Quando as cidades passam a ser regidas por indivíduos ou pequenos grupos escolhidos
dentre seus demais habitantes, configurados em Estado, espera-se que haja parcimônia,
equilíbrio e justiça na mediação de conflitos e também que haja, ainda que de forma violenta,
alguma coercitividade que impeça, ou ao menos iniba, a má conduta daqueles que destoam dos
demais cidadãos. Como afirma Weber (2013), ao Estado cabe o uso legítimo da violência.
Porém é fato histórico conhecido que as sociedades, possivelmente todas, ao longo dos séculos
não desfrutaram de calmaria, harmonia, justiça e igualdade constantes em muitos momentos,
principalmente por causa da má condução do Estado por aqueles a quem foram confiados os
poderes decisórios.
A partir do momento em que o cidadão passa a ter a necessidade de ser reconhecido
pelo Estado a fim de acessar seus direitos dentro da cidade, e também se vê obrigado a cumprir
com deveres agora impostos não apenas pela razoabilidade, mas pela determinação normativa,
do pacto forjado pelos indivíduos e, colocado nas mãos deste Estado sua gestão, viu-se surgirem
inúmeras tensões dentro da polis. Carvalho (2002) faz um levantamento da história brasileira e
desnuda séculos de violações, perversões, supressões e engodos promovidos pelo Estado –
considere-se o período imperial e republicano – sobre os cidadãos brasileiros. Deixa claro
também, através de comparações entre outros países, que a apropriação de direitos, visto que
os deveres sempre foram postos e impostos, perpassou lutas e conflitos em seu processo de
conquista.
Quando se adota a perspectiva de cidadania baseada na apropriação de direitos e
deveres, como apresentado pelos autores supracitados, e também quando está posto que uma
instituição guiada por homens e interesses será erigida para conceder e/ou restringir tais
atribuições, é comum que haja dúvidas sobre a equidade nas concessões e restrições que serão
aplicadas a cada indivíduo. Sendo a formação e manutenção do Estado permeada por disputas,
é possível acreditar, haja vista que existirão grupos opondo-se e disputando a legitimidade para
comandar, que haverá sempre uma tendência de favorecimento àqueles que apoiaram o lado
vencedor. Já neste ponto pode-se crer que alguns cidadãos poderão receber do Estado benesses
e liberdades diferentes dos demais, principalmente daqueles que se opuseram aos vencedores
das disputas.
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Na visão tradicional, o estado é uma instituição soberana para o exterior e
hierarquicamente organizada no interior. Mais ou menos toda a gente está de
acordo em que o actual estado satisfaz cada vez menos ambas essas
exigências, pois nem dispõem de uma soberania indivisível nem está no cimo
de uma hierarquia. Por um lado, a sua soberania dilui-se num fluxo de
interdependências; por outro, o estado parece incapaz de configurar um espaço
interior coerente, visto ter-se fragmentado por efeito do poderoso
particularismo dos interesses”. (INNERARITY, 2010, p. 245 – 246)

Ainda sobre as disputas pela manutenção do poder do Estado, quando nos pomos a
pensar sobre uma estrutura sólida capaz de gerir os conflitos da polis, talvez tendamos a não
relevar, como suscita Innerarity (2010), que a constituição desta estrutura é na verdade a junção
de outros conflitos atados por elos que os amenizam ao ponto de permitir a formação da própria
estrutura. Tal estrutura deverá ser capaz de conseguir projetar uma imagem que a caracterize
como consistente, capacitada para a promoção do “bem comum”, equânime e justa, ainda que,
também, internamente a luta pelo poder jamais cesse.
Carvalho (2002) apresenta os direitos concernentes à cidadania em uma sequência que,
segundo o autor, faz muita diferença para o próprio exercício dos mesmos. Primeiramente o
autor apresenta os direitos civis, que garantem as liberdades individuais aos cidadãos,
posteriormente agrega-lhes os direitos políticos, com os quais poderão participar das decisões,
ainda que de forma representativa, da polis. Por último reforça a importância de direitos sociais,
carregados de ações para minorar possíveis discrepâncias e desigualdades entre grupos distintos
de cidadãos. É possível enxergar uma ordem lógica neste processo, sendo a liberdade individual
a base mínima para que a ação política se torne eficaz e sensata, visto que o indivíduo não
possuirá meios de atuar politicamente com parcimônia e equilíbrio se por acaso estiver sob
ameaça, pressão ou opressão de outros indivíduos. Já aventando as possíveis desigualdades
advindas de favoritismos, protecionismos e/ou desinteresse por alguma parcela da sociedade,
atribuiu-se aos direitos sociais a capacidade de corrigir desvios e injustiças, atuando para que
todo cidadão seja assistido minimamente em suas carências, oportunizando que em um segundo
momento, teoricamente, este cidadão se reaproprie de suas garantias civis e políticas, e postese em pé de igualdade com os demais cidadãos de sua polis.
Ao compreender a importância de que a conquista dos direitos ocorra nesta ordem,
Carvalho (2002) apresenta a história das principais democracias mundiais e relata suas guerras
por apropriação destes, citando como exemplo Estados Unidos da América e França. Em
relação ao Brasil, o autor é contundente ao afirmar que a ausência de guerras para conquista de
liberdades, as quais sempre foram concedidas em atos do império num primeiro momento e
posteriormente dos governos republicanos, não preparou os brasileiros com o espírito de luta
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necessário para as batalhas por seus direitos. Falando em “populismo”, Carvalho (2002) retrata
os episódios da independência, abolição da escravatura e todos os governos republicanos na
história pautados na concessão de direitos sociais como artimanha para camuflar a supressão
dos direitos civis e políticos.
Talvez por haver recebido, sem luta contundente, a maior parte das liberdades e
garantias que o Estado dispõe aos seus cidadãos, a postura dos brasileiros hodiernos em relação
a temas como política, cidadania, corrupção e tantos outros que impactam bruscamente as vidas
de todos neste território, seja de passividade e expectativa sobre o surgimento de alguém ou
alguma instituição capaz de resolver-lhes os problemas.
Ao avaliar que as garantias legais não são equitativamente distribuídas nesta sociedade,
adotando o pensamento de Carvalho (2002), poder-se-ia imaginar que o cidadão brasileiro não
está preparado para ir além do que lhe está posto, para manter-se na luta ativa por melhores
condições para todos, pois não foi talhado para tanto.
Um ponto importantíssimo sobre a cidadania no Brasil é levantado por Carvalho (2002)
quando se refere à premência da existência de um sentimento de pertença ao território e,
principalmente, ao coletivo, que deve guiar as relações do indivíduo dentro da polis na assunção
de seus direitos e deveres. Esse sentimento de pertença, segundo o autor, é força motriz para
que os indivíduos, no exercício de sua cidadania, se empenhem na manutenção da polis.
Em referência a esse tema é possível adotar, assim ampliando a discussão, a perspectiva
de Cortina:

[...] a necessidade, nas sociedades pós-industriais, de gerar entre seus
membros um tipo de identidade na qual se reconhecem e que os faça se sentir
pertencentes a elas, porque é evidente que esse tipo de sociedade sofre de uma
falta de adesão por parte dos cidadãos ao conjunto da comunidade, e sem essa
adesão é impossível responder conjuntamente aos desafios que se apresentam
a todos. (CORTINA, 2005, p.18)

A autora percebe como um grande desafio as ações de engajamento dos cidadãos nos
assuntos coletivos e como é difícil conseguir que estes indivíduos abram mão dos desejos e
interesses pessoais para dedicar tempo e/ou esforço em prol do bem comum, do espaço público.
Pode-se utilizar a definição da própria autora para esclarecer o que é o espaço público.
O espaço público é o setor da administração dos rendimentos e dos gastos do
Estado que satisfaz as necessidades e aspirações públicas, e se situa além do
espaço doméstico e da economia de mercado. Sua promoção assegura uma
certa economia comum, que incide em uma distribuição mais justa da riqueza.
(CORTINA, 2005, p. 19)
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Compreender o funcionamento do Estado, bem como as formas de gestão do erário é
parte importante da atividade cidadã, pois revela-se como atuação ativa e interessada sobre
questões que vislumbram, ou pelo menos deveriam, o bem comum. Innerarity (2010, p. 10)
ainda reforça que “o ‘público’ seria então o conjunto de procedimentos mediante os quais são
formuladas, discutidas e adoptadas as decisões políticas colectivas”. Apenas esse tipo de
entendimento é capaz de integrar de forma racional o cidadão dentro de sua polis, ou seja, a
atuação política neste caso é fundamental para instaurar o sentimento de pertença já
referenciado pelos autores supracitados. Innerarity ainda afirma que
O “público” caracteriza aquilo que é de interesse geral e apela para um espaço
de acçao em que todos os membros da comunidade política resolvem
dialogalmente os assuntos que dizem respeito a toda a sociedade. O espaço
público é um lugar onde os problemas são assinalados e interpretados, onde
as tensões são experimentadas e o conflito se converte em debate, onde é
encenada a problematização da vida social. A ideia de espaço público reúne a
totalidade dos processos de configuração da opinião e da vontade colectivas.
(INNERARITY, 2010, p. 10)

O que nos fica claro após estas definições é que uma das principais características da
cidadania é a participação e integração dos indivíduos no coletivo. Cortina (2005) atribui o auto
reconhecimento dos cidadãos entre si e de sua atuação em prol de benefício mútuo como algo
capaz de promover o espírito da civilidade. Quando se adota a perspectiva do cidadão
enquanto agente político, como alguém atuante dentro da polis sobre todas as questões inerentes
à manutenção desta, está-se apenas adotando uma outra, porém totalmente imbricada, mirada
sobre o papel do indivíduo em sociedade.

A cidadania é um conceito com uma longa história na tradição ocidental, que
tem em sua origem uma dupla raiz, a grega e a latina. Essa dupla raiz, mais
política no primeiro caso, mais jurídica no segundo, pode ser acompanhada
até nossos dias na disputa entre diferentes tradições, como a republicana e a
liberal, a própria de uma democracia participativa e de uma democracia
representativa. (CORTINA, 2005, p.28)

Democracia ainda é um conceito pouco compreendido pela maioria das pessoas, sendo
confundida com a simples “vontade da maioria”, muitas vezes. Isto é veementemente
combatido por Schumpeter (1961) que afirma ser a democracia o modelo onde as pessoas
apenas podem escolher por quem serão governados, e que a vontade da maioria não passa da
vontade da maioria pois nunca compreende a integralidade das vontades do povo. Inerrarity
(2010, p. 62 – 63) diz que “se o espaço público tem um valor democrático, não é simplesmente
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porque todos têm o direito de defender os seus desejos ou suas convicções, mas porque os põem
em jogo no seio de um debate em que são construídos os sistemas públicos de integração”.
Sendo assim é importante pensar sobre a forma de exercício da democracia que se quer, já que
uma delas – a participativa - depende totalmente do engajamento do cidadão.
O cidadão, então, assume o papel de político, caracterizado na raiz grega polis, similar
ao da raiz latina civita - sobre a qual já foi falado nesta dissertação -, quando atua para
transformação e/ou consolidação de sua comunidade, do seu espaço de pertencimento. Uma
definição de política lê-se em Innerarity (2010, p. 44) como: “a política consite em civilizar o
emocional e impedir a instrumentalização das paixões; transforma o sentir em actuar e atribui
responsabilidades onde elas faltavam ou onde só havia imputações genéricas”. Tamanha a
importância deste viés da cidadania que Cortina (2005) afirma que o reconhecimento do
cidadão perpassa o reconhecimento oficial desse indivíduo na comunidade política.

Com isso, porém, ainda dizemos muito pouco sobre a natureza da cidadania,
porque o vínculo político em que consiste constitui um elemento de
identificação social para os cidadãos, é um dos fatores que constituem sua
identidade. E nesse ponto têm origem a grandeza e a miséria do conhecimento
de que tratamos, em princípio, porque a identificação com um grupo supõe
descobrir as características comuns, as semelhanças entre os membros do
grupo, mas, ao mesmo tempo, tomar consciência das diferenças com relação
aos de fora. Desse modo, a trama da cidadania é urdida com dois tipos de fios:
a aproximação dos semelhantes e separação em relação aos diferentes.
(CORTINA, 2005, p. 31-32)

A própria noção de igualdade carrega em si a existência da desigualdade. Quando se
fala da necessidade do reconhecimento do grupo para que haja o reconhecimento da cidadania
do indivíduo, fala-se também da rejeição daqueles que não passam pelo crivo da maioria
hegemônica. Assim pode-se perceber que, invariavelmente, quando falamos de cidadania
também falamos da não cidadania, daquele que não é reconhecido como semelhante, seja por
questões étnicas, políticas, econômicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer outra coisa
que destoe daquilo que o grupo hegemônico usa como referencial identificador de seus
membros.

1.2 – A cidadania baseada no pertencimento, consumo e informação/comunicação.

Bastante clara nas obras de Carvalho (2002) e Cortina (2005) está a noção de cidadania
ancorada no pertencimento. Pertencimento a um grupo surgido através de laços de parentesco
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ou reunido por ideologias políticas, crenças religiosas, poderio econômico, vizinhança, causas
ou algum outro motivo que seja referencial para identificação e reconhecimento de uns pelos
outros. Uma primeira discussão sobre o tema, segundo Cortina (2005), funda-se na Grécia dos
séculos V e IV a.C. e em Roma entre os séculos III a.C a I d.C. A autora, em um processo de
atualização do conceito, diz que “já em nossos séculos aparecem dois conceitos de cidadania
que originam, por sua vez, duas tradições: a tradição política, própria da polités grega, e a
tradição jurídica do civis latino”. (CORTINA, 2005, p. 34)
Ao exaltar a participação política como gesto natural da cidadania, pensando a partir da
referência a democracia ateniense dos séculos V e VI a.C, faz-se necessário uma menção sobre
a definição de democracia, o que colhemos na obra de Bobbio:

[...] definida como governo dos muitos, dos mais, da maioria, ou dos pobres
(mas onde os pobres tomam a dianteira é sinal de que o poder pertence ao
pléthos, à massa), em suma, segundo a própria composição da palavra, como
governo do povo, em contraposição ao governo de uns poucos”. (BOBBIO,
2000, p. 31)

Ainda aqui faz-se importante ressaltar - pois relaciona-se diretamente com as noções de
participação e reconhecimento do indivíduo na polis - o fato de que a democracia durante o
transcorrer da história assumiu duas vertentes que podem ser descritas como direta e indireta,
ou participativa e representativa. De modo bastante sucinto pode-se adotar a diferenciação a
partir da significação dos termos, em que a democracia direta ou participativa denota a atuação
do próprio indivíduo nas questões políticas e a indireta ou representativa caracterizada pela
figura de um intermediário, um representante – geralmente escolhido pelo voto -, que tomará
para si a representação das demandas e anseios daqueles que lhe outorgaram o direito e, mais,
a responsabilidade, de falar por eles. Ainda que seja tentador sopesar as características de cada
variável, no intuito de alcançar um juízo de valor quanto o melhor ou pior modelo de
democracia, isso não será feito neste momento, e talvez se torne dispensável no decorrer do
trabalho. Porém, certamente ainda serão feitas referências a estes modelos, quando os
confrontarmos com as questões inerentes ao reconhecimento e pertença dentro da polis. Para
além destas definições é importante perceber a importância de uma percepção mais abrangente
e coletivamente ativa da ação política: “uma sociedade política é uma comunidade de actores,
de cidadãos que agem em conjunto, e não um simples agregado de indivíduos que vivem uns
juntos dos outros e repartem entre si um bem que supõem comum”. (INERRARITY, 2010, p.
17)
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Outro ponto que deve ser ressaltado nesta dissertação é a evolução da significação da
cidadania, o que é feito por Cortina de modo bastante claro:

Embora as raízes da cidadania sejam gregas e romanas, o conceito atual de
cidadão procede sobretudo dos séculos XVII e XVIII, das revoluções francesa,
inglesa e americana e do nascimento do capitalismo. A proteção dos direitos
naturais da tradição medieval exige a criação de um tipo de comunidade
política – o Estado nacional moderno – que se obriga a defender a vida, a
integridade e a propriedade de seus membros. Com o surgimento do Estado
moderno, passa a se configurar o atual conceito de cidadania[...]. (2005, p.44)

Com o surgimento do Estado como gestor, censor, concessor e reconhecedor da
cidadania, e sendo a condição do cidadão entremeada por questões normativas, jurídicas e
sociais no que tange à identidades e reconhecimento, fica consolidada a polifonia do termo.
Existir nas cidades perpassa não apenas a apropriação de direitos e deveres, mas a busca
por reconhecimento da própria cidadania. Dentre as variáveis imbricadas na construção de
identidades que ficam à mercê deste reconhecimento, ou de sua negação, acrescenta-se aqui o
consumo, de bens materiais e simbólicos, por ser reconhecidamente um fator importante para a
construção de uma identidade social. Innerarity (2010, p. 22) afirma que “os indivíduos não
podem formar uma visão coerente do seu interesse social sem mediações coletivas”. E sobre as
mediações coletivas é fato pairarem conceitos e preconceitos que se relacionam de alguma
forma com o que cada um consome ou não. Canclini (2008) questiona a incapacidade dos
direitos normatizados pelas constituições federais em equilibrar a apropriação da cidadania
pelos diferentes tipos de cidadãos. Relacionando essa apropriação à capacidade de possuir bens
de consumo, o que reforça a descrença dos indivíduos na política e suas instituições - as quais
deveriam prover a tal equiparação de direitos -, o autor vaticina que:

Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos
– a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar,
quem representa meus interesses – recebem sua resposta mais através do
consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa do que pelas
regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em espaços
públicos. (CANCLINI, 2008, p.29)

Com uma crítica severa sobre a perspectiva da cidadania como soma de direitos e
deveres supostamente igualitários e equitativamente distribuídos, o autor afiança que o processo
de empoderamento dos indivíduos da cidadania que objetivam configura-se em luta em prol
daquilo que teoricamente já lhes deveria estar posto.
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As lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram outro
modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. Vamos
afastando-nos da época em que as identidades se definiam por essências ahistóricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se
possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir. (CANCLINI, 2008, p.30)

Fazendo parte então do processo de autoafirmação, para além da mera existência social,
o consumo impregnou as relações cidadão-Estado-cidade, quando passou a orientar não apenas
o relacionamento entre os viventes na polis, mas também a relação destes com as instituições
que lhes governavam e com o próprio espaço físico que dividiam entre si. Prova disto pode ser
encontrada no discurso feito pela presidente Dilma Roussef em 15 de março de 20133, quando
do lançamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (PLANDEC), cujo objetivo era
regular as relações de consumo, inclusive dos serviços providos pelo Estado, em uma
perspectiva de melhoria das relações sociais e cidadãs.
Também o viver em determinados espaços físicos, em certas regiões das cidades, fala
sobre alguém tanto quanto suas roupas, comportamentos, expressões e palavras, quando lidos
por outros indivíduos. Há também, em alguns casos, a possibilidade do sentimento de pertença
a determinada comunidade emergir como norteador de hábitos e comportamentos, ou ainda,
como inibidor de outros. Jeudy (2014, p.27) afirma que “na maioria das vezes, o cidadão só
participa do futuro de ‘sua’ cidade enquanto ‘morador de sua rua’”, o que suscita a ideia de uma
possível circunscrição da cidadania destas pessoas ao seu microcosmos de vivência.
Observar a cidadania como um processo de construção do indivíduo inscrito na cidade,
como uma ação que não se encerra em possíveis códigos produzidos por legisladores e
governantes, mas que se faz em experiências cotidianas, produz uma perspectiva desconstrutora
da ideia de cidadania baseada em leis e abre portas para a cidadania baseada em
comportamentos legitimadores.

[...] ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos reconhecidos pelos
aparelhos estatais para os que nascem em um território, mas também com as
práticas sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e fazem que se
sintam diferentes os que possuem uma mesma língua, formas semelhantes de
organização e de satisfação de necessidades. (CANCLINI, 2008, p.35)

O autor reconhece a questão normativa dos direitos e deveres, fatores parametrizadores
do convívio social, mas vai além ao enxergar na prática cotidiana dos fazeres sociais, da
3

BRASIL. Secretaria de Imprensa. Bolg do Planalto - Presidência da República (Ed.). É inadmissível que esse
cidadão não tenha proteção na sua relação de consumo, afirma Dilma: Dilma lança Plano Nacional de Consumo e
Cidadania. 2013. Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/ao-vivo-governo-transforma-protecao-aoconsumidor-em-politica-de-estado/>. Acesso em: 15 mar. 2013.

29

necessidade de luta por reconhecimento e participação a real construção da cidadania. Ele
afirma que:

A cidadania e os direitos não falam unicamente da estrutura formal de uma
sociedade; indicam, além disso, o estado da luta pelo reconhecimento dos
outros como sujeitos de “interesses válidos, valores pertinentes e demandas
legítimas”. Os direitos são reconceitualizados como “princípios reguladores
das práticas sociais, definido as regras das reciprocidades esperadas na vida
em sociedade através da atribuição mutuamente consentida (e negociada) das
obrigações e responsabilidades, garantias e prerrogativas de cada um”.
(CANCLINI, 2008, p.36)

O sentido de luta referenciado pelo autor pode ser lido, também – quando se pensa nas
imposições feitas pelo capital àqueles que almejam afirmar-se cidadãos pelo viés do consumo
-, na fala de Durán Barba e Nieto sobre a batalha pela condição de consumir: “Quase todos os
cidadãos tratam de conseguir dinheiro por qualquer meio para satisfazer suas necessidades, em
uma sociedade na qual o ascetismo tem pouco espaço” 4. (2006, p.120)
O sentimento de pertença abordado neste trabalho por Carvalho (2002) e corroborado
por Cortina (2005) e Canclini (2008) sugere leituras em relação ao local de nascimento ou
moradia, ao grupo social em que se relaciona o indivíduo, aos hábitos partilhados e
compartilhados socialmente. O pertencimento alia-se de modo inquestionável ao
reconhecimento do indivíduo em relação ao grupo e do grupo em relação ao indivíduo. Ser
reconhecido ou não o ser socialmente é fato premente para a própria existência ou inexistência
social. Segundo Souza:

As formas de reconhecimento são duas: uma universalizante, caracterizada
pelo princípio da dignidade; e outra particularizante, caracterizada pelo
princípio da autenticidade. Reconhecimento, por estar ligado às formas de
atribuição de respeito e autoestima, é percebido como vinculado às questões
da formação da identidade individual e coletiva. (2012, p.38)

Estar entre ou à margem do grupo social é condição clara para o reconhecimento da
cidadania. Grupos hegemônicos, por este motivo, possuem crucial papel na legitimação de
grupos minoritários, visto que ao negar-lhes o reconhecimento também lhes negam a própria
existência. Sobre isso Souza ainda diz:

[...] desde que fique claro que somos formados através do reconhecimento ou
da sua ausência e que reconhecimento tem uma base cultural, comunitária e
“casi todos los ciudadanos tratan de conseguir dinero por cualquier medio para satisfacer sus necesidades en una
sociedad en la que el ascetismo tiene poco espacio”. (Tradução livre do autor)
4
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linguística, então torna-se imediatamente compreensível que a proteção de
minorias e culturas minoritárias passa a ser um objetivo político
incontornável. (2012, p.40)

Quando se fala de reconhecimento, e neste trabalho o termo é recorrente,
implicitamente também se fala da negação, da ignorância sobre aquele ou aquilo que não se
conforma aos padrões postos e impostos. Essa negação do diferente implica seriamente na
atuação deste indivíduo na polis. Sua rejeição por parte daqueles que constituem o grupo
hegemônico fatalmente também lhe impelirá outras negativas, como possíveis subjugações de
seus direitos. O não estar acolhido pelo grupo detentor das liberdades constitutivas da cidadania
o faz um não cidadão, ou um subcidadão, como institui Souza (2012) e, neste caso, quando
houver algum nível de acolhida, ainda que por parte do Estado, como no caso das minorias,
esse sujeito aparecerá como incapaz. Sobre isso Cortina (2005, p. 64) diz, “porque o sujeito
tratado como se fosse heterônomo acaba convencido de sua heteronomia e assume na vida
política, econômica e social a atitude de dependência passiva própria de um incompetente
básico”.
A igualdade é fator preponderante para formação dos grupos. Não uma igualdade
indissociável, mas uma condição de similaridade e equiparação, ao menos em algum nível,
daqueles que se unem em torno de algo. A atuação do sujeito enquanto cidadão perpassa sua
integração, acolhida e respeito dentro da polis, coisas que demandam a chancela dos outros que
ali estão e que permitirão ou não essa integração. Há ainda o papel do Estado, que oportuniza
ou impede que essas relações evoluam, se estreitem e se constituam de forma adequada, quando
provê dentro de suas obrigações a condição de igualdade mínima para todos.
É possível neste instante refletir o quanto a busca por cidadania implica num processo
aparentemente infindável de identificação e rejeição, de exclusão e pertença, de luta contínua
por aquilo que é considerado como base garantidora da própria cidadania. Mesmo que se
observe o cidadão de Marshal (1967), com seus direitos garantidos e deveres impostos pelo
Estado, é inquestionável a necessidade do sentimento de pertença aventado por Carvalho (2002)
e reforçado por Cortina (2005), o qual tornará efetivamente este homem ou mulher em cidadão
ou cidadã, bem como a necessidade de reconhecimento, apontada por Souza (2012). Assim
adota-se neste trabalho a perspectiva de uma cidadania que só existe na participação ativa do
sujeito, de sua atuação, ainda que por representação livre e democraticamente outorgada a outro,
nas questões que tangem sua vida e suas relações na polis. Não basta ao cidadão nascer em
determinada sociedade para efetivamente existir enquanto cidadão.
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Outro ponto importante nesta análise é verificar que as formas de apropriação dos
direitos, preconizados pelos autores já citados, subjazem em critérios imbricados na
desigualdade. A participação política, como um dos exemplos que nos é mais caro dentre as
formas de cidadania, é cerceada pela negação do reconhecimento das diferenças, pela negação
das demandas que fogem do que é comum aos grupos hegemônicos. Cortina (2015) evidenciou
apenas ser possível o desenvolvimento das ações políticas pelos iguais. Sendo assim, é possível
inferir que a negação da cidadania política, movida por opressão ou pressão de interesses
dominantes ante aos apresentados pelos não hegemônicos, também inibirá a cidadania social,
cultural e econômica, além também da negação ao acesso e posse da cidadania civil.
Sendo assim é premente que exista a luta contínua pelo resgate dos desiguais, pela
prática da justiça na correção das discrepâncias decorrentes da negação dos não-uniformes.
Oportunizar o exercício da cidadania é também respeitar as diferenças, as divergências, as
controvérsias sociais, porém de forma a permitir que todos tenham condições de se expressar,
progredir e defender suas crenças, opções e direitos. Segundo Cortina,

É evidente que nós, seres humanos, somos desiguais, mas não é menos
evidente que nossa grandeza consistiu – ao contrário do que pensam os
nietzschianos – em descobrir a igual dignidade na desigualdade física e
psicológica, e em tentar igualar os que são desiguais por nascimento. Por isso
a eliminação de desigualdades continua a ser uma tarefa irrenunciável, e não
pode ser deixada a cargo de um mercado por essência incapaz de igualar.
(2005, p.71-72)

Ao pensar a partir da não-uniformidade dos cidadãos, em relação às características
inatas e culturais, mas reforçar o papel da cidadania na equiparação de oportunidades, a autora
manifesta sua crença na necessidade de engajamento dos próprios indivíduos na luta por não
permitir que fique a cargo de corporações e instituições, apenas, o poder de decidir sobre as
parametrizações do reconhecimento, do tipo de oportunidades que deva ser dada a cada “tipo”
de indivíduo. A eliminação das desigualdades não perpassa uma tipificação dissociativa, mas
sim uma complementação associativa.
A autora reforça ainda a indispensável condição de automanutenção do indivíduo em
relação à possiblidade de saneamento de necessidades básicas de subsistência, para o eficaz
exercício de suas liberdades civis e políticas. O indivíduo impossibilitado de satisfazer suas
demandas mínimas como alimentação, segurança, descanso e sexo certamente não terá
condições de julgar o melhor para a coletividade, tampouco para si, vendo-se obrigado a anuir
a tudo aquilo que lhe permita manter-se em sobrevida. O indivíduo alijado de suas
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características próprias, e também de sua identidade social, queda-se incapaz do exercício da
cidadania, da participação ativa na polis. Quando o Estado, ou algum grupo, não lhe dá respaldo
para o exercício de suas liberdades, para a auto percepção enquanto membro desse Estado ou
grupo, o indivíduo pode cair na negação de si próprio, como reforça Cortina:

Isso significa, como é obvio, que se uma comunidade política deixa algum de
seus membros desprotegido em qualquer um desses aspectos está
demonstrando com fatos que na verdade não o considera seu cidadão. E,
considerando que, para adquirir nossa própria identidade, precisamos do
reconhecimento dos grupos sociais em que vivemos, quem não é tratado como
cidadão tampouco se identifica a si mesmo como tal. (2005, p.73)

Vê-se então que a cidadania, em uma perspectiva atualizada (sem, contudo, desconstruir
aquilo que foi proposto pelos autores clássicos do tema), manifesta-se atualmente na junção do
reconhecimento com a possiblidade de participação ativa dentro da polis. Portanto dar voz a
todos os indivíduos dentro das sociedades é quesito primordial para a legitimação da cidadania
efetiva, ultrapassar as questões históricas que impeliram desigualdades abissais entre os grupos
sociais, e aqui não é necessário um recorte geográfico pois ocorreram e ainda ocorrem em maior
ou menor grau em todas as sociedades, é premente para manutenção da própria sociedade.
A fim de adotar um conceito de cidadania que represente o que se objetiva com este
trabalho, adotar-se-á o seguinte:

[...] um conceito pleno de cidadania integra um status legal (um conjunto de
direitos), um status moral (um conjunto de responsabilidades) e também uma
identidade, pela qual uma pessoa se sabe e se sente pertencente a uma
sociedade. (CORTINA, 2005, p. 139)

O cidadão, então, é aquele que faz parte de uma polis que lhe confere um status
reconhecido por seus concidadãos e que se obriga a atuar em prol da manutenção desta polis e
do bem comum para os seus iguais. Este cidadão não é mero agente passivo impactado por um
conjunto de variáveis que lhe ditam como existir, ele é um indivíduo ativo que deve se ocupar
da evolução e manutenção do coletivo sob pena de deixar de existir caso esse coletivo se
desintegre ou lhe exclua por não ver em si uma atuação condizente com a dos demais cidadãos.
Definido o conceito adotado como eixo mestre desta pesquisa sobre cidadania, cabe
agora avaliar os espaços de exercício da mesma. Partindo da ágora grega, chegando às ruas e
praças das cidades modernas e prosseguindo em direção aos meios de comunicação e, mais
atualmente, à ágora virtual.
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1.3 – O espaço de fala do cidadão, a ágora offline e online.

Como já referenciado nesta pesquisa, a cidadania dá seus primeiros passos na Grécia
dos séculos V e IV a.C, no período em que os homens gregos, livres e maiores de 21 anos,
reuniam-se na ágora para deliberar sobre os assuntos que impactavam o convívio de todos
dentro da pólis. Tal espaço caracterizava, certo modo, o espaço destinado à afirmação da
cidadania grega, uma cidadania que conferia a seus membros liberdade de expressão e
participação na gestão de sua cidade. Através da apropriação da cidadania política, apresentada
neste trabalho por Cortina (2005), em associação ao reconhecimento do direito político,
referenciado por Marshall (1967), Carvalho (2002) e também Meksenas (2002), o grego
participava ativamente das discussões sobre o alcance da solução das demandas da coletividade,
dando sentido ao seu papel enquanto cidadão.
Vista a atuação dos cidadãos gregos é possível afirmar que toda cidadania apenas se
configura plena no momento em que o sujeito faz uso de suas prerrogativas. Também a partir
dos gregos é correto considerar que só pode se apropriar de tais prerrogativas aquele que é
reconhecido pelos demais como membro e igual dentro da comunidade. Aqui reforçamos o
reconhecimento e a participação como situação sine qua non para se caracterizar um cidadão.
Se outrora o lugar de fala do cidadão era a ágora, com o aumento das aglomerações
urbanas, a expansão do reconhecimento da cidadania para mulheres e crianças, bem como o
fim da escravidão, a possibilidade da reunião de cidadãos para deliberação sobre todos os
assuntos da polis deixa de ser possível, ao menos no modelo tradicional. De acordo com
Innerarity,

A cidade, que era uma forma de convivência espacialmente e socialmente
concentrada e que tinha dado provas de ser uma fórmula com relativo êxito,
transformou-se num módulo imprestável. Estamos a caminhar para um mundo
periurbanizado de cidades deficientes no qual a cidade se dissolve numa
aglomeração trivial e a metrópole se torna o círculo em cujo interior ocorrem
as deslocações. (2010, p. 124)

Ainda que se mantenham as ágoras físicas, hoje travestidas em câmaras, assembleias,
reuniões de conselhos, sindicatos ou qualquer outro grupo que pense e atue sobre a polis, reunilos todos ao mesmo tempo e no mesmo espaço torna-se impraticável.
A democracia brasileira adotou a forma representativa, onde alguns são eleitos para
representar grupos sociais nas discussões sobre a gestão dos recursos do Estado que serão
utilizados em benefício dos cidadãos. É fato que tais discussões são permeadas por conflitos de
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interesses, batalhas e articulações em prol da consecução da melhor resposta para a demanda
apresentada pelo parlamentar em prol de seus representados. Por ser a verba disponibilizada
pelo Estado, em todas as suas esferas, limitada, ocorre que as demandas apresentadas pelos
representantes políticos são amplamente superiores ao orçamento disponível, tornando os
embates constantes entre executivo e legislativo.

Se existe a representação, é porque o povo é uma realidade suficientemente
complexa para que nenhuma das suas manifestações (a opinião pública ou a
publicada, os divergentes ou as estatísticas, os mercados ou a moda, os grupos
de pressão ou os excluídos) o possa resumir de maneira satisfatória.
(INNERARITY, 2010, p. 75)

É importante pensar a representação política como uma extensão desta complexidade
social, como um catalizador das diferentes demandas que buscam, todas, algum tipo de solução.
Aqui faz-se necessário refletir sobre algumas questões: como são definidas as demandas
apresentadas pelos parlamentares junto ao Executivo? Como é a proximidade e interatividade
entre representantes e representados? Os cidadãos podem dar voz às suas queixas e
reivindicações de modo direto caso seus eleitos não os estejam representando a contento?
O que se quer evidenciar com estes questionamentos, e certo modo se vê reforçado pela
argumentação exposta acima quanto à premência de participação ativa do cidadão dentro da
polis, é o fato de que o debate sobre os temas concernentes à gestão da cidade, da manutenção
do bem-estar de seus habitantes, das expectativas e pauras com relação aos acontecimentos
cotidianos em que o Estado precisa se fazer presente, não pode cessar nem ficar restrito a alguns
ambientes elitizados. O debate sobre estas questões deve, em função de sua complexidade e
abrangência, encontrar eco nos mais variados espaços públicos para que efetivamente o cidadão
se ponha a par dele, engajando-se na defesa de seu ponto de vista, de suas demandas individuais
e coletivas. Segundo Innerarity (2010, p. 10) “um dos principais contributos da modernidade é
a ideia de que a política é um assunto público, no sentido – conforme o matiz ou o contexto em
questão – do estatal, acessível a todos, que a todos diz respeito, comum ou compartilhado”.
Quanto a isto ainda podemos observar na definição de res pública, apresentada por
Cortina, a premência da participação individual nas matérias coletivas.

Sob essa perspectiva, a res pública o é por ter como assunto o bem público,
mas também por preconizar como procedimento para alcança-lo a criação de
um espaço no qual os cidadãos possam deliberar publicamente sobre o que
lhes diz respeito. A existência dessa esfera pública é conditio sine qua non da
ilustração da cidadania e da crítica ao poder político; conditio sine qua non,
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portanto, da moralidade do político, ou seja, daquele âmbito que, por suas
implicações públicas, precisa de legitimação. (CORTINA, 2005, p. 130)

A autora deixa claro que a atuação política, ainda que amparada na outorga do voto,
precisa ser diuturnamente legitimada pela população sob pena de não ser aceita ou acatada por
esta. As decisões políticas devem sempre passar pelo escrutínio dos cidadãos que dela serão
objeto ou alvo.
Diferente dos representantes políticos, eleitos, que possuem seu espaço para fala
regulamentado pelas leis que regem os parlamentos e certo modo lhes garante a possibilidade
de serem ouvidos, os cidadãos fazem da rua, das praças, dos espaços públicos, com pouca ou
nenhuma regulamentação, o seu lugar de manifestação para anuência ou confronto com o que
está lhe sendo impelido pelo Estado.

Importante destacar que há uma herança histórica e evolutiva desse processo,
que nasce na composição das cidades, anteriormente abrigando as pessoas nas
calçadas e nas ruas, como a própria extensão de suas residências, algo como
uma extensão da polis grega, onde as discussões eram feitas em grupo, com
cadeiras nas calçadas e crianças a brincar nas ruas enquanto os pais falavam
de religião, família, política e educação. A rua era o palco das interações e não
era algo abstrato, pública no sentido de todos, mas o local de existência de
uma determinada comunidade que se apropriava da rua para desenvolvimento
e compreensão social. (TUZZO, 2014, p. 165)

A cidade é o ambiente da cidadania e as ruas são o espaço de manifestação dos cidadãos.
O debate cotidiano entre vizinho, amigos, colegas de trabalho ou demais grupos sociais é de
fato uma forma de exercício da atividade política, da ação interessada do indivíduo sobre os
assuntos que impactam sua vida e sua comunidade. No entanto, como já foi referenciado nesta
pesquisa, a condição de participação na polis demanda reconhecimento em sentido de
igualdade, coisa que não necessariamente ocorre de maneira pacífica por causa das diferenças
que acabam desrespeitadas, fragmentando e até antagonizando grupos. Innerarity (2010, p. 110)
afirma que “o protótipo citadino é o estranho, o estrangeiro; a cidade é um conjunto de
desconhecidos e em que a proximidade física coexiste com a distância social”. Ainda nesta
esteira Santos (2011, p. 179) diz que as “diferentes categorias sociais coabitam na urbe
provocando uma atmosfera em que os conflitos existenciais impõem permanentes ciclos de
crise”. Também na perspectiva das diferenças dentro das sociedades e as possibilidades de
interação e atuação cidadã, Canclini rememora que,
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Sabemos que o âmbito do público, como cenário em que os cidadãos discutem
e decidem assuntos de interesse coletivo, formou-se a partir do século XVIII
em países como Alemanha e França, com um alcance restrito. Aqueles que
liam e participavam de círculos ilustrados estabeleceram uma cultura
democrática centrada na crítica racional. Mas as regras e os rituais de ingresso
aos salões da burguesia democratizadora limitavam o debate sobre o interesse
comum àqueles que podiam informar-se lendo, compreendendo o social a
partir das regras comunicativas da escrita. (CANCLINI, 2008, p.37-38)

Em meio às crises de identidade, legitimação da ação dos representantes políticos,
choques entre interesses de grupos sociais distintos, e, principalmente, da tendência de se
rejeitar o diferente, quando da oposição entre hegemônicos e minorias, surgem os meios de
comunicação para, além de dar visibilidade a toda celeuma social, integrar profundamente os
processos de realização da cidadania, seja tornando acessível mesmo aos iletrados o
entendimento das informações que lhes possibilitariam significar o cotidiano – e talvez debatelo, seja reproduzindo realidades desconhecidas pela maioria das pessoas que compunham a
polis agora ampliada em território e multiculturalidades ou ainda, em alguns casos, criando
entendimentos que coadunassem com os interesses de seus dominadores.

1.3.1 – A cidadania midiatizada: recortes, massificação e produção da “realidade”

Com a periurbanização citada por Innerarity (2010), a miscigenação de grupos e a
ampliação das diferenças sociais, repensar o modo de participação política parece adequado aos
dias atuais. Há então uma situação que necessita ser revista: a participação política continua
sendo suficiente em sua forma representativa ou os cidadãos estão demandando maneiras mais
ativas e diretas de participar nas decisões sobre a polis?
A atuação política precisa efetivamente ser repensada pelo cidadão e no processo de
significação e ressignificação de seu papel político a informação e o conhecimento sobre as
variáveis imbricadas nesta questão passam a ser preponderantes. Nesta esteira, pensar sobre a
evolução dos meios de comunicação e interação, em sua relação com a evolução das próprias
sociedades, é crucial para este trabalho pois aborda uma situação sine qua non ao
empoderamento dos cidadãos, o acesso à informação. Sair da ignorância, do desconhecimento
das coisas que acontecem e impactam o cotidiano dos viventes nas cidades, é prerrogativa para
participar ativamente delas. Como afirmou Cohn (2014, p.17), “o homem que ignora a notícia
só passa a existir para a sociedade maior na qual vive, no mundo permeado pelos meios de
comunicação, quando essa própria condição o converte em notícia”.
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Podendo ser observados como mecanismos que ampliaram a exposição e, talvez, o
debate sobre os assuntos da polis, os veículos de mídia de massa passaram a reconfigurar os
espaços políticos e, em boa medida, os políticos e seus discursos. Muito além de meros
expositores dos acontecimentos, os meios de comunicação se configuraram em participantes do
contexto social, capazes até mesmo de, através de suas formas de edição e “interação”, ocupar
espaços anteriormente destinados ao Estado e seus representantes nas relações com os cidadãos.
Sobre isso, Canclini rememora que

Não foram tanto as revoluções sociais, nem o estudo das culturas populares,
nem a sensibilidade excepcional de alguns movimentos alternativos na
política e na arte, quanto o crescimento vertiginoso das tecnologias
audiovisuais da comunicação, o que tornou patente como vinha mudando
desde o século passado o desenvolvimento do público e o exercício da
cidadania. Mas estes meios eletrônicos que fizeram irromper as massas
populares na esfera pública foram deslocando o desempenho da cidadania em
direção às práticas de consumo. Foram estabelecidas outras maneiras de se
informar, de entender as comunidades a que se pertence, de conceber e exercer
os direitos. Desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o
público recorre à rádio e à televisão para conseguir o que as instituições
cidadãs não proporcionam: serviços, justiça, reparações ou simples atenção.
(CANCLINI, 2008, p. 38-39)

Alcançando grande relevância no dia a dia dos cidadãos, o impacto do rádio, cinema e
TV foi, e ainda é, fator considerável para a evolução das percepções sobre cidadania, e da
evidenciação do espaço de manifestação desta. Canclini (2008, p.129), analisando o século XX,
afirma que “o rádio e o cinema contribuíram na primeira metade deste século para organizar os
relatos da identidade e o sentido de cidadania nas sociedades nacionais”. Outra importante
consideração sobre o papel dos meios de comunicação no contexto desta dissertação colhe-se
em Innerarity:

No nosso mundo atomizado, os meios de comunicação proporcionam a coesão
social mínima sem a qual uma sociedade seria impensável. O nosso sentido
de pertença a um mesmo mundo é produto, em boa medida, dos meios de
comunicação, desses grandes sincronizadores que criam a integração
comunicativa instantânea da sociedade mundial e nos dão a sensação de estar
vivendo num mundo único e não em mundos incomensuráveis. Os meios de
comunicação ampliaram enormemente as dimensões do comum e do público,
que de outro modo não seriam tão amplos e visíveis. (2010, p. 87)

Podemos anuir que os meios de comunicação, além de carrear o conhecimento capaz de
posicionar o indivíduo no - e em relação ao - mundo, também assumiu parte da função
anteriormente exercida pelas interações face-a-face. Fazendo uma referência ao papel
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deslocador das mídias em relação à cooptação dos indivíduos que deixaram suas atividades
interpessoais nas ruas, locais onde se conversava e significava os assuntos da polis, e partiram
para frente de monitores que lhes traziam pré-prontas as significações, Tuzzo afirma que,

Sobre isso, podemos então pensar que a relação de cidadania foi transferida
das ruas, da cidade para uma relação existencial transmitida pelos meios de
comunicação, o que nos faz refletir sobre a possibilidade do reconhecimento
que seja ser cidadão ser recriado pela mídia, que redefine o conceito e
reapropria de valores o cidadão atual. (TUZZO, 2014, p.166)

A autora ainda reforça que o papel da mídia na ressignificação da cidadania passa pela
representação do real, projetada pelos meios de comunicação que servirão como base para o
entendimento e significação dos cidadãos-espectadores. O discurso midiático passa então a
legitimar o cidadão, diferenciando-o, subjetivamente, do não-cidadão, papel que até então era
concernente ao Estado e aos próprios cidadãos. Como evidenciam Durán Barba y Nieto (2006,
p.91), “O rádio levou a voz através do espaço a uma velocidade incrível. Os líderes falavam em
qualquer lugar e eram escutados em territórios cada vez maiores. Muitíssima gente adentrou à
política através do ouvido”5. Os pesquisadores equatorianos ainda reforçam que, após o rádio,
com o advento da televisão, as formas de projeção das imagens do real para a significação por
parte dos espectadores alteraram sua compreensão do mundo. “A televisão influi de modo
determinante na forma como os seres humanos estruturam a realidade”6. (DURÁN BARBA y
NIETO, 2006, p.93). Ampliando suas análises, os autores acreditam que o uso generalizado da
televisão, dando acesso aos conteúdos e informações que antes eram restritos às elites,
democratiza essas informações e fortalece a independência dos cidadãos políticos além de
diminuir a fenda entre os mais e os menos informados.

A sociedade só pode conhecer o mundo por via dos meios de comunicação (se
excluirmos aquele mundo próximo, privado, que cada um pode conhecer
imediatamente). E até podemos afirmar que nem sequer podemos separar o
saber que temos pelos meios de comunicação do saber que adquirimos por
experiência pessoal. É certo que há um círculo vital pessoal acerca do que se
sabe sem o ter lido no jornal. Mas uma pessoa não se pode orientar no espaço
público sem aquele saber que se obtêm pelos meios de comunicação.
(INNERARITY, 2010, p. 90)

5

La radio llevó la voz a través del espacio a una velocidad increíble. Los líderes hablaban em cualquier sitio y
eran escuchados em territorios cada vez mayores. Muichíssima gente se incorporó a la política a través del oído.
(Tradução livre do autor)
6
La televisión influye de manera determinante en la forma en que los seres humanos estructuran la realidade.
(Tradução livre do autor)
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Considerando a importância balizadora dos meios de comunicação para a orientação do
indivíduo dentro da sociedade e observando além do viés positivo apontado por Durán Barba y
Nieto (2006), é importante perceber que surge um novo momento no qual se somam diferentes
formas de reconhecimento e legitimação da cidadania, agora não mais perpassando apenas as
garantias do Estado ou o reconhecimento daqueles que se consideram cidadãos sobre os que,
por sua condição sócio histórica, política e econômica, não conseguem afirmar sua própria
cidadania. Os parametrizadores desta relação também perpassam os mecanismos de
comunicação. Tal situação pode, ainda que resolva em partes a questão da desinformação, gerar
abissais diferenças - subjetivas num primeiro momento, mas que se desdobram radicalmente
em questões práticas e tangíveis nas sociedades atuais -, que impactam nas formas e atuações
dos indivíduos dentro da polis.
Sobre o papel dos meios de comunicação na configuração do cidadão, Tuzzo (2014)
afirma que o discurso midiático é sim feito para o subcidadão, pois retrata sempre uma
cidadania ausente ou incompleta. Ao evidenciar uma cidadania precária, apresentando um
distanciamento entre o que deveria estar de posse de todos, mas está sob a posse de alguns, o
discurso midiático desnuda a perspectiva de que há outros critérios a serem analisados para a
concessão da cidadania plena, além daqueles ora citados. Ainda que se tenha apresentado neste
trabalho as perspectivas de Carvalho (2002), Canclini (2008) e Cortina (2005), o discurso
midiatizado consegue ganhar mais espaço entre os distintos públicos que configuram as massas
de indivíduos do que as definições acadêmicas que ficam restritas aos poucos que a elas tem
acesso. Queda-se assim o discurso midiático como força opressora e dissuasora sobre aqueles
distantes do conhecimento científico.

O cidadão é aquele que está na sociedade economicamente privilegiada e pode
pagar pela cidadania, comprando saúde, educação, segurança, lazer, por
exemplo, ou seja, a cidadania é comprada, é privada, disponível e acessível
para quem pode pagar por ela. Assim, cidadania tem a ver com o privado e a
busca da cidadania tem a ver com o que é público. Cidadania é a plenitude de
existência do rico e a busca constante do pobre. (TUZZO, 2014, p.177)

Amplificada pela mídia, a noção de que a cidadania não é para todos, como então
acreditar - e neste trabalho já evidenciamos essa impossibilidade - que todos trabalharão para a
construção de uma sociedade melhor, que reivindicarão seus direitos e corresponderão aos
deveres que lhes cabem? Como já dito, quem não é reconhecido como cidadão acaba também
não se reconhecendo como tal. E como afirma Sousa:
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“Gente” e “cidadão pleno” vão ser apenas aqueles indivíduos e grupos que se
identificam com a concepção de ser humano contingente e culturalmente
determinada que “habita”, de forma implícita e invisível, a consciência
cotidiana, a hierarquia valorativa subjacente à eficácia institucional de
instituições fundamentais como Estado e mercado e que constitui o cerne da
dominação simbólica subpolítica que perpassa todas as nossas ações e
comportamentos cotidianos. (2012, p. 181)

É possível verificar essa situação nos comportamentos interpessoais, nas relações com
o espaço público, com o processo político-eleitoral, em suma, vê-se que a ausência de auto
identificação do indivíduo, bem como de reconhecimento social, enquanto cidadão acaba por
afastá-lo ainda mais de sua cidadania. Sonegado em seus direitos, alheio aos deveres, esse não
cidadão ou - de acordo com Tuzzo (2014) e Sousa (2012) - “subcidadão”, não é capaz de
reconhecer seu espaço na polis, não contempla nas ruas e espaços públicos um lugar que lhe
possibilite a manifestação política, a luta em prol do resgate de sua identidade, de sua cidadania.

1.4 – Considerações sobre o Capítulo 1: Rumo à “Cibercidadania”

Pudemos falar sobre as transformações físicas e simbólicas, em nível de significado,
promovidas em boa parte pela ampliação do papel dos meios de comunicação, nas cidades e
em seus habitantes no decorrer dos tempos até a atualidade. Fizeram-se presentes neste capítulo
alguns conceitos de cidadania que foram senso depurados até a opção por uma ótica mais
próxima do pertencimento e participação ativa do indivíduo nas questões sociais. Ao falarmos
do papel dos meios de comunicação de massa na construção da significação da cidadania dentro
do contexto atual verificamos consistentes benefícios e malefícios para o processo e para os
indivíduos por ele impactados.
Sem acesso de modo autônomo ao conteúdo disseminado pela mídia de massa sobre si,
suas carências e demandas, sem ambiente e reconhecimento nos espaços públicos que também
não lhe pertenciam, muitos indivíduos começaram a migrar para um contexto virtual onde os
limites, aparentemente, não lhes eram tão restritivos como os do mundo “real” - sobre real e
virtual discorreremos no próximo capítulo desta pesquisa. Ainda que não seja possível tratar o
ambiente virtual como igualitário, em nível de acesso, é possível enxergá-lo como possível
espaço livre para manifestações, questionamentos, ressignificações, aprendizado e construção,
talvez, de identidades. Santos afirma que

As inferências acima nos impelem à insistência em repensar os espaços
públicos da esfera da sociedade massiva em contraposição às espacialidades
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da era virtual, como novas esferas de emancipação política e de
democratização da sociedade. (SANTOS, 2011, p.183)

O autor ainda acredita que o alargamento da estrutura comunicativa, dos dispositivos
capazes de amplificar as vozes do maior número de pessoas, engajando-as no debate sobre as
questões públicas, oportunizará uma evolução do processo democrático, uma emancipação da
sociedade. Porém, Santos (2011) destaca que não apenas pela evolução das tecnologias, mas
fundamentalmente pelo desejo do indivíduo em participar, fato que outrora também foi
sinalizado por Cortina (2005), é que será capaz de produzir os efeitos esperados no processo de
evolução social e apropriação da cidadania. Como apresentado nesta pesquisa, e referenciado
pelos autores ora apresentados, o processo reconhecimento-pertença que confere significação à
cidadania na tualidade é indissociável da relação indivíduo-meios de comunicação.

A reflexão atual sobre a identidade e a cidadania precisa situar-se em relação
a vários suportes culturais, e não só em relação ao folclore ou à discursividade
política, como ocorreu nos nacionalismos do século XIX e princípios do XX.
Deve também levar em conta a diversidade de repertórios artísticos e de meios
de comunicação que contribuem para a reelaboração das identidades.
(CANCLINI, 2008, p.136)

No entanto, é importante referenciar a perspectiva de Innerarity (2010, p.89) quando
afirma que: “vivemos num mundo de segunda mão e é, fundamentalmente, aos meios de
comunicação que nós devemos esse facto. Os meios de comunicação constituem uma
verdadeira mediação universal, fornecem a matéria da nossa realidade”, para lembrarmos
sempre de todas as variáveis, interesses e influências que estão por trás da “realidade”
midiatizada.
Há algum tempo pesquisas vem sendo realizadas sobre o papel das novas tecnologias
da informação e comunicação (TICs) no desenvolvimento das sociedades e de sua apropriação
da cidadania. Como já definido neste capítulo, falamos de uma cidadania ativa, que envolve
participação política e social motivadas pelo sentimento de pertença e legitimadas pelo
reconhecimento obtido dos demais cidadãos. Também sobre o que foi apresentado neste
primeiro tomo, o papel dos meios de comunicação é de extrema relevância no processo de
significação, ressignificação, construção e negação da imagem do cidadão pleno, possuidor de
todas as prerrogativas outrora citadas e de suas possibilidades de atuação dentro da polis.
Ainda de posse do método de pesquisa bibliográfica, pretende-se apresentar no seguinte
capítulo uma contextualização sobre a maneira com que a internet e suas redes e mídias sociais
tem impactado nas relações indivíduo-indivíduo, indivíduo-Estado e Estado-indivíduo - nas
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esferas sociais, econômicas e políticas - a fim de compreender possíveis mudanças de hábitos,
potencialidades de engajamento, questionamento, proposição e, efetivamente, participação do
cidadão nas decisões que lhe impactam o cotidiano. No momento em que paradigmas
tangenciadores da relação real/virtual são questionados, ir em direção ao entendimento da forma
de uso que o internauta faz das TICs na busca por conquistar, manter e/ou ampliar o seu status
de cidadão apresenta-se de grande relevância para aqueles que pretendem alcançar maior
entendimento da sociedade à qual pertencem.
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Capítulo 2 – A evolução das Tecnologias da Comunicação e seu potencial para a prática
cidadã.

Quando se olha para o processo evolutivo das sociedades, intrinsicamente ligado à
evolução das tecnologias da informação e comunicação (TICs), percebe-se que a maior
proximidade entre os indivíduos e a informação sempre resultou em mudanças de
comportamento e participação dentro da polis. A própria noção de pertencimento, sentimento
básico para a auto percepção cidadã, segundo Carvalho (2002), foi e é significada e
ressignificada constantemente pelos meios de comunicação.
Atualmente notamos a internet mais acessível - no tocante ao desenvolvimento
tecnológico, acesso móvel por smartphones, tablets e demais equipamentos eletrônicos - e
capaz de conectar pessoas e instituições, abrindo canais de informação e comunicação que
oportunizam interações e podem atuar no processo de percepção e apropriação da cidadania.
Hoje já possível perceber indivíduos a partilhar conteúdos atinentes a este tema, e tendo
possiblidades de comentar, questionar e/ou reivindicar a sua situação dentro da cidade. Sobre
isso Nery e Temer (2009) afirmam que

Mais do que em qualquer outra época, as possibilidades técnicas têm gerado
dispositivos de comunicação com o potencial de transformar o modo como o
homem se relaciona consigo mesmo, com seu trabalho e com o mundo que o
rodeia. A emergência desses novos dispositivos e tecnologias de comunicação
e a multiplicidade de possibilidades que eles oferecem têm proporcionado o
surgimento de novos comportamentos, novas formas de interação e novos
processos de sociabilidade. (NERY e TEMER, 2009, p.118)

A característica bilateral da internet tem afetado também os meios tradicionais de
comunicação, fazendo com que deixem de ser canais unilaterais de disseminação de conteúdo
e busquem estreitar relacionamento com seus espectadores, gerando níveis ou sensações de
interatividade, neste caso usando a própria internet como ferramenta complementar de
comunicação. Sobre interatividade falaremos mais detalhadamente no item 2.1 desta
dissertação, usando as reflexões e críticas de Primo (2011).
Com as transformações dos canais de comunicação, seja pela cooptação da internet
pelos veículos tradicionais ou pela evolução tecnológica da própria internet e seus gadgets7,
devemos considerar que existem também constantes ressignificações dos conteúdos e meios
envolvidos nos processos comunicacionais. Enxergar a internet como um novo meio é aceitar
7

Gadget é uma pequena máquina ou dispositivo que faz algo útil.
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que, associada ou não aos meios tradicionais, a sua utilização influencia na significação dos
conteúdos que veicula, incluindo aqueles sobre cidadania. Temos então, seguindo a proposta
de McLuhan (2006), vários veículos interagindo para a formação de um significado na mente
dos indivíduos.
A acessibilidade aos conteúdos relativos à política, direitos sociais e civis, economia,
entretenimento, dentre outros, oportunizada pela internet, tornou-se um novo modelo na
formação dos referenciais utilizados pelos indivíduos em sua significação do mundo. Segundo
Recuero (2009), os paradigmas que envolvem o fenômeno da internet geram impacto nas
relações interpessoais e sociais cotidianas. Os atores – elementos que interagem pelas redes - e
suas conexões, por meio de relações, interações e, também, laços sociais que são formados
dentro da rede, modificam a realidade offline.
A ampliação dos meios de comunicação produziu ao longo da história, se não todas, as
maiores modificações sociais mundiais, influenciando questões políticas e religiosas que
praticamente mantiveram e moldaram os caminhos da humanidade até aqui. A comunicação
chega ao século XXI tendo como suporte midiático a rede mundial de computadores, que se
apropriou e tem direcionado praticamente toda evolução tecnológica mundial. Segundo
Wolton,

Três palavras são essenciais para compreender o sucesso das novas
tecnologias: autonomia, domínio e velocidade. Cada um pode agir, sem
intermediário, quando bem quiser, sem filtro nem hierarquia e, ainda mais, em
tempo real. (WOLTON, 2012, p.83)

Ainda que se pese toda crítica de Wolton (2012) sobre o modo reducionista com que o
processo de comunicação está sendo tratado neste momento de animação com as novas
tecnologias, enxergamos um certo empoderamento dos indivíduos ao acessarem ferramentas
que os possibilitem se expressar e comunicar, e que lhes dão também condições para alterar
seus status quo. Concordamos com o autor que crítica certa supervalorização da técnica e da
tecnologia sem que haja simultaneamente uma reflexão mais profunda sobre o processo
comunicacional em si, como também percebemos a complementariedade entre as mídias
tradicionais e as novas tecnologias, o que é defendido por ele. Sendo assim tentaremos, no
decorrer desta pesquisa, atribuir pesos e medidas equilibradas às ferramentas e ao processo
comunicacional, sempre com vistas ao objetivo desta dissertação que é verificar o uso das TICs
em prol do debate sobre cidadania. Como afirma Castells:
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A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades,
valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as
tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos
efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. (CASTELLS, 2006, p. 17)

Nesta perspectiva instrumental das TICs, temos que os grupos sociais ao dominarem as
tecnologias fazem uso das mesmas de acordo com seu contexto sociocultural. Ainda sem
observar questões externas ao indivíduo, recebemos de Wolton (2012) um atrelamento do uso
das ferramentas de comunicação - aqui uma visão técnica das tecnologias da informação e
comunicação - à busca por autonomia e liberdade por parte do sujeito que as utiliza. Diz o autor:

As dimensões psicológicas são de fato essenciais na atração pelas novas
tecnologias, pois elas vêm ao encontro do profundo movimento de
individualização de nossa sociedade. Elas simbolizam a liberdade e a
capacidade de dominar o tempo e o espaço, um pouco como os automóveis
nos anos 30. (WOLTON, 2012, p. 83)

Essa busca por algum nível de empoderamento dentro do contexto social, seja através
da consecução de informação, seja pela própria produção de conteúdos carregados de opiniões,
constatações e contestações assemelha-se bastante à busca pela plenitude da cidadania, a qual
reconhecerá os direitos daqueles que lhe possuem.

E é por isso que as novas tecnologias adquiriram uma dimensão social; elas
representam um pouco “uma nova chance” para todos aqueles que perderam
a primeira. As novas tecnologias são, como uma figura de emancipação
individual, “uma nova fronteira”. (WOLTON, 2012, p. 83-84)

Entretanto, devemos ressaltar que no Brasil o acesso a essas novas tecnologias não está
garantido a todos. A “nova chance” ainda não está ao alcance dos cidadãos de maneira
equânime. O acesso à internet é ainda dificultado por questões de disponibilidade técnica,
ausência de recurso financeiro e até mesmo por questões políticas e educacionais. A evolução
das tecnologias de informação e comunicação, com todo seu potencial dispersor de conteúdos,
não garante a existência do novo e “conectado” cidadão. Wolton (2012, p.83) cita que a internet
é “um mundo aberto e acessível a todos, e que finalmente dá uma chance a cada um, quais
sejam seu itinerário profissional e seus diplomas”, mesmo observando o aspecto técnico da
ferramenta e ignorando as necessárias habilidades para o seu uso, a realidade brasileira não é
bem esta.
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Tendo acesso ao relatório da Pesquisa Brasileira de Mídia 20158, realizada pela SECOM
da Presidência da República, constatamos que 51% da população brasileira ainda não utiliza a
internet. Esse dado é corroborado pela afirmação de que,

No Brasil, as características sociodemográficas da população têm um grande
impacto no uso da internet, principalmente se comparada aos outros meios de
comunicação. Renda e escolaridade criam um hiato digital entre quem é um
cidadão conectado e quem não é. Já os elementos geracionais ou etários
mostram que os jovens são usuários mais intensos das novas mídias.
(BRASIL, 2015, p.49)

As questões que dificultam ou excluem tão significativa parcela da população merecem
atenção. Seja por falta de habilidade, percepção de necessidade ou custos, dados também
apontados na pesquisa, a não adesão ao novo modal comunicacional tende a isolar cada vez
mais essas pessoas. À medida que a internet vai ganhando espaço dentro das relações pessoais
e sociais, seu papel na ressignificação do mundo, das coisas que impactam na vida dos cidadãos
também vai se ampliando. É possível que cheguemos a um ponto onde as ferramentas que
poderiam estreitar distâncias abrirão uma fenda abissal entre grandes parcelas da sociedade,
dificultando ainda mais a possibilidade de uma cidadania horizontalizada e integralizadora.
Segundo Durán Barba y Nieto (2006, p.100): “Usando a rede, um cidadão mais ou
menos treinado pode conseguir toda informação que deseje, acerca de qualquer tema”9. Desta
forma torna-se premente que se invista em acessibilidade para esses meios, não apenas no
quesito de cobertura territorial, mas na melhoria das interfaces que podem estar, também,
dificultando que pessoas com menor habilidade e conhecimentos, linguísticos e de tecnologia,
utilizem as ferramentas que servem de porta de entrada para o mundo digital.
Sendo assim, é possível pensar que a utilização das TICs possa permitir aos indivíduos
o contato com temas relativos a direitos e deveres, bem como o debate sobre os mesmos,
capacitando-os à apropriação destes direitos e do gozo pleno da cidadania. No entanto, não
podemos ignorar que alguns grupos já estejam utilizando as redes para, de alguma forma,
manter o poder conquistado através do domínio dos meios tradicionais de comunicação. Grupos
midiáticos e políticos tentam iludir muitos usuários das TICs dando-lhes uma pseudo noção de
participação, democracia e cidadania. Sobre isso Levy escreveu:

8

Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-decontratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso em 10/09/15.
9
Usando la red, un ciudadano medianamente entrenado puede conseguir toda la información que quiera, acerca
de cualquer tema (Tradução livre do autor)
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A respeito desse último ponto, que muitas vezes gera mal-entendidos,
esclareço que a difusão de propagandas governamentais sobre a rede, o
anúncio dos endereços eletrônicos dos líderes políticos, ou a organização de
referendos pela internet nada mais são do que caricaturas de democracia
eletrônica. A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto
quanto possível – graças às possibilidades de comunicação interativa e
coletiva oferecidas pelo ciberespaço -, a expressão e a elaboração dos
problemas da cidade pelos próprios cidadãos, a auto-organização das
comunidades locais, a participação nas deliberações por parte dos grupos
diretamente afetados pelas decisões, a transparência das políticas públicas e
sua avaliação pelos cidadãos. (LEVY, 1999, p.186)

A cidadania demanda atuação, participação e engajamento, desta forma é fundamental
que se escrutine o quanto dessas possibilidades realmente estão sendo disponibilizadas através
das redes aos indivíduos. A exposição do autor desperta nossa atenção para possíveis atuações
dos tradicionais grupos de poder dentro da internet, do ciberespaço, que obviamente visam à
manutenção do status quo, à disseminação do ilusório sentimento de pertença, da falsa
participação política e cidadã, que por séculos tem subjugado grandes parcelas da sociedade.
Se a simples existência de direitos, per se, não garante sua apropriação por todos de
forma igualitária, poderá ser o conhecimento destes que interferirá no comportamento dos
indivíduos quando se sentirem subjugados. A internet pode oportunizar uma aproximação entre
o indivíduo e seus direitos, dando-lhe ferramentas para conhecê-los, reivindicá-los e denunciar
quando estes forem suprimidos ou desrespeitados.
Considerando o que foi exposto neste trabalho, resta-nos abordar também um ponto
crucial para a concessão de voz ao cidadão: a forma de educá-lo para o uso das ferramentas ora
disponíveis. Quando Wolton, dentro de sua perspectiva crítica, fala de liberdade e
acessibilidade total ao usuário das redes de informação e comunicação digitais, ele também
vaticina que “o acesso a ‘toda e qualquer informação’ não substitui a competência prévia, para
saber qual informação procurar e que uso fazer dessa”. (2012, p. 85)
É fato que a tecnologia está presente em nosso cotidiano, se não ainda de modo
horizontalizado, possivelmente caminhando nesta direção. Porém, corremos o risco de
experimentar um déjà vú da história dos meios de comunicação, quando a produção de
impressos se via limitada pela ausência de um mercado leitor em dinâmico crescimento. Em
breve, se já não chegamos a isso, teremos muito mais tecnologia disponível do que pessoas em
condições de usufruí-las. Assim, continuaremos experimentando um nível anacrônico de
cidadania enquanto vivenciamos um mundo futurista e tecnológico.
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2.1 – Uma perspectiva sobre a interatividade – entre tipos, possibilidades e slogans

Antes de aprofundarmos esta pesquisa nas relações entre os cidadãos e as TICs é
premente fazermos uma reflexão sobre dois termos que se tornarão frequentes no texto a partir
daqui: interatividade e interação, atualmente associados, de modo generalizado, a tudo que em
algum ponto se relaciona com o digital e a internet, mas que em poucos casos realmente
abarcam a complexidade que inscrevem.
Seguindo o exposto por Primo (2011), em uma publicação focada em esclarecimentos
sobre o que de fato pode ser entendido como interatividade, percebemos que o termo tem sido
usado mais como um argumento da publicidade do que como referência real às possibilidades
da interação mediada por computador. Ainda que não sejam restritas nem originadas no mundo
da CMC, e talvez precisassem de mais espaço para serem debatidas em toda sua complexidade
e abrangência, para esta pesquisa serão adotadas apenas as definições e explicações que estejam
imbricadas no mundo das tecnologias da informação e comunicação, em especial as mediadas
por computador.
A interação, enquanto ação entre elementos, deve de antemão ser alargada da tradicional
situação face-a-face para relação onde também se pode incluir um elemento mediador
tecnológico. É importante, ainda que se pese o efeito do próprio elemento mediador no processo
comunicacional, que observemos a interação mediada como algo igualmente protagonizado por
indivíduos, os quais, pelos avanços tecnológicos, também podem ver-se e ouvir-se
simultaneamente.
Voltamos a lembrar que, como referência Primo (2011), muitas marcas e empresas se
apropriaram de “interação” e “interatividade” como slogans para venda de produtos que sequer
entregam efetivamente estas possibilidades. Tal artimanha produziu um certo esvaziamento do
termo e se apoia no próprio desconhecimento dos indivíduos sobre o que são ferramentas e
sistemas interativos. O autor lembra que “quando se fala de ‘interatividade’, a referência
imediata é sobre o potencial multimídia do computador e suas capacidades de programação e
automatização de processos” (PRIMO, 2011, p.30), e imediatamente apresenta sua crítica ao
afirmar que “reduzir a interação a aspectos meramente tecnológicos, em qualquer situação
interativa, é desprezar a complexidade do processo de interação mediada. É fechar os olhos para
o que há além do computador” (PRIMO, 2011, p. 30 – 31).
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O autor se apresenta crítico em relação à supervalorização das máquinas no processo
interativo e também comunicacional fazendo severas censuras ao deslumbramento pela A.I10
(Inteligência Artificial), enquanto máquina autônoma e capaz de reproduzir integralmente o
pensamento e comportamento humano. Afirma que “a rigor, reside aí uma das diferenças
fundamentais entre humanos e robôs de inteligência artificial: a capacidade de conviver com a
complexidade e com a indeterminação” (PRIMO, 2011, p.163). Ainda em tom terminante
defende que

[...] a interação não deve ser vista como uma característica do meio, mas um
processo que é construído pelos interagentes. Por mais que se critique a Teoria
da Informação, a relação entre interagentes continua sendo deixada de lado
por grande parte dos estudiosos, que acabam, mais uma vez, se preocupando
apenas com a transmissão das mensagens. (PRIMO, 2011, p. 39)

Percebemos que o julgamento se estende ao fato de não ser coerente a manutenção da
discussão sobre interatividade estar atrelada apenas a questões referentes à circulação de
mensagens, mas sim ao comportamento dos interagentes. Desta forma não é possível pensar a
interação homem-máquina sem perceber que nesta ação, ainda que ambos os elementos
realmente pareçam interagir, provavelmente apenas estão reagindo a uma programação prévia,
pré-estabelecida, a partir de objetivos que talvez não sejam comuns a ambos. Reconhecemos a
existência de um tipo de interação humano-máquina, mas deixamos claro que esta não pode ser,
seguindo a exposição de Primo (2011), equiparada ipsis litteris à interação humano-humano
mesmo quando esta ocorre mediada por uma máquina.
De fato, o que importa para nós nesta dissertação é a potencialidade das TICs, em seu
uso pelos indivíduos, para expansão e apropriação de cidadania dentro da perspectiva dos
conceitos ora apresentados. Não nos interessa assumir uma ou outra posição de ataque ou defesa
da tecnologia em si, mas sim observá-la durante seu uso pelos elementos humanos, estes sim
capazes de reconhecer, conceder ou renegar os direitos e deveres dos indivíduos dentro da polis.

Os avanços na telemática oferecem novas formas de mediação
comunicacional, quebrando barreiras geográficas e potencializando o diálogo.
É verdade que muitos se embriagam com a técnica e não conseguem pensar
sobre o impacto social dessas tecnologias. Enquanto isso, no outro extremo,
as críticas negativas, a priori, ou a nostalgia tacanha caricaturam os prejuízos,
exagerando os traços dos problemas e negando a aplicação construtiva das
tecnologias digitais. (PRIMO, 2011, p. 54)
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Após o exposto importa diferenciar os tipos de interação mediada pelo computador e
que efetivamente são fundamentais de serem entendidos antes de seguirmos com esta pesquisa,
definidas como interações mútua e reativa. Neste primeiro momento

[...] pode-se adiantar que: a interação mútua é aquela caracterizada por
relações interdependentes e processos de negociação, em que cada interagente
participa da construção inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se
mutuamente; já a interação reativa é limitada por relações determinísticas de
estímulo resposta. (PRIMO, 2011, p. 57)

Tais formas de interação serão melhor explanadas durante a análise do objeto de estudo
desta pesquisa, o Grupo Público UFG no Facebook, nos capítulos subsequentes. Reforçamos
que o foco desta pesquisa é a interação entre indivíduos que, neste caso em especial, pertencem
a um grupo virtual situado em um sítio hospedado na internet e se relacionam, talvez não
somente, através de mediações por computadores. Portanto, para os leitores mais ligados às
questões técnicas e tecnológicas ou à individualização das partes do processo comunicacional,
e que por ventura sintam falta de referenciais mais aprofundados, justificamos nossa escolha ao
concordar com Primo em sua afirmação de que,

Tradicionalmente, os pesquisadores da comunicação estudam a relação social
a partir do ponto de vista do participante individual. Trata-se de um curioso
contraste: ainda que o objetivo investigativo seja estudar a interação, ela é
deixada de lado em prol do estudo do sujeito em si. (PRIMO, 2011, p. 78)

Nesta dissertação tanto os indivíduos quanto a própria tecnologia por eles utilizadas não
serão objetos isolados dentro da pesquisa, sendo sempre analisados e observados no contexto
comunicacional de modo integrado.

2.2 – Carências evidenciadas na relação cidadão - TICs

As cidades surgiram motivados por interesses ligados à própria sobrevivência dos
grupos, num primeiro momento. Para que esta forma de convivência coletiva pudesse perdurar
foi necessário que sistemas normativos surgissem. Podemos considerar que assim surgiram os
direitos e deveres que, segundo autores citados neste trabalho, parametrizariam a conduta dos
cidadãos, dos viventes na polis.
Porém a divisão entre direitos e deveres não se deu de modo igualitário em nenhum
momento que se tem registro na história. Muitas vezes a falta de conhecimento sobre quais
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seriam seus direitos fez com que vários cidadãos sobrevivessem apenas para o cumprimento de
seus deveres - fato que ainda hoje se pode notar em algumas localidades.
A evolução dos meios de comunicação e informação, além de otimizar as relações
daqueles que primeiro tiveram acesso a eles, também trouxe em seu bojo a possibilidade de
dispersão de conteúdos para aqueles que até então estavam alheios ao que ocorria fora de seus
pequenos círculos de convívio, onde eram facilmente manipulados e subjugados por força,
dogma e ausência de outras referências que não as fornecidas por aqueles que lhes mantinham
na ignorância.
O surgimento das mídias radiofônica e televisiva atuou, é possível pensar, como um
grande libertador daqueles que não eram alfabetizados e por isso estavam alheios aos conteúdos
informacionais, o que fatalmente transformou a forma como estas pessoas significavam o
mundo e sua própria existência. Primo afirma que “uma sociedade – da doméstica à mundial –
mantém-se unida na medida e no modo como os meios de comunicação a mantêm unida” (2011,
p. 42).
Atualmente estamos envoltos em nuvens de informação, em novas plataformas de
comunicação e interação que surgem diariamente através da internet. Com uma velocidade
impossível de ser comparada a outras etapas do processo evolutivo dos meios de comunicação,
tanto a tecnologia que a rede mundial de computadores carrega como as formas de uso,
produção e reprodução de conteúdo tem impactado indivíduos e instituições de todos os
matizes. Ainda segundo Primo, “a comunicação é, efectivamente, o lugar onde se constrói o
comum, mas este comum tem muito pouco de realidade e resulta de um dispositivo de
construção social” (2011, p. 88), sendo assim reforçamos a necessidade de um algum tipo de
educação para os média, para a interpretação e utilização da das tecnologias da informação e
comunicação.
Com potencial para auxiliar os indivíduos na apropriação de sua cidadania, que ainda se
encontra distante de ser plena e igualitária, as novas tecnologias precisam ser dominadas,
ensinadas e disseminadas amplamente. Porém, é importante lembrar que o mau uso destas TICs
pode influenciar fortemente na ampliação das diferenças, das distâncias entre os indivíduos, na
negação da cidadania àqueles que não aderirem, seja por qual motivo for, à nova realidade
comunicacional que se apresenta.
Ponderando sobre todo o exposto nas páginas precedentes, podemos concluir que
somente a evolução dos processos educacionais (em forma, métodos e conteúdo) poderá
promover uma sociedade mais capacitada para reclamar, exercer e proteger sua própria
cidadania, utilizando para isso toda tecnologia disponível. Porém, é fato que este processo
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acabará por ocorrer de modo simultâneo com a contínua evolução dos meios e da ampliação do
domínio destes por quem já possui conhecimento sobre as ferramentas e referencial sobre como
otimizar seu uso em prol dos próprios e/ou coletivos desejos.
Quando Primo (2011) reconhece as incertezas sobre os efeitos que a internet poderá
produzir na sociedade e questiona se seu uso facilitará a aquisição da cultura cívica ou ampliara
as fragmentações e polarizações sociais, temos reforçada nossa crença na premência do
incentivo e divulgação de pesquisas que abarquem a capacitação para o uso das TICs e as
formas de acessibilizá-las a todos.

2.3 – Potencialidades evidenciadas na relação cidadão - TICs

Adotando outro prisma para analisar a relação que tem se estabelecido entre os cidadãos
e as tecnologias da informação e comunicação, até aqui observadas em suas principais
dificuldades, faz-se importante apresentar também aquelas experiências, situações e ações já
implementadas ou com potencial para contribuir na relação cidadão-TICs-cidadania, que
demonstram atualmente um nível de apropriação das tecnologias pelos internautas, falando
mais especificamente da internet, na luta por reconhecimento e pertença.
A internet ainda hoje é vista com certa desconfiança, enquanto partícipe do processo
comunicacional/interacional, por algumas correntes de estudiosos que se mantêm atrelados a
características como a fisicalidade para evidenciação da interação social. Talvez ainda limitados
por percepções originadas nos primórdios das comunicações mediadas por computador (CMC),
tais estudiosos tendem a não validar o processo interacional online como similar, ainda que em
algum nível apenas, ao processo face-a-face.

Nas primeiras fases de seu desenvolvimento, durante o período que às vezes
tem-se chamado de “web 1.0”, a experiência online com frequência era mais
semelhante à leitura de um livro do que à de um compartilhamento de uma
conversa. (KOZINETS, 2014, p.14)

É importante reforçar que a CMC se baseia na disponibilidade tecnológica e nas
possibilidades que esta oferece. Em seu início, por pautar-se exclusivamente pela tecnologia,
suas formas de utilização e interação eram de fato muito limitadas, o que a tornava quase estéril
em nível de transmissão de subjetividades e sentimentos - elementos presentes nas
comunicações interpessoais face-a-face -, o que poderia tornar o processo mecânico e até
propiciar o questionamento sobre se se tratava de comunicação de fato ou apenas divulgação
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comunicacional/interacional das TICs surgem conjuntamente às novas ferramentas de
comunicação.
É possível inferir que questionamentos similares aos que vitimam à CMC também
vitimaram o telefone em seu primórdio. Não seria possível, em alguma medida, assemelhar a
história da CMC à do telefone, que se propôs a interligar pessoas independentemente das
distâncias físicas entre elas, possibilitando-lhes interações e comunicações carregadas de
sentimentos e subjetividades acopladas à voz transmitida e permeada de silêncios e elementos
para-comunicacionais que atribuíam-lhe sentidos muito além da transmissão mecânica de tons
monofônicos e/ou pontos e traços impressos em fitas de papel, como acontecia na época do
telégrafo, seu precursor? É possível despir o processo comunicacional via telefone – hoje
smartphone - ou qualquer outro apêndice tecnológico que transmita voz e imagem de um
emissor a um receptor espacialmente separados, dos sentimentos e emoções que ambos
partilham durante a emissão?
É inconteste a evolução da tecnologia da comunicação e informação, dos computadores
e redes digitais de transmissão, sendo assim, torna-se anacrônico questionar o potencial
interacional/comunicacional, bem como a capacidade de agregação social em nível de
desenvolvimento dos sentimentos de reconhecimento e pertença, da CMC sem um olhar mais
aprofundado sobre as novas teorias e práticas hodiernas.

Os websites de redes sociais e mundos virtuais levam os complexos
marcadores de muitas culturas e ambos manifestam e forjam novas conexões
e comunidades [...]. Não só tornou-se socialmente aceitável que as pessoas
busquem e se conectem por meio desse arsenal de conectividade mediada por
computadores, como também esses “lugares” e atividades relacionadas
tornaram-se lugar-comum. (KOZINETS, 2014, p.15)

A comunicação desenvolveu-se socialmente à medida que seus suportes também se
desenvolveram. O próprio aparelho fonador humano alterou-se11 devido ao uso cada vez mais
intenso, constante e variado motivado pelo crescente processo interacional advindo das
formações de coletividades, de sociedades e suas instalações em cidades. Desta forma é possível
acreditar que há uma relação de aprendizado e desenvolvimento a preceder o empoderamento
oportunizado pela evolução dos mecanismos e processos comunicacionais. Fatalmente a
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Como o Homem fala. Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/como-o-homem-fala. Acesso em
10/10/15.
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evolução trazida pela comunicação também é refletida na própria sociedade, alterando e
ressignificando suas crenças, atitudes, formas de convivência e interação.
Pierre Lévy (1999) acredita que a cibercultura é uma inovação das elaborações culturais
da humanidade, calcada na interação e ressignificação dos processos comunicacionais
produzidos e reproduzidos em larga escala por comunidades virtuais e globais. Kozinets define
cibercultura como

Um tipo distinto de cultura que se desenvolveu juntamente com as tecnologias
de comunicação e informação digital, especialmente na internet; sistema de
significado aprendido, que inclui crenças, valores, práticas, papeis, e línguas,
que ajuda a direcionar e organizar determinadas formações sociais online ou
relacionadas à tecnologia. (KOZINETS, 2014, p. 176)

Levy define o local de produção da cibercultura como ciberespaço, e afirma que “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” (LEVY, 1999, p.17). O autor ainda reconhece a necessidade de revisão dos processos

educacionais a fim de permitir que todos consigam assimilar plenamente, devido ao seu impacto
na forma de pensar as cidades e nas filosofias políticas que regem as sociedades, este
ciberespaço e sua cibercultura. Acima de tudo, Lévy (1999, p. 29) acredita na “inteligência
coletiva” como sendo a força motriz para o desenvolvimento desta nova cultura.
Essa inteligência coletiva de que fala Lévy (1999) pode ser entendida como a produção
intelectual e técnica dos próprios usuários da internet, que se assomam em comunidades online
na busca pelo desenvolvimento constante da rede e das interações através desta, o que acaba
por retroalimentar constantemente o processo comunicacional online produzindo uma cultura
ciberespacial. Sobre comunidades online, Kozinets as define como

Uma comunidade manifesta por meio de qualquer forma de comunicação
mediada por computador; um grupo de pessoas que se comunicam e
compartilham interação social e laços sociais por meio da internet ou de outra
comunicação mediada por computador, como correio eletrônico, listas,
fóruns, grupos de discussão, websites de compartilhamento de fotos, blogs,
mundos virtuais ou websites de redes sociais; os níveis de participação variam
amplamente, desde assinantes em grande parte passivos até organizadores
altamente envolvidos. (KOZINETS, 2014, p. 176)

Ainda percebendo o potencial formador e integrador destas comunidades no ambiente
online, o autor diz que:
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[...] o termo comunidade parece adequado se for usado em seu sentido mais
fundamental para referir-se a um grupo de pessoas que compartilham de
interação social, laços sociais e um formato, localização ou “espaço”
interacional comum, ainda que, nesse caso, um “ciberespaço” virtual ou
mediado pelo computador. (KOZINETS, 2014, p. 16)

Neste ponto novamente emerge a discussão central deste trabalho, a premência de um
sentimento de pertença aliado ao reconhecimento, necessário para a validação da existência do
indivíduo socialmente, o que se pode notar ser também essencial nas relações no mundo online.
Da mesma forma que os grupos sociais se constituíram nas polis a partir de necessidades e
afinidades, no ambiente da internet, neste ciberespaço aventado por Lévy (1999), as relações
necessitam ser crivadas por filtros elencados pelos próprios indivíduos e grupos, que se
encontram uns com os outros de modo intencional ou acidentalmente durante suas incursões
virtuais. Porém é profícuo entender que, para conformar uma comunidade, estas relações não
podem ser meramente casuais ou esporádicas - fato totalmente análogo às relações que se
estabelecem fora das comunidades fora da internet, que demandam contato, integração e
engajamento para sua consolidação.

Existe alguma interação social sustentada e, além disso, um senso de
familiaridade entre os membros de uma comunidade. Isso leva ao
reconhecimento das identidades dos indivíduos e ao senso subjetivo de que
“eu ‘pertenço’ a este grupo específico”. [...] Sem dúvidas, existe um
continuum de participação na determinação do que pode e não pode ser
considerado “afiliação à comunidade”. Seus limites às vezes são indistintos,
mas devem ser compreendidos em termos de autoidentificação como membro,
contato repetido, familiaridade recíproca, conhecimento compartilhado de
alguns rituais e costumes, algum senso de obrigação e participação.
(KOZINETS, 2014, p. 17)

Esta pesquisa ganha fôlego em seu propósito ao constatar, através dos autores
supracitados, uma reprodução, aparentemente, fiel das relações sociais fora da internet também
dentro das redes de computadores. Sacando toda tecnologia da informação e comunicação, o
ciberespaço e qualquer outra mediação tecnológica das relações interpessoais e sociais,
vislumbra-se uma reprodução de ações e interações carregadas de intencionalidades e
subjetividades que muito se assemelham àquelas que os indivíduos já realizam há milhares de
anos face-a-face e que agora simplesmente foram potencializando com a incorporação destas
TICs em seu processo evolutivo. As sociedades, em suas cidades e em seus cidadãos, estão
sendo afetadas pela inexorável marcha evolutiva da própria espécie humana, que
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constantemente busca a inovação12 e a expansão de seus saberes, domínios e prazeres. “As
conexões e alinhamentos online estão cada vez mais afetando nosso comportamento social
como cidadãos, como consumidores, como amigos e família, e como seres sociais”.
(KOZINETS, 2014, p.19)
É importante que a discussão sobre a influência da internet no desenvolvimento social
não se atenha às polarizações já superadas sobre real e virtual. Há atualmente boa literatura
sobre o tema, dentre os pesquisadores que tratam deste assunto, Lévy discorre sobre a realidade
do virtual, de forma clara e compreensível. O autor analisa que
É virtual toda entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas
manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem
contudo estar ela mesma presa a algum lugar ou tempo em particular. Para
usar um exemplo fora da esfera técnica, uma palavra é uma entidade virtual.
O vocábulo “árvore” está sempre sendo pronunciado em um local ou outro,
em determinado dia numa certa hora. Chamaremos a enunciação desse
elemento lexical de “atualização”. Mas a palavra em si, aquela que é
pronunciada ou atualizada em certo lugar, não está em lugar nenhum e não se
encontra vinculada a nenhum momento em particular (ainda que ela não tenha
existido desde sempre). Repetindo, ainda que não possamos fixa-lo em
nenhuma coordenada espaço-temporal, o virtual é real. Uma palavra existe de
fato. O virtual existe sem estar presente. (LÉVY, 1999, p. 47-48)

A compreensão da existência de algo que não se prende ao físico, temporal e espacial
não é prerrogativa das coisas da internet. Signo e significado são elementos estudados pela
semiótica e tangem a relação da existência física e a significação simbólica dos signos.
Considerar,

então,

que

as

interações

entre

indivíduos

dentro

do

ciberespaço,

“desterritorializados” e desmaterializados, possuem capacidade de gerar produções,
significações e ressignificações de “realidades” que modificarão o comportamento destes
indivíduos dentro o fora das redes de computadores é também aceitar que a CMC - assim como
a comunicação face-a-face - integra-se ao cotidiano das pessoas e passa a ser parte constitutiva
dos processos culturais, sociais e políticos da polis. Ainda sobre as interações que ocorrem nas
redes mundiais de computadores, entre indivíduos e organizações que fazem trafegar num
oceano digital - codificado e decodificado por máquinas - suas comunicações, Kozinets (2014,
p. 21) reforça que “as comunidades eletrônicas não são virtuais. As pessoas que encontramos
online não são virtuais. Elas são comunidades reais povoadas por pessoas reais, o que explica
por que muitas acabam se encontrando em carne e osso”. Ou seja, a interação através da internet

12

Um critério de qualidade netnográfico onde as construções, ideias, estruturas e forma narrativa fornecem novas
e criativas maneiras de compreensão dos sistemas, estruturas, experiências ou ações. (KOZINETS, 2014, p.177)
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não necessariamente queda-se restrita ao ambiente virtual, mas pode desembocar
tranquilamente em processos de comunicação e interação face-a-face dentro da polis física.
Tem-se, então, elementos clássicos para a materialização do processo comunicacional
humano, que carrega a disseminação da cultura13 e que, nos mais diversos sistemas e ambientes,
conduz os direcionamentos da atividade social dentro das cidades. Para além de normativas
jurídicas, apenas a cultura é capaz de propor padrões de comportamento social aos indivíduos
suficientes para fazê-los sobrepor os próprios desejos unilaterais por outros que privilegiem o
bem coletivo. Estes elementos, por tempos, foram questionados por aqueles que não receberam
bem as novidades tecnológicas, o processo de avanço acelerado oportunizado pela evolução das
TICs. O medo de que as tecnologias sobrepusessem o elemento humano nas definições
tangentes ao comportamento social, de que as máquinas conseguissem sobrepor o indivíduo e
passassem a ditar os rumos da evolução humana, pode ter sido um elemento que atrasou o
processo de apropriação das TICs, e da CMC, pelos indivíduos de um modo geral. Sobre isso
Kozinets esclarece aos mais refratários que:

O entendimento de que a tecnologia não determina a cultura, mas que elas são
forças codeterminantes e coconstrutivas, tem importância crucial. Com nossas
ideias e ações, escolhemos tecnologias, as adaptamos e moldamos. Para esse
entendimento, também é essencial acrescentar que nossa cultura não controla
inteiramente as tecnologias que nós usamos. O modo como tecnologia e
cultura interagem é uma dança complexa, um entrelaçamento e um
entretenimento. (KOZINETS, 2014, p. 28)

A cultura, de modo geral, bem como o indivíduo e as sociedades, é elemento inconcluso
e por isso impossível de ser compactado ou paralisado - a não ser por sua morte acompanhada
de total exclusão histórica. A cultura se conforma no dia-a-dia, como um processo cíclico,
dialético e constante que se retroalimenta e evolui na medida em que seus protagonistas operam
em prol de sua continuidade.
Uma nova forma de interpretar as relações sociais e suas transformações surge com a
concepção de redes sociais e sua apropriação pelos usuários da internet. Segundo Recuero
Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores
(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações
e laços sociais) [...]. Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os
padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas
entre diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura

13

Um sistema de significado aprendido, que inclui crenças, rituais e normas, comportamentos, valores, identidades
e, em particular, línguas que, em geral, ajudam a organizar e dirigir determinadas formações sociais. (KOZINETS,
2014, p.176)
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social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões.
(RECUERO, 2009, p. 24)

Ao pensar a conexão é fundamental, para esta dissertação, que a observemos não em
suas partes isoladas, mas enquanto processo composto por interagentes através de um canal de
mediação. O papel das máquinas e da própria internet ainda que, como falaremos, faça parte da
significação das interações, deve ser visto como de um oportunizador da conexão e não como
o responsável por ela. Recuero também afirma que

O advento da internet trouxe diversas mudanças para a sociedade. Entre essas
mudanças, temos algumas fundamentais. A mais significativa, para este
trabalho, é a possibilidade de expressão e sociabilização através das
ferramentas de comunicação mediada pelo computador (CMC). Essas
ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se,
interagir e comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores,
rastros que permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a
visualização de suas redes sociais através desses rastros. (RECUERO, 2009,
p. 24)

Adota-se aqui uma perspectiva de que as interações virtuais ocorrem via redes sociais
propícias à circulação de significações do próprio mundo offline, incrementados por
constructos desenvolvidos online. A autora acredita ser preponderante estudar o surgimento,
tipologia e composição das interações mediadas pela CMC.
Recuero (2009) acredita que o primeiro elemento a ser compreendido para o estudo das
interações comunicacionais via redes sociais digitais são os atores sociais, os indivíduos que se
fazem representar de variadas formas dentro do ciberespaço. A autora ressalta a imperatividade
de se fazer notar dentro da rede, pois apenas sendo visto é que se passa a existir virtualmente
no ciberespaço. No primeiro momento o indivíduo que deseja fazer parte do ciberespaço
necessita registrar sua presença, construir – pois não se trata necessariamente de descrever –
sua persona digital. Criar contas em sites e redes sociais, ingressar em fóruns e listas de debates,
inaugurar um blog e/ou integrar-se em qualquer outra plataforma disponível é o passo inicial
para tornar-se um cidadão do mundo digital.
As motivações que levam o indivíduo a se tornar um internauta, um navegador das redes
mundiais de computadores, são bastante variadas. Pesquisa realizada no Brasil aponta que

Apesar da sua crescente importância, é alto o percentual de entrevistados que
ainda não utilizam a internet (51%). Contudo, entre os usuários, a exposição
é intensa e com um padrão semelhante: 76% das pessoas acessam a internet
todos os dias, com uma exposição média diária de 4h59 de 2ª a 6ª-feira e de
4h24 nos finais de semana. Eles estão em busca, principalmente, de

59

informações (67%) – sejam elas notícias sobre temas diversos ou informações
de um modo geral –, de diversão e entretenimento (67%), de uma forma de
passar o tempo livre (38%) e de estudo e aprendizagem (24%). (BRASIL,
2015, p.49)

Com diversas possibilidades oferecidas pelo ciberespaço, quem adentra a esse ambiente,
na medida em que acumula mais desenvoltura técnica, pode acessar conteúdos infindáveis sobre
praticamente todo tipo de assunto, além de ter a opção de se juntar a outros “navegadores” a
fim de partilhar saberes, curiosidades, inquietações e até demandas, não ficando, em relação
aos relacionamentos instaurados, restrito ao ambiente online. Estabelecem-se então algumas
normas de conduta que deverão ser adotadas pelos participantes do ciberespaço a fim de tornar
produtiva a experiência online.
O ser humano é gregário, isto já fica posto no início deste trabalho quando argumentase sobre a criação das cidades, sendo assim seu comportamento online também pode ser
avaliado quanto às relações que estabelece em comunidades virtuais.

Walter (1997) sugere que podemos compreender grande parte do
comportamento em comunidades eletrônicas fazendo alusão à “expectativa de
futura interação” dos participantes. Se os participantes acreditam que sua
interação será limitada e não resultará em futuras interações, suas relações
tendem a ser mais orientadas à tarefa. Contudo, se uma futura interação é
esperada, os participantes agirão de modo mais amigável, serão mais
cooperativos, irão se expor mais e, de modo geral, terão comunicações mais
positivas. Podemos concluir que reuniões online de maior prazo,
especialmente aquelas em que as identidades individuais são reveladas, teriam
relações sociais mais positivas do que grupos de menor duração e mais
anônimos. (KOZINETS, 2014, p. 29)

Tal afirmação é facilmente comparada às relações sociais fora do ciberespaço. De modo
bastante semelhante pode-se perceber nas interações face-a-face a marca do interesse mútuo,
que mantem os intercâmbios coletivos. Quando há o desejo de se manter ou pertencer a algum
grupo, o comportamento dos indivíduos é direcionado para a busca de reconhecimento e
aceitação, fato diferente de quando os interesses são fugazes ou pontuais em relação à
determinado grupo, onde o indivíduo não se esmera para manter a relação por maior tempo do
que o da satisfação de sua necessidade.
Na base da CMC insta a necessidade de interação. A reciprocidade é fato intrínseco ao
processo comunicacional mediado por computador, como também o é nas comunicações
offline. Sobre o significado de interação, Recuero elabora que
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A interação seria a matéria prima das relações e dos laços sociais. [...] A ação
de um depende da reação do outro, e há orientação com relação às
expectativas. [...] A interação é, portanto, aquela ação que tem um reflexo
comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social.
(RECUERO, 2009, p. 30-31)

Adota-se, então, a leitura do processo relacional no ciberespaço como análogo, em
algumas medidas, ao processo mantenedor das relações dentro da polis física, pois também se
calca na necessidade de ação e reação entre os elementos que partilham do espaço comum. É
fato, também, que as interações via internet são amplamente incrementadas de significados
atinentes ao próprio meio, como já suscitou McLuhan (2006) ao falar sobre os meios de
comunicação e seu potencial agregador de significado sobre as mensagens que por eles
transitam. Além da possível ação significante do próprio meio, a internet também dispõe ao
internauta um leque extremamente amplo de ferramentas capazes de formatar, maximizar,
incrementar e até ressignificar toda mensagem que está suportada em suas redes sociais, mídias
sociais, sites, blogs e demais plataformas comunicacionais online.
O processo comunicacional dentro do ciberespaço, baseado nas interações sociais, pode
expandir-se e gerar, quando a isso se dispõem os usuários, laços sociais que muitas vezes
extrapolam as telas dos monitores e fazem-se presentes no cotidiano offline das pessoas.
Relações que se iniciam online podem ter desdobramentos no “mundo real”, bem como ações
e interações sociais costumeiras dentro dos grupos de pertença dos indivíduos também podem
ser continuadas através das redes digitais. Como já foi apresentado nesta pesquisa, as interações
sempre ocorrem entre indivíduos reais que, independentemente de haver alguma prévia ligação
física entre eles, estabelecem no ciberespaço relações comunicacionais, interacionais e
relacionais das mais diversas formas, o que fatalmente produzirá efeitos também fora do espaço
cibernético, que pode ser considerado um lugar de fala para indivíduos que não dispõe muitas
vezes de espaço e/ou habilidade para se expressar publicamente mesmo dentro de grupos do
qual façam parte.
É coerente que se adote uma postura diferenciadora - ao menos enquanto não surgem
novos estudos mais aprofundados sobre a interações estabelecidas entre os natidigitais dentro
da cibercultura – quanto as relações online e offline. Recuero afirma que, no caso das relações
mediadas pelo computador,

[...] a relação poderá ser diferente da relação que aconteceria em um quadro
de interação face a face devido às limitações contextuais da mediação. Logo,
a mediação pelo computador traz aspectos importantes para a relação social,
como o distanciamento entre as pessoas envolvidas na construção dessa
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relação pode alterar a forma através da qual ela é estabelecida. Esse
distanciamento proporciona, por exemplo, anonimato sob muitas formas, já
que a relação entre o corpo físico e a personalidade do ator já não é
imediatamente dada a conhecer. Logo é mais fácil iniciar e terminar relações,
pois muitas vezes, elas não envolvem o “eu” físico do ator. Além do mais,
barreiras como sexualidade, cor, limitações físicas e outras não são
imediatamente dadas a conhecer, proporcionando uma maior liberdade aos
atores envolvidos na relação, que podem construir-se no ciberespaço.
(RECUERO, 2009, p. 37-38)

Mesmo considerando pertinente a visão da autora sobre as diferenças entre as relações
dentro e fora do ciberespaço, é propício contrastar o cenário em que a obra foi escrita com o
atual de 2015. Há que se aceitar a possibilidade de existirem relações mistas – que ocorrem
dentro e fora da rede simultaneamente -, e/ou exclusivamente mediadas por computador, que
possuem solidez e atribuições de sentido tão reais quanto as estabelecidas exclusivamente face
a face.
A internet é hoje um espaço de relações, interações e comunicações que, mesmo
pesando as possíveis diferenças e limitações quando comparada ao ambiente exclusivamente
físico, amplia o espaço de convívio, fala, reivindicação e lazer daqueles que o conseguem
possuir. As relações na internet são mais do que meros simulacros da realidade; são, para muitos
de seus usuários, a própria realidade que, virtualizada, permite-lhes transitar, significar,
ressignificar, questionar e propor mudanças em suas próprias vidas, bem como nas
comunidades em que participam, tanto virtual como fisicamente. “Com a aparição do mundo
virtual as distâncias reais não têm importância, e a velocidade da comunicação depende somente
do tipo de conexão que estamos utilizando”14. (DURÁN BARBA Y NIETO, 2006, p.103)
Velocidade, abrangência, potencia – em alguns casos - são elementos adicionados ao
processo comunicacional pela internet. Ao quebrar paradigmas temporais e espaciais, ao liberar
os indivíduos da necessária fisicalidade para o estabelecimento de relações, ao implantar
mundialmente uma cibercultura e povoar seu ciberespaço com internautas colonizadores que se
puseram a estabelecer comunidades virtuais, a rede mundial de computadores tornou-se a nova
fronteira dos processos sociais. Ainda que não esteja em posse da maior parte da população, a
internet já é um elemento intrínseco ao desenrolar da vida na polis, pois imiscui-se dentro das
instituições e grupos sociais, nas relações interpessoais, comerciais e - com grande impacto políticas.
A inovação tecnológica, especialmente quando expande os horizontes da
liberdade, produz medo nas mentalidades conservadoras e governos
14

Con la aparición del mundo virtual las distancias reales no tienen importancia y la velocidad de la comunicación
depende solamente del tipo de conexión que estemos utilizando. (Tradução livre do autor)
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totalitários. [...] A revolução tecnológica coloca em nossas mãos a capacidade
de criar nosso próprio mundo, com referências a coisas que são reais, mas cuja
realidade controlamos clicando no mouse.15 (DURÁN BARBA Y NIETO,
2006, p.105-106)

O empoderamento do usuário através das possibilidades oferecidas pela tecnologia o
coloca como participante ativo da construção de novos mundos, novas relações sociais,
econômicas e políticas. Enquanto uma ferramenta do rol das TICs, a internet tem ganhado
espaço no cotidiano social e político das cidades, atuando na disseminação de informação, na
concessão de acesso a conteúdos formativos, na aproximação entre indivíduos – que pode ser
apenas virtual ou desembocar em contato físico num segundo momento -, no engajamento em
causa sociais e, prioritariamente para este estudo, na pauta política. A CMC fez surgir um novo
ambiente de discussão dos assuntos da polis, uma nova ágora. A partir disto é possível aventar
a possibilidade de ter havido uma ressignificação do cidadão e da própria noção de cidadania.
Um fato que corrobora com esta perspectiva é o surgimento da chamada “cidadania digital”.

2.4 – A cidadania manifestada no ambiente digital

O conceito de cidadania ora apresentado permanece imbricado nas mesmas bases do
que outrora fora aqui relatados. O que pode ser capaz de produzir alguma diferenciação é o fato
de estar-se tratando agora do ambiente virtual, do ciberespaço. Desta forma, mantendo a
perspectiva da cidadania enquanto reconhecimento e sentimento de pertença, cabe adotar uma
lente capaz de desnudar as variáveis, inovações, limitações e potencialidades que poderão ser
agregadas pelo ambiente online. Também é positivo compreender que o exercício da cidadania
através da CMC pode ter sensível impacto na atividade cidadã offline.
Neves (2010) suscita uma série de questionamentos quanto ao termo “cidadania digital”.
Questões quanto à possibilidade de ser este um termo redutor, apenas um modismo advindo da
ampliação do uso das TICs e em especial da internet, ou uma tecnocracia sem maiores impactos
reais.
Voltando para a discussão em torno do conceito “cidadania digital”, apesar
das nossas interrogações, não temos nenhuma resposta, nem solução. De facto,
nem a complexa realidade o permite. No entanto, à luz dos argumentos que
apresentamos e por entendermos que faz mais sentido uma cidadania que
utiliza, entre outras ferramentas para o seu exercício, as digitais, optamos por
15

La innovación tecnológica, y más cuando amplía los horizontes de la libertad, produce temor en las mentalidades
conservadoras y los gobiernos totalitarios. [...] La revolución tecnológica pone en nuestras manos la posibilidad
de crear nuestro proprio mundo, con referencias a seres que son reales, pero cuya realidad la controlamos haciendo
un click en el ratón. (Tradução livre do autor)
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nos referir à cidadania na era digital ou na Sociedade da Informação e do
Conhecimento. Portanto, ao contextualizar-se a cidadania na presente era, já
se alude a usos e aplicações digitais. ( NEVES, 2010, p. 146)

Se é possível considerar que a relação entre real e virtual já se vê imbricada na
emergência de uma “vida” vivida entre ambas realidades por boa parte dos cidadãos mundiais,
é igualmente cabível identificar a existência do cidadão digital, nominado por alguns autores
de Netzen.

No seio desta discussão, surgem diversos conceitos, como o do cidadão
digital, global ou até glocal (agindo localmente, mas num contexto global). O
termo comum entre os anglo-saxónicos é o “netizen” (que literalmente
significa cidadão da Internet). [...] Neste sentido, são os indivíduos que
participam activamente no desenvolvimento e aperfeiçoamento da Internet.
(NEVES, 2010, p. 148)

Outros autores ainda creditam ao netzen características de um indivíduo politizado e
formado intelectualmente por referências mistas e amplas, colhidas da cibercultura. Além disso,
Neves (2010) reconhece na internet o potencial para a cidadania por oportunizar partilha,
colaboração e ação coletiva. Porém não se acredita que a inclusão digital, em sentido de tornar
acessível a todos a utilização da rede mundial de computadores e suas ferramentas online, será
suficiente para estimular que os indivíduos cooperem para a aniquilação das desigualdades ou
para uma comunhão universal entre todos os que transitam no ciberespaço. Mais provável é que
as diferenças existentes fora da internet sejam carregadas para dentro de seu universo virtual
com pouca ou nenhuma alteração que favoreça a igualdade cogitada nas noções clássicas de
cidadania.
Lembremos que as interações podem ser virtuais, mas seus operadores são reais e
continuam vivendo imersos no cotidiano das relações e interações físicas, as quais são
marcadamente impregnadas pela cultura da qual fazem parte. Apresentando esta mesma
questão, por um viés mais otimista, Smith relata que a sociedade civil pode se valer da internet
para ampliar seu poder político, e vaticina que

A revolução da informação aumenta drasticamente a possibilidade de acesso
à informação mais actualizada. Os cidadãos comuns (pelo menos aqueles que
pertencem à parcela do mundo que está interligada por uma rede de infraestruturas de comunicação) estarão conscientes de tudo o que se passa no
mundo e terão uma maior capacidade para trabalhar com outros cidadãos que
partilhem com eles as mesmas preocupações. Esta disponibilidade catalisa a
própria difusão da democracia no mundo e, no sentido mais básico do termo,
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estamos envolvidos nas decisões que nos afectam. (SMITH apud NEVES,
2010, p. 149)

A potencialidade integradora apresentada pela internet no sentido de unir indivíduos que
comungam dos mesmo desejos, demandas e interesses, em comunidades virtuais, como
apresentado por Kozinets (2014), sem dúvida pode ser vista como uma ferramenta potencial
para a apropriação e expansão da cidadania. Seja enquanto espaço para exposição e debate sobre
demandas, como repositório de informações e conhecimentos que até então eram sonegados
aos cidadãos por aqueles que lhes queriam ignorantes, como lugar de fala das minorias16 e/ou
amplificador da fala dos que não dispõem de acesso aos meios de comunicação de massa, a
internet, ainda que pese suas falhas e limitações, pode marcar a história mundial como uma
porta para a cidadania.

Como a participação popular pode ser considerada um espaço fundamental na
comunicação política, os aparelhos tecnológicos mudaram as possibilidades
de intervir na realidade. Mais do que meros espectadores, aos cidadãos não
comprometidos com os processos políticos se permitiu um meio para receber
outras informações não-oficiais e também para expressar a sua opinião. A
comunicação começa a ter como possibilidade, mudar o modelo vertical e
arbitrário para um modelo horizontal, onde a produção de conteúdo já não é
papel só dos jornalistas e dos meios de comunicação de massa. (PANKE e
ESQUIVEL, 2013, p. 67)17

A percepção dos autores sobre as possibilidades de ruptura com o modelo tradicional de
comunicação, onde os cidadãos são formados e informados por conteúdos produzidos dentro
de interesses pré-estabelecidos, denota mais uma variável importante para este estudo ao
enxergar na comunicação através da internet uma certa forma de apropriação do direito de fala
pelo indivíduo. Em seu texto, Panke e Esquivel (2013) trabalham novas formas de atuação
política – aqui adotada na mesma perspectiva de cidadã, como já apresentado no início desta
pesquisa - onde há uma produção e disseminação de conteúdos “não oficiais”, e que por isso
podem ser capazes de apresentar outras realidades aos demais cidadãos que até então estavam
limitados às informações oficializadas pelos governos e/ou meios de comunicação tradicionais.

Pode-se de fato observar que, quando falamos de “minorias”, não fazemos referência ao número (as minorias
são, às vezes, do ponto de vista demográfico, tão importantes quanto a maioria), mas à desigualdade na distribuição
do poder, à lógica da dominação. (MOSCOVICI, 2011, p.21)
17
Como la participación popular puede ser considerada un espacio fundamental en la comunicación política, los
aparatos tecnológicos cambiaron las posibilidades de intervenir en la realidad. Más que simples espectadores, a
los ciudadanos no comprometidos con procesos políticos se les posibilitó un medio para conocer otras
informaciones no oficiales y también de expresar su opinón. La comunicación empieza a tener como posibilidad
cambiar el modelo vertical y arbitrario, para un modelo horizontal, donde la produción del contenido ya no es
unicamente función de los periodistas e de los grandes médios. (Tradução livre do autor)
16
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Nesta nova possibilidade comunicacional oferecida pela internet, e através da formação
de redes e/ou da ação de indivíduos isolados, pode ver-se surgir meios para o confronto ao
status quo impingido pelas conformações hierarquizadas de poder que negam o direito à fala
àqueles que não lhes são reconhecidos como iguais. Artivistas18 e hactivistas19 usam do
potencial da CMC para disseminar conteúdos capazes de ao menos abrir precedentes para
questionamentos e intervenções sociais nas estruturas de poder da polis, que podem não se
limitar ao ciberespaço.
Aqui emerge o interesse por investigar um dos ambientes da internet, um dos vários
sites de redes sociais disponíveis aos usuários da rede, visando analisar se há neste espaço
delimitado alguma reprodução do sentimento de pertença e de reconhecimento mútuo entre seus
participantes, a fim de verificar uma possível atuação engajada em prol da disseminação de
conteúdos que busquem reivindicar e/ou afirmar a cidadania destes participantes. Cabe lembrar
que uma das principais características do cidadão pleno é o direito à fala, à manifestação livre
de seu pensamento, sendo assim é viável investigar dentro do ciberespaço se há realmente esta
possibilidade e quais os requisitos para esta atuação. Tal como nas relações fora do ciberespaço,
dentro dele as relações sociais demandam acolhida, aceitação e respeito entre seus integrantes,
sendo assim, mantendo a perspectiva de que mesmo nas relações virtualizadas esses elementos
são prementes à própria manutenção do grupo, partir-se-á para o escrutínio de um site que
suporta a criação de redes sociais digitais, a fim de observar como se dão seus processos
comunicacionais e interacionais em relação à temática cidadã.

2.5 – Sites de redes sociais, a virtualização das redes de indivíduos

O ciberespaço é extremamente vasto, em sua complexa rede de conexões existem
milhares de conteúdos circulando por uma infinidade de sites, blogs, vlogs e outros ambientes
onde se expõem e circulam as mensagens veiculadas. Por ser um espaço bilateral de
comunicação e por oportunizar a formação de grupos/comunidades, que aqui será adotado como
uma representação do ambiente interacional da polis física, partir-se-á para o estudo de um site

“Esta denominação surge da fusão entre arte e ativista” (PANKE e ESQUIVEL, 2013, p70) (Tradução livre do
autor). Os autores tratam da possibilidade da utilização de manifestações artísticas como formas de protesto contra
os modelos hegemônicos vigentes. A internet seria um ambiente para disseminação destes protestos.
19
“Outra categoria que se registra na e-participação é a dos hactivistas, esta surge da fusão entre o conceito ‘hacker’
e ativista, os exemplos mais claros desta participação se localizam a partir de 2010 no Wikileaks e em 2013 no
controverso caso Snowden” (PANKE e ESQUIVEL, 2013, p.71) (Tradução livre do autor).
18
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de rede social. Segundo Recuero, “sites de redes sociais são os espaços utilizados para a
expressão das redes sociais na internet”. (2009, p. 102)
Ainda segundo a autora é importante identificar que há uma diferença entre os sites de
redes sociais e outras formas de CMC. Para Recuero (2009), a visibilidade e possibilidade de
articulação das redes sociais geram um potencial de manutenção de laços sociais estabelecidos
offline. Isto torna-se relevante quando a autora questiona o fato de os sites de redes sociais não
serem em si redes sociais, mas apenas mecanismos que possibilitam aos atores sociais
constituírem suas redes. Em suma, os sites ora estudados são apenas plataformas para o
exercício da prática comunicacional de indivíduos e grupos reais, que optaram por incrementar,
consolidar, expandir ou até criar relações através do ciberespaço, com intuitos diversos, onde
dentre eles pode estar a expansão e apropriação da cidadania através da publicização de
demandas.

Sites de redes sociais propriamente ditos são aqueles que compreendem a
categoria dos sistemas focados em expos e publicar as redes sociais dos atores.
São sites cujo foco principal estará na exposição pública de redes conectadas
aos atores, ou seja, cuja finalidade está relacionada à publicização dessas
redes. (RECUERO, 2009, p. 104)

Nesta categoria encontra-se o Facebook, site que servirá como suporte do objeto deste
estudo. Este site foi escolhido dentro da categoria de sites de redes sociais por ser atualmente o
mais acessado no Brasil, com uma participação de 83% nas entradas realizadas pelos internautas
indagados na última edição da Pesquisa Brasileira de Mídia. (BRASIL, 2015, p. 50)

2.6 – Considerações sobre o Capítulo 2

As TICs evoluíram, e conjuntamente também evoluiu a CMC, o que deslocou o eixo
tradicional dos sistemas de comunicação. Com a evolução das plataformas e formas de
comunicação, a própria sociedade viu-se obrigada a acompanhar essa movimentação. Cônscios
de que ainda há praticamente metade da sociedade brasileira sem acesso à internet, faz-se
importante identificar que a intensidade do uso dos meios digitais de informação e comunicação
tem aumentado paulatinamente em relação aos demais meios de comunicação.
Com a instauração do ambiente online, do ciberespaço, como novo locus da existência
social, indivíduos e grupos migraram para os sites de redes sociais a fim de existirem e dar
visibilidade e voz às suas demandas. Comunidades virtuais foram criadas para manter e/ou
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expandir laços sociais, a despeito da fisicalidade e da espacialidade. Há, portanto, uma nova
realidade, um novo espaço interacional e comunicacional que altera as relações e
comportamentos dentro e fora da polis.
Em um momento histórico no qual existem várias iniciativas para expandir a cobertura
da rede mundial de computadores por todo o globo, também surgem projetos para maximizar a
utilização política desta rede. Através de ações dos próprios governos em direção a acessibilizar
conteúdos e informações sobre suas gestões, criar laços de participação entre os cidadãos e as
instituições públicas não só para o consumo de serviços, mas para integrá-los no processo
administrativo da polis, ou também por iniciativas individuais e/ou de grupos que fazem
oposição aos sistemas hegemônicos, em todas as esferas, e atuam através das redes com
protestos e produção de conteúdos que vão de encontro às informações oficiais. A internet,
dentro de suas limitações, tem dado espaço para o contraditório. Como exemplos podemos citar
os projetos Aveiro Digital20, ocorrido em Portugal, como ação promovida pelo Estado, e o
movimento Occupy Wall Street21, ocorrido nos Estados Unidos, por parte de movimentos
sociais contra hegemônicos.
Fundamentalmente o que mais se destaca neste capítulo é a premência da existência de
pessoas para que haja qualquer tipo de rede social digital. As pessoas é que decidem se apropriar
das TICs para ampliar, consolidar e/ou formar grupos e comunidades que darão vazão aos seus
interesses. Partindo do pressuposto de que as relações dentro da polis, em partes, também
puderam ser virtualizadas pelas redes de CMC, em nível de liberação da espacialidade e
temporalidade sincrônica para sua consumação no tangente à comunicação, é plausível avaliar
que a própria cidadania consiga obter ganhos com isso, pois sugere que houve/há/haverá
expansão da circulação de informações e ampliação do espaço para contestação e crítica sobre
todo modelo que negue ou subjugue os direitos de algum cidadão. Há, nesse sentido, vários
casos já relatados na academia, em dissertações e teses doutorais. Adiante será apresentada a
metodologia utilizada nesta pesquisa para consecução dos objetivos supra descritos.

20
21

Disponível em: http://www.aveiro-digital.pt/default.asp?func=Rel_Final. Acessado em 09/03/2016.
Disponível em: http://occupywallst.org/. Acessado em 09/03/2016.
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Capítulo 3 – Percurso metodológico: estudo do grupo público UFG e análise de seu
conteúdo sobre cidadania.

A presente pesquisa encontra no ciberespaço seu lugar de investigação. Optou-se por
estudar um grupo social constituído em uma página de rede social digital. A escolha pode ser
considerada como de uma amostra por conveniência, adotada após uma investigação
exploratória de suas características. Este grupo pode ser enxergado como uma possível
representação de si mesmo, pois pode de fato existir fora da internet - na instituição de ensino
superior Universidade Federal de Goiás - ou representar uma nova comunidade formada por
indivíduos que, mantendo algum vínculo, ou não, com a instituição – offline - se agruparam
neste ambiente virtual para fomentar relações, agora no ambiente online. É possível também
que o grupo tenha enxergado na comunhão online uma forma de potencializar ou criar
relacionamentos capazes de repercutir offline, ainda que só se relacionem através da rede.
Os eixos desta dissertação são a comunicação e a cidadania. Sendo assim, optou-se por
verificar a existência da presença de indivíduos que, reunidos em um grupo virtual, utilizam de
uma plataforma comunicacional/interacional para exercer ou requerer sua própria cidadania. A
questão que norteia toda a pesquisa versa sobre a possibilidade de haver no grupo público UFG,
registrado em uma página do sítio de rede social Facebook, a existência de interação em prol
da apropriação da cidadania – direitos, deveres, reconhecimento e pertença – pelos seus
membros ou se o referido espaço se presta apenas a servir de repositório de opiniões isoladas
e/ ou autopromoção por parte de seus participantes. Em nossa análise serão consideradas as
interações, mútuas e/ou reativas, motivadas por postagens que carreguem mensagens
relacionadas ao tema desta pesquisa, a cidadania, dentro da perspectiva teórica já apresentada.
No intuito de alcançar tal conhecimento optou-se pela conjunção de metodologias que
apontassem para a melhor forma de escrutínio do problema de pesquisa ora apresentado.
Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica, também conhecida como pesquisa
bibliográfica, que é apresentada por Stumpf como:

Pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de
qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e
obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um
texto sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno
examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores,
acrescido de suas próprias ideias e opiniões. (2010, p 51)
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O segundo passo foi selecionar o método de coleta dos dados que seria necessário para
o alcance do aludido propósito. Por tratar-se de um ambiente relativamente novo, onde muito
da produção científica ainda está sob avaliação das academias mundo afora, o ciberespaço
apresenta dificuldades metodológicas para seu estudo. Há uma recorrência de utilização de
metodologias pensadas e projetadas para serem aplicadas nos ambientes offline e que são
automaticamente plotadas no ambiente online, sem que se procedam adequações e/ou
transformações que contemplem as peculiaridades do ciberespaço e sua cibercultura.
Durante a fase da pesquisa bibliográfica chegou-se ao método da netnografia, uma
aparente adaptação do método etnográfico, amplamente utilizado nas pesquisas antropológicas,
o qual apresentou-se como mais atualizado para realização da empreitada aqui suscitada e em
acordo com os objetivos desta dissertação. Tal método será melhor explicado em sequência.
Para oportunizar a compreensão dos acontecimentos descritos netnograficamente neste
trabalho e complementando o estudo do grupo público UFG, no terceiro momento far-se-á uma
análise de conteúdo do material coletado, visando à resposta da pergunta problema supra
anunciada, apropriando-se da metodologia conhecida como análise de conteúdo (AC), a qual
também será melhor detalhada nos tópicos seguintes.

3.1 – Vivenciando a comunidade online: o uso da netnografia para coleta de informações

Com as transformações fomentadas pela expansão e evolução da internet e da CMC é
fato que a própria sociedade alterou vários fatores de seu processo de significação, comunicação
e interação. Por ser algo que produz novas possibilidades para os indivíduos experienciarem a
vida hodierna, faz-se de grande importância a investigação sobre seu impacto social. Grupos e
comunidades, estejam em contato direto ou não com as novas TICs, são impactados por suas
formas de utilização. A apropriação do ciberespaço por parte da humanidade pode ter “startado”
um processo de ressignificação dela própria, daqueles que não lhe tem acesso e de como pode
se dar as relações entre ambos. Sendo assim, estudar as interações e relações que se processam
no ciberespaço e que passam a constituir uma nova cultura, possivelmente capaz de influenciar
nas culturas já estabelecidas no ambiente offline, na perspectiva deste trabalho carece de uma
metodologia própria para o novo ambiente e os indivíduos que nele “vivem”.
A netnografia deriva da etnografia, método referenciado por Geertz como uma prática
que:
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Segundo a opinião dos livros-textos, praticar etnografia é estabelecer relações,
selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear
campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as
técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. O que
o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa. (GEERTZ, 1989, p.
4)

Por oferecer algumas perspectivas para se escrutinar grupos e comunidades, o método
foi apropriado pela Sociologia e pelo Marketing ao se estudar comportamentos de consumo.
Pela compreensão de Kozinets (2014), a etnografia é uma combinação de vários métodos que
se entrecruzam para permitir que o pesquisador, ao imergir-se no grupo pesquisado, emerja com
dados capazes de lhe responder os questionamentos inerentes ao grupo. O autor a descreve
como:
A etnografia é fundamentada no contexto: ela está imbuída e mescla os
conhecimentos locais do particular e específico. A etnografia é, assim, uma
prática intrinsecamente assimilativa. Ela está interligada a vários outros
métodos. Damos a esses outros métodos aos quais ela está ligada outros
nomes: entrevistas, análise de discurso, análise literária, semiótica,
videografia. (KOZINETS, 2014, p. 61)

Vários são os estudos etnográficos já apresentados e publicados mundo afora. Tendo
sido amplamente conhecida pelo trabalho de Claude Lévi-Strauss22, a etnografia já marcou seu
espaço nas discussões metodológicas e agora recebe uma releitura a fim de corresponder, com
mesmo rigor técnico, aos anseios de pesquisadores que partem para a investigação de um novo
ambiente, uma nova cultura em formação, produzida por indivíduos que não se limitam a
espacialidades, temporalidades ou mesmo a regras dogmáticas unificadas. Diferente dos grupos
etnografados, que partilhavam de mesmas raízes culturais, os grupos e comunidades do
ciberespaço possuem diversos e, possivelmente, distintos arcabouços referenciais que não
permitem que sejam amalgamados em uma única cultura. Imersos em suas culturas offline,
agora também fazem parte do processo de construção da cibercultura, e da mesma forma
precisam ser observados e compreendidos de perto, de dentro de suas comunidades digitais.
Aqui surge a oportunidade para este novo método.

A netnografia é pesquisa observacional participante baseada em trabalho de
campo online. Ela usa comunicações mediadas por computador como fonte
de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um
fenômeno cultural ou comunal. Portanto, assim como praticamente toda
etnografia, ela se estenderá quase que de forma natural e orgânica, de uma
base de observação participante para incluir outros elementos, como
Claude
Lévi-Strauss,
uma
apresentação.
(DESCOLA,
Philippe)
–
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142009000300019&script=sci_arttext Acesso em 25/10/2015.
22
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entrevistas, coleta de dados arquivais, análise de caso histórico estendida,
videografia, técnicas projetivas como colagens, análise semiótica e uma série
de outras técnicas, para agora também incluir a netnografia. (KOZINETZ,
2014, p. 61-62)

O autor defende que pensar a netnografia é compreender o peso dos elementos da CMC,
bem como da própria cibercultura, no comportamento dos grupos sociais. É fundamental que
exista a imersão do pesquisador no ambiente online, pois é lá onde as interações ocorrem e as
comunicações se processam, dentro do ciberespaço. Este método vem sendo pesquisado e
acreditado por vários pesquisadores e institutos, que os patrocinam, principalmente nos Estados
Unidos e Europa. Há, de fato, preocupações metodológicas quanto à credibilidade deste tipo de
pesquisa, além de preocupações relativas às questões éticas do processo e ambas serão
apresentadas ainda neste capítulo.
Ainda se tratando do método a ser utilizado nesta pesquisa, a netnografia – ou
abordagem etnográfica da internet - fica claro que há grande similaridade com a etnografia
tradicional, mas que o elemento internet, como sendo o campo da pesquisa, torna diferentes
alguns procedimentos, interpretações e significações dos resultados alcançados.

Partimos de um modelo comunicacional que leva em conta seu contexto e as
culturas que nela se desenvolvem, no qual estão inscritas conversações,
práticas e negociações simbólicas cuja observação sistemática e a investigação
interpretativa nos ajudam a decompor e desvendar padrões de comportamento
social e cultural. Nosso objetivo é mostrar algumas aplicações do método
etnográfico em relação à internet. (FRAGOSO; RECUERO e AMARAL,
2015, p. 167-168)

As autoras reforçam ter havido uma rejeição inicial por parte dos etnógrafos tradicionais
a essa transposição de método, pois criticavam a ausência de deslocamento para o campo,
limitado ainda pela perspectiva da interação física. No entanto, para este estudo, a pertinência
do método evidencia-se no objetivo e, como relatou Kozinets (2014), na característica do objeto
– comunidade virtual. É válido reforçar que ainda está-se estudando pessoas reais, que se valem
da CMC para promover suas ideias, demandas e intenções individuais e coletivas. No entanto,
o que interessa sobremaneira nesta pesquisa é o comportamento destes elementos dentro do
grupo virtual, suas comunicações dentro do ciberespaço e, fundamentalmente, se há uma
relação com a busca/defesa da cidadania. Aqui não se está restringindo essa busca/apropriação
da cidadania ao ambiente virtual, como uma cibercidadania, mas buscando também indícios de
que podem haver desdobramentos offline advindos das interações online sobre o tema.
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Retiramos de Fragoso, Recuero e Amaral (2015) uma perspectiva da viabilidade de se
utilizar este método:

Quadro 1: Critérios de escolha da etnografia como método.
Quanto à
construção do
campo.

Quanto ao
problema de
pesquisa.

Tomar a cultura
daquele
grupo,
comunidade
etc.
como foco e ponto de
partida.

Ir
a
campo,
selecionar, observar,
documentar
(salvando arquivos e
mensagens, fazendo
printscreens,
efetuando downloads
de material etc.),
questionar e analisar.
Identificar
os Registrar
um Contextualizar
o
participantes em um processo.
levantamento
de
cenário social.
dados quantitativos.

Fonte: Adaptação da tabela 1 (FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2015, p. 180-181)

Outra defesa para o método ora exposto vem da diferenciação criada por Kozinets
(2014) quanto à pesquisa de comunidades online e à pesquisa online de comunidades.
Aparentemente indistinto no primeiro olhar, há sim que se considerar suas diferenças sob pena
de, ao final do estudo, o método mostrar-se incapaz de oportunizar aquilo que se intentava.
Seguem as definições oferecidas pelo autor:
 Pesquisa de “comunidades online”: estuda fenômenos diretamente relacionados às
comunidades eletrônicas e à cultura online em si, as manifestações delas ou de um de
seus elementos. São alvos deste tipo de estudo: grupos de notícias de determinado
mundo virtual, comportamento em websites de rede social, padrão linguístico em
microblogs e padrão de vinculação em blogs.
Complementando, o autor afirma que,

Esses estudos são notáveis porque comunidades online, identidade online,
padrões sociolinguísticos online, cibercultura(s), relacionamentos que
emergem de CMC e vários outros elementos interativos sociais humanos
online serão construtos centrais essenciais que a pesquisa tenta explicar.
(KOZINETS, 2014, p. 65)

 Pesquisa “online em comunidades”: Esses estudos examinam fenômenos que vão
muito além da internet e das interações online. A internet resta como mais um meio para
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analisar fatos sociais e comunais que não se fundam ali, mas usam a internet como meio
de comunicação.
Kozinets afunila a explicação sugerindo que “[...] a pesquisa em comunidades online
tenderia a ter um foco primordialmente netnográfico. Para a pesquisa online de uma
comunidade, a netnografia desempenharia um papel auxiliar ou secundário” (2014, p. 66).
A pesquisa ora apresentada firma-se no estudo de uma comunidade online denominada
Grupo Público UFG, na página da rede social digital Facebook, como anteriormente exposto.
Nesta situação será conduzida uma netnografia pura, definida por Kozinets

Como aquela que é conduzida exclusivamente usando dados gerados de
interações online ou de outras interações relacionadas com a CMC ou TIC –
sejam elas entrevistas online, participação online ou observação e
descarregamento online. (2014, p. 66)

Esta forma foi selecionada por apresentar-se como adequada para o objetivo desta
pesquisa, visto que o mesmo se restringe a verificar o comportamento do grupo dentro do
ciberespaço através de suas comunicações e interações entre os membros inseridos no ambiente
virtual da comunidade.
Seguindo o passo-a-passo da metodologia desenhada por Kozinets (2014), tem-se
elementos como “alteração” – em relação a possíveis mudanças nas relações entre indivíduos
por estarem dentro do contexto virtual, o que obriga o entendimento de novos códigos que ali
são utilizados; “anonimato” – restando claro que a possibilidade de manter-se anônimo ou
mimetizado pode produzir alterações no comportamento de alguns membros; “acessibilidade”
– no tocante ao gigantesco arcabouço referencial que pode ser acessado pelo grupo ao redor do
mundo, agregando referências e produzindo interpretações contextuais calcadas em elementos
de várias outras culturas e, o que facilita sobremaneira este estudo, o “arquivamento” – a
possibilidade de captura de material para análise através de técnicas e dispositivos tecnológicos
que registram o conteúdo produzido dentro do grupo durante suas comunicações e interações.
Este último elemento, o “arquivamento”, oportuniza que seja aprofundada a pesquisa através
do método conhecido como análise de conteúdo.

Não é de surpreender, então, que as técnicas de análise de conteúdo estão
usufruindo um renascimento em sua aplicação à análise de conversas online.
O arquivamento instantâneo de comunicações sociais presentes da esfera da
internet torna este um contexto muito diferente para fazer pesquisa etnográfica
comparado com o contexto da interação face-a-face. (KOZINETS, 2014, p.72)
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Sobre a análise de conteúdo será apresentado abaixo um tópico que visa anunciá-la e
contextualizá-la com a pesquisa até aqui delineada. Por ser a netnografia menos difundida
enquanto metodologia do que a AC, manter-se-á o foco ainda no processo de captura das
informações relevantes para o objetivo desta monografia.
Partindo do direcionamento metodológico netnográfico caminhamos para seleção do
grupo que seria estudado dentro do ambiente online. Considerando que o ciberespaço abriga
uma infinidade de grupos e comunidades, dispersos por inúmeros ambientes e plataformas, a
definição pelo grupo ora pesquisado deu-se por uma somatória de fatores atrelados à
conveniência do pesquisador, mas também ao preconizado pela teoria aqui apropriada.
Quanto aos elementos de conveniência pode-se assumir: o conhecimento prévio do grupo
pesquisado pelo pesquisador, o que ocorre devido o mesmo ser professor e aluno na instituição
que serve como eixo agregador dos indivíduos pertencentes a esta comunidade virtual, a
Universidade Federal de Goiás. Quanto aos elementos de preconização metodológica, seguiuse as orientações de Kozinets (2014), que elenca 6 fatores a serem considerados quando da
escolha de um grupo para se pesquisar. Ainda que não seja obrigatória a presença de todas estas
características, pois podem ser negociáveis de acordo com o objetivo, tais atributos certamente
enriquecem a coleta que será feita pelo pesquisador. Segundo o autor deve-se procurar grupos
que sejam:
1. Relevantes: relacionados com o foco da pesquisa.
2. Ativos: possuem comunicações recentes e regulares.
3. Interativos: há fluxo de comunicações entre os participantes.
4. Substanciais: existe uma massa crítica de comunicadores e um sentimento energético.
5. Heterogêneo: há diversidade entre os participantes.
6. Ricos em dados: oferecem dados detalhados ou ricamente descritivos.
Partindo destas categorias justifica-se a escolha do grupo UFG por ser este um grupo
bastante ativo, com mais de 4 anos de existência e aparentemente consolidado, que reúne
indivíduos com variadas formações socioculturais, que tratam de assuntos atuais e pertinentes
ao mundo acadêmico, mas também ao mundo social para além da universidade. É importante
salientar que nem todos os membros do grupo estão matriculados na instituição, mas uma
análise mais complexa sobre o grupo será feita no próximo tópico.
Seguindo no entendimento da adequação do método de coleta usado para o grupo
pesquisado, fez-se aqui uma opção pelo uso da modalidade do “pesquisador silencioso”,
comentado em Fragoso, Recuero e Amaral (2015) como aquele que apenas observa o grupo,
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mas não busca a interação pessoal com seus participantes. Existem implicações éticas e
metodológicas nesta escolha, pois se acredita que qualquer intrusão poderá alterar o
comportamento do grupo. Também foi considerada a importância da manutenção da
privacidade de informações e materiais produzidos pelo grupo, os quais receberam tratamento
que os tornou anônimos.
Como toda escolha metodológica, esta incorrerá em perdas e ganhos, mas se acredita
que será suficiente para a conquista do objetivo ora traçado. Além disso, mesmo que haja
discordância entre o proposto neste estudo e aquilo que Kozinets (2014) vaticina como uma
netnografia aprofundada, por tratar-se a presente pesquisa de estudo do campo da Comunicação,
e não da Sociologia ou Antropologia, as informações colhidas, e posteriormente analisadas via
AC, hão de ser capazes de responder às seguintes perguntas: Há entre as postagens realizadas
no grupo algum tipo de interação quando surgem temas referentes à cidadania? Nas postagens,
(caso ocorram) que tratam desta temática, qual elemento da cidadania pode ser mais facilmente
evidenciado? Existe entre os membros alguma tentativa, quando a cidadania está em debate, de
extrapolar as interações online para o ambiente offline?
Kozinets diz que “as abordagens de análise de conteúdo levam a postura observacional
da netnografia a um extremo, oferecendo descarregamentos discretos sem qualquer contato
social” (2014, p. 94). Assim, como o que interessa aqui é a compreensão do processo
comunicacional entre os indivíduos do grupo UFG através da CMC, e se o tema cidadania é
pautado pelo grupo, não se percebe a necessidade de participação ativa do pesquisador nas
interações entre os membros, até mesmo para que se mantenha o campo de pesquisa dentro da
normalidade de suas interações e comunicações, igual à quando da ausência de um pesquisador.
A partir daqui pode existir o questionamento sobre se este estudo é ou não uma
netnografia, pois prima por distanciar-se de certas características, principalmente quanto à
interação com os participantes do grupo, que identificam o método. Vale lembrar da pluralidade
que o próprio método apresenta, referenciado por Kozinets (2014) e Fragoso, Recuero e Amaral
(2015). De toda forma, a fim de esclarecer sobre o método de coleta ora adotado, é preferível
identificá-lo como sendo de orientação netnográfica, de modo a tornar claro que não se trata de
uma netnografia incompleta, apenas um estudo que busca, dentre as possibilidades
metodológicas disponíveis, a construção de instrumentos que provenham embasamento capaz
de sustentar as descobertas feitas em relação aos objetivos descritos.
Ainda sobre as questões metodológicas que abarcam esta monografia, foi citado
anteriormente que se fará uso da AC para analisar o material coletado no grupo pesquisado.
Sobre a análise de conteúdo, Bardin (2011) afirma que o método auxilia na superação das
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incertezas do pesquisador quanto à validade de sua leitura dos conteúdos pesquisados, bem
como no enriquecimento de análises que num primeiro olhar podem ter sido superficiais.
Segundo a própria autora,

A análise do conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um
método muito empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo
de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em
análise do conteúdo, mas somente algumas regras de base, por sua vez
dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao
domínio e ao objetivo pretendidos tem de ser reinventada a cada momento,
exceto para usos simples e generalizados, como é o caso do escrutínio próximo
da decodificação e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo
conteúdo é avaliado rapidamente por temas. (BARDIN, 2011, p.36)

As técnicas desenvolvidas para realização de uma análise de conteúdo prezam pela
menor interferência do pesquisador nas respostas coletadas nas comunicações dos pesquisados.
Não se busca o direcionamento das respostas, mas “alcançar uma pretensa significação
profunda, um sentido estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção do texto”
(ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p. 307). Os autores complementam a ideia de que o método
preza pela menor interferência, visto que o simples fato de estar envolvido no processo já causa
alguma influência, intromissão do pesquisador no campo pesquisado.

Há, aqui, o privilégio da ideia do pesquisador como observador imparcial, em
detrimento daquela segundo a qual ele seria responsável por produzir uma
intervenção sobre o mundo: o apagamento dos rastros do pesquisador na
construção de seu instrumento de pesquisa produz as (pretensas) bases da
legitimidade das investigações em Análise do Conteúdo, calcadas nas noções
de objetividade e de neutralidade, afastando dos procedimentos de análise as
marcas da subjetividade desse pesquisador. (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p.
312)

Fica clara a perspectiva de que, atuando assim, o fenômeno pesquisado sofrerá menos a
intromissão do pesquisador, mantendo seu funcionamento como era antes e prosseguirá a
posteriori do envolvimento no projeto de pesquisa. Neste processo de aproximação cautelosa,
visando não impactar no cotidiano do grupo, as informações serão colhidas através da
observação e descarregamento dos conteúdos veiculados pelos participantes do grupo durante
um período delimitado e posteriormente se procederá à descrição dos mesmos e às inferências
que tais conteúdos permitam ser desenvolvidas pelo pesquisador. A seleção dos conteúdos a
serem analisados seguirá a orientação do método “bardaniano” de categorização, que permite a
separação de elementos, e posterior clusterização destes, de acordo com os significados que se
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quer evidenciar no referido conteúdo. Segundo Bardin (2011, p. 148 - 149) “a categorização
tem como primeiro objetivo (da mesma maneira que a análise documental) fornecer, por
condensação, uma representação simplificada dos dados brutos”. Finalizando a definição do
processo de AC, toma-se a fala de Bardin a respeito do método:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens. (2011, p. 48)

Tem-se então um delineamento dos procedimentos metodológicos que serão agregados
nesta pesquisa para a consecução de seus objetivos. Evidentemente que, no decorrer da coleta
e análise do material que será apresentado no próximo capítulo, retomaremos alguns conceitos
e orientações dos autores supracitados, bem como agregaremos novos referenciais que
suportem esta pesquisa.

3.2 – Grupo UFG no Facebook – uma comunidade virtual em expansão.

O Facebook é um sistema criado pelo estudante de Harvard (USA) Mark Zuckerberg,
com o foco inicial de ser uma forma de agregar jovens estudantes que migravam do ensino
secundarista para o universitário. Lançado em 2004, tinha a princípio a ideia de criar redes de
contatos entre os jovens universitários. A priori era necessário ser membro de alguma
instituição de ensino reconhecida para ingressar no site (RECUERO, 2009).
Em sua página no próprio site, o Facebook apresenta como incumbência: “A missão do
Facebook é dar às pessoas o poder de compartilhar informações e fazer do mundo um lugar
mais aberto e conectado”23. Atualmente, muito mais do que conectar pessoas, o site tem focado
sua operação em oportunizar ações de marketing para empresas de todos os portes, nichos e
origens, disponibilizando métricas e opções de publicidade direcionadas em suas páginas,
grupos e entre seus usuários de forma bastante direta.
O sistema se divide entre páginas e perfis pessoais.

Os perfis pessoais se destinam ao uso para fins não comerciais e representam
pessoas físicas. Você pode seguir perfis para ver as atualizações públicas de
pessoas nas quais você tem interesse, mas que não estão entre os seus amigos.
23

Disponível em: <https://www.facebook.com/FacebookBrasil/info/?tab=page_info> Acessado em: 18/10/2015.
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As Páginas se parecem com os perfis pessoais, mas oferecem ferramentas
exclusivas para empresas, marcas e organizações. As Páginas são gerenciadas
por pessoas que têm perfis pessoais. Você pode curtir uma Página para ver as
atualizações no Feed de notícias. (FACEBOOK, 2015)

Resumindo, é necessário que o indivíduo crie uma conta pessoal no sítio para então
decidir como irá se auto representar, ou à sua instituição, entre as redes sociais que se formam
no Facebook. Ao ingressar no sistema, geralmente o indivíduo busca, através dos mecanismos
disponibilizados pelo próprio sítio, pessoas e instituições que lhe são familiares para que
integrem sua rede social digital. Neste momento fica claro como há uma adaptação das redes
sociais face-a-face fora do “ciberuniverso” para o ambiente online. Isto pode proporcionar uma
expansão no número de participantes da rede, além de consolidação ou mesmo do
desvanecimento da rede.
Sendo o Facebook um sítio de redes sociais, optamos por estudar dentro deste ambiente
uma comunidade virtual, um grupo que reunisse todas as características atinentes ao papel do
espaço online na continuidade e expansão das comunidades offline. Segundo Kozinets, “por
fim, as comunidades online mudam o modo como as pessoas buscam a mudança em seu
mundo” (2014, p. 43).

3.2.1 – Uma comunidade migrante, plural e em desenvolvimento.
Como objeto de estudo da presente pesquisa selecionamos a página intitulada “UFG –
Grupo público” (figura 1), no site de redes sociais Facebook. A referida página possuía, em 25
de outubro de 2015, 21.546 membros e apresenta em sua descrição as seguintes informações:
“Grupo para estudantes, professores/as, funcionários/as, vestibulandos/as e macacos/as que
habitam o bosque da Universidade Federal de Goiás”24.

24

Disponível em: https://www.facebook.com/groups/212571052165794/ . Acessado em: 25/10/2015.
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Figura 1: Capa do grupo UFG no Facebook.

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)

A página é definida, dentro das categorias oferecidas pelo site, como grupo UFG e
tipificada como “Escola ou turma”. Quanto à aprovação de novos membros, foi selecionado no
painel de controle a opção: “Qualquer membro pode adicionar membros, mas é necessário que
um administrador os aprove”. Também nas configurações da página está assinalada a opção de
que “Membros e administradores podem publicar no grupo”. Em nossa última atualização sobre
os dados do grupo, realizado em 09 de março de 2016, observamos 23.935 membros ativos e
1.226 bloqueados. Na altura existiam 8 membros com perfil de administrador, sendo um deles
o nosso – concedido após solicitação a um dos administradores que também pertence à nossa
rede de contatos particulares. Este acesso foi utilizado apenas para realização das coletas e
observação do comportamento do grupo.
Todos os administradores receberam este status por aprovação de outros que já
ocupavam tal cargo. Entre os perfis de administradores ativos, 7 são referentes a indivíduos de
sexo masculino e 1 refere-se a uma personagem fictícia. Um dos perfis masculinos não se
encontra mais ativo no Facebook, perfil este referente a um dos fundadores da página. Os
demais perfis foram verificados como ativos e através de observação do comportamento dos
mesmos em interações em suas páginas pessoais, com exceção do referente à personagem
fictícia, todos correspondem a pessoas reais (no sentido de não serem fakes). Um fato
importante desta relação de administrador da página é o de não ser a função permanente. Em
nossa pesquisa constatamos que já não há algum dos membros fundadores do grupo na condição
de administrador, mas foram estes os responsáveis por incluir os atuais.
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A página foi criada por, na época, alunos da instituição que já se relacionavam em uma
comunidade no sítio de rede social Orkut25 e, aparentemente, devido à baixa interação
decidiram “migrar” para o Facebook. A primeira postagem que conseguimos registrar data de
15 de janeiro de 2012.

Figura 2: Post explicativo sobre o surgimento da página.

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)

Ao observar os assuntos tratados pelos membros na página do grupo pode-se verificar a
existência de multiplicidade de opiniões e abertura para o levantamento de vários tipos de
temas. No entanto, ao acompanhar o grupo pudemos observar, além de muitas rusgas e
debates/embates acalorados por conta de temas diversos, a existência de várias denúncias de
conteúdos aos administradores e também ao próprio Facebook. Tais denúncias alegavam que
havia conteúdos impróprios ou ofensivos. Estas eram tratadas ora pelos administradores, ora
pela equipe do sítio Facebook, procedendo ou não à exclusão das referidas postagens. Como
mostra o exemplo abaixo:

25

Site de rede social criado por Orkut Buyukkakten em 2001 (RECUERO, 2009, p. 166). Foi desativado em 30
de setembro de 2014.
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Figura 3: Painel de denúncias de conteúdo impróprio ou ofensivo.

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)

Outro ponto que chamou a atenção em relação a esta comunidade é o fato de que, talvez
pela quantidade de denúncias recebidas, se fez necessário o estabelecimento de regras de
conduta a fim de se manter a qualidade das relações entre os membros. Em 06 de novembro de
2015, um dos administradores da página decidiu publicar, e fixar no topo da mesma, algumas
diretrizes que doravante seriam observadas sobre as postagens e interações dos participantes da
comunidade virtual. Desta feita, o administrador, através de uma enquete, apresentou e solicitou
ao grupo indicações dos principais tópicos que deveriam servir como reguladores das postagens
realizadas desde então.
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Figura 4: Enquete sobre regras de conduta.

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)

Interessante observar no comportamento do grupo uma tendência ao humor sarcástico
frente ao estabelecimento de regras. A partir do primeiro terço das inquisições podemos
verificar um tom de galhofa, provavelmente incluído por aqueles que não concordavam ou não
consideravam importante tal medida. Fato interessante também, para esta pesquisa, é o
surgimento da hipótese “O grupo deve ser restrito a quem tem algum vínculo com a UFG?”,
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uma sugestão claramente segregadora e que traz à tona a questão do pertencimento, ou a
negação dele, apresentada por Carvalho (2011) e Cortina (2005).
Quanto à enquete, a reação de parte do grupo foi imediata. Contabilizamos 35 interações
reativas e mais de 100 reações mútuas. Para fim de ilustração decidimos apresentar apenas os
10 primeiros comentários publicados em sequência à postagem do inquérito. Segue:

Figura 5: Comentários da enquete

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Optamos também por aqui apresentar o post que foi resultado da enquete acima
apresentada:

Figura 6: Regras de conduta.

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)

A referida postagem desencadeou muitas reações nos participantes, alguns concordando
e outros discordando da atitude do administrador alegando algum tipo de censura. Esta situação,
pudemos perceber, continuou ecoando entre os membros e vez ou outra era trazida à tona em
alguma postagem ou comentário realizado pelos participantes em outras publicações.
O momento em que esta relação nos pareceu mais crítica, na perspectiva do confronto
entre liberdade de expressão e normatização da conduta dos indivíduos, ocorreu no dia 06 de
abril de 2016 quando um dos membros solicitou maior atuação dos administradores quanto às
postagens realizadas no grupo. Este fato se deu após a finalização da coleta prevista para esta
pesquisa, porém, pela característica da mensagem e seu desdobramento - e também por se
relacionar com questões abordadas nos primeiros capítulos desta dissertação - decidimos
apresentar todo debate decorrente da postagem. Verificamos o surgimento de uma
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representação clara daquilo que foi inicialmente apresentado nas falas de Rousseau (2009) e
Hobbes (1974), quando da fundação do Estado, sobre a necessidade de tutela do comportamento
dos indivíduos dentro de grupos sociais.
Deu-se que um participante manifestou desejo de que todas as postagens fossem alvo
da moderação dos administradores antes de permitirem suas publicações para o restante do
grupo. De partida houve muita reação contrária por parte de vários membros. Entre as muitas
interações que sucederam a solicitação inicial, duas chamaram nossa atenção em especial: na
primeira um dos membros reafirma a ideia de que o grupo fosse exclusivo para integrantes da
Universidade Federal de Goiás. Na segunda surge a decisão monocrática de um administrador
em encerrar o debate, alegando que a mensagem inicial havia sido postada apenas para os
administradores e, portanto, não cabia toda aquela manifestação. Segue abaixo todo o ocorrido:

Figura 7: Solicitação de moderação.

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Imediatamente após a postagem surgiram várias interações contra e a favor da ideia,
levando o debate para um nível consideravelmente tenso, até que em determinado momento o
administrador encerra a discussão, como podemos ver nas imagens abaixo:
Figura 8: Interações post “moderação”
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Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)

A que se pese alguns comentários em tom de brincadeira, foi ressaltada em muitos
momentos a questão da censura, da ausência do contraditório, da regulamentação dos assuntos
que podem ou não ser abordados dentro do grupo. Fizemos questão de marcar uma fala onde
um participante retoma a questão da exclusividade do grupo para alunos da instituição UFG,
assunto já aventado durante a enquete para definição da normativa de conduta do grupo.
Também frisamos com marcação a frase, apresentada pelo próprio sistema do sítio, de
desativação da possibilidade de mais comentários sobre a publicação.
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É relevante para esta dissertação observar o ocorrido por tratarmos aqui sobre cidadania,
democracia e pertencimento, assuntos complexos e que se imbricam diretamente no quesito
liberdade para manifestação de opiniões. Foi-nos possível enxergar no comportamento
apresentado pelo grupo aquilo que Primo (2011) apresenta como “Pensamento de grupo” ou
Groupthink, conceito inicialmente desenvolvido pelo psicólogo social Irving Janis em 1972.

Os sintomas do Groupthink são: ilusão de invulnerabilidade do grupo, crença
em sua moralidade inerente (assume-se a pertinência de sua ação para o bem
de terceiros), racionalização coletiva (os objetivos do grupo justificam seus
meios), visão estereotipada sobre oposições externas, autocensura, ilusão de
unanimidade, repressão direta de dissidentes (calando colegas que poderiam
trazer ideias diferentes e inovadoras) e ações deliberadas de esconder do grupo
informações discordantes. (Primo, 2011, p. 209)

Os fatos narrados acima acabaram por valorizar ainda mais a escolha do grupo público
UFG para realização desta pesquisa. Ficou-nos clara a potencialidade desta comunidade virtual
para interações, debates e manifestações sobre o tema alvo desta dissertação, a cidadania.
Verificar a existência de interações em prol da apropriação da cidadania – direitos, deveres,
reconhecimento e pertença – ou se o espaço da comunidade é apenas um repositório de opiniões
isoladas e/ou autopromoção mostrou-se algo possível.

3.2.2 – Adentrando ao grupo UFG – definições da coleta.

O grupo estudado reúne indivíduos que são, foram ou pretendem ser, alunos(as),
professores(as) e funcionários(as) da Universidade Federal de Goiás, mas também pessoas de
outras instituições acadêmicas, sindicais e/ou grupos sociais. Ainda há alguns perfis de atléticas,
empresas e personagens fictícios, que também se interessam em participar dos assuntos ligados
à comunidade acadêmica da UFG. É um grupo bastante ativo e com grande fluxo de postagens
e interações entre os participantes.
A fim de tornar viável a pesquisa, visto a quantidade de publicações e a frequência com
que estas ocorrem, foi procedido um recorte temporal de duas semanas durantes os meses de
janeiro e fevereiro de 2016. Neste ínterim, o conteúdo foi copiado, compilado e posteriormente
analisado dentro das categorias pré-determinadas segundo o objetivo deste estudo. As datas
foram decididas considerando o período letivo da instituição, evitando-se recessos e feriados,
objetivando uma coleta dentro do comportamento “normal” do grupo, quando este apenas é
influenciado pelo contexto e acontecimentos cotidianos.
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Quadro 2: Data das coletas dos conteúdos.

Semana
1ª
2ª

Datas
17 a 23/ 01/16
14 a 20/02/16
Fonte: elaboração do autor

Durante o período que participamos do grupo UFG, o que precede esta pesquisa,
pudemos perceber uma redução das postagens dos membros em épocas que não coincidiam
com o calendário acadêmico normal. Talvez por motivo de viagens, distanciamento do
computador, diminuição do acesso à internet ou mesmo troca de prioridades e envolvimento
em outros círculos sociais e atividades. Caso a coleta fosse realizada desconsiderando esta
variável, em nosso entendimento poderia não representar na íntegra o comportamento do grupo,
sendo assim evitamos, objetivamente, as festas de final de ano e o carnaval. Além disto também
foi considerada a disponibilidade do pesquisador e o calendário do programa de pós-graduação
onde esta pesquisa encontra suporte.
Quanto à análise do material coletado optamos por estabelecer os seguintes critérios:

Quadro 3: Elementos da AC
Categoria temática da
postagem
Atividade acadêmica
Comportamento social
Cultura
Educação
Espaço Público
Ideologia
Indeterminado
Manifestação Social
Política
Preconceito
Propaganda
Saúde
Solidariedade
Violência

Tipo de postagem

Tipo de
Quantidade de
interação
interações
Mútua
Somatória das interações
Reativa
mútuas.
Sem interação
Somatória das interações
reativas.

Imagem
Imagem + Legenda
Imagem + Link
Link
Texto (+ 3 linhas)
Texto + Imagem
Texto + Link
Texto + Vídeo
Texto curto (- 3 linhas)
Texto curto + Imagem
Texto curto + Link
Texto curto + Vídeo
Texto longo [ver mais]
Texto longo + Imagem
Texto longo + Link
Texto longo + Vídeo
Vídeo + Legenda
Fonte: elaboração do autor

Somatório de postagens
sem algum tipo de
interação.
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Sobre a categorização aqui apresentada é importante lembrar que a mesma surgiu da
clusterização do material coletado e seu confronto com as definições de cidadania já
apresentadas inicialmente. Em ambas as definições apresentadas nesta dissertação emergem
critérios e características que registram formas de significar o tema. Houve enquanto exceção a
categoria: “Indeterminado”, que precisou ser registrada por surgirem conteúdos que não cabiam
nas demais categorias devido à sua ausência de contexto.
De acordo com as normas éticas que regem este tipo de pesquisa, em todo o material
coletado foi ofuscada a imagem e o nome de seus produtores, a fim de não permitir seu
reconhecimento por terceiros. Posteriormente, de acordo com o método escolhido, foram
observadas as participações dos indivíduos dentro do grupo virtual através das imagens, textos
e demais conteúdos postados, a fim de identificar aqueles que se referiam em alguma medida à
prática da cidadania. Também foi analisada a interação gerada por estas postagens, sendo
quantificados os números de curtidas, compartilhamentos e comentários que estas receberam.

3.2.3 – Como, e sobre o quê, interage o grupo UFG – Análise do Conteúdo.

Durante os 14 dias em que coletamos o material produzido pelo grupo UFG recolhemos
um total de 743 postagens realizadas, de 17 tipos diferentes, e divididas em 14 categorias
temáticas. As coletas ocorreram nas semanas posteriores às semanas de análise delimitadas em
nossa metodologia, a fim de que houvesse tempo para as interações sobre os conteúdos. Estas
postagens oportunizaram 28.190 interações, entre reativas e mútuas, distribuídas de forma não
equânimes entre as categorias temáticas e tipos de postagem, como apresentaremos nas páginas
seguintes.
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Gráfico 1: Interações totais

TOTAL DE INTERAÇÕES - 28.190
I. Reativas

I. Mútuas

18,4%

81,5%

Fonte: elaboração do autor

Ao verificarmos mais de 81% de interações reativas e apenas 18,4% de interações
mútuas, cabe-nos aqui buscar uma possiblidade explicativa para o fato. Segundo Primo (2011),
as interações reativas decorrem de opções pré-programadas e demandam apenas a anuência do
interagente. Neste caso em específico temos um sítio que disponibiliza duas opções de interação
reativa aos participantes: curtir e compartilhar. Estas interações demostram possível
concordância com conteúdo postado. Tal concordância pode ocorrer a partir conteúdo em si,
mas também pela representatividade que o indivíduo que o postou possui junto ao grupo, fato
já referendado por Recuero (2009). A praticidade do click e a ausência da necessidade de
elaboração por parte do interagente de algum comentário sobre o assunto em questão pode ser
um dos motivadores desta diferença.
O tipo de interação mútua citado por Primo (2011), por sua vez, requer algum nível de
interpretação e participação do interagente, o que gera consequências. Segundo o autor, “em
interação mútua, um conflito modifica o relacionamento, sendo que seu impacto recursivo altera
as interações em curso” (PRIMO, 2011, p. 136). Sendo assim, é possível que a maior
complexidade da interação mútua, em relação à reativa, iniba alguns participantes por, em
muitos casos, não possuírem ou não desejarem manifestar sua opinião sobre conteúdo da
postagem. Como em ambientes offline, o status dos indivíduos pode incentivar ou limitar
manifestações que possam gerar alguma reação mais forte contra aquele que as protagonizou,
assim podemos imaginar que o status dos membros, mesmo neste grupo virtual, influencie seu
comportamento durante as interações.
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Outro fator que também pode estimular a reação interativa é, a nosso ver, o tipo de
postagem realizado. Nesta pesquisa foram identificados 17 tipos de postagens que
apresentavam imagem, texto e vídeo, bem como suas combinações. Apesar de não ser alvo
desta dissertação - o aprofundamento sobre tipos mais ou menos convidativos à interação -,
decidimos elencar tais formatos a fim de quantificar as formas como os membros manifestavam
suas opiniões dentro desta comunidade virtual. Ainda sem algum aprofundamento teórico
podemos perceber que certas postagens conseguiam mais interação que outras. O tipo de
postagem não deve ser visto de forma isolada do tema e da representatividade do autor da
postagem, mas nos aponta que, neste grupo, alguns formatos possuíam melhor aceitação que
outros.
Também pudemos apreender que alguns temas eram apresentados em uma maior
variedade de formatos do que outros, possivelmente devido à própria natureza da temática
abordada. Veremos uma exemplificação desta situação nos gráficos a seguir:

Gráfico 2: Tipo de postagem
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Fonte: elaboração do autor

Aqui faremos uma explicação sobre alguns dos tipos de postagem acima mencionados,
e que podem ser alvo de alguma dúvida. Os demais, que não forem apresentados, seguem
considerados autoexplicativos em suas próprias nominações.
As postagens qualificadas como “Link”, ou alguma de suas variações, se referem a um
texto “clicável” que direciona automaticamente o interagente para outra página da web onde o
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conteúdo é apresentado com maior completude. A diferenciação que adotamos para os tipos
Texto e Texto longo, assim como suas variações, reside no aparecimento, na postagem, de um
ícone clicável com os dizeres “[ver mais]”. Ao ser clicado, este ícone amplia o texto postado,
permitindo uma redação mais longa.
Na coleta pudemos verificar um maior número de postagens dos tipos: Texto curto
(aquele com até 3 linhas) e Texto curto + imagem. Em contraposição, Texto Longo + vídeo se
apresentou como um recurso pouco usado pelos membros em suas publicações. O terceiro tipo
mais utilizado em postagens foi: Imagem + legenda, o que tende a representar uma maior
interação dos participantes com postagens que se valem do recurso imagético para manifestar
ideias e opiniões. Esta diversidade de tipos de postagem nos deixa ver a amplitude de formas
de expressão que a CMC dispõe aos indivíduos.
Também decidimos verificar, segundo os tipos de postagem, os tipos de interações que
ocorriam com maior ou menor frequência após suas publicações. Chegamos ao seguinte
gráfico:

Gráfico 3: Relação entre o tipo de postagem e o tipo de interação
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Fonte: elaboração do autor

No primeiro momento é fácil percebermos que há uma relação entre o tipo de postagem
escolhido para apresentação do conteúdo com o número, e forma, de interações que este motiva.
É importante registrar que a contagem das IR se deu sobre a postagem principal, não sendo
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consideradas interações de anuência do tipo curtir nos comentários caracterizados como IM.
Esta relação tende a fazer mais sentido quando a confrontamos com os temas destas postagens,
ato que realizaremos na sequência.
Ao realizarmos a categorização dos temas analisados nesta pesquisa pudemos alcançar
um nível bastante apurado de entendimento sobre a dinâmica da comunidade. Ao classificarmos
as 724 postagens em 14 temas capazes de abarcar a significação dos conteúdos disponibilizados
pelos participantes, conseguimos obter um perfil do grupo e assim orientar nosso olhar para as
formas como a cidadania ocupa espaço dentro deste contexto virtual.
Aqui apresentamos as 14 categorias temáticas com a devida descrição dos assuntos que
cada uma abarca, bem como o número de postagens que receberam:
Gráfico 4: Distribuição dos temas das postagens

6

7

10

34

51
24

15

12

47

16

13

99

103

305

DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS

Fonte: elaboração do autor



Atividade acadêmica: esta categoria reúne todas as postagens referentes ao
cotidiano da instiuição UFG e as interações entre os membros que versam sobre
questões próprias dos alunos, ou aspirantes a alunos, da universidade. Troca de
informaçõe referentes ao funcionamento da instituição, seus departamentos e
cursos, atividade estudantis, cursos, palestras, eventos e pesquisas de âmbito
acadêmico. Ações das atléticas, centros acadêmicos e demais grupos formados
por alunos e professores da universidade. Também reuniu postagens contendo
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críticas à universidade, aos cursos e professores, bem como ao comportamento
de alguns alunos. Pudemos verificar muitas interações entre veteranos e calouros
e várias peças de teor humorísitico e zombeteiro.


Comportamento social: reúne postagens com teor crítico ao comportamento
individual e/ou coletivo dentro da sociedade. Também é alvo destas postagens o
comportamento online e a relação entre a mídia e a sociedade. Ainda faz parte
desta categoria uma postagem sobre um senhor que vende algodão doce pelas
ruas de Goiânia, peça que apresenta teor crítica àqueles que não buscam meios
de se autosustentarem através do trabalho.



Cultura: abrange a divulgação de mostras artísticas, matérias com conteúdo
voltado à literatura, música e artes. Também surgiram postagens com críticas
sobre a lei Rouanet e sua aplicação em um projeto específico.



Educação: este tema mereceu 47 postagens durante o período de coleta.
Escolhido para reunir materiais que aludiam aos processos pedagógicos, atuação
de instituições educacionais, manifestação de entidades que atuam no campo da
educação, esta categoria foi, praticamente, monopolizada por um único assunto:
a intenção do governo de Goiás em passar a gestão das escolas estaduais para
Organizações Sociais (OSs). Outro fato interessante desta categoria é que
aproximadamente 70% das postagens são responsabilidade de 4 a 5 perfis.



Espaço Público: referente às publicações que tratam da cidade enqunto local de
convívio, problemáticas do transporte coletivo e do processo de urbanização das
cidades.



Ideologia: Inicialmente é preciso que definamos a palavra que nomina esta
categoria. Aqui adotamos duas definições de Bobbio et al para o termo:

No seu significado fraco, Ideologia designa o genus, ou a species
diversamente definida, dos sistemas de crenças políticas: um conjunto de
idéias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar
os comportamentos políticos coletivos. O significado forte tem origem no
conceito de Ideologia de Marx, entendido como falsa consciência das relações
de domínio entre as classes, e se diferencia claramente do primeiro porque
mantém, no próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alterada
pelos vários autores, a noção da falsidade: a Ideologia é uma crença falsa.
(BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 585)
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Esta categoria reúne postagens com conteúdos influenciados pelos pensamentos
políticos de Direita e Esquerda26, e também discussões sobre o Feminismo27.


Indeterminado: abrange postagens sem contexto, incapazes de serem
adicionadas às outras categorias aqui apresentadas.



Manifestação Social: o segundo tema com o maior número de postagens reúne
publicações sobre mobilizações, ocupações, repressão policial durante atos de
protesto, protestos de rua e também online, falas do governo do estado e
entidades de classe. Este tema foi também monopolizado, basicamente, pelas
ocupações protagonizadas por movimentos contrários à implantação das OSs na
gestão educacional do Estado de Goiás. Postagens sobre as ações dos grupos
sociais, reação das forças policiais, falas da governadoria e Ministério Público
Estadual. Também observamos poucos perfis como responsáveis pelo maior
número de posts.



Política: crítias a atores políticos (mandatários), falas de parlamentares, críticas
ao sistema político brasileiro e opiniões quanto aos governos estadual e federal.



Preconceito: denúncias e conscientizações sobre o preconceito de raça, gênero
e orientação sexual. Não ocorreu alguma demostração preconceituosa por parte
dos membros, mas todas as postagens tratavam o tema como algo a ser
combatido.



Propaganda: peças de auto promoção, comercialização de alimentos, festas,
livros, empresas de recursos humanos, produtos vendidos pelas atléticas e
pacotes de turismo.



Saúde: campanhas de combate à dengue e demais doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti. Divulgação de locais de atendimento psiquiátrico,
orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, e cuidados clínicos dentro
das faculdades da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. Também
surgiu um post sobre aborto, que por falta de direcionamento da parte do membro
que o postou, o adotamos como problema de saúde pública ao observarmos o
teor da peça.

“Direita” e “esquerda” não são conceitos absolutos. São conceitos relativos. Não são conceitos substantivos ou
ontológicos. Não são qualidades intrínsecas ao universo político. São lugares do “espaço político”. Representam
uma determinada topologia política: “não se é de direita ou de esquerda no mesmo sentido em que se diz que se é
‘comunista’, ‘liberal’ ou ‘católico’. Em outros termos, direita e esquerda não são palavras que designam conteúdos
fixados de uma vez para sempre”. (BOBBIO, 1995, p. 91-92)
27
Feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation, and oppression. (HOOKS, 2000, p. 7)
26
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Solidariedade: um tema que caracterizou sobremaneira o comportamento do
grupo em relação ao seu status de comunidade. Divulgações sobre demandas de
doação de sangue, recursos e alimentos para pessoas necessitadas. Apresentação
de animais resgatados pelos participantes e disponíveis para adoção. E, em nível
de subcategoria, um grande número de postagens sobre “achados e perdidos”.



Violência: registros de agressões a estudantes (fora do contexto das
manifestações sociais), dicas de segurança e informativos sobre a criminalidade
em alta no estado.

Após o detalhamento das categorias analisadas nesta pesquisa, decidimos aqui expor
dois gráficos representando os tipos de interação ocorrida em cada um dos temas. Neste
primeiro momento observamos as intensidades das interações reativas e mútuas realizadas pelos
membros do grupo durante as semanas de coleta. É importante lembrarmos que estas postagens
ocorreram dentro de um contexto social acalorado, onde a agenda da mídia tradicional
repercutia determinados assuntos, principalmente sobre as OSs na educação e as manifestações
sociais contrárias a esta iniciativa do governo do estado, o que possivelmente tenha influenciado
no comportamento dos participantes em suas interações dentro da comunidade virtual.
Seguem os gráficos sobre interações reativas e mútuas divididas entre os temas
categorizados:

Gráfico 5: Interações Reativas por Tema

Fonte: elaboração do autor

720

899

128

439

322

1393

2754
266

393

291

104

439

2261

12570

TEMA - IR

99

Gráfico 6: Interações Mútuas por Tema
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Na representação gráfica das interações reativas verificamos um número bastante
expressivo no tema: atividade acadêmica, 12.570 interações. Também nos outros temas
podemos perceber um número sempre consideravelmente superior às interações mútuas. É
importante salientar que este fato pode estar ligado à característica do meio em que ocorrem, a
página do sítio Facebook, mas também com a significação atribuída pelos leitores da mensagem
ao conteúdo postado. Primo nos diz que “as interações reativas dependem de uma delimitação
prévia das trocas possíveis e a disposição antecipada das alternativas viáveis de entrada e saída”
(2011, p. 121-122). Os botões “curtir” e “compartilhar” estão disponíveis em todas as
publicações feitas no grupo, e também são de uso comum para os participantes em interações
realizadas em outras páginas desta rede social, o que por si pode tendenciar o comportamento.
Além disto, a possibilidade de ocorrer algo inesperado, como uma reprimenda ou uma
contestação da opinião dada, tende a ser menor nas IRs. Primo (2011) reforça este fato ao dizer
que nas reações mútuas as interações não estão pré-prontas, mas vão sendo criadas durante a
própria interação, sendo assim, a possibilidade de evitar um debate para o qual a pessoa não
está disposta, talvez, responda o porquê de tal diferença numérica.
Sobre às postagens classificadas como atividade acadêmica e sua superioridade em
quantidade de interações em relação aos outros temas, é possível que ocorra por ser esta uma
categoria que se encarrega das relações cotidianas entre os membros.
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Também podemos perceber que nas categorias manifestação social, preconceito e
propaganda, o percentual de interações mútuas em relação às reativas é superior à média geral.
Possivelmente, nas duas primeiras, por apresentarem características mais polêmicas e emotivas,
além de solicitarem reiteradas vezes a atuação dos leitores, estas tenham alcançado maior
engajamento. Sobre esta relação é importante retornar a Primo (2011, p. 107), quando diz que:
“Enfim, quer-se aqui salientar o caráter recursivo das interações mútuas, onde cada ação retorna
sobre a relação, movendo e transformando tanto o próprio relacionamento quanto os
interagentes (impactados por ela) ”. Estas categorias apresentam postagens com forte impacto
social, o que gera em si debates e posicionamentos que, como são construídos e reconstruídos
durante as interações, produzem, possivelmente, um quantitativo maior de contatos. Quanto à
categoria destinada à propaganda, acreditamos que a própria relação de consumo tenha se
encarregado de motivar mais interações mútuas do tipo conversação negocial e/ou informativa,
ao invés de simples gestos de anuência representados pelos botões curtir e compartilhar.
Apesar de receber mais IMs do que IRs, a categoria Propaganda, alinhada com a
categoria Indiferente, está entre aquelas com maior número de publicações com ausência de
interação. Acreditamos que por tratarem de assuntos descontextualizados, no caso da categoria
Indiferente, ou por apresentar produtos que não interessavam aos participantes, no caso do tema
propaganda, ocorreram estes índices de não reatividade.

Gráfico 7: Ausência de interação por tema
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Em linhas gerais pudemos perceber que mais de 12% das postagens feitas no período
da coleta não despertaram algum interesse, ao menos em nível de desencadear alguma ação dos
participantes sobre elas.
A não interação, a nosso ver, também pode ser ocasionada, como no caso já comentado
sobre parte das interações reativas, pela ausência de significação do grupo sobre o indivíduo
que postou o conteúdo, o que demonstraria o não reconhecimento de sua relevância dentro da
comunidade. Se é aceitável, segundo Recuero (2009), que os indivíduos busquem notoriedade
na rede para serem aceitos pelos grupos, também podemos considerar que a ausência deste
reconhecimento pode gerar algum tipo de ostracismo e assim influenciar na falta de interação
entre alguns participantes e os demais.

Gráfico 8: Ausência de interações total
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3.2.4 – A cidadania dentro grupo UFG.

O objetivo central desta dissertação é verificar a existência de algum debate sobre
cidadania realizado dentro da comunidade virtual UFG. No primeiro capítulo desta pesquisa
trouxemos conceitos que parametrizam algumas significações do tema, o que, a partir daqui,
vamos retomar a fim de analisar, não apenas semanticamente, mas em nível de significado e
comportamento, como este grupo interage em prol da cidadania.
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Após percorrermos, amparados nas metodologias escolhidas e apresentadas
anteriormente, todo caminho que nos levou a passar uma estadia imersos no grupo público
UFG, onde acompanhamos as publicações realizadas por seus membros e observamos a
dinâmica de suas interações, as temáticas debatidas, as posturas de alguns participantes frente
ao embate de ideias, as reações e contestações diante de comportamentos dos próprios
indivíduos, chegamos ao ponto de afirmar que o grupo público UFG definitivamente pode ser
reconhecido como uma comunidade virtual aos moldes do que defende Kozinets (2014). Vale
lembrar que durante este período mantivemos os olhos abertos para as comunicações
contextuais oferecidas pela mídia tradicional a fim de compreendermos do que se falava dentro
da comunidade.
Ainda assim não podemos perder de vistas o fato de que o ambiente virtual, analisado
nesta pesquisa, serve principalmente como espaço de comunicação e interação, e que não
determina exclusivamente, em nível de produção, ação e reação, nos seus membros as condutas
que levarão a cabo em suas relações online e offline.
Percebemos durante o estudo netnográfico que a comunidade virtual observada está
fundada na pluralidade de ideias. A mesma reúne indivíduo de várias áreas de formação,
diferentes classes sociais e econômicas, correntes religiosas e ideológicas. Em nível
quantitativo, com mais de 23 mil membros, este grupo corresponderia a uma cidade maior do
que 79% dos municípios goianos28. Pudemos verificar, também, que pertencem ao grupo
indivíduos oriundos e/ou residentes em vários municípios, o que reforça a perspectiva de
“desterritorialidade” das relações online citada por Levy (1999) e como, indiferentes às
distâncias espaciais, os membros podiam interagir simultaneamente sobre os conteúdos
partilhados no grupo. Fatos, eventos, problemas, demandas, curiosidades, críticas, tudo podia
ser trabalhado pelos participantes da comunidade, independente de existência de fisicalidade
ou não em suas interações cotidianas.
Funcionando como uma comunidade, o grupo virtual UFG reproduziu em vários
momentos, de acordo com nossa análise, comportamentos comuns aos grupos offline. A que se
pese a interferência do meio em que as interações ocorriam, o processo comunicacional correu,
em muitos momentos, como corre nas relações onde há proximidade tátil entre os interagentes.
Os debates surgiam e seguiam como seguem nas relações offline, chegando, virtualmente, às

28

Dados
IBGE
2010.
Disponível
http://cidades.ibge.gov.br/download/mapa_e_municipios.php?lang=&uf=go. Acessado em 13/04/2016.

em:
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vias de fato. O que neste caso podemos considerar tais ações mais extremadas como bloqueios,
denúncias e ofensas verbais entre os participantes.
Enquanto comunidade, isto era por nós esperado, o grupo trouxe para o debate uma
infinidade de assuntos. Após as duas semanas de coleta, como já apresentado, nos foi possível
clusterizar estes assuntos em 14 categorias temáticas, algumas facilmente identificáveis como
pertinentes ao debate sobre cidadania: educação, saúde, violência (segurança), manifestação
social, preconceito, política, cultura e espaço público. Pertinentes principalmente se
retomarmos os conceitos trazidos por Marshall (1967), Carvalho (2002) e Meksenas (2002),
que apontam uma cidadania baseada em direitos e deveres estabelecidos e garantidos pelo
Estado. Também podemos recorrer à Cortina (2005) quando fala da participação ativa dos
cidadãos, aqui representada, mais enfaticamente, pela categoria: manifestações sociais.
Além destas, como salientamos que não nos ateríamos à semântica para verificar a
existência de indícios de que o grupo interagia em prol do tema cidadania, existem algumas
categorias que nos permitiram, de fato, observar um comportamento cidadão nos participantes.
Uma delas foi categorizada como “solidariedade”, onde os membros partilhavam e apoiavam
causas sociais, e, principalmente, onde demonstravam interesse em ajudar outros indivíduos
que por ventura haviam perdido algum objeto ou documento importante, ou onde criavam
campanhas para adoção de animais abandonados. Tais ações nos colocam a pensar na existência
de empatia entre os membros, de reconhecimento, como sugere Carvalho (2002) e Cortina
(2005).
Além destas categorias, pudemos verificar em “atividade acadêmica” a existência de
muitas interações onde o interesse era o estabelecimento de contatos entre membros que
partilhavam contexto semelhantes como mesmo curso acadêmico, mesma cidade, necessidades
como moradia, deslocamento e informações, entre outras. O grupo, em muitos momentos,
transparecia preocupação com a manutenção do bem-estar de seus participantes, com a
manutenção do próprio grupo e com o fortalecimento, ainda que em subgrupos, das relações
entre seus pares. Tais comportamentos nos lembram da

[...] necessidade, nas sociedades pós-industriais, de gerar entre seus
membros um tipo de identidade na qual se reconheçam e que os faça se
sentir pertencentes a elas, porque é evidente que esse tipo de sociedade
sofre de uma falta de adesão por parte dos cidadãos ao conjunto
comunidade, e sem essa adesão é impossível responder conjuntamente
aos desafios que se apresentam a todos. (CORTINA, 2005, p.18)
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Também a partir das postagens do grupo, sobre temas em que conseguimos identificar
o debate sobre questões atinentes à cidadania, nos foi possível verificar alguns conteúdos que
corroboram com a ideia de subcidadania aqui apresentada por Tuzzo (2014) e Souza (2012). A
reivindicação de direitos, a constatação da ausência de amparo do Estado e, também, a agressão
das forças coercitivas do Estado contra manifestantes que reivindicavam seus interesses e
expunham suas opiniões, nos evidenciou tal ausência de cidadania. Na categoria “preconceito”,
com suas postagens denunciando e criticando comportamentos racistas e homofóbicos, tivemos
reforçada a ideia de que alguns participantes - por vivenciarem eles próprios ou através de seus
círculos sociais situações de discriminação - percebem as desigualdades gritantes que ainda
acometem indivíduos e grupos, e assim acreditam na necessidade de expor e debater tais
questões a fim de combatê-las. Ainda sobre esta categoria, ela em si é capaz de reforçar e
evidenciar a questão da subcidadania.
Após uma análise sobre a viabilidade, e entendimento da não relevância desta ação,
decidimos não ocupar espaço nesta dissertação expondo toda seleção de postagens que
coletamos durante a pesquisa. A coleta resultou em 646 páginas (A4) contendo cópias das
publicações realizadas durante 14 dias. Além de tornar a reprodução e o arquivamento deste
trabalho desnecessariamente dispendiosos, a inclusão de todo material não se mostrou premente
para o entendimento do exposto nesta dissertação, nem mesmo para validação dos objetivos da
pesquisa. Sendo assim optamos por representar apenas as postagens que obtiveram os maiores
índices de interação, reativa e/ou mútua, a fim de exemplificar as categorias delimitadas.
Também decidimos que não seriam reproduzidas postagens de categorias que, efetivamente,
não estivessem relacionadas ao tema desta dissertação, a cidadania, independente destas terem
promovido a maior quantidade de interação dentro do grupo.
Como nosso objetivo era o de verificar a existência do debate sobre cidadania dentro do
grupo público UFG, os demais assuntos, a partir de agora, não mais serão relevados. O que não
nos faz desconsiderar, como já citado, o comportamento dos membros apresentados nas
interações sobre o tema “atividades acadêmicas” que, sem dúvidas, contribuiu para a
manutenção e consolidação do grupo enquanto comunidade. Infelizmente o descarte de
materiais e a objetividade na seleção daquilo que será exposto fazem parte indissociável da
função do pesquisador.
Dando sequência à análise ora proposta apresentamos abaixo as postagens que
obtiveram o maior número de interações reativas e mútuas, dentre todas as coletadas. Nas
interações do tipo mútuas serão apresentados até no máximo 12 interações por postagem, em
nível de ilustração, pois as mesmas não foram alvo desta análise. Seguem:
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Figura 9: Categoria temática Educação


IR: 641

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 10: Categoria temática: Educação


IM: 48

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 11: Categoria temática: Saúde


IR: 90

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 12: Categoria temática: Saúde


IM: 4

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 13: Categoria temática: Política


IR: 60129

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
29

Antes de prosseguirmos com a exposição das postagens é necessário fazermos um esclarecimento: o sítio
Facebook permite aos usuários desfazer ações que outrora realizaram, como curtidas e compartilhamentos, bem
como a edição ou exclusão de comentários. Sendo assim, podem haver pequenas diferenças numéricas entre as
quantidades analisadas e expressas nos gráficos anteriores, e nas imagens das postagens ora apresentadas, pelo
motivo de não terem ocorrido simultaneamente. Como pode ser percebido no caso da categoria “política” que, em
nossos arquivos conta com 601 interações reativas (coleta feita entre os dias 17 e 19/02) e atualmente apresenta
597 IR, segundo a captura da imagem realizada em 14/04/16. Outra situação que merece esclarecimento é quanto
às mudanças que ocorreram no sítio Facebook em 24/02/16, quando da inclusão de novos botões para interações
reativas. Lembramos que os mesmos não existiam quando dos momentos de coleta. (Fonte:
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/24/facebook-vai-alem-do-curtir-e-lanca-globalmentenovos-icones-de-emocoes.htm. Acessado em 14/04/16)
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Figura 14: Categoria temática: Política


IM: 33
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Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 15: Categoria temática: Manifestação social


IR: 405

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 16: Categoria temática: Manifestação Social


IM: 121

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 17: Categoria temática: Violência (Segurança)


IR: 582



IM: 167
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Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 18: Categoria temática: Espaço público


IR: 90



IM: 29
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Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 19: Categoria temática: Preconceito


IR: 138

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 20: Categoria temática: Preconceito


IM: 35
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Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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Figura 21: Categoria temática: Solidariedade


IR: 256



IM: 35

Fonte: www.facebook.com/groups/212571052165794/ (edição do autor)
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3.3 – Considerações sobre o Capítulo 3

Após a análise realizada sobre o material coletado, sua tabulação e confecção dos
gráficos ilustrativos, bem como a exposição das postagens com maior número de interações
reativas e mútuas, acreditamos ter conseguido expor melhor a dinâmica do grupo público UFG,
uma comunidade virtual que possui um intenso movimento de interação sobre assuntos bastante
variados, um agregado de perfis que correspondem a uma pluralidade de ideias e
posicionamentos intelectuais, políticos e ideológicos onde o confronto acaba por ser inevitável.
É importante lembrarmos que as categorias temáticas foram estabelecidas a fim de
viabilizar esta análise e, para tanto, foi necessária uma clusterização de temas, algumas vezes
sendo preciso relevar algumas peculiaridades de certas postagens a fim de que todas coubessem
adequadamente nas macro-categorias disponibilizadas.
Permitimo-nos considerar a comunidade analisada como “viva”, no que tange ao seu
constante movimento de expansão desde o início de nossa participação no grupo até o fim desta
pesquisa. Muitos membros foram, e continuam sendo, adicionados enquanto alguns outros
foram e são excluídos do grupo. As exclusões, realizadas apenas pelos administradores,
ocorreram geralmente mediante denúncias de mau comportamento do participante.
No decorrer da pesquisa foram, como dito anteriormente, estabelecidas regras de
conduta para os membros do grupo, fato evidenciado pelo momento em que foi elaborada uma
enquete a fim de se definir as eventuais normas que regeriam o grupo. Nos foi surpreendente o
momento em que um participante solicitou dos administradores uma atuação reguladora sobre
as postagens ali realizadas. Estes fatos nos inquietaram por mostrar uma representação clara
das teorias dos filósofos contratualistas Hobbes (1974) e Rousseau (2009), que afirmavam a
necessidade de um pacto social para a existência das comunidades. Além disto, uma solicitação
por mais tutela, dentro de um grupo onde grande parte dos seus membros está ligada a um
ambiente de estímulo à liberdade de expressão, nos soou paradoxal. Ainda que Carvalhais
afirme que “deste modo, ser cidadão é também aceitar um pacto de pertença comunitária e um
pacto de consenso (procedimental e formal), numa aliança com outros indivíduos” (2004, p.52),
quando o aumento da regulação é solicitado pelo indivíduo e não imposta pelas figuras de
autoridade dentro do grupo, há que se questionar em que direção a cidadania participativa de
que nos falava Cortina (2005) segue.
O fato de termos verificado uma grande margem de superioridade das IR em relação as
IM não foi surpresa, afinal partimos das falas de Recuero (2009) e Primo (2011) sobre a
intensidade e forma das participações dentro dos grupos virtuais. Seja em uma interação reativa,
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ou com a disposição de estabelecer uma relação mútua, as relações de comunicação estão
permeadas por uma série de variáveis, muitas já citadas nesta dissertação. E aqui deixamos uma
indagação: também não é desta forma que ocorrem as interações nos ambientes offline?
Neste terceiro capítulo pudemos confrontar boa parte da teoria apresentada nas fases
anteriores desta pesquisa com os reflexos do comportamento do grupo UFG, manifestado pelos
números aqui apresentados e pela observação do comportamento dos indivíduos através de suas
postagens, de suas disponibilidades em interagir por meio de botões pré-ordenados pelo sistema
ou pela construção de diálogos, embates e/ou manifestações de carinho e afeto para com outros
membros. A categoria “Atividades acadêmicas”, mesmo que não exemplificada com imagens,
foi relevante nesta observação das interações cotidianas sobre temas relacionados à
Universidade Federal de Goiás, ponto de ligação entre a maioria dos membros. Outra categoria
que nos impressionou positivamente foi a “Solidariedade”, onde verificamos um tipo de atuação
em prol da ajuda mútua e da prática do respeito ao bem alheio e/ou às necessidades de outrem.
Sobre a questão do “bem alheio”, isto foi verificado por meio de uma subcategoria nominada
como “achados e perdidos” e que, posteriormente, foi incorporada à macro categoria
Solidariedade.
Em nível de opção metodológica nos foi necessário adaptar algumas postagens para
possibilitar uma melhor forma de representação gráfica das mesmas. Outro ponto que recebeu
modificação em relação ao pensado inicialmente durante a elaboração deste projeto de pesquisa
foi a desistência da análise dos comentários feitos em nível de interação mútua, motivado pela
constatação, após a análise do material coletado, de que significativa parte das IM não tratavam
de reflexões, concordâncias ou discordâncias sobre o item publicado, mas eram apenas
marcações30 de outros membros, o que, na maioria das vezes, não contribuía para a continuidade
da interação. Ainda que alguns discursos manifestos em IMs sejam interessantes, não são,
também, sine qua non para a contemplação dos objetivos desta pesquisa.
Por fim, entendemos que as questões norteadoras desta dissertação foram
adequadamente respondidas com os resultados advindos das escolhas metodológicas realizadas,
e assim partimos para o último momento deste trabalho, as considerações finais.

30

Quando um participante adiciona o nome do perfil de outro membro a fim de que o mesmo receba uma
notificação sobre a postagem em que foi inscrito.
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Considerações Finais

Chegar a este ponto da dissertação é motivo de grande emoção devido ao sentimento de
angústia que acompanha a sensação do alcance de um objetivo. Não apenas a conclusão desta
pesquisa, que em nossa visão conseguiu responder às questões que lhe impulsionaram a
caminhada, mas pela finalização de mais uma etapa em nossa busca pelo crescimento intelectual
e pessoal, o mestrado. Afirmamos que em nenhum momento esta dissertação intencionou dar
cabo da complexidade dos assuntos aqui abordados, mas apenas se somar aos esforços
protagonizados por vários pesquisadores que se debruçam sobre o entendimento da relação
entre cidadania e tecnologias da informação e comunicação. Quanto ao sentimento de angústia,
este nos acomete devido à certeza de que o conhecimento adquirido durante este trabalho apenas
esclareceu o quanto ainda há por conhecer.
Outra constatação que se faz presente neste momento é da importância de continuarmos
estudando a relação entre comunicação e cidadania, tão evidenciada neste trabalho. Os
processos de interação, significação e reconhecimento dos indivíduos em sociedade passam
invariavelmente pela comunicação e, portanto, pela capacidade de manusear novas ferramentas
de veiculação da informação e interação, como a internet e suas mídias e redes sociais. Quando
partimos para a busca de um entendimento sobre cidadania, conscientemente fomos em direção
ao cidadão modelado pelas teorias ora pesquisadas. Mesmo sabendo que poderíamos não
reconhecer este cidadão modelo, utópico, dentre os membros da comunidade investigada,
acreditamos ser fundamental estabelecer um parâmetro para podermos perceber o quão distante
estamos dele. Sendo assim, não afirmamos que todos os indivíduos buscam um lugar de fala,
ou que desejam serem cidadãos ativos aos moldes de Cortina (2005), mas defendemos a
importância de oportunizar àqueles que quiserem os meios para o serem.
Com esta pesquisa, junto ao grupo público UFG, conseguimos verificar, respondendo à
primeira questão elencada entre os objetivos desta dissertação, que existe na comunidade virtual
inscrita nesta página do sítio Facebook um bom volume de interações sobre a temática da
cidadania. Quando analisamos as categorias estabelecidas para abarcar o grande volume de
postagens durante o período coletado, encontramos manifestações literais, bem como
simbólicas, sobre elementos reconhecidos pelas teorias da cidadania e, mais até, elementos
característicos da subcidadania aludida por Souza (2011) e Tuzzo (2014). Consideramos que
alguns assuntos primordiais para o desenvolvimento de uma cidadania plena não foram
abordados, ou o foram com baixa intensidade, como segurança e transporte que, nas poucas
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postagens que surgiram, não foram, a nosso ver, suficientes para tratar sobre assuntos tão
complexos e que impactam grande parte desta comunidade em seus ambientes offline.
Já respondendo à segunda questão que norteou esta pesquisa, quanto aos elementos da
cidadania mais facilmente evidenciados dentre as postagens, vimos publicações sobre questões
de saúde, segurança, educação e liberdade de manifestação individual e coletiva, elementos
característicos da cidadania clássica, atribuídos como direitos dos cidadãos e obrigações do
Estado. Também verificamos o debate político, onde o sistema e seus representantes eram
criticados e questionados pelos membros do grupo, outra demonstração de que reconhecem seu
direito político e se manifestam por ele. Podemos considerar que a própria existência do grupo,
em algum nível, sinaliza a busca pelo espaço de fala, pela interação social, ambas formas de
ação política.
Quanto à terceira questão, alvo desta investigação, que falava sobre a possibilidade de
extrapolamento do âmbito virtual para o offline quando assuntos referentes à cidadania eram
debatidos pelo grupo, em várias situações pudemos reconhecer esta atividade. A categoria
temática “manifestação social” é repositório de muitas tentativas de mobilização online para
ações offline. Como exemplo podemos citar postagens conclamando os membros do grupo a
participarem de eventos, mobilizações e até audiências jurídicas em favor de manifestantes,
entre eles um professor da instituição UFG. Também em publicações categorizadas como
“solidariedade”, onde se buscavam pessoas para adoção de animais abandonados, doadores de
sangue e recursos para necessitados, e ainda mediações para entrega de bens que foram perdidos
e achados por alunos da universidade, pudemos aferir o desdobramento das interações online
para contatos interpessoais no ambiente físico.
Retomando as falas de Kozinets (2014) e Primo (2011) sobre comunidades e a produção
de interações entre indivíduos, respectivamente, vemos que a ação comunicacional deste grupo
online acaba por reproduzir elementos que ocorrem no cotidiano dessas pessoas também fora
do ciberespaço. Não há dois mundos completamente distintos, mas, a nosso ver, uma extensão
do mundo offline, em nível de comunicação, que se conecta com o mundo virtual construído
no ciberuniverso, permitindo que os relacionamentos não se limitem mais à distância física
entre os interagentes.
Ao percebermos que o grupo apresenta algum nível de interesse em debater sobre
cidadania, e que neste debate também ocorrem fortes embates de opiniões, nos permitimos
afirmar que o grupo virtual UFG apresenta uma representação de certos comportamentos de
seus membros também em suas relações offline. Não se trata apenas, ao menos em relação à
parcela daqueles membros que se manifestaram de alguma forma durante as coletas, de perfis
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digitais que interagem e se comunicam de modo desinteressado ou desconectado de suas
atividades fora do ciberespaço. É fato que dentre os mais de 25 mil membros, número atualizado
durante a finalização da pesquisa (ainda que mantidos no corpo do trabalho os números
encontrados durantes as fases anteriores para reforçar a noção de expansão constante da
comunidade) nem todos interagem cotidianamente ou em algum momento. Grande parte dos
participantes desta comunidade se limita apenas a observar o desenrolar das interações alheias,
se mantendo silenciosos e apáticos em nível de interações, mas nem por isto isentos de serem
impactados pelos conteúdos ali veiculados.
É importante lembrar que esta pesquisa se dá por um recorte temporal no cotidiano do
grupo e, sendo assim, não podemos ser taxativos quanto ao tipo de debate que ali ocorre.
Acreditamos que, caso esta pesquisa fosse realizada em outro momento, ainda que com o
mesmo objetivo e usando os mesmos métodos, nossa percepção sobre o tipo de debate acerca
da cidadania que aflora dentro da comunidade poderia ser alterada.
Reforçamos durante a realização desta pesquisa a crença na importância das TICs para
o desenvolvimento das sociedades e para o melhor debate sobre cidadania. Muitas postagens
nos reafirmaram a importância de se ter um lugar de fala, ainda que restrito a um espaço virtual,
para que as pessoas possam manifestar suas opiniões, dúvidas, inseguranças ou as violações
que por ventura sofram em seus direitos. A exposição das fragilidades individuais em suas lutas
por reconhecimento, por acesso aos benefícios a cargo do Estado e a possibilidade de
arregimentar apoios que podem oferecer a sensação de integração são, a nosso ver, caraterísticas
próprias do mundo virtual, do ciberespaço, que ignora limitações geográficas para permitir o
encontro de indivíduos que não o poderiam realizar de forma presencial.
Desta feita acreditamos ser premente para a evolução social uma maior disponibilização
e acesso aos recursos da internet e das tecnologias da informação e comunicação. O livre
trânsito de informações e conteúdos, das mais diversas temáticas, deve ser garantido a todos
sob pena de jamais conseguirmos equalizar as gritantes diferenças sociais e econômicas que
geram, ainda hoje, questionamentos sobre o que é cidadania e como alcançá-la.
No entanto, também queremos usar este espaço para reforçar que jamais será a
tecnologia em si a garantidora de qualquer evolução social. Assim como o domínio dos
processos e meios de comunicação, em nível operacional, não garantem a evolução do senso
crítico e da capacidade argumentativa. Como dito no início desta pesquisa, a internet não é um
fim em si mesma.
Após verificarmos mais de 600 páginas contendo publicações e comentários sobre
diversos assuntos, nos ficou claro que o acesso à tecnologia, bem como a participação em um
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grupo social, não garante capacidade de interação em prol da evolução do contexto social. Sem
sombra de dúvidas, apesar de não termos quantificado nesta dissertação, o nível da maioria dos
comentários realizados em publicações inerentes ao tema pesquisado foi decepcionante. Não
apenas por constatarmos a forma zombeteira e irrelevante que muitos tratam assuntos tão caros
à manutenção do convívio social, mas por perceber naqueles que produziam algumas falas
dignas de serem relevadas um alto nível de radicalismo amparado no senso comum.
O volume de conteúdos disseminados diariamente na rede mundial de computadores é
brutal. É impossível a qualquer pessoa significar todo o material ao qual tem acesso durante seu
dia e isto pudemos constatar que afeta sobremaneira o modo como interagem em grupo. Através
da replicação de publicações capturadas na internet, sem uma devida checagem de fonte ou
ponderação sobre seu conteúdo, indivíduos entram em acalorados embates contra outros,
partindo de inverdades ou superficialidades absorvidas sem critério. Tal situação nos deixa clara
a necessidade de que, assim como se deve expandir o acesso, devem ser expandidos os
processos educacionais para o uso e compreensão dos media.
O grupo público UFG nos foi de grande valia na busca de entendimento sobre a
dinâmica das interações comunicacionais dentro de um grupo virtual. É claro que não podemos
jamais tomar o modelo desta comunidade como regra para qualquer outra, nem mesmo para
outras comunidades virtuais das quais os mesmos membros façam parte. O processo
comunicacional, em qualquer situação, sempre deverá ser visto contextualmente, seja online ou
offline.
Verificar a existência de algum nível de ocupação deste espaço com temas pertinentes
ao debate sobre cidadania também foi recompensador. Mesmo insatisfeitos com o nível
intelectual da maioria dos comentários acedidos, é inconteste o fato de que há entre os
participantes um tipo de abertura para as causas sociais, para os apelos em prol de demandas
que assolam indivíduos e grupos, e que também há aqueles dispostos a contribuir para a
evolução da comunidade, para um melhor proveito das interações ali realizadas, para que o
espaço virtual sirva também como um catalizador capaz de estimular o engajamento prático das
pessoas nas ações sociais, tirando-as da apatia e mera reatividade interacional em páginas
eletrônicas.
O grupo público UFG deve continuar em expansão, como durante a pesquisa
constatamos. A cada semestre mais estudantes ingressam na instituição UFG e buscam
participar desta comunidade, ainda que não sejam os únicos, a fim de obter informação e
interagir com outros membros. É fato que, como já ocorreu anteriormente, a comunidade em
determinada altura pode migrar para outro sítio de rede social, mas acreditamos, após verificar
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o tipo de envolvimento existente entre os integrantes, que esta comunidade virtual não tende a
desaparecer simplesmente, como ocorre com outros tipos de grupos que sobrevivem apenas
enquanto vive o motivo que os reúne. É certo que os participantes se renovam, alguns por
perderem o interesse no formato e/ou nos temas partilhados na página, ou também por serem
excluídos, já que as normas de conduta estabelecidas para os membros têm se enrijecido.
Ainda, ao fim da pesquisa, não podemos afirmar que, mesmo sabendo deste expediente
na manutenção de todos os tipos de grupos sociais, estamos tranquilos quanto à solicitação de
maior tutela dos administradores nas postagens do grupo, solicitada por um dos membros, nem
pela ideia recorrente de tornarem o grupo exclusivo para alunos da UFG. Não por achar que
não devem existir padrões de conduta que permitam evitar abusos e opressões de uns contra
outros, mas por perceber uma certa intolerância ao diferente, ao contraditório, fato este que nos
é bastante grave quando pensamos em sociedades plurais. Também não excluímos a valia de
uma comunidade formada só por alunos da instituição UFG, desde que em sua instauração este
critério já esteja posto. Entretanto, quando falamos de um grupo do tamanho do aqui analisado,
de uma cidade virtual que integra pessoas de vários matizes e origens, praticar tal acepção nesta
altura nos parece totalmente equivocado e empobrecedor para o próprio grupo.
Torcemos pela evolução e ampliação do Grupo Público UFG, torcemos para que os
debates sejam cada vez mais produtivos e os embates menos belicosos. Acreditamos que este
modelo de comunidade virtual pode contribuir muito com o crescimento pessoal de seus
membros, assim como acreditamos que as TICs podem ser utilizadas na luta pela
horizontalização da cidadania através da disseminação de conteúdos e interações que se prestem
a esclarecer e apoiar àqueles que ainda se encontram alijados de seus direitos, de
reconhecimento social e de um espaço de fala.
Não será o Facebook ou qualquer outro sítio, ou qualquer outra tecnologia, o
responsável por esta evolução, senão os indivíduos que se propuserem a lutar por mais
cidadania para si e para os outros, se dispondo a oportunizar interações em ambientes virtuais
e/ou físicos a fim de materializar o caminho para a elevação do subcidadão ao nível do cidadão
pleno e ativo capaz de tornar melhor a sociedade em que, de fato e de direito, vive.
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