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Se aliança dissipar
E sentença for só desamor

A tormenta aumentará
Quando uma comunidade viva

Insurrece o valor da paz
Endurecendo ternamente

Todo biit, byte, e tera
Será força bruta a navegar

Será nossa herança em terra!
Amanhecerá

De novo em nós
Amanhã, será?

Amanhecerá
De novo em nós
Amanhã, será?

O "post" é voz que vos libertará
Descendentes tantos insurgirão

A arma, o réu, o véu que cairá
Cravos e tulipas bombardeiam

Um jardim novo se levantará
O jasmim urge de um solo sem medo

O sol reclama no oriente
Brada a lua que ilumina

Rebelando orações e mentes
Amanhecerá

De novo em nós
Amanhã, será?

Amanhecerá
De novo em nós
Amanhã, será?

(Fernando Anitelli, 2011)



RESUMO

Atualmente, as redes sociais digitais, instituídas pelos Sites de Redes Sociais, são
um fenômeno da cultura contemporânea que promove e celebra a visibilidade como
um capital social a ser perseguido. A pesquisa foi elaborada com o objetivo principal
de analisar as estratégias e as ações docentes utilizadas por professores brasileiros
no Twitter, para a identificação da visibilidade mediada na rede. Quanto à relevância
deste  estudo,  é  importante  ressaltar  que o  trabalho contribuirá  para  a  produção
científica no campo do estudo das redes sociais, aproximando-o da educação. Trata-
se de um estudo qualitativo, descritivo e analítico, de cunho netnográfico, realizado
através de observação encoberta e análise de tweets de dez professores brasileiros
que possuem conta ativa no Twitter e interagem cotidianamente. A análise dos dados
coletados foi efetuada por meio da análise de tweets, apoiada na técnica de Análise
Textual Discursiva, a partir da criação de categorias que emergiram no período da
observação  encoberta  e  estruturaram  a  matriz  de  análise,  utilizando  como
referencial teórico a dimensão da cibercultura, na perspectiva da abordagem teórica
dos estudos sobre visibilidade como capital  social,  associada aos estudos sobre
redes sociais.  O argumento central  da tese  é que a visibilidade no Twitter é um
capital social forjado por meio das estratégias que os sujeitos instituem nos Sites de
Redes Sociais. Ser visível na rede indica uma valorização social preponderante na
cibercultura.  No  caso  de  docentes,  esse  valor  tem  uma  importância  singular,
considerando  que  estar  ativamente  na  rede,  opinando,  tecendo  considerações,
compartilhando,  constitui-se  ação  educativa  e  resulta  em  valorização  social  e
econômica. Optou-se por assumir as redes sociais digitais como redes de conexões
e interações humanas, que têm na internet um espaço que permite tornar essas
conexões visíveis e a defesa da visibilidade como capital social circulante nos Sites
de Redes Sociais  perseguido pelos  atores  sociais.  Buscou-se ainda identificar  e
interpretar  estratégias  de  visibilidade  utilizadas  pelos  professores  no  Twitter;
compreender  suas  apropriações  do  Twitter;  identificar  as  dimensões  e  tipos  de
capital social que são mobilizados a partir das interações dos professores no Twitter
e analisar as ações docentes a partir  de suas interações no Twitter.  Quanto aos
resultados,  verificou-se  que  a  visibilidade  mediada  no  Twitter  é  uma  forma  de
alcançar valorização social na dimensão docente, visto que alcançar visibilidade é
acumular alguns tipos de capital social, sendo, portanto, uma estratégia profissional.
Os dados também revelaram que as estratégias usadas para dar visibilidade às suas
ações docentes estão associadas ao tipo de perfil do professor, à audiência dele na
rede e às apropriações que ele faz do Twitter. Por fim, vale destacar ainda que os
dados  obtidos  não  são  generalizados  e  podem  ser  utilizados  em  discussões  e
debates que objetivem a ampliação do entendimento dos fenômenos da cibercultura
na educação.

Palavras-chave: Twitter; Visibilidade; Redes Sociais Digitais; Capital Social; Twitter:
Ação Docente.



ABSTRACT

The digital  social networks,  instituted  by Social  Networking  Sites are currently  a
phenomenon of contemporary culture that celebrates and promotes visibility as a
social capital to be pursued. The research work was conducted with the main goal of
analyzing strategies and actions used by Brazilian teachers on Twitter, in order to
identify mediated visibility on the network. Concerning the relevance of this study, it is
important  to  emphasize  that  the  research  work  will  contribute  to the  scientific
production in the field of Social Networks Studies approaching it to Education area. It
is a  qualitative,  descriptive  and  analytical study  by  netnographic character,
accomplished  through covert observation,  besides  analysis  of ten tweets from
Brazilian twitterer teachers who have active Twitter profile and interact on it daily. The
data  analysis was  accomplished by  analyzing tweets,  supported in the  Textual
Discourse Analysis Technique,  from the creation of categories that emerged during
the period of the  covert observation and structured the matrix analysis,  using the
dimension of cyberspace as theoretical background, from the view of the studies on
visibility while social capital theoretical approach associated with studies of social
networks. The core argument of the thesis is that visibility in Twitter is a social capital
forged by means of strategies that  subjects establish in Social  Networking Sites.
Being visible on the network indicates a dominant social value in cyberculture. In the
case of teachers,  this value has a particular importance, considering that they are
actively on  the  network,  opining,  commenting,  sharing,  so  it  constitutes  itself  in
educational action and results in social and economic value. It was chosen to take
the digital social networks as networks of human interactions and human connections
which  have  a  space on  the  internet  that  allows  one  to  make these  connections
visible.  Moreover,  it  defended  visibility  as  social  capital  that  flows  in  Social
Networking Sites, besides being followed by social actors. It was attempted to further
identify and interpret strategies of visibility used by teachers in Twitter;  understand
the appropriations of Twitter by teachers; identify the dimensions and kinds of social
capital which are mobilized from the interactions of twitterer teachers on Twitter and
analyze teaching actions based on interactions of teachers in Twitter. Regarding the
results, it was found that mediated visibility in Twitter is a way of achieving social
value in teaching dimension, since achieving visibility is to accumulate some kinds of
social  capital,  therefore this is a professional strategy. Data also showed that the
strategies used to give visibility to teaching practices are associated with the type of
teacher profile,  their audience in the network and their appropriations from  Twitter.
Finally, it is also worth noting that these data are not generalized and can be used in
discussions and debates that aim at increasing the understanding of the phenomena
of cyberculture in education.

Keywords: Twitter; Visibility; Digital Social Networks; Social Capital; Twitter: Teacher
Practices.
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“Pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos veem”.
(@Prof_Jubilut, 25 de janeiro de 2010)
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1 FOLLOW ME: MAPEAMENTO INICIAL

Ser visto! Estar visível! Ter notoriedade! Na cibercultura, estas ações são metas a serem

alcançadas, objetivos a serem atingidos no universo das redes sociais digitais. Holofotes

online.  Repercussões virais. Vitrines de si. Valorização social na internet. A visibilidade

nunca foi  algo tão palpável,  mensurável  e idealizado.  Na atual  cena mundial,  onde a

internet  é  a  seara  de  encontros,  processos  e  construções,  o  capital  que  circula  em

abundância é de natureza social. O capital que compreende atributos do convívio social,

como visibilidade, popularidade, reputação, é elemento de valorização social e construção

de  subjetividades  na  rede.  Todos  queremos  ser  vistos.  Construímos  estratégias  de

mediação e interação para se atingir o patamar do reconhecimento nos espaços sociais

virtuais pelos quais se circula. Na perspectiva da educação, esse contexto contempla,

além  dos  aspectos  ligados  ao  capital  social,  os  elementos  de  ação  dos  atores  do

processo educacional.

O tema central deste trabalho é a discussão e a análise das estratégias de visibilidade

construídas nos  Sites de Redes Sociais (SRS)1 por professores, no contexto das redes

sociais  na  internet,  especificamente  no  Twitter2,  como  espaço  de  ação  docente.  A

visibilidade, nesta pesquisa, é entendida como um capital social importante no contexto

da sociedade em rede, na era da conectividade. Se, antes do advento da internet, ser

visível dependia de mídias tradicionais como revistas, por exemplo, no cenário atual, a

internet permite que os sujeitos e suas ações estejam publicizados e visíveis em escala

mundial. O ato de exibir-se e tornar visíveis nossas práticas e opiniões cotidianamente

constitui-se  um  mecanismo  de  valorização  social  e  de  construção  do  próprio  sujeito

contemporâneo.

1.1 About: o contexto

A aproximação com a temática  desta  tese deu-se a partir  da  pesquisa  de mestrado,

realizada entre 2006 e 2008, sobre aprendizagem em rede no Orkut. Após o mestrado,

continuei  a  observação das usabilidades e  apropriações dos SRS,  especialmente,  na

1 Optou-se, neste trabalho, por utilizar o termo SRS em concordância com os estudos de Boyd e Ellison
(2007) e Recuero (2007; 2009). Tratar-se-á deste tema mais especificamente no capítulo 3.

2 Neste  trabalho,  optou-se  por  "aportuguesar"  apenas  as  derivações  do  termo  Twitter:  tuitar,  tuiteiros,
tuitosfera, retuitar. O termo Twitter, contudo, será utilizado com inicial maiúscula e na forma de escrita, sem
realces, bem como tweet, que indica as mensagens postadas no Twitter.
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dimensão das construções sociais, objetivando compreender os redimensionamentos das

práticas e dos elementos que constituem o sujeito a partir das interações mediadas por

computador.

No intuito de desenhar o contexto da pesquisa que proponho, visando a responder aos

questionamentos que a construção de uma problemática de investigação envolve, iniciei a

busca por pesquisas que tivessem como objeto ou locus de pesquisa os SRS no Brasil. O

recorte é explicado pelo fato de que o que interessa neste trabalho é o contexto brasileiro

de  usabilidade,  aplicações,  entendimentos  e  apropriações.  Esse  fato  não  descarta  a

utilização de pesquisas internacionais,  mas atua como um critério  para  realização do

estado da arte de pesquisas que tratem dos estudos sobre SRS e redes sociais digitais no

cenário brasileiro.

O primeiro procedimento para delinear a pesquisa foi consultar um dos maiores bancos

de dados de pesquisas realizadas em programas de pós-graduação no Brasil, Banco de

Teses  e  Dissertações  da  Capes3,  visto  que,  a  priori,  interessam,  preferencialmente,

dissertações e teses que tenham como tema os SRS, buscando identificar o que já se

pesquisou sobre a temática da visibilidade em SRS, em especial no Twitter, bem como

identificar as pesquisas na área de educação.

O primeiro levantamento foi  feito considerando as dissertações e teses registradas no

banco de dados da CAPES, até agosto de 2012. Essa pesquisa identificou 141 (cento e

quarenta e um) trabalhos acadêmicos que têm como temática ou campo de pesquisa os

Sites de  Redes  Sociais  mais  acessados  no  Brasil:  Facebook,  Orkut  e  Twitter.  O

levantamento, inicialmente realizado de forma mais geral, teve o objetivo de perceber o

que vem sendo discutido e pesquisado, no Brasil, em relação às redes sociais digitais na

internet, conforme evidencia o quadro 1, na página seguinte.

3   Disponível em: <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>.
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Quadro 1 - Levantamento de teses e dissertações por área de conhecimento

ÁREAS DO CONHECIMENTO QUANTIDADE DE TESES E
DISSERTAÇÕES

COMUNICAÇÃO 39

PSICOLOGIA 6

LINGUÍSTICA 17

EDUCAÇÃO 23

ADMINISTRAÇÃO 5

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 17

ANTROPOLOGIA 3

ARTES 4

ENGENHARIAS 6

LETRAS 5

MODELAGEM COMPUTACIONAL 1

SOCIOLOGIA 3

CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 1

INTERDISCIPLINAR 5

DESENHO 1

CIÊNCIAS SOCIAIS 1

INFORMÁTICA 2

MULTIDISCIPLINAR 1

EDUCAÇÃO FÍSICA 1
                             Fonte: Capes

O volume de pesquisas envolvendo os Sites de Redes Sociais indica a importância que

esses espaços de interação social têm no cenário contemporâneo e apontou, também,

que a temática é objeto de estudo nas mais diversas áreas. Contudo, apenas 21 (vinte e

uma) são pesquisas de doutorado. A maior parte das pesquisas apresenta como objeto ou

locus de investigação o Facebook ou o Orkut, apenas 4 (quatro) dissertações discutem o

Twitter  e  nenhuma  dessas  quatro  é  da  área  de  educação.  As  pesquisas  tratam  de

aspectos da comunicação, linguística e da usabilidade das mídias para deficientes, como

apresenta o quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 - Dissertações com o Twitter como objeto ou locus

OBJETO AUTORIA ÁREA ANO

Verificação da usabilidade das interfaces de  Sites de
Rede  social,  Facebook  e  Twitter,  para  deficientes
visuais, a fim de propor e aprimorar recomendações
ara  a  construção  e  adaptação  de  interfaces  para
aplicações de mídias sociais.

Luís Henrique Rauber Interdisciplinar 2010

Compreensão  das  estratégias  utilizadas  pelo
jornalismo informativo com vistas a obter legitimação
institucional  por  meio  do  uso  das  mídias  sociais
digitais.

Luciana Menezes
Carvalho Comunicação  2010

Análise de novas palavras criadas no Twitter Marta de Oliveira
Silva Linguística 2010

Mapeamento  e  caracterização  da  circulação
jornalística no Twitter

Gabriela da Silva
Zago

Comunicação 2011

     Fonte: Própria/CAPES

O  levantamento  acima  indica  também  que,  em  relação  às  pesquisas  no  campo  da

educação, 80% estão voltadas à transposição do contexto escolar para os Sites de Redes

Sociais ou apropriação desses espaços, pedagogicamente. Essa observação sugere que

há poucos estudos voltados para discussão da nova esfera que a segunda geração da

Web, especialmente, no contexto dos Sites de Redes Sociais, estrutura, bem como das

apropriações e do capital social vinculado a esses espaços.

Assim, após a qualificação da tese,  indicações da banca e recorte  final  da pesquisa,

houve  a  necessidade  de  atualizar  o  estado  da  arte4,  enfatizando  duas  categorias

fundamentais  para  a  pesquisa:  Twitter,  como  SRS  utilizado  na  condição  de  lócus

específico ou elemento do objeto de pesquisa5; e visibilidade6, considerando que é esse

tipo de capital social que interessa ao presente estudo.

A partir  dos critérios supracitados, foram identificados 49 (quarenta e nove) trabalhos,

sendo 48 (quarenta e oito) dissertações e 1 (uma) tese. Destes, nenhum é de educação e

apenas dois têm como categorias teóricas, objetos de estudo, o Twitter e a discussão da

visibilidade na perspectiva da cibercultura.

4 Considerando que há apenas um trabalho com data de defesa de 2013 e nenhum de 2014, entendo que o
banco de teses e dissertações da CAPES pode não estar atualizado. Assim, considero os dados relativos
até o término da atualização, em março de 2014, que constam na tabela 2 do Apêndice.

5 Ao aplicar o filtro de Twitter como palavra-chave no banco de dados, aparecem muitas pesquisas. Mas,
ao analisar os resumos, percebi que o Twitter aparece muitas vezes para exemplificar um modelo da Web
3.0, dos  Sites de Redes Sociais ou como um canal de comunicação. Não é, portanto, significativo na
pesquisa. Esses trabalhos não foram considerados.

6  Considero apenas as pesquisas que discutem a visibilidade na dimensão da cibercultura.
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Assim, relacionada à educação, não identifiquei pesquisas que tratem das discussões em

torno  da  visibilidade  como  capital  social  no  Twitter.  As  pesquisas  que  tratam  das

apropriações  dos  SRS  e  de  capital  social,  ainda  que  em  número  menor,  estão

relacionadas  à  área  de  comunicação,  especialmente  jornalismo,  e  vinculadas  às

dimensões de circulação da informação.

Esse panorama indica que não existem pesquisas finalizadas no Brasil sobre a temática

aqui  proposta,  o  que  ratifica  a  importância,  validade  e  ineditismo  deste  estudo,

considerando o fenômeno da crescente tendência em tornar tudo visível: fatos, lugares,

pessoas.  Tal  fenômeno, associado à ação docente no Twitter  como um espaço e um

modo de valorização social do professor, é o objeto desta pesquisa.

1.2 What are you doing? A proposta de pesquisa

As redes sociais digitais instauram a era da colaboração, o uso de etiquetas (as tags), que

funcionam como filtro, o compartilhamento de conteúdos em tempo real e amplificam os

modos de interação e conexão entre os atores da rede, implicando, neste caso, maior

visibilidade. Quanto mais conectados forem os atores nos SRS, maior a chance de obter

informações  específicas  que  estejam  circulando,  bem  como  maior  o  alcance  das

informações e conteúdos que eles disponibilizam na rede. Assim, a visibilidade é um valor

por  si  só,  decorrente  da  presença  e  interação  do  ator  na  rede.  As  estratégias  para

alcançá-la no contexto dos SRS são inúmeras, além disso, ela também se desdobra em

outros valores.

Analisar  essas  estratégias  e  práticas,  então,  é  importante  para  que  se  possa

compreender,  de  maneira  mais  substancial,  os  próprios  SRS  e  suas  implicações  na

sociedade atual. O desejo e o ato de mostrar-se, de ser visto, reconhecido, não são frutos

da internet simplesmente, mas são potencializados e ampliados a partir da apropriação de

seus espaços pelos sujeitos que a constituem.

No caso desta pesquisa, o universo das práticas e estratégias de visibilidade, a partir das

apropriações dos SRS, é aquele construído por professores no Twitter, aqui denominados

professores tuiteiros, considerando as interações e ações docentes que desenvolvem a

partir  dessa mediação. Portanto, é intenção desta pesquisa analisar as estratégias de

visibilidade utilizadas por um grupo de professores, que têm como ponto de partida suas



26

interações e ações docentes no Twitter, levando em conta que o sujeito se constitui como

tal baseado nos valores que possui, difunde e almeja.

Nesse contexto de publicização e exibição na esfera pública que a internet se constituiu,

valores são associados às redes sociais. No caso desta pesquisa, os formados no Twitter,

e  apropriados,  de  forma  individual,  pelos  atores  da  rede,  no  caso,  professores.  A

apropriação de tais valores potencializa uma economia de capital social baseada neles,

levando em consideração o entendimento de que o capital social alude-se, sobretudo, às

conexões sociais.

A cotidiana espetacularização do sujeito é progressivamente associada aos espaços de

constituição e manutenção de redes sociais. O Twitter, rapidamente, passou a ser, para

milhares de pessoas, o espaço ideal para a exibição de si, de suas ações e construção de

visibilidade, indicando que as antigas fronteiras entre público e privado, entre anonimato e

celebridade, tão valorizadas na modernidade, se misturaram na cibercultura e que, de

certo modo, em um espaço como o Twitter,  parecem mesmo ter desaparecido. Assim

como ser popular na escola e no bairro pode ser considerado um valor a ser alcançado

pelos sujeitos,  ser  visível  na rede é um valor  importante e caro e que implica outros

capitais sociais. Tratando-se de professores, a visibilidade como capital  social  tem um

valor específico, visto que, estar ativamente e reconhecidamente na rede, prescinde de

ações específicas. 

O  problema da  pesquisa  -  quais  estratégias  e  ações  docentes  os  professores

tuiteiros constroem para alcançar visibilidade no Twitter? - possibilitou a formulação

de questões que norteiam a  investigação:  de  quais  maneiras  os  professores  tuiteiros

selecionados para a pesquisa se apropriam do Twitter? Quais as estratégias utilizadas

para  fazer  com  que  a  publicização  de  si  mesmo  ganhe  visibilidade  no  Twitter?  As

estratégias de visibilidade utilizadas pelos professores potencializam ações docentes no

Twitter?  Os  professores  constroem  estratégias  que  deem  visibilidade  às  suas  ações

docentes no Twitter? 

Definidos  o  problema  e  as  questões  norteadoras,  foi  possível  traçar  os  objetivos  da

pesquisa.
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Objetivo geral

Analisar  as  estratégias  e  as  ações docentes  utilizadas por  professores  brasileiros  no

Twitter, para a identificação da visibilidade mediada na rede.

Objetivos específicos

 Discutir o conceito de visibilidade a partir da relação com as redes               digitais;

 Analisar os tipos de capital social que circulam no Twitter;

 Compreender as apropriações do Twitter pelos professores;

 Identificar  e  interpretar  estratégias  de  visibilidade  utilizadas  pelos

professores no Twitter;

 Analisar  as  ações  docentes  a  partir  das  interações  dos  professores  no

Twitter.

A fim  de  garantir  que  os  objetivos  fossem  alcançados,  assim  como  respondidas  as

questões de pesquisa, construí um caminho metodológico que atendesse aos aspectos

do  objeto  da  pesquisa,  considerando  que  o  Twitter  constitui-se  como  locus da

investigação e é também instrumento para coleta de dados. Deste modo, a perspectiva

metodológica  precisa  dar  conta  dessa  díade  que  complexifica  o  desafio  de  realizar

pesquisa empírica no contexto das ciências humanas e sociais, dadas as subjetividades

dos processos humanos e sociais.

A opção metodológica é qualitativa, descritiva e analítica, de cunho netnográfico, com

observação sistemática, participante, utilizando a técnica de observação encoberta, “pois,

nesse tipo de observação, o pesquisador apenas observa o seu campo de estudo, sem

que os sujeitos observados saibam que estão sendo estudados” (LASTA E BARICHELLO,

2013, p.253) e a técnica de análise dos tweets, tendo como instrumento matriz de análise,

produzida a partir da observação e da pesquisa teórica que apontaram as categorias a

serem  analisadas.  Esses  dois  momentos  e  técnicas  de  investigação  apresentam  os

dados, e suas análises apontam para categorizações e definições do sujeito na rede e

das estratégias que ele utiliza em busca de visibilidade e valorização social.

Essa opção metodológica trata de análise descritiva e analítica resultante da investigação

de campo que estuda as culturas, espaços e estruturas online emergentes, mediadas por
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computador,  ou  comunicações via  internet,  quando todas as  etapas da pesquisa  são

metodologicamente  conduzidas  pelas  técnicas  da  antropologia  cultural,  agora

ressignificadas  pelos  artefatos  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  digital.

Nesta  pesquisa,  os  dados  netnográficos  observáveis  objetivam  delinear,  com  maior

riqueza de detalhes e interpretações, as construções sociais dos sujeitos.

A  escolha  dos  sujeitos  da  pesquisa  foi  feita  a  partir  da  imersão  no  Twitter  e  do

acompanhamento de perfis  considerando,  inicialmente,  as seguintes ações e critérios:

busca  por  hashtags  específicas  ligadas à  atividade docente,  como #amoserprofessor,

#souprofessor e #vidadeprofessor, visto que seu uso indica que os professores fazem

algum uso docente no Twitter; observação de perfis que se apresentam no Twitter como

professores; perfis que utilizem os termos “professor”, “professora”, “prof” no  username;

perfis  com  posts diários;  análise de atividade segundo o  Tweet Reach7,  considerando

aqueles  que  possuam  grau  de  exposição  superior  a  14  mil,  visto  que  se  buscam

professores potencialmente visíveis. Após esses filtros e a observação das interações dos

sujeitos, levando-se em conta que se fazia necessário um recorte significativo, mas viável

de  ser  observado  numa  proposta  qualitativa  de  análise,  selecionei  dez  professores

tuiteiros, que constituem o corpus de sujeitos desta pesquisa.

Com o corpus definido, realizei observação encoberta nos perfis dos professores tuiteiros

selecionados, sendo coletados tweets no período de cinco meses, de janeiro a maio de

2014, para compreender as estratégias de visibilidade e ações docentes no contexto das

subjetividades dos sujeitos. As análises dos tweets e dos contextos de interação foram

realizadas por meio de Análise Textual Discursiva.

Este trabalho, portanto, está dividido em seis capítulos. Após essa introdução,  Follow

me: mapeamento inicial, o segundo capítulo - Time Line: o processo metodológico -

apresenta os aportes metodológicos que sustentam a pesquisa, o Twitter como objeto e

locus de investigação, os sujeitos, os percursos e as técnicas de investigação e análises

utilizadas.

Visibilidade e redes sociais digitais: entre nós, links e conexões, o terceiro capítulo,

discute o conceito de visibilidade a partir  da relação com as mídias,  especialmente a

internet  e  as  redes  sociais  digitais.  Neste  capítulo,  são  apresentados  dois  pontos

importantes  para  o  trabalho:  a  discussão  da  visibilidade  mediada  e  as  redes  sociais
7 Disponível em: <http://tweetreach.com>.
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digitais, conceituando e marcando a diferença entre as redes e os Sites de Redes Sociais.

O quarto capítulo - Visibilidade no Twitter: conectividade e capital social -descreve e

analisa o Twitter como site de rede social com potencialidade conectiva, de construção,

de visibilidade mediada à luz da discussão do capital social.

Entre tweets, o quinto capítulo, discute as apropriações que o grupo de professores faz

do Twitter; analisa as ações docentes dos professores tuiteiros e as dimensões de capital

social que são mobilizadas nesses contextos. Também identifica e interpreta estratégias

de visibilidade utilizadas pelos professores no SRS.

#Unfollow: considerações finais: o sexto capítulo indica os pontos que a tese atingiu a

partir  da  problemática  apontada,  as  considerações e  aprendizados da  pesquisa  e  as

indicações de estudos futuros.

O argumento da tese é o de que a visibilidade no Twitter é um capital social forjado por

meio das estratégias que os sujeitos instituem no SRS. Ser visível na rede significa uma

valorização social preponderante na cibercultura. No caso de docentes, esse valor tem

uma importância singular, considerando que estar ativamente na rede - opinando, tecendo

considerações, compartilhando - constitui-se ação educativa.
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“Pesquisa sobre redes sociais mostra que 42% dos adultos online usam dois ou mais
redes, em 2003 www.pewinternet.org/2013/”

(@samadeu, 2 de março de 2014)

http://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-2013/
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2 TIMELINE: O PERCURSO METODOLÓGICO

Considero  que  um  dos  desafios  do  pesquisador  é  aventurar-se  no  conhecido

desconhecido, a fim de descobrir, desvelar o objeto, aquele que se refere aos aspectos

teóricos das categorias, situações, aspectos, dizeres e mais uma variada quantidade de

possibilidades investigativas. O conhecido (do conhecido desconhecido) é aquilo que se

sabe dos elementos que justificam a imersão. O desconhecido é o que efetiva a pesquisa:

o  que  se  quer  saber,  apreender,  compreender.  É,  portanto,  tornar  familiar  o  que  é

desconhecido, buscando tornar desconhecido o que lhe é familiar.

Nesse caminhar, trilhar um percurso bem elaborado, atribui-se segurança ao pesquisador

que,  munido  de  concepção  metodológica,  de  técnicas  específicas  e  instrumentos  de

investigação,  viaja  em  busca  de  solucionar  o  problema  e  detalhar  o  objeto  da

investigação.

O  objeto  desta  pesquisa  é  caro  quanto  aos  métodos  e  técnicas  necessários  para

investigá-lo, pois caminhar na seara da subjetividade, selecionar os sujeitos a partir de

perfis  na  rede,  escolher  as  técnicas  que  deem conta  de  analisar  os  rastros  onlines,

observar o locus virtual e aplicar o método carecem de implicação e imersão no contexto

e espaço da pesquisa, bem como de critérios bem delineados. Há ainda a dificuldade de

tratar  do  texto,  os  tweets,  que podem ser  editados,  excluídos ou reescritos por  seus

autores.

Paradoxalmente, contudo, ao tempo que esse contexto torna mais desafiador o trabalho

do  pesquisador,  “a  internet  coloca  o  mundo  social,  em  todo  seu  desarranjo  e

complexidade, na soleira da sua porta” (HALAVAIS, 2011, p.11). O autor considera, ainda,

que os métodos e teorias  científicos do século XX são relativamente  simplistas  para

atender às demandas e complexidades do cenário atual. Ou seja, é necessário rever,

ressignificar, reconstruir os processos metodológicos na cibercultura.

Para analisar as estratégias de visibilidade dos sujeitos no Twitter, é necessário interpretar

as  estratégias,  formas,  construtos  de dimensão social  e  subjetiva  que são ilustrados,

registrados por meio do texto, normalmente o texto escrito. Deste modo, no caminhar da

pesquisa, compreendo a necessidade de elaborar uma timeline que permita a construção

de inferências e produção de saber, associada às características do objeto de pesquisa.
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Ser ou estar visível na rede relaciona-se ao alcance e à importância dos rastros que os

sujeitos  deixam.  Considerando  o  alto  volume  de  informações,  mensagens,  signos  e

registros que se deixa diariamente na rede a cada acesso ou interação, e com o intuito de

responder  às  questões  a  que  esta  tese  se  propõe,  é  que  busco  mais  que  definir

conceitualmente métodos e técnicas de pesquisa, delimitar, delinear, desenhar o locus, os

sujeitos e os critérios de amostra, bem como apresentar as etapas, escolhas e modos de

construção e execução do percurso metodológico. Esse cuidado é importante para que se

possam  identificar  as  possibilidades  de  investigação  e  análises  mais  adequadas  ao

problema de pesquisa.

Assim, este capítulo está estruturado em duas seções. A primeira apresenta o  locus de

pesquisa, os sujeitos e etapas, a partir dos critérios de seleção das amostras para análise.

A segunda indica quais métodos e técnicas foram escolhidos para acompanhar os sujeitos

no Twitter e analisar suas interações.

2.1 Twitter, tuiteiros e tweets

Desenhar um mapa de análises em uma pesquisa não é tarefa das mais fáceis, visto que

é importante escolher bem e delimitar o espaço onde a análise será feita, os critérios

responsáveis por recortar a amostra para análise, considerando que essa amostra deve

ser significativa, pertinente e viável.

Assim,  na  trilha  da  construção  do  campo  de  pesquisa,  considero  os  três  limites  de

Fragoso, Recuero e Amaral (2010): espacial, temporal e relacional e as três esferas de

influência: analítica, ética e pessoal.

A esfera espacial se refere às questões de onde, quem e o quê estudar. No caso desta

pesquisa, o  onde se refere ao Twitter como  locus de investigação; os dez professores

tuiteiros selecionados constituem o  quem  e as estratégias de visibilidade e as ações

docentes são o quê.

O tempo gasto na pesquisa é o limite temporal. O limite temporal desta tese tem três

dimensões. A primeira considera a premissa de que o campo não se apresenta dissociado

da teoria, ou seja, esta pesquisa compreende o início do curso de doutorado em 2010 e o

fim, em 2014. A segunda dimensão é a da imersão no campo, iniciada em março de 2013
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e finalizada em maio de 2014, como período de construção de dados mais sistematizada,

observação  e  imersão  no  campo  empírico  da  pesquisa.  E,  por  último,  o  tempo

considerado para a seleção dos tweets a serem analisados, de janeiro a maio de 2014.

O meio digital é o limite relacional, o espaço do Twitter é o  locus de observação e os

tweets dos professores pesquisados, os elementos de análise. Vale salientar que todas as

técnicas de investigação, observação e coletas foram realizadas online.

A esfera analítica consiste nas escolhas teóricas e analíticas que delimitam a proposta de

pesquisa. Neste trabalho, o grupo de sujeitos em questão, os professores tuiteiros, foi

analisado na dimensão dos estudos da cibercultura, na perspectiva da abordagem teórica

dos estudos sobre visibilidade como capital social, associada aos estudos sobre redes

sociais, que constroem as relações para identificar e analisar as estratégias de visibilidade

e ações docentes utilizadas por esse grupo.

Com  o  objetivo  de  proteger  os  sujeitos  da  pesquisa,  a  esfera  ética  diz  respeito  às

decisões tomadas em razão da ética de pesquisa. Considerando que todos os sujeitos

investigados possuem contas no Twitter, de acesso ilimitado e sem restrição, não houve a

necessidade de omissão de suas identidades. No intuito de manter a coerência ética,

optou-se por printar8 os tweetts dos sujeitos.

A última esfera é a pessoal e se refere às dimensões da formação do pesquisador que

influenciam as escolhas da proposta de pesquisa. No caso desta pesquisa, trata-se de

uma  educadora,  num  programa  de  educação  e  com  histórico  de  investigação  dos

fenômenos culturais no contexto da cibercultura, considerando a importância do histórico

do pesquisador para essa escolha.

Neste sentido, o campo de pesquisa foi  construído com base nos entendimentos dos

limites e fronteiras em que a proposta de pesquisa está aportada. Vale ressaltar que, na

abordagem  e  no  caminho  metodológico  escolhidos  para  a  investigação  proposta,  a

observação e a narração dos dados são de fundamental importância, visto tratar-se de um

estudo de cunho netnográfico, o que implica saber ser, estar com e escrever. Essa tríade

8 Ação de tirar "print screen" da tela do computador, ou seja, capturar a imagem visível. Neste trabalho, os
tweets printados não possuem um padrão de imagem, nem tamanho, pois foram feitos de formas e
utilizando ferramentas diferentes, o que impossibilita a padronização. Assim, os tweets printados com a
ferramenta de extensão do navegador têm um formato diferente daqueles printados via Snapbird. Essa
diferença, contudo, é apenas estética e não causa prejuízo à coleta, análise e apresentação dos dados
de pesquisa.
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envolve  a  organização,  sistematização  e  análise  dos  dados,  de  forma  cuidadosa  e

detalhada.

Na perspectiva de Kozinets (2002), o primeiro pressuposto do estudo netnográfico é o

ingresso cultural. O que significa imersão no espaço de pesquisa, de forma efetiva. Esta

seria a etapa inicial  e essencial  para que a pesquisa pudesse ser realizada de forma

coerente.  Além  disso,  o  pesquisador  deve  ter  esclarecimento  sobre  o  objeto  de

investigação, para que possa direcionar, de maneira clara, as questões de pesquisa. É de

fundamental importância, mais do que conhecer os sujeitos, atentar para as interações

ocorridas nos espaços selecionados, visto que é necessário apreender dados, elementos

para a compreensão do objeto proposto.

Nesta etapa da pesquisa, muitos estudiosos da etnografia relatam a importância de diário

de campo. Neste trabalho, não utilizei tal recurso de forma separada, por considerar que o

próprio Twitter funciona como o registro do campo, em uma perspectiva reflexiva analítica,

como  pontua  Amaral  (2009).  Contudo,  utilizei  mapas  e  esquemas  que  representam,

desenham os registros encontrados durante a observação.

A etapa seguinte,  aliada à  pesquisa  bibliográfica,  consiste  na  coleta  de dados que o

pesquisador obtém diretamente das comunicações mediadas por computador, efetuadas

pelos sujeitos nos espaços online. Essa coleta foi feita por meio de observação encoberta,

quando o pesquisador apenas observa o seu campo de estudo (LASTA; BARRICHELLO,

2013). O objetivo desse acompanhamento foi observar os sujeitos e coletar as amostras

de análises.

Por último, procedeu-se à análise dos dados coletados durante a etapa anterior. Ou seja,

os tweets mais significativos à pesquisa foram printados, sistematizados e classificados

de acordo com as taxionomias escolhidas e matrizes de análises criadas para a referida

análise textual.

2.1.1 O locus e os atores da pesquisa

Nos últimos anos, alguns ambientes destacaram-se no cenário virtual e passaram a fazer

parte da vida e dos discursos das pessoas, nas conversas, nos escritórios, nas escolas.
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As redes sociais agora parecem girar em torno de espaços ou softwares como Instagram,

Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., e se estruturam, cada vez mais, a partir dos SRS. Em

virtude da extensão da internet, os usuários se reúnem em espaços menores, se forem

comparados com o universo de páginas, links e SRS que a internet possui, para interagir,

comunicar, aprender. Os conglomerados virtuais agregam milhares de usuários e os SRS

são os que mais acolhem e associam sujeitos online. Neste sentido, o Twitter é um dos

SRS  mais  populares  do  mundo  e  tem  o  Brasil  como  o  quinto  país  em  número  de

usuários9.

O Twitter tem oito anos (mas já vinha sendo pensado e idealizado, desde 2000, pelo

programador Jack Dorsey) e possui atualmente mais de duzentos e quarenta milhões de

usuários ativos10. Embora não seja a rede social digital com maior número de perfis na

atualidade, é a que mais cresceu em toda a história da internet, conforme aponta a figura

na página seguinte.

Figura 1 – Crescimento do Twitter

                    Fonte: Imasters11

Como  software,  o Twitter, tem características fáceis de serem consideradas. Pode ser

descrito como um  software de  microblogging (visto que é possível utilizar apenas 140

9 Estados Unidos, Japão, Indonésia e Reino Unido são os quatro países com maior número de usuários.
Disponível  em:  <http://www.otempo.com.br/interessa/brasil-%C3%A9-o-quinto-pa%C3%ADs-com-maior-
n%C3%BAmero-de-usu%C3%A1rios-ativos-no-twitter-1.749425>.

10 Disponível  em:  <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/03/twitter-faz-8-anos-microblogrevela-
numeros-sobre-o-brasil-e-o-mundo.html>.

11 Disponível  em:  <http://imasters.com.br/noticia/estudo-aponta-que-Twitter-e-a-plataforma-social-  com-maior-
crescimento-no-mundo/>. Acesso em: 07 mar. 2014.

http://imasters.com.br/noticia/estudo-aponta-que-twitter-e-a-plataforma-social-com-maior-crescimento-no-mundo/
http://imasters.com.br/noticia/estudo-aponta-que-twitter-e-a-plataforma-social-com-maior-crescimento-no-mundo/
http://imasters.com.br/noticia/estudo-aponta-que-twitter-e-a-plataforma-social-com-maior-crescimento-no-mundo/
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/03/twitter-faz-8-anos-microblogrevela-numeros-sobre-o-brasil-e-o-mundo.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/03/twitter-faz-8-anos-microblogrevela-numeros-sobre-o-brasil-e-o-mundo.html
http://www.otempo.com.br/interessa/brasil-%C3%A9-o-quinto-pa%C3%ADs-com-maior-n%C3%BAmero-de-usu%C3%A1rios-ativos-no-twitter-1.749425
http://www.otempo.com.br/interessa/brasil-%C3%A9-o-quinto-pa%C3%ADs-com-maior-n%C3%BAmero-de-usu%C3%A1rios-ativos-no-twitter-1.749425
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caracteres,  ou  seja,  algo  próximo a  um SMS),  baseado  em estrutura  assimétrica  de

contatos, no compartilhamento de links e na possibilidade de busca em tempo real.

O Twitter tem uma característica fundamental que o diferencia de todos os outros Sites de

Redes Sociais. Na totalidade das redes que antecedem o Twitter, “para que se estabeleça

uma  conexão  entre  duas  pessoas,  as  duas  devem  aceitar  o  vínculo.  Então,  se  o

Marquinhos encontra a Joaninha no Orkut, ela precisa aceitar o convite dele para que um

apareça na lista de contatos do outro” (SPYER et al., 2009, p. 14). O diferencial do Twitter,

então,  é  permitir  que  existam vínculos  unilaterais  entre  os  participantes.  Ao  escolher

“seguir” uma pessoa, o indivíduo passará a acompanhar as coisas que ela publicar, ao

passo que ela será notificada, por e-mail, que você a está acompanhando e decidirá se

quer seguir você também. Diferente, portanto, de sites como Orkut e Facebook, em que

os usuários só têm uma lista de contatos. No Twitter, há duas: uma com a relação das

pessoas que seguem o sujeito (seguidores/followers) e outra com aqueles que o sujeito

segue (following/seguidos) (SPYER et. al, 2009).

A  possibilidade  de  vínculos  unilaterais  é  um  dos  elementos  que  tornam  o  Twitter,

especificamente  para  este  trabalho,  um sistema complexo  adaptativo,  ou  seja,  é  um

processo emergente (JOHNSON, 2003), cujas características envolvem a falta de controle

centralizado imposto, a natureza autônoma dos usuários, a alta conectividade entre eles e

a causalidade em rede não linear de iguais que influenciam iguais.

O Twitter possui, assim, uma dinâmica única de interação social, visto que sua estrutura

de funcionalidade permite que uma ideia, uma opinião possam se espalhar de maneira

viral e instantânea. “A conectividade ‘always on’ é, de forma cada vez mais abrangente, o

fio invisível que se multiplica, entrelaçando consciências, espaços, perguntas, desejos”

(SANTAELLA E LEMOS, 2010, p. 55).

É nesse contexto de potencialidade, de funcionar como uma vitrine onde os sujeitos se

exibem,  interagem  e  utilizam  estratégias  para  alcançar  visibilidade,  popularidade  e

reputação, que o Twitter funciona como espaço fecundo para essa investigação.

Desse  modo,  é  necessário  um  corpus de  pesquisa  que  responda  à  metodologia

selecionada, em razão de atingir o objetivo proposto na investigação. O  corpus é uma

delimitação, normalmente arbitrária dos elementos escolhidos, que envolve quantidade de

sujeitos que validem a pesquisa e de dados possíveis de serem coletados e analisados.
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A escolha do  corpus de pesquisa, portanto, considerou a viabilidade, a necessidade de

análise qualitativa, e não quantitativa. A validade deste estudo não tem relação com a

quantidade de usuários que atendam a essas características, pois, não se objetiva criar

um padrão, estabelecer uma regra, mas analisar situações e contextos. Assim, a amostra

empírica da pesquisa é composta por um grupo de 10 (dez) professores, aqui chamados

de professores tuiteiros, por possuírem contas ativas no Twitter e fazerem uso cotidiano e

constante deste SRS.

Vale salientar que, nesta pesquisa, entendo tanto o professor, suas ações docentes, seu

conjunto de práticas e, até mesmo o processo de ensino-aprendizagem, como papéis,

ações e configurações que ultrapassam as paredes da sala de aula ou os muros da

escola. O contexto de docência nesta pesquisa é o que ocorre no Twitter a partir dos

perfis de professores. Com isso, não generalizo que apenas atores que se identificam no

Twitter como docentes, utilizem ações dessa natureza. Contudo, para fins de recorte e de

foco de pesquisa,  delimitei  serem as ações praticadas por atores que se apresentam

como docentes o foco deste estudo.

Para chegar até o grupo pesquisado, iniciei uma observação em perfis que pertenciam à

minha  rede  de  contatos,  objetivando  garimpar  dados,  informações,  sujeitos  com

relevância na rede. Associado a isso, foi feito um levantamento em diversos canais de

comunicação, como blogs, jornais, periódicos e portais de notícias que indicassem perfis

com  alta  visibilidade  no  Twitter,  ou  seja,  que  ali  se  destacassem  pelo  número  de

seguidores  e,  consequentemente,  de  potencial  alcance.  Esse  primeiro  grupo  de

observação e monitoramento era composto por sujeitos com relevância em redes com

menor grau de separação do meu perfil no Twitter.

Entendo,  contudo,  que  o  grupo  que  atendia  ao  primeiro  filtro  era  muito  extenso  e

composto  por  sujeitos  com  vínculos  muito  próximos  a  mim,  o  que  poderia  trazer

implicações  negativas  na  investigação.  Iniciei,  portanto,  a  busca  por  perfis  que

atendessem  aos  critérios  iniciais  de  ser  brasileiro,  atuar  como  docente,  ter  alta

conectividade (postagens cotidianas)  e  possuir  relevância  na  rede (representada  pelo

potencial de alcance dos tweets publicados), mas com filtros mais específicos:

 FILTRO 1: SISTEMA DE BUSCA DA INTERNET
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Utilizei  pesquisas  variadas  em  periódicos,  revistas  e  sites que  indicassem  matérias,

pesquisas,  notícias  envolvendo  professores  no  Twitter.  Nesta  busca,  identifiquei  alguns

perfis que podiam ser potenciais sujeitos de pesquisa. A figura 2, a seguir, exemplifica isso.

                                    Figura 2 – Manchete da Veja SP

               Fonte: Veja SP12

 FILTRO 2: SISTEMA DE BUSCA DO TWITTER

Via  Twitter,  utilizei  três  filtros  específicos,  com  vistas  a  selecionar  professores  que

atendessem aos critérios inicialmente elencados:

a.  Username:  o  primeiro  filtro  foi  a  busca  por  perfis  que  fizessem  uso  dos  termos

“professor”, “professora” ou “prof.” na composição do username do seu perfil no Twitter, o

que indicou milhares de contas desta natureza.

b. Descrição do perfil:  a posteriori, pesquisei  atores que apresentassem a função de

docente na descrição do perfil no Twitter.

            Figura 3 - Tela inicial de busca no Twitter utilizando os filtros a e b

                                    Fonte: Twitter13

12 Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/materia/professores-de-cursinho-fazem-sucesso-na-     internet>.
Acesso em: 05 dez. 2013.

13Acesso em: 10 dez. 2013.

http://vejasp.abril.com.br/materia/professores-de-cursinho-fazem-sucesso-na-%20%0D%20%20%20internet
http://vejasp.abril.com.br/materia/professores-de-cursinho-fazem-sucesso-na-%20%0D%20%20%20internet
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                Figura 4 - Tela inicial de busca no Twitter utilizando o filtro a

                       Fonte: Twitter14.

c. Hashtags específicas: por meio do sistema de busca do próprio Twitter, o terceiro filtro

utilizado foi buscar perfis que utilizassem hashtags  específicas ligadas à ação docente.

Utilizaram-se  três  hashtags  principais:  #amoserprofessor,  #souprofessor  e

#vidadeprofessor. Compreendo que tais hashtags indicam o perfil de docente e que esses

professores fazem algum uso desta natureza no Twitter.

                     Figura 5 - Tela inicial de busca no Twitter utilizando o filtro c

                               Fonte: Twitter15.

 FILTRO QUANTITATIVO

O volume de docentes que apareciam nas pesquisas com os filtros dos sistemas de

busca da internet e do Twitter era muito grande, considerando a natureza qualitativa da

pesquisa e o tempo para coletar e analisar os tweets. O primeiro filtro quantitativo foi o de

14 Acesso em: 10 dez. 2013.
15 Acesso em: 10 dez. 2013.
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número de seguidores.  Estabeleci,  portanto,  aleatoriamente,  que seriam considerados

apenas perfis com mais de 5 mil seguidores para analisar a relevância no Twitter.

O que chamo aqui de análise de relevância no Twitter leva em conta duas perspectivas: o

nível de exposição no Twitter e a potencialidade de alcance dos tweets publicados dentro

do  sistema.  Assim,  utilizei  o  TweetReach16,  para  analisar  o  potencial  de  exposição  e

alcance dos sujeitos e usar um filtro que especificasse perfis que atendessem o critério de

relevância na rede.

                                     Figura 6 – Tela inicial do TweetReach

  

 

 Fonte: <http://tweetreach.com/>17

O TweetReach é uma ferramenta que mede o impacto dos tweets, analisa o alcance das

interações  dos  tuiteiros  e  cria  métricas  sociais  de  monitoramento.  A versão  gratuita

disponibiliza um relatório com dados básicos, mas essenciais para esta pesquisa, como o

alcance dos tweets, o nível de exposição e principais colaboradores dos perfis 18. Esses

níveis levam em consideração os seguidores dos perfis, os seguidores dos seguidores e

assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais populares forem os seguidores, mais longe

chegam as mensagens. Com fins de métrica para seleção dos sujeitos, estabeleci que o

nível mínimo de alcance estimado das mensagens e de exposição seria de 50 mil contas,

visto que esse valor corresponde a dez vezes a quantidade mínima de seguidores que o

professor tuiteiro deveria ter para ser potencialmente sujeito desta pesquisa.

16 Disponível em: <http://tweetreach.com>.
17  Acesso em: 17 dez. 2013.
18 Os relatórios dos sujeitos pesquisados encontram-se nos Anexos desta tese.

http://tweetreach.com/
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O último critério  quantitativo  e que registra  a  indicação de alta  conectividade é  o  de

postagens  dos  tweets.  Desse  modo,  os  professores  precisavam  tuitar  diariamente  e

possuir uma média de vinte tweets semanais. O número semanal de tweets é aleatório,

somente para fins de recorte.

Após  esses  filtros  e  a  observação  das  interações  de  vinte  sujeitos  previamente

selecionados, durante uma semana, levando em conta que era preciso um recorte  mais

significativo e viável de ser observado numa proposta qualitativa de análise, selecionei

dez professores tuiteiros, que constituem o corpus de sujeitos desta pesquisa.

                                           Figura 7 – Mapa dos atores da pesquisa

 

           Fonte: Própria.

Esses  indicadores  de  ação  conectiva  dos  professores,  atores  da  pesquisa,  são

importantes  para  a  indicação  de padrões,  tendências,  detalhes e  especificidades dos

hábitos  dos  docentes,  comportamentos  e  valores,  em  busca  da  identificação  das

estratégias que eles utilizam para atingir visibilidade no Twitter.

O quadro 3 a seguir  apresenta  os professores tuiteiros,  o  alcance estimado de seus

tweets e o nível de exposição, considerando a audiência desses sujeitos, formada pela

rede de seguidores, em primeiro nível, e a potencial audiência constituída pelas redes dos

seguidores dos seguidores e assim sucessivamente.
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Quadro 3 - Identificação do corpus da pesquisa5

PERFIL
ALCANCE ESTIMADO
(em número de contas

atingidas)

EXPOSIÇÃO
(relação tweets/seguidores)

@prof_erival 52.875 883.930

@madeiradez 58.945 455.630

@ENEMmateusprado 396.083 8.802.851

@professormazza 85.334 168.651

@profmarcoant 114.217 505.816

@samadeu 118.473 172.720

@Prof_Jubilut 207.805 2.261.635

@Prof_Adail 76.714 90.549

@MissMoura 54.769 62.228

@idegaspari 59.345 141.172

                        Fonte: TweetReach19

A observação encoberta foi realizada entre maio de 2013 e maio de 2014. Contudo, para

fins de coleta de dados e estudo específico,  utilizei  os primeiros meses de 2014:  de

janeiro a maio. Inicialmente, o período determinado foi de janeiro a abril, entretanto, como

a escrita ainda estava em curso e imersa no Twitter, levei em conta dados recentes de

maio de 2014. Essa observação foi feita de maneira aleatória e contínua, o que significa

dizer que, diariamente, foi feito o acompanhamento de perfis, mas não necessariamente

todos os perfis em todos os dias. Em SRS como o Twitter, as postagens podem ser em

grande número por dia, inclusive como continuação uma da outra. A dinamicidade e a

velocidade tornam o processo de coleta e análise dos dados mais complexo e, por isso,

exigem  etapas,  técnicas  e  instrumentos  bem  definidos.  Tratarei  das  escolhas

metodológicas a seguir.

2.2 Escolhas metodológicas

Parto do pressuposto de que, para fazer qualquer pesquisa em educação, é necessário

utilizar uma metodologia que possibilite ampla visão de diversas categorias que permeiam

esse  fenômeno  social  e  dinâmico.  Assim,  entendo  que  a  abordagem eminentemente

qualitativa é a única possibilidade para essa efetivação, pois delineia a complexidade do

objeto,  analisando  as  interações,  a  fim  de  compreender  os  processos  sociais  e  as

particularidades  dos  sujeitos  em  maior  nível  de  profundidade.  Com  a  abordagem

qualitativa,  pretendi  entender  detalhadamente  os  significados  e  as  características

19 Dados atualizados em maio de 2014.
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situacionais apresentados pelos sujeitos da pesquisa, em lugar da produção de conceitos

quantitativos e rígidos de suas características.

Para Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa tem como fonte de informações e

elementos o ambiente natural,  possuindo o investigador um papel  basilar.  Esclarecem

ainda que o pesquisador qualitativo frequenta os espaços de estudo por preocupar-se

com  o  contexto.  Ainda  assim,  estar  presente  regularmente  no  intuito  de  perceber  a

dinâmica  do  ambiente  escolhido  e  interagir  com os  elementos  daquele  espaço  é  de

fundamental  importância  para  desenhar  o  espaço  empírico,  bem como relacioná-lo  à

perspectiva teórica eleita.

[...] as acções podem ser melhor compreendidas quando são observadas
no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos
no contexto da história das instituições a que pertencem. Quando os dados
em causa são produzidos por sujeitos, como no caso de registros oficiais,
os investigadores querem saber como e em que circunstâncias é que eles
foram elaborados. Quais as circunstâncias históricas e movimentos de que
fazem parte? Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o
gesto do seu contexto é perder de vista o significado (BOGDAN; BIKLEN,
1994, p. 48).

O entendimento é de que a pesquisa qualitativa é descritiva, ou seja, os autores acima

afirmam que “os  dados recolhidos são em forma de palavras  ou imagens,  e  não de

números” (p. 48). Mais do que quantos sujeitos fazem isto ou aquilo, é preciso pensar por

que tais sujeitos agem de tal forma, visto que “os investigadores qualitativos interessam-

se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos” (BOGDAN;

BIKLEN, 1994, p. 49).

Desta forma, descrever  e  analisar  o objeto de estudo só é possível  à  medida que a

interação com o campo vai acontecendo. É no momento da coleta dos dados que as

hipóteses começam a ser tecidas. “O processo de análise de dados é como um funil: as

coisas estão abertas de início e vão-se tornando mais fechadas e específicas ao extremo”

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50).

Perceber a relação entre sujeitos, campo e pesquisador confere importância fundamental

ao  significado  em  uma  pesquisa  qualitativa.  Isso  significa  que,  neste  estudo,  é

interessante,  sobretudo,  analisar  as  estratégias  e  as  ações  docentes  utilizadas  por

professores brasileiros  no Twitter,  para  a  identificação da visibilidade forjada na rede.

Assim, um dos pontos principais é identificar os aspectos que os sujeitos ressaltam a
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partir  de  suas  publicações,  visto  que  a  investigação  sob  esse  ponto  esclarece  as

dinâmicas das situações vivenciadas.

A opção  metodológica,  como  técnica  e  método,  aproxima-se  da  etnografia,  método

oriundo da antropologia, que consiste na observação e compreensão das características

essenciais e singulares de culturas estruturalmente constituídas. Pode-se, assim, ser feita

uma apropriação desse conceito, de modo a aplicá-lo nas novas expressões culturais,

inclusive e, sobretudo, nas questões relativas à cibercultura.

Dessa maneira,  é  possível  realizar  investigações  no  ciberespaço utilizando,  de  forma

análoga, definições e aspectos desenhados para o estudo, a pesquisa das culturas em

espaços reais e concretos, ressignificando as noções de tempo e espaço sem, contudo,

desconsiderá-las, pois, mesmo que em formato diferente, tais noções não perdem sua

importância nessas pesquisas. Esta pesquisa é, portanto, qualitativa, descritiva, analítica,

de cunha netnográfico.

Considerando o contexto da pesquisa, a Etnografia Virtual ou Netnografia é o método

mais apropriado para sua realização. Trata-se, assim, de análise descritiva resultante da

investigação de campo que estuda as culturas, espaços e estruturas online emergentes,

mediadas por  computador,  ou comunicações via  internet,  quando todas as etapas da

investigação são metodologicamente conduzidas pelas técnicas da antropologia cultural,

agora  ressignificadas  pelos  artefatos  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação

digital.

É possível  ir  mais longe e sugerir  que nosso conhecimento da Internet
como um contexto cultural está intrinsecamente ligado com a aplicação da
etnografia. O método e o fenômeno definem o outro em um relacionamento
de mútua dependência.  O contexto  online  é definido como um contexto
cultural pela demonstração de que a etnografia pode ser aplicada a ele. Se
nós podemos confiar que a etnografia pode ser aplicada com sucesso em
contextos  online,  então  nós  podemos  ficar  seguros  de  que  estes  são,
realmente,  contextos culturais,  uma vez que a etnografia  é um método
para entender a cultura (HINE, 2005, p.8)20

Visto que a netnografia é baseada na análise, especialmente, de discursos textuais, é

preciso  aliar  à  técnica  de  análise  textual,  considerando  que  a  última  unidade  de

20 Tradução da autora para: “You can go further and suggest that our knowledge of the Internet as a cultural
context is intrinsically linked with the application of ethnography. The method and thephenomenon define
the other in a relationship of mutual dependence. The online context is defined as a cultural context by
demonstrating that ethnography can be applied to it.  If  we can be confident that ethnography can be
successfully applied in contexts online then we can rest assured that these are really cultural contexts,
since ethnography is a method to understand the culture (HINE, 2005, p. 8). 
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interpretação e análise é o comportamento, a interação, a ação entre os sujeitos, mais do

que a análise do próprio, pois o texto é uma ação intencional. Neste trabalho, foram feitas

a classificação e a análise de tweets no período de janeiro a maio de 2014. Para sua

realização,  foi  preciso  apropriar-me  das  propostas  de  procedimentos  utilizados  pela

análise textual discursiva como metodologia de análise de dados e informações de caráter

qualitativo,  com  a  finalidade  de  produzir  novas  compreensões  sobre  fenômenos  e

discursos.

A análise textual  discursiva,  culminando numa produção de metatextos,
pode ser descrita como um processo emergente de compreensão, que se
inicia com um movimento de desconstrução, em que os textos dos 'corpus'
são fragmentados e  desorganizados,  seguindo-se um processo intuitivo
auto-organizado  de  reconstrução,  com  emergência  de  novas
compreensões que, então, necessitam ser comunicadas e validadas, cada
vez com maior clareza, em forma de produções escritas. Esse conjunto de
movimentos  constitui  um exercício  de aprender  em que lançamos  mão
dadesordem e do caos para possibilitar a emergência de formas novas e
criativas  deentender  os  fenômenos  investigados  (MORAES;  GALIAZZI,
2011, p.41).

Ainda assim, nesta proposta de pesquisa, os dados netnográficos observáveis objetivam

delinear,  com  maior  riqueza  de  detalhes  e  interpretações,  as  interações,  ações  e

estratégias dos professores tuiteiros. Para isso, na coleta e sistematização dos dados,

utilizei duas técnicas: observação participante e análise dos tweets.

A observação  participante  foi  feita  de  forma encoberta,  levando-se  em conta  que  os

professores não tinham conhecimento de que estavam sendo observados. Essa opção

considerou que se deseja uma percepção mais pura possível, ou seja, observar e analisar

a  atuação  dos  professores  sem  nenhuma  mediação  de  pesquisa  que  pudesse

comprometer as interações e os dados construídos.

A análise dos tweets foi feita a partir dos princípios da análise textual discursiva, a partir

de  classificações,  categorizações  e  associações  com  taxionomias  e  tipologias  na

perspectiva dos estudos das redes sociais e do capital social.

2.2.1 Os estudos netnográficos no Twitter

A  etnografia  é  a  ciência  que  caracteriza  comportamentos  interpessoais,  produções

materiais,  crenças  e  instituições  de  um  coletivo  humano.  Consiste  em  método  de

pesquisa que abarca técnicas que possibilitam a observação subjetiva a partir de inserção
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em agregados sociais. Embora tenham nascimento na antropologia, os estudos de caráter

etnográfico hoje contemplam uma série de espaços de análise, muito, inclusive, por conta

do aumento significativo de ambientes forjados pelas tecnologias digitais da informação e

comunicação.  Nesse  sentido,  a  etnografia  encontra  na  cibercultura  outro  contexto  de

análise e investigação.

Fragoso, Recuero e Amaral (2010) fazem um estudo sobre as terminologias, conceitos e

distinções  que  envolvem  a  etnografia  no  ciberespaço:  netnografia,  etnografia  virtual,

etnografia digital, ciberantropologia, dentre outras. Não cabe neste trabalho discutir cada

um  desses  termos,  distinções  e  aproximações21.  Concordo  com  as  autoras  citadas

quando refletem, a partir de outros estudos, que, considerando as transformações que a

internet  sofreu  desde que a  discussão sobre os estudos etnográficos no ciberespaço

iniciou-se,  na  década  de  90,  pode-se  hoje  falar  de  etnografia,  levando  em  conta  a

necessidade de que as distinções das etapas de pesquisa (coleta de dados, observações

etc.) sejam descritas e problematizadas, fundamentando as distinções que envolvem o

online e o offline.

Contudo,  considerando  os  estudos  de  Hine  (2000)  e  Kozinets  (2002;  2010),  as

aproximações de seus conceitos, definições e interpretações, trato,  neste trabalho, da

netnografia ou etnografia virtual como metodologias similares. No intuito de utilizar uma

terminologia,  será  apreciada a abordagem metodológica desta  pesquisa  como estudo

netnográfico,  compreendendo  as  características  que  Hine  (2005)  estabelece  para  a

etnografia virtual e Kozinets (2002), para a netnografia.

O  princípio  etnográfico  consiste  em  imersão  no  universo  pesquisado  por  um  tempo

determinado,  considerando  as  relações  formadas  entre  os  sujeitos  pertencentes  aos

processos sociais do grupo investigado. Objetiva-se atribuir sentido aos sujeitos, quer seja

pela conjectura ou pela forma subentendida que os próprios sujeitos dão sentido às suas

vidas (HINE, 2005).

Desde  o  estabelecimento  da  internet  como  meio  de  comunicação  e
constituição  de  grupos  sociais  possibilitados  pelas  facilidades  da
comunicação em rede, alguns pesquisadores perceberam que as técnicas
de pesquisa etnográficas também poderiam ser utilizadas para o estudo
das  culturas  e  das  comunidades  agregadas  via  Internet,  fossem  elas
derivadas  de  grupos  sociais  já  constituídos  no  offline e  que,  nesse

21 Esse estudo está de forma descritiva e conceitual no livro Métodos de pesquisa para Internet, de
   Sueli Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral, 2010.
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momento,  migram  e/ou  transitam  entre  esses  espaços  ou  mesmo
formações  sociais  compostas  apenas  por  relações  online (FRAGOSO;
RECUERO; AMARAL, 2010, p. 170).

Logo,  a  netnografia  ou  etnografia  virtual  consiste  no  deslocamento  da  metodologia

etnográfica para o estudo das práticas de comunicação mediadas por computador (CMC).

É nesse sentido que essa metodologia cabe nesta pesquisa, visto que são necessárias

perspectivas e técnicas específicas e contextualizadas para análise das estratégias de

visibilidade no Twitter, na dimensão da CMC.

Os estudos com perspectiva netnográfica levam em consideração as práticas sociais, de

consumo midiático, comunicacionais, que estão relacionadas às representações humanas

dentro dos grupos virtuais, portanto, vale ressaltar que essas se encontram em constante

transformação.

A observação e a análise de práticas culturais e de interação social, nas pesquisas que

têm como interlocução a CMC, tratam do espaço, mas por um território próximo ao offline,

de  constituição  múltipla.  No  caso  desta  pesquisa,  o  Twitter  é  entendido  tanto  como

ferramenta  de  comunicação,  ambiente  de  relacionamento  e  artefato  cultural.  Essa

natureza  múltipla,  no  contexto  da  internet,  indica  rastros  da  relação  da  antropologia,

embrionário  da  etnografia,  com  a  cibercultura,  dimensão  de  análise  dos  estudos

netnográficos. Assim, além de ser uma dimensão de disponibilização de conteúdo online

para pesquisa, a internet é um espaço para pesquisa e um objeto de pesquisa. Essa

tríade  torna-a,  e  os  ambientes  que  coexistem  a  partir  dela,  um  caleidoscópio  de

possibilidades,  multiplicidades,  enriquecido  pelas  várias  expressões  e  manifestações

culturais e sociais que transitam pelo ciberespaço.

Embora a netnografia não seja apenas a transposição metodológica da etnografia, o fato

de ela acontecer no espaço virtual atribui vantagens ao pesquisador. Segundo Kozinets

(2010), a netnografia consome menos tempo, é menos custosa, menos subjetiva, visto

que se trata de registros orais, escritos ou imagéticos e, especialmente, possibilita que o

pesquisador possa imergir no espaço e observar comportamentos e práticas de um grupo

de  forma  natural,  sem  que  exista  um  espaço  forjado,  constituído,  anunciado  para

pesquisa.  Ainda  que  a  ausência  do  contato  presencial  traga  uma  perda  do  gestual,

importante para análises de questões subjetivas, isso não implica perda qualitativa e torna

o espaço e a prática de pesquisa menos invasivos e, portanto, mais puros. Além disso,

entendo  que  existem marcas,  insinuações,  subjetividades  que  podem ser  descritas  e
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registradas no espaço virtual a partir do uso da linguagem na internet. Esse entendimento

justifica a escolha da netnografia como metodologia para esta pesquisa, bem como valida

a observação realizada no Twitter  para  a  compreensão e  delineamento  do objeto  de

pesquisa.

Hine (2005) afirma que a abordagem etnográfica vale também para a netnográfica,  é

inseparável de seus contextos e, no caso da internet e do Twitter, importa ressaltar suas

riquezas e complexidades como elementos da pesquisa. Além disso, vale salientar que,

neste trabalho, o Twitter é entendido como cultura e artefato cultural, assim como Hine

(2005) trata a internet na perspectiva dos estudos netnográficos.

A etnografia virtual, na perspectiva de Hine (2005), se dá por meio do online, mas nunca

dissociada do offline. A imersão e o engajamento do pesquisador no espaço de pesquisa

garantem  a  qualidade  e  a  coerência  das  narrativas  que,  para  a  autora,  acontecem

posteriormente aos fatos, o que possibilita descrições mais espessas.

Partindo destes pressupostos, a perspectiva netnográfica foi escolhida considerando que

o problema de pesquisa aqui elencado - além de não poder ser expresso em termos de

hipótese, visto que a literatura não prevê comportamentos, estudos a respeito do objeto

proposto  -  necessitou  de  investigação  imersiva  na  comunidade  de  pesquisa,  pois  a

questão das estratégias  de visibilidade,  associada  às  ações  docentes  de  professores

tuiteiros, não tem um desenho conceitual, nem outras investigações preliminares.

A construção  do  campo  de  pesquisa  buscou  o  delineamento  do  objeto  de  estudo,

considerando o que estudar  e  o que deve ser  excluído do mapeamento do  locus de

pesquisa, em busca das possibilidades mais adequadas à problemática a ser estudada.

Entendo, portanto, que o campo não deve ser dissociado, mas explorado em completude,

destacando-se as interações sociais e textuais, neste caso, os tweets.

2.2.2 Observação encoberta e análise dos tweets 

A observação  participante  é  uma  técnica  muito  utilizada  em  estudos  etnográficos  e

apropriada  pela  netnografia.  Por  meio  da  observação  participante,  pode-se  chegar  à

compreensão dos comportamentos dos professores no Twitter, visto que os fenômenos

são pesquisados no contexto em que acontecem e na dimensão dos sujeitos que dele
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participam, seria um tipo de especificidade do conhecimento, porque possibilita apreender

aspectos da dinâmica social que seriam desconsiderados se localizados por perspectivas

macro e de grandes proporções (MAGNANI, 2002).

A observação realizada neste trabalho foi: de natureza sistemática, pois teve um tempo

delimitado e critérios definidos; estruturada, por possuir sistemas diferenciados e definidos

de  categorias  de  análise;  participante,  visto  que,  como  pesquisadora,  faço  parte  do

ambiente estudado; e encoberta, porque os sujeitos da pesquisa não sabem que estão

sendo observados, a partir do momento em que foram selecionados.

Antes dessa etapa, foi realizada observação não sistemática para emergir no contexto

cultural da pesquisa, avaliar potenciais sujeitos e a dinâmica das interações do público

específico desta pesquisa. Optei por seguir todos os seus sujeitos, de modo que fosse

possível  pertencer  à  rede  e  à  audiência  desses  professores,  além  de  receber  as

atualizações na timeline.

Utilizei a questão de pesquisa como norteadora do período de observação participante,

fazendo com que os objetivos fossem redelineados à medida que o campo ia aparecendo

na pesquisa. O levantamento e a coleta dos dados foram feitos a partir do Roteiro de

Observação,  construído  para  esta  etapa,  a  começar  das  características  que  seriam

observadas do grupo escolhido.

O roteiro de observação não teve a intenção de esgotar todas as possibilidades, mas

servir  como norteador  da ação,  a  partir  do  que já  tinha sido delineado teoricamente.

Contudo, como é no processo que a pesquisa se realiza, a própria observação conduziu

para outras discussões e aprofundamentos, inclusive teóricos.

                                                Quadro 4 - Roteiro de Observação

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO

Período: janeiro a maio de 2014

1.DESCRIÇÃO DO

PERFIL

a. Observar como a docência aparece na descrição e nas interações do professor. Assim como a
preocupação com a exibição.
b. Como o professor constrói a apresentação do seu perfil?
c. Como as interações do professor desenham o perfil dele no Twitter?

2. REDES

a. Verificar potencial de visibilidade, alcance, popularidade.
b. Quantos seguidores o perfil possui?
c. É possível identificar se há muitos seguidores fakes? Há?
d. Quantos perfis o professor segue?
e. Há reciprocidade? Os perfis que seguem o professor também são seguidos por ele?
f. Há interação com os seguidores?

3. TWEETS
a. Observar o nivel de conectividade, por meio das publicações.
b. Identificar se os tweets fazem menção à visibilidade.
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c. Identificar se há menções à docência.
d. Quantos tweets o professor já publicou?
e. Qual a média de tweets diários e semanais?
f. Quais as naturezas dos tweets (links, respostas, RT, mensagens direcionadas, informações etc.)
g. Os tweets utilizam hashtags?
h. O professor retuita e é retuitado?

4. USABILIDADE

a. Observar o tipo de apropriação que o professor faz (social, profissional, pessoal, informativo)
b. Verificar se os tipos de marcas e elementos do Twitter o professor utiliza, como menções, RT,
hashtags.
c. Como o professor se apropria do Twitter? Qual uso faz dele?
d. O professor faz uso docente do Twitter? De que tipo?
e. Quais capitais sociais são possíveis de ser identificados a partir das interações dos professores
em suas redes?

5. CONVERGÊNCIA
a. O professor utiliza o Twitter em convergência com outros SRS, como Instagram e Facebook? 
Ou seja, o que é publicado nesses SRS é replicado para o Twitter e vice-versa?
b. O professor faz menção a outros SRS?

6. VISIBILIDADE

a. Observar as estratégias que o professor utiliza para se tornar visível.
b. O professor usa algum aplicativo de monitoramento de visitantes ou similar?
c. O professor retuita tweets elogiosos ou que façam menção ao seu perfil no Twitter?
d. O professor solicita que lhe sigam em algum SRS?
e. O professor indica perfis a serem seguidos?
f. O professor agradece menções de seguidores?
g. O professor faz uso de recomendação tipo FF (followfriday)?
h. O professor divulga as atividades e ações que realiza ou participa como eventos, entrevistas,
participação em reportagens?

7. AÇÃO DOCENTE

a. Observar, a partir das interações e publicações, as ações docentes que o sujeito realiza.
b. O professor interage com “alunos”? Responde e tira dúvidas? Como?
c.  O professor participa ou realiza eventos de natureza acadêmica no Twitter,  como aulas ou
tuitada de eventos acadêmicos (simpósios, seminários etc)? Como?
d. O professor divulga eventos acadêmicos e incentiva a participação de sua audiência? Como?
e. O professor debate assuntos que são veiculados na rede ou que acontecem no cotidiano de
suas comunidades? Como?
f. O professor polemiza na rede ou problematiza situações da sua área do conhecimento ou do
cotidiano? Como?
g. O professor realiza atividades institucionais no Twitter? Como?
h. O professor participa de campanhas e movimentos na rede? Como?
i. O professor compartilha sua rotina acadêmica? Como?

Fonte: Própria.

Como modelos  de registros  das  atividades da etapa  de  observação  e  da  coleta  dos

tweets,  utilizei  os  prints  dos tweets,  a partir  do próprio  Twitter,  através da ferramenta

Capture Webpage Screenshot – Fireshot e  Snapbird, como plataforma que auxiliou na

busca por filtros específicos.

O  Capture  Webpage  Screenshot  –  Fireshot é  um  aplicativo  de  extensão  para

navegadores de internet, que realiza o registro fotográfico da tela em quatro perspectivas:

tela inteira, tela visível, seleção da tela ou da janela do navegador completa. Possui ainda

uma  série  de  possibilidades  de  ação  dos  dados  registrados,  como  editar,  salvar  em

algumas  extensões  etc.  Essa  ferramenta  foi  importante,  pois  facilitou  o  registro  das

interações,  construindo  um banco de dados dos  tweets,  sem a necessidade  de  ficar

printando apenas partes visíveis da tela. 

Na página seguinte, a figura 8 representa a interface do aplicativo citado acima.
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             Figura 8 - Interface do Capture Webpage Screenshot – Fireshot

 

Fonte: Própria

O Snapbird (figura 9 adiante) é um site de buscas e filtros para o Twitter. O interessante

do Snapbird é que, além de buscar tweets mais antigos do que a ferramenta de busca do

próprio Twitter, ele alia a isso filtros que facilitam a busca.

Figura 9 - Interface do Snapbird

                   Fonte: <http://www.snapbird.org>

O Snapbird, portanto, possibilitou que fossem feitas buscas específicas em cada um dos

usuários, de modo que foi possível ter registrado, por meio de um filtro mais específico,

tweets de cada sujeito, no período da pesquisa, e para além dele, se desejasse, a partir

do indexador utilizado. No exemplo abaixo, é possível ver uma busca por hashtag.
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                        Figura 10 - Interface do Snapbirdcom busca – Fireshot

                        
                             Fonte: <http://www.snapbird.org>

Após  a  observação  e  seleção  de  tweets  que  ajudassem  a  responder  à  questão  de

pesquisa e aos objetivos propostos, segui para a etapa de análise desses tweets. Como a

proposta da análise não é a do discurso, nem de abordagem linguística, tratei de analisar

o tweet na perspectiva da análise textual discursiva.

Nesta  pesquisa,  a  análise  textual  é  importante,  visto  que  os  dados  são  fragmentos

textuais da ordem do discurso. Assim, é substancial uma técnica que forneça suporte às

análises dos tweets dos professores pesquisados.

Pesquisas qualitativas têm se utilizado cada vez mais de análises textuais.
Seja partindo de textos já existentes, seja produzindo o material de análise
a  partir  de  entrevistas  e  observações,  a  pesquisa  qualitativa  pretende
aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma
análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação. Não pretende testar
hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final a pesquisa; a intenção é
a  compreensão,  reconstruir  conhecimentos  existentes  sobre  os  temas
investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.11).

Entendo  que  a  Análise  Textual  Discursiva  (ATD),  na  qualidade  de  técnica  de  análise

textual, consegue incorporar-se a este trabalho, visto que “se concentra na análise de

mensagens, de linguagem, do discurso, ainda que seu corpus não seja necessariamente

verbal,  podendo  também  se  referir  a  outras  representações  simbólicas”  (MORAES;

GALIAZZI, 2011, p. 141).
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Os caminhos percorridos na construção de uma tese, embora planejados, são indefinidos.

Apenas no final da pesquisa, consegui encontrar um eixo e uma definição clara de todo o

processo. A análise dos tweets, nesta perspectiva, auxilia na construção dos caminhos em

pesquisas com tais características,

exigindo do pesquisador, entretanto, saber conviver com a insegurança e
um fluxo incerto e inconstante de uma trajetória que precisa ser produzida
no  próprio  processo  de  pesquisa,  em  que  seu  objeto  é  reconstruído
constantemente (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 165).

No contexto da análise textual discursiva, no âmbito deste estudo, interessa o foco do

processo auto-organizado,  que considera essa forma de análise como um processo

emergente de compreensão, iniciando com um movimento de desconstrução textual e

dando sequência a um procedimento intuitivo auto-organizado de reconstrução que aflora

em novas compreensões,  as  quais  precisam de validação e comunicação (MORAES,

2003; 2006).

Assim, considerando os movimentos do processo auto-organizado, têm-se: 

1. A desconstrução textual: é a quebra das informações. É um movimento de desamarrar

as pré-concepções e entendimentos dos conceitos referentes aos fenômenos estudados;

2.  A emergência do novo é um processo auto-organizado e intuitivo,  um conjunto de

operações inconscientes que resultam em insights repentinos e globalizados (MORAES;

GALIAZZI,  2006).  Por  conta  disso,  é  que  essas  impressões  repentinas  precisam ser

registradas imediatamente. A importância do registro e das anotações neste momento é

fundamental;  3.  A  comunicação  das  compreensões  que  surgiram  no  estágio  da

emergência é o processo de explicação das estruturas de análise que emergiram. “O

desafio é tornar compreensível o que antes não o era, e isso precisa ser feito com um

texto de qualidade e sabor” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 43). No terceiro estágio do

ciclo  e,  portanto,  no momento de sistematização,  as metáforas são importantes,  bem

como os esquemas, figuras e artefatos que auxiliem na explanação do conteúdo a ser

comunicado.  Isso,  contudo,  não dispensa a  necessidade de um texto que articule  as

categorias,  o  que  torna  a  “tese”  ou  argumento  central  elemento  fundamental  para  a

concatenação das partes no todo.

Deste modo, compreendo que a análise textual discursiva leva em conta tanto a descrição

quanto a interpretação textual. Afinal, considero que a interpretação e a descrição são
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elementos complementares. Assim como não há descrição sem interpretação, o contrário

é também verdadeiro. Em relação à análise textual discursiva, “sua interpretação tende,

principalmente, para a construção ou reconstrução teórica, numa visão hermenêutica, de

reconstrução  de  significados  a  partir  da  perspectiva  de  uma  diversidade  de  sujeitos

envolvidos nas pesquisas” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.145).

Por seu caráter hermenêutico, a análise textual discursiva se aproxima dos estudos da

etnografia e entende que a autoria e as competências argumentativas assumem papel

principal  na  metodologia  de  análise  textual.  Torna-se,  por  essas  argumentações,

importante para este trabalho, quando o discurso do sujeito,  sua autoria,  é o foco de

análise, e quando a competência argumentativa baseia-se em teorias já consolidadas,

mas carece de argumento  articulado do pesquisador,  visto  que não há pesquisas de

natureza similar na área.

No  contexto  desta  pesquisa,  os  textos  analisados  foram  os  tweets  dos  professores

pesquisados. São textos com características-padrão: estão todos na mesma interface e

têm, no máximo, a mesma quantidade de caracteres, 140. Na maior parte das vezes,

trata-se de textos publicados para um número indefinido de sujeitos e sem destinatário

comum ou definido. Essa riqueza de possibilidades implica múltiplas possibilidades de

análises.  O  processo  de  análise  textual  dos  tweets  é  um contínuo  ir  e  vir,  agrupar,

classificar, dispor, construir e reconstruir.

Para esta pesquisa, a análise foi feita a partir de matriz que identifica as categorias a

serem  investigadas.  Essa  matriz  é  resultado  da  etapa  de  observação  participante

encoberta, uma vez que foi a partir dessa etapa que os temas e categorias primárias se

delinearam  com  clareza,  mas  suas  temáticas  se  aproximam  dos  eixos  norteadores

construídos no roteiro da observação participante.

Destaco o fato de que, em algumas categorias, já é possível, antes mesmo da coleta,

sistematização e análise dos dados, identificar elementos secundários associados. Essa

indicação é resultado do estudo teórico e da observação exploratória. Vale salientar que a

indicação  desses  elementos  não  visa  a  conotar  menor  importância  como  temas  ou

subordinação, apenas aponta que,  inicialmente, eles não são itens prioritários para esta

pesquisa.
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A matriz de análise, portanto, auxilia na sistematização dos registros encontrados online e

apresenta  as  unidades  de  análise  selecionadas.  Saliento  que,  como  o  foco  não  é

quantitativo,  busquei  selecionar  os  indicadores  e  unidades  que  dão  sentido  a  esta

pesquisa.  Tal  ação  faz  parte  do  ciclo  auto-organizado  de  ATD,  considerando  a

desconstrução textual como primeira etapa do ciclo.

Assim,  a  matriz  aqui  proposta  é  dividida  em  eixos:  Temas,  Categorias  de  Análise,

Indicadores de Análise e Unidade de Contexto. Cada um desses eixos está associado a

outros e, para melhor identificação, realcei cada um deles em cores diferentes. 

                                  Quadro 5 – Matriz de análise de tweets

 
Fonte: própria

O primeiro eixo, Tema, abarca as dimensões globais, sobre os quais essa pesquisa se

debruça. Os quatro eixos temáticos - Perfil; Audiência; Apropriação; Visibilidade - indicam

os contextos conceituais a serem observados e analisados. Devido às temáticas não se

constituírem especificidades da pesquisa, elenquei as categorias desta investigação, no
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intuito de apontar as dimensões buscadas por esta pesquisa, além de corresponder ao

eixo que classifica os tweets.

O Perfil  objetiva apresentar o contexto específico do sujeito de pesquisa, pois falar do

lugar em que o sujeito se encontra é um ponto significativo para as demais análises.

Neste sentido, a formação/atuação e o tipo do perfil  constituem a primeira análise da

pesquisa.

O tema Audiência associa categorias essenciais para a pesquisa: rede social, que envolve

a rede  constituída  por  cada  sujeito,  especialmente  a  do  primeiro  grau,  que  relaciona

seguidores e seguidos; e as redes instituídas a partir  das indexações que os sujeitos

realizam.

A Apropriação é um dos temas mais complexos de serem analisados e envolve categorias

que passam pelas ações subjetivas dos sujeitos na rede: usabilidade e capital social. A

partir  desses dois pontos, é possível  compreender os usos e as apropriações que os

professores fazem do Twitter. Nesta pesquisa, a análise e a classificação são feitas a

partir das dimensões de capital social.

Por  último,  o  tema  mais  caro  e  central  desta  tese:  Visibilidade.  As  categorias  que

envolvem essa temática são da natureza da ação docente: popularidade, autoridade e

reputação, todas à guiza do capital social.

No eixo Indicadores, associei aos elementos, estruturas e locus que indicam as análises

textuais  discursivas  realizadas.  O  conteúdo  do  tweet  é  o  indicador  neste  caso,  mas

aponto indicadores mais específicos, marcas, elementos próprios do Twitter que indicam

ações das categorias analisadas,  tais  como RT (ação de retuitar22),  menção a outros

usuários,  replies  (por  meio  de  mensagens  a  outros  usuários),  hashtags,  e  a  própria

timeline, responsável por registrar as interações dos atores em completo.

No eixo Unidade de Contexto, sistematizei para a análise o texto discursivo em si, ou seja,

o  registro  via  tweet.  A  fala  do  sujeito  aparece  na  íntegra,  sem  edição  ou  análise.

Considero os Trending Topics23 do Twitter também como unidade de contexto.
22 O RT nasceu como uma convenção no Twitter, popularizada pelos usuários, mas igualmente apropriada

pela ferramenta. Inicialmente, o RT era realizado copiando-se o tweet de alguém e colocando-se a sigla
"RT" na frente. A interface web do Twitter passou a incluir um botão de "RT" no segundo semestre de
2010 (RECUERO E ZAGO, 2011, p.6).

23 Os  Trending  Topics  (TTs)  ou  Assuntos  do  Momento  são  uma  lista  em  tempo  realdas  frases  mais
publicadas no Twitter pelo mundo todo. Valem para essa lista os marcadores, também conhecidos  por
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Essa matriz, portanto, objetiva a sistematização, representação, contextualização do que

a  comunicação  textual,  a  partir  da  análise  dos  dados,  deu  conta  neste  trabalho.

Certamente, tratando-se de pesquisa de natureza qualitativa, na área de concentração

que é, as subjetividades aparecem durante todo o processo, e as análises acontecem por

meio  delas.  Essas  subjetividades,  no  meu  entendimento,  enriquecem  a  pesquisa.

Primeiro, porque aqui não interessa atestar a veracidade do sujeito ou se ele representa

ou não. A análise do sujeito e do que ele representa interessa a partir do que ele é na

rede.  O  que  é  compartilhado,  dito,  escolhido,  os  caminhos  que  são  trilhados,  as

associações que são feitas dizem o que se é na rede. É essa ação, atuação e existência

na rede, no Twitter, que interessa.

Destarte, a argumentação teórica e a discussão dos conceitos e das opções adotadas

nesta  pesquisa  são  fundamentais  para  o  entendimento  dos  dados,  da  análise,  do

problema e objeto do presente estudo. Os próximos dois capítulos objetivam situar o leitor

nesse contexto.

hashtags (#) e nomes próprios. O recurso de Trending Topics usa por padrão a abrangência total, mas
também é possível filtrar por países ou cidades (Wikipedia).
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"Afinal de contas, no Twitter é assim, estamos todos aqui para julgar os outros, não?
#IroniaModeOn"

(@madeiradez, 06 de março de 2014)



59

3 VISIBILIDADE E REDES SOCIAIS DIGITAIS: ENTRE NÓS, LINKS E   CONEXÕES

A visibilidade  é  um  valor  cobiçado  na  atualidade  e  tem  na  internet  uma  dimensão

catalisadora.  Ser  notado,  conhecido  nos  sites mais  populares  têm  uma  relevância

significativa na cibercultura. Os  Sites de Redes Sociais se constituem espaço profícuo

para  o  alcance de valores  dessa natureza.  Este capítulo,  portanto,  objetiva  discutir  o

conceito de visibilidade a partir da relação com as redes digitais.

Os  Sites de Redes Sociais se tornaram um fenômeno fulcral da cibercultura a partir do

início dos anos 2000, quando diversos sites, como MySpace e Orkut, passaram a contar

com milhares de usuários online. Como fenômeno cultural, esses SRS afetam as práticas

sociocomunicativas cotidianas em escala mundial (SÁ; POLIVANOV, 2012) e engendram

novos valores, resgatam outros e constituem espaços de trocas e produções. Os SRS,

deste modo, são exclusivos na forma como articulam as muitas maneiras de comunicação

e no controle dos rastros sociais que podem fornecer.

Desse  modo,  podemos destacar  que  esses  sites estão relacionados  a,
pelo menos,  três aspectos sociocomunicativos:  (1)  a visibilidade dirigida
dos sujeitos online; (2) a articulação de suas redes de contatos (os outros
sujeitos  com  os  quais  compartilham  a  conexão  em  um  determinado
sistema); e (3) a utilização, em um único espaço, de diversas formas de
comunicação  (que permitem a troca  de conteúdos  textuais,  imagéticos,
audiovisuais etc.), sendo assim objetos caros aos que estudam aspectos
da  construção  identitária,  interação  social  e  comunicação  na
contemporaneidade (SÁ; POLIVANOV, 2012, p. 20).

Os aspectos sociocomunicativos e as práticas socioculturais associados a esses SRS,

que interessam nesta pesquisa, são os que articulam essas dinâmicas e esses ambientes

online a  um  episódio  mais  abrangente,  relacionado  ao  estatuto  da  visibilidade  e  da

valorização social  na contemporaneidade a partir  da discussão de superexposição do

sujeito (DEBORD, 2003; SIBILIA, 2008),  do "apareSer"  (DAL BELLO, 2009;  2011),  da

visibilidade mediática (TRIVINHO, 2010; 2011) e da visibilidade mediada (THOMPSON,

1999;  2008) na dimensão do capital  social  (COLEMAN, 1988;  BERTOLINI E BRAVO,

2004;  BOURDIEU,  1998;  RECUERO,  2005,  2009;  ZAGO,  2011;  RECUERO;  ZAGO,

2009).

O advento tecnológico favorece as ações do tornar visível e o status de valorização social

à  luz  da  projeção  midiática  (TRIVINHO,  2011).  O  valor,  significado  do  sujeito  e  seu

reconhecimento  social  estão  intrinsicamente  vinculados  às  estratégias  que  utiliza  nos
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espaços  de  mídia,  especialmente  nos  SRS,  que  popularizam o  acesso  à  internet,  o

alcance do visível como capital social e, imbricadamente, se tornam, também, populares.

Neste  sentido,  as  redes sociais  digitais  serão aqui  contextualizadas,  na  qualidade de

elemento da cultura contemporânea e artefato que possibilita a visibilidade mediada em

escala mundial.

3.1 Redes Sociais: um caleidoscópio conceitual

A dinâmica da cibercultura está intimamente relacionada às mídias digitais e às novas

dimensões de tempo e espaço proporcionados pelas tecnologias digitais da informação e

comunicação. Tal relação não ocorre de maneira hierárquica, determinista e excludente.

Toda a sociedade é  afetada pelas implicações proporcionadas por esses mecanismos,

sobretudo,  por  serem produtos  da  criatividade  e  capacidade  cognitiva  humana.  Essa

produção,  no  entanto,  é  uma díade no sentido  de implicar  a  vida dos homens e ser

implicada por suas ações.

A interação social,  sem dúvidas, foi  um dos elementos mais favorecidos, ampliados e

ressignificados após o advento da Web, principalmente a chamada 2.0. A partir desse

espaço, que também rompe com conceitos geográficos clássicos, as formas de dizer,

debater,  difundir  e  publicizar  informações  tornaram-se  ainda  mais  dinâmicas,

instantâneas, amplas e essenciais na sociedade em rede (CASTELLS, 1999; 2003).

A Web  se  transforma  a  partir  das  interações,  apropriações,  combinação  de  técnicas

informáticas de linguagens, códigos e softwares. E, desse modo, a nova geração da Web,

a  2.024,  tem  como  principal  sentido  a  ampliação  das  maneiras  de  produção  e

compartilhamento  de  informações  e  conteúdos  online.  Mais  do  que  um  conjunto  de

códigos e linguagens informáticas, a Web 2.0 também indica um contexto socio-histórico

da internet e novos modos de interação social mediada por computador.

Não há um limite temporal que demarque o fim da primeira e o início da segunda geração

da Web, contudo, a 2.0 constituiu uma nova dimensão do trabalho coletivo, da construção

do  conhecimento  colaborativo,  da  comunicação  síncrona,  das  trocas  afetivas  e  da

circulação de informação. Essas dimensões são efetivadas à medida que ela é entendida

24  “O termo, que faz um trocadilho com o tipo de notação em informática que indica a versão de um
software, foi popularizado pela O’Reilly Media e pela MediaLive International como denominação de uma
série de conferências que tiveram início em outubro de 2004” (PRIMO, 2006, online).
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como plataforma, e os serviços, que antes podiam ser utilizados a partir da instalação de

softwares, passam a ser utilizados online.

Nas conferências Web 2.0,  os seguintes princípios foram listados como
características fundamentais:  a) a Web como uma plataforma; b) dados
como força produtiva; c) efeitos em rede criados por uma ‘arquitetura de
participação’;  d)  modelos  de  negócios  enxutos  facilitados  pelo
agenciamento de conteúdos e serviços; e) fim do ciclo de software (versão
beta  perpétua);  h)  software visto  para  além de  apenas  um dispositivo,
viabilizando o poder da ‘longa cauda’ (PRIMO, 2006).

Assim, como afirma Primo (2006), a Web 2.0 não muda apenas a programação dos sites,

torna-os  mais  dinâmicos.  A internet  é  mais  que  uma  rede  de  computadores,  ela  é

constituída de interações sociais virtuais que não são dissociadas das interações offline.

Nesse contexto,  softwares sociais  ganham espaço na rede e  transformam as formas

como as pessoas se comunicam, se conhecem, aprendem e vivem virtualmente.

O processo de redimensionamento de modelos sociais e práticas de interação, provocado

pela  internet,  estrutura  ambientes  virtuais,  os  quais  funcionam,  muitas  vezes,  como

extensões  das  vivências,  experiências  e  trocas  presenciais.  A  maior  parte  desses

ambientes  tem  como  pressupostos  fundantes  a  interação  social  mediada  pelo

computador. Neste sentido, quem melhor representa as potencialidades das tecnologias

digitais da informação e comunicação no contexto atual são as redes digitais desenhadas

com base nos Sites de Redes Sociais. Para compreender os SRS, é importante discutir a

partir de que concepção este trabalho vai tratar esse tipo de plataforma.

Se a Modernidade foi representada metaforicamente por relógios que mostraram o tempo

cronológico e racional, e pelas luzes que ilustraram o Iluminismo, a Contemporaneidade,

certamente,  tem  nas  “Redes”  sua  metáfora  estruturante.  Assim,  discutir  esse  termo

implica uma conceituação detalhada deste campo semântico.

A palavra ‘rede’ vem sendo o destino final de muitos significados. Estrutura
via  estratégica,  sistema,  arena  de  luta,  palco,  fábrica  ou  parque  de
diversão.  Além  do  significado,  os  mais  diversos  panoramas  teóricos  e
metodológicos são descortinados sob o conceito de rede. Por isso, pensar
a rede, hoje, requer considerar o uso natural e despreocupado do conceito
que fazemos em muitas ocasiões (GUTIERREZ, 2011, p. 79).

O conceito de rede, portanto, pode ser associado a todo e qualquer conjunto e dinamismo

de  relações  dos  elementos  ou  componentes  de  um  grupo,  uma  organização  ou  um

sistema. 
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O significado da palavra “rede” remete ao latim retis = rede ou teia, que quer dizer algo

relacionado ao conjunto de entrelaçados de cordas, fios que formam um tipo de tecido

com aberturas simétricas. Esses tecidos eram destinados, historicamente, para caças e

pescas. Contudo, o termo foi apropriado pelas mais diversas áreas da ciência e da vida

cotidiana  para  ilustrar,  exemplificar  e  estruturar  uma  série  de  fenômenos  humanos,

ecológicos e maquínicos.

É  importante  dizer  que  o  termo  “redes”  antecede  o  advento  das  Tecnologias  da

Informação  e  Comunicação  (TIC),  inclusive,  e  principalmente,  as  digitais.  As  redes

existem  antes  da  internet,  dos  Sites de  Redes  Sociais  e  dos  computadores.  “Rede,

rizoma,  teia  são expressões usadas para  significar  o  movimento  de nós e conexões,

agentes e ações, indivíduos e relações, elementos e ligações” (GUTIERREZ, 2011, p.79).

Portanto, representam composições estáticas ou relações dinâmicas.

De  pessoas  em uma  rede  de  amigos,  uma  rede  doméstica  de  computadores,  redes

públicas de ensino até redes de neurônios disparadas em um cérebro, tudo isso configura

sistemas em rede, embora todos sejam diferentes uns dos outros.

Ao  construir  uma  linguagem  para  falar  de  redes  que  seja  precisa  o
bastante para descrever não apenas o que é uma rede, mas também que
tipos  de  diferentes  redes existem no  mundo,  a  ciência  das  redes  está
favorecendo ao conceito uma força analítica real (WATTS, 2009, p.11).

Desta forma, como pode ser percebido, o termo “rede” foi apropriado pelas mais diversas

áreas,  sendo  utilizado  em  situações  diversificadas.  Ainda  assim,  ao  se  pensar  na

coletividade humana que antecede a utilização das técnicas, inclusive, de caça e pesca,

perceber-se-á que as redes de pessoas já podiam ser configuradas como redes sociais.

As redes sociais podem ser consideradas as primeiras formas de apropriação do termo,

visto que, à medida que os homens vivem em coletividade e estabelecem relações entre

si, estão constituindo redes, neste caso, sociais. Assim, um coletivo de três ou mais seres

humanos pode configurar uma rede social, que significa, de forma simples, um conjunto

de relações ou conexões e de nodos (que podem ser representados graficamente por

arestas  e  vértices,  respectivamente,  por  exemplo).  Logo,  a  rede  existe  quando  os

caminhos entre os nodos (no caso das sociais, os sujeitos) são múltiplos, ou seja, mais de

um.
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Tudo  se  equaciona  nas  redes,  desde  as  ações  cotidianas  no  espaço
doméstico às grandes decisões políticas  na esfera do Estado,  desde o
telex  e  o  fax  às  avançadas  estações  multimedia que  operam  em  três
dimensões,  desde  o  laptop no  automóvel  ao  telefone  celular  no  avião,
desde  as  transmissões  de  rádio  locais  às  transmissões  via  satélites
(TRIVINHO, 1998, p.14).

As  redes,  então,  como  forma  de  representação  das  interações,  trocas,

compartilhamentos, interligações constituem-se em metáfora estrutural  para a conexão

entre máquinas, pessoas, ideias e informações. No contexto da Web 2.0, essa metáfora é

ainda mais evidente, uma vez que, popularmente, tudo que está na Web é considerado

elemento da rede ou a própria rede em si. Assim, para compreender as práticas sociais

redimensionadas  nas  redes  sociais  digitais,  é  necessário  entender  os  processos  de

construção e manutenção das mesmas, os quais, para Watts (2009), são dinâmicos.

A teoria das redes randômicas tem relevância ao se discutir a formação das redes sociais.

Ela indica que basta uma conexão entre cada um dos sujeitos desconhecidos, em um

determinado  espaço  (uma  festa,  por  exemplo),  para  que  todos,  ao  final,  estejam

conectados.  Diz  ainda  que  a  perspectiva  de  serem constituídos  grupos  de  nós  mais

conectados (os  clusters) aumenta à medida que novos  links forem adicionados à rede

(BARÁBASI, 2009).  Fenômenos como esses podem ser entendidos como conjunto de

clusters que possibilitam estabelecer relações com outros grupos, constituindo redes.

Nessa perspectiva de constituição de redes, a conexão entre os nós e a formação dos

grafos  acontecia  através  de  um  processo  aleatório.  A teoria  das  redes  randômicas

proposta  por  Erdös  e  Rényi,  neste  sentido,  indica  que  qualquer  nó  em  uma  rede

específica  deve  ter,  mais  ou  menos,  quantitativamente,  as  mesmas  conexões  ou

possibilidades de receber novos links, ou seja, são redes igualitárias (WATTS, 2009).

No  entanto,  o  estudo  e  a  análise  das  redes,  especialmente  as  sociais,  não  são  um

processo automático e generalizado. Uma tentativa de simplificar o estudo das redes,

certamente, implicará reduzir suas potencialidades e possibilidades de desdobramentos.

Watts (2009) assegura que o diferencial entre as novas discussões em torno dos estudos

das redes e os estudos antigos é que, anteriormente, as redes eram percebidas apenas

como estruturas estáticas representativas e, em se tratando de redes, deve-se ponderar

que as partes estão em ação constantemente, visto que são dinâmicas e se alteram com

o tempo.
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Na década de sessenta, por exemplo, Stanley Milgram, um psicólogo social, (BARABÁSI,

2009;  WATTS,  2009)  realizou  uma  experiência  objetivando  observar  os  graus  de

separação entre as pessoas. O experimento consistia no envio de cartas a vários sujeitos,

aleatoriamente, com o intuito de que as tentasse enviar a um destinatário específico. Se,

por acaso, o receptor da carta não conhecesse o alvo, deveria reenviá-la para alguém

com  quem  tivesse  algum  relacionamento  e  que  achasse  estar  mais  próximo  do

destinatário final. O resultado mostrou que as cartas que conseguiram chegar ao destino

passaram apenas por um grupo reduzido de pessoas. Para Milgram, isso quis dizer que

as pessoas estavam, de fato,  a poucos graus de separação umas das outras,  o que

significa que se viveria, assim, em um mundo pequeno.

Ainda que nunca tenha sido comprovado cientificamente, existiram especulações que o

Orkut25 traduzia para o cenário da sociedade atual a representação do experimento de

Milgram e ratificava a teoria dos seis graus de separação, o que significa que qualquer

pessoa no mundo está distante, no máximo, em seis graus de qualquer outra. A internet,

assim,  auxiliava  na  ilustração  de  que  estão  todos,  de  alguma  forma,  interligados

(SANTANA, 2008).

De maneira geral, analisando redes sociais, é importante considerar, além do modo como

elas se formam, as suas estruturas. Uma importante contribuição, desta vez da sociologia,

veio dos estudos de Mark Granovetter (WATTS, 2009). O autor foi o primeiro a discutir os

laços de interação e relação em redes sociais, distinguindo-os em fortes e fracos.

A ideia dos laços fortes e fracos e dos vínculos instituídos em redes sociais conduziu a

discussão  das  redes  para  um  lado  diferente  da  perspectiva  randômica  e  sinaliza

aproximar-se  do  problema  do  mundo  pequeno  de  Milgram.  Segundo  Watts  (2009),

quando o método do mundo pequeno foi utilizado na década de sessenta, nos Estados

Unidos, as hipóteses de quantas etapas seriam necessárias para que as cartas enviadas

de Boston, Omaha e Nebraska chegassem ao destinatário, em Boston, passeavam pela

casa das centenas.

Destarte,  a  perspectiva  do  mundo  pequeno  para  o  estudo  de  redes  sociais  implica

perceber os vínculos em graus, escalas de separação. Ou seja, aquela expressão que,

muitas vezes, é usada em uma roda usual de conversa ao perceber que aquela pessoa

que acabou de conhecer conhece alguém que conhecemos (nossa, como o mundo é

25 Disponível em: <http://www.orkut.com>.
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pequeno) faz sentido. Watts (2009) exemplifica o mundo pequeno com uma prospecção

muito objetiva:

Imaginemos que tenho  cem amigos,  cada um deles  também com cem
amigos.  Portanto,  a  um  grau  de  separação,  estou  conectado  a  cem
pessoas, e a dois graus posso contatar cem vezes cem, ou seja, dez mil
pessoas. A três graus, chego a quase um milhão. A quatro, quase cem
milhões; e, a cinco graus, cerca de nove bilhões de pessoas. Em outras
palavras, se todos no mundo tiverem cem amigos, em seis passos posso
contatar  facilmente  toda a  população do planeta.  Logo,  é  óbvio,  que o
mundo é pequeno (WATTS, 2009, p.20)

Essa análise, feita de forma matematicamente pura, poderia dar conta do problema do

mundo pequeno e garantir que todos estão, facilmente, ligados a qualquer outra pessoa

do planeta em até, no máximo, seis graus de separação. Contudo, Watts (2009) incorpora

a  essa  proposta  duas  argumentações  da  sociologia:  a  primeira,  de  que  cem amigos

próximos é uma quantidade muito elevada de pessoas para que sejam mantidos laços

fortes; a segunda, de que, no estudo das redes sociais, outro elemento precisa ser levado

em consideração, a aglomeração ou  clustering,  “o que, de fato, equivale a dizer que a

maioria  dos  amigos  de  alguém  também  tem,  em  algum  grau,  amizade  entre  si  [...]

Tendemos mais a ter grupos de amigos do que amigos” (WATTS, 2009, p.20).

Assim,  o  clustering implica  redundância,  pois,  quanto  mais  grupos  de  amigos  se

conhecem e mantêm vínculos, a probabilidade de levar uma mensagem nova a alguém

desconhecido diminui.

O paradoxo das redes sociais que o experimento de Milgram iluminou é
que, por um lado, o mundo é altamente aglomerado – muitos dos nossos
amigos também são amigos entre si. E, no entanto, por outro lado, ainda
podemos contatar alguém em uma média de apenas seis passos (WATTS,
2009, p.21).

O interessante é que o fenômeno do mundo pequeno, ainda que paradoxal, continua vivo

e válido até os dias de hoje. A questão maior, segundo Watts (2009), é tratar um velho

problema, um fenômeno estudado desde meados do século passado, sob novos olhares.

Desse  modo,  as  novas  percepções,  e  não  apenas  no  universo  da  sociologia  ou  da

matemática, atualmente, amplificam ainda mais o debate, apresentando perguntas sobre

redes de maneira significativa  para uma série  de aplicações do estudo das redes na

ciência, na educação, no mundo do trabalho, nos negócios e na vida cotidiana.

O diferencial, em relação ao estudo das redes socais, é compreender a transformação no

espaço  e  no  tempo,  no  lugar  de  pensá-las  como  estruturas  determinadas  ou
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determinantes.  Em  relação  a  esse  trabalho,  o  entendimento  das  redes  sociais  é

fundamental para compreender as redes sociais digitais e os fenômenos que nascem da

relação: mídias digitais x relações sociais.

Assim, as redes sociais e os estudos referentes a elas não são fenômenos recentes,

novos,  muito  menos atrelados exclusivamente às tecnologias digitais.  É fato que, nos

últimos  anos,  as  redes  sociais,  sobretudo  as  digitais,  têm  sido  tema  de  conversas

informais,  pesquisas  científicas,  publicações,  divulgações  midiáticas,  atribuindo-se,

portanto, às tecnologias digitais da informação e comunicação a representatividade desse

“formato novo de organização”. Mas não é bem assim.

Tapscott (1999) já compreendia, no final do século passado, que, se tratando de redes

digitais, elas não se referem ao arranjo em rede da tecnologia, mas da organização em

rede dos homens por meio da tecnologia. Mais do que discutir que o século XXI será uma

era de máquinas e inteligência artificial, é importante considerar que esta é uma era de

homens que, por meio das redes sociais digitais, podem cooperar, colaborar e combinar

suas inteligências, gerando um conhecimento em rede, uma nova forma de inteligência

coletiva, como também já afirmou Lèvy (1993). Entende-se, portanto, que a metáfora da

rede é a representação da cibercultura.

A  partir  do  momento  em  que  os  homens  criaram  vínculos,  estabeleceram  laços,

comunicaram-se das formas mais primitivas, eles constituíam redes sociais. Logo, não há

uma descoberta em relação à existência das redes sociais. A própria sociedade é a rede

social. “Seres humanos que se conectam entre si formam redes. O ‘social’ é isso. Ponto”

(FRANCO,  2008,  p.6).  O  que  há  são  novos  fenômenos  potencializados  e

potencializadores  de  redes  sociais,  além  de  mecanismos  e  tecnologias  voltados

especificamente  para  o  social,  ou  seja,  para  os  sujeitos  interligados,  instituições

conectadas, pessoas que convivem: um novo olhar sobre essas relações.

A rede social não é uma invenção contemporânea. É possível dizer que, no
princípio,  era  a  rede...a  rede  social  que  existe  independentemente  de
esforços  organizativos  voluntários  (o  que  será  chamado  aqui  de  ‘rede-
mãe’) é a sociedade que existe (não a que não existe) e que só não se
manifesta como é porquanto foi invadida por programas verticalizadores,
que  atuam  alterando  a  topologia  distribuída,  centralizando  fluxos
(FRANCO, 2008, p.6).

Atualmente,  quando se  fala  em redes sociais,  imaginam-se,  de  imediato,  os  sites de

relacionamento na internet, aqueles que possibilitam o compartilhamento de conteúdos e
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ensaiam uma demonstração  de  identidade  coletiva,  de  interatividade  contínua:  Orkut,

Facebook,  Instagram,  Twitter, etc.  Contudo,  as  redes  sociais  não  são  sinônimos  dos

sistemas digitais.

Boyd e Ellison (2007) conceituam  Sites de Redes Sociais como serviços baseados na

Web que permitem aos usuários construir um perfil dentro de um sistema específico e

restrito, relacionar outros usuários e poder interagir com eles, além de acompanhar as

interações dos usuários dentro do sistema. “A natureza e denominação dessas interações

podem variar de site para site” (BOYD; Ellison, 200726)27.

Recuero (2006; 2007; 2009) reforça o conceito trazido por Boyd e Ellison (2007) e chama

atenção para o cuidado que se deve ter ao conceituar as redes sociais para que não haja

confusão com os  Sites de  Redes Sociais,  que são sistemas digitais  que permitem o

compartilhamento de ideias, conteúdos, dentre outras possibilidades. “O sistema, sem o

grupo, nada mais é do que um site/software. Já o grupo, mesmo sem o sistema, continua

sendo  um  grupo”  (RECUERO,  200728).  Ou  seja,  as  redes  sociais  não  estão

exclusivamente  no mundo virtual  digital,  na  internet.  As  redes,  como o nome mesmo

indica, estão no mundo social, ou seja, no universo dos sujeitos. Segundo Boyd e Ellison

(2007),  o  que caracteriza  Sites de  Redes Sociais  como únicos não é  o  fato  de  eles

permitirem que os indivíduos façam novas conexões com desconhecidos, mas sim o fato

de possibilitar que os membros construam e tornem suas redes visíveis.

São esses grupos de sujeitos que, conectados a outros grupos, formam redes sociais. Na

internet, essas conexões são potencializadas pelo rompimento da barreira de tempo e

espaço.  Assim,  softwares de  mensagem  instantânea,  rede  de  relacionamentos,

simuladores de vida  real  e  repositórios  online de  informações podem constituir  redes

sociais à medida que seus atores interajam uns com os outros, criando vínculos, projetos

comuns e formas de comunicação singulares naquele espaço.

É em tal contexto que, nesta pesquisa, refere-se ao Twitter como site de rede social, pois

se entende que ele  potencializa a criação e manutenção de redes sociais  digitais  ou

online, mas não é a rede social em si. Compreende-se, contudo, que as redes formadas

26 Disponível em: <http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>.
27 Tradução da autora para: “The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site”.
28 Disponível em: <http://www.raquelrecuero.com/arquivos/2007/04/sobre-a-diferena-entre-sites-sites-
   comunidades-e-redes-sociais.html>
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nesses espaços são da dimensão do digital,  podendo-se localizá-las na qualidade de

redes sociais digitais.

Sendo redes sistemas de conexões, considero a variação tipológica, ou seja,  a forma

como  essas  redes  são  distribuídas,  seus  graus  de  repartição,  suas  estruturas.  Sem

dúvidas,  o elemento contemporâneo mais significante dessa possibilidade de conexão

síncrona,  em  tempo  real,  independentemente  da  distância  física,  que  fez  acelerar  a

emergência de novos fenômenos sociais inéditos, pode ser representado pelos  e-mails,

sites de relacionamentos, pela blogosfera, pela telefonia celular e pela tuitosfera mais

recentemente.

Não são as mudanças tecnológicas que produzem a mudança social em
curso na contemporaneidade, com a emergência das redes sociais, mas
exatamente o contrário. As pessoas que desenharam o formato das novas
tecnologias de informação e comunicação – e que inventaram a Internet,
inclusive  –  só  as  conceberam  dessa  forma  interativa,  libertária  e,
praticamente,  imune ao controle  exercido  por  uma instância  vertical  de
poder,  porque souberam captar  novas possibilidades sociais  de efetivar
mecanismos desse tipo (FRANCO, 2008, p. 6).

Segundo  Franco  (2008),  as  condições  que  possibilitaram  o  nascimento  das  redes

telemáticas são sociais. Isso significa um diferencial importante. O principal não é levar

em consideração o fato de serem essas redes telemáticas, mas sim de serem redes, uma

forma social no padrão organizacional. O progresso tecnológico que criou e permitiu o

surgimento  de  um  mundo  sem  distâncias  físico-temporais,  através  de  meios  de

comunicação como a internet, por exemplo, desempenha um papel fundamental, mas o

que constitui direcionador do seu desenvolvimento responde ao nascimento de relações

sociais novas, e não o contrário:

Quando se inventa um novo hardware ou um novo software que permitem
que tal ou qual operação seja feita entre grupos humanos é porque essa
operação atende ou corresponde a um padrão de comportamento dado
pela configuração e pela dinâmica desses grupos – uma necessidade, um
desejo  coletivo,  enfim,  uma possibilidade de vida ou convivência  social
admissível ou apropriável por eles (FRANCO, 2008, p.167).

Exemplo desse desejo coletivo e possibilidade de convivência social e visibilidade pode

ser encontrado nos SRS. O social não se alude unicamente a um conjunto de homens,

mas  aum  conjunto  de  relações,  as  quais  são  conexões,  caminhos  por  onde  as

mensagens (padrões) transitam. Espaços como o Twitter,  por exemplo, configuram-se,
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neste  sentido,  arenas  essenciais  para  a  efetivação  dessas  demandas  sociais  na

cibercultura.

O que se pode perceber, então, é que as redes consistem em conexões estabelecidas por

pessoas,  máquinas,  instituições  e  mais  uma  série  de  elementos  que  compõem  a

sociedade. O que garante a existência de uma rede é a interação e relação entre os

elementos que a estruturam e a dinamizam. As redes podem ser assim pensadas desde

as  interações  sociais  mediadas  por  tecnologias,  como  oralidade  e  escrita,  até,  mais

contemporaneamente, às conexões telemáticas e digitais.

O  contexto  das  redes  sociais  digitais  é  produto  da  sociedade  –  um  resultado  da

insistência do homem em manter-se visível e em interação uns com os outros. É facilitado

pela capacidade humana, relativamente recente, de se comunicar a grandes distâncias,

com frequência, a milhares de quilômetros. A aldeia global é agora uma nova realidade

para os seres humanos, é a esfera pública do novo milênio. É nessa direção que esta

pesquisa se implica e neste contexto que a visibilidade é discutida.

3.2 Visibilidade mediada e a esfera pública do século XXI

As  fronteiras  entre  os  conceitos  de  público  e  privado,  a  priori,  são  mensuradas  e

discutidas à luz da relação entre Estado e Sociedade. Aquilo que é da natureza do público

é comumente entendido como oposto ao que é privado ou ao que é secreto. O público é

da ordem do que o sujeito quer revelar e o quanto quer revelar.  É o lado de fora. O

privado diz respeito ao que deseja manter oculto, guardado em segredo, normalmente só

revelado  para  os  íntimos,  em  circunstâncias  de  total  confiança.  É  o  lado  de  dentro

(SANTANA E COUTO, 2012). Seria simples assim? Não seriam esses conceitos inscritos

em  zonas  de  conflitos  e  disputadas  formas  de  controle  social,  moral,  política  e

educacional?

Tais conceitos instigam os homens há muitos séculos e, embora ganhem destaque com o

Direito  Romano,  diversas  áreas  do  conhecimento  os  utilizam  para  definir  múltiplos

aspectos que norteiam a vida cotidiana, seja na Geografia,  Filosofia, Comunicação ou

Educação. Esses conceitos servem para delimitar espaços, orientar condutas e modos de

ser dos sujeitos em convívio com seus semelhantes (THOMPSON, 1999).
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Essa relação binária, que tradicionalmente coloca em polos distintos o público e o privado,

remete à Grécia Antiga, como discute Arendt (2005). Seria o público a seara do cidadão

grego, a esfera das ideias e da disputa pelo reconhecimento, o espaço democrático (de

acordo com o conceito de democracia grega) de busca pela excelência entre os cidadãos,

isto é, entre os homens livres. É o espaço do comum no cotidiano político da pólis.

O conceito  de  privado,  neste  sentido,  já  indicava  oposição  ao  de  público.  O  espaço

privado era considerado aquele onde eram estabelecidas as interações e relações de

parentesco e amizade, sobretudo incluindo aqueles que não eram considerados cidadãos,

não  eram livres,  como mulheres,  comerciantes  e  escravos.  É  o  espaço  de  casa,  da

família:

Segundo  o  pensamento  grego,  a  capacidade  humana  de  organização
política não apenas difere, mas é diretamente oposta a essa associação
natural  cujo  centro  é  constituído  pela  casa  (oikia)  e  pela  família.  O
surgimento da cidade-estado significava que o homem recebera, além de
sua  vida  privada,  uma  espécie  de  segunda  vida,  o  seu  bios  politikos.
Agora, o cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma grande
diferença em sua vida entre aquilo  que lhe é próprio (idion)  e o que é
comum (koinon) (ARENDT, 2005, p. 33).

O espaço público era valorizado socialmente, o lugar por excelência do masculino, em

oposição à esfera do privado, socialmente desvalorizado e território próprio do feminino.

Assim, para os gregos,  público remete ao coletivo,  à  sociedade igualitária e viril,  e  o

privado aponta para a particularidade, as desigualdades, as intimidades, as fragilidades

femininas, além do mundo dos negócios. Público e privado, portanto, são concepções

contrárias e opostas (BAUMAN, 2011), pois, 

em geral, seus campos semânticos não estão separados por limites que
permitam tráfego de mão dupla,  mas por  fronteiras  demarcadas:  linhas
intransponíveis,  de  preferência  fechadas  com  rigidez  e  pesadamente
fortificadas  de  ambos  os  lados  para  impedir  transgressões  (BAUMAN,
2011, p. 37).

A separação entre os espaços públicos e privados perdura por séculos e ganha destaque

na Europa dos séculos XVIII e XIX, quando se origina, no universo burguês, um espaço

de refúgio para as famílias e o indivíduo, buscando uma arena em que se mantivessem as

instituições familiares burguesas salvas das exigências e dos perigos dos meios públicos.

Ou seja, um processo dicotômico de esgotamento e estigmatização da vida pública e a

gênese das “tiranias da intimidade” (SENNETT, 1999), que abarca tanto a passividade e a
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indiferença aos temas públicos, como um aumento de concentração no espaço privado e

nos conflitos íntimos (SIBILIA, 2008).

[…] os sinais gritantes de uma vida pessoal  desmedida e de uma vida
pública esvaziada [...] são resultantes de uma mudança que começou com
a queda do Antigo Regime e com a formação de uma nova cultura urbana,
secular e capitalista (SENNET, 1999, p.30).

A valorização desses espaços privados, sobretudo os lares, e os cômodos ainda mais

íntimos dessas residências, como os quartos, constituía-se apelo à reflexão introspectiva,

de  acordo  com  Sibilia  (2008).  Essas  reflexões,  dizeres,  pensamentos,  desejos  eram

restritos ao espaço da privacidade do indivíduo, aos quartos individuais, às cabines de

leitura e escrita. Muito pouco do eu, da intimidade, era publicizado. Os segredos eram

cultivados e firmemente preservados. Para Sibilia, portanto, a cisão entre as dimensões

público  e  privado  da  condição  humana  foi  forjada  histórica  e  temporalmente:  “Essa

distinção é bastante recente: a esfera da privacidade só ganhou consistência na Europa

dos  séculos  XVIII  e  XIX,  ecoando  o  desenvolvimento  das  sociedades  industriais

modernas e do modo de vida urbano” (SIBILIA, 2008, p.60).

Segundo Habermas (2003), as transformações conceituais e de funções do público e do

privado, em virtude do arranjo moderno, forjam uma esfera pública e, consequentemente,

um espaço no qual as temáticas e assuntos diversos são expostos, debatidos, criticados,

discutidos, implicando sínteses, julgamentos e/ou consensos. Esse movimento origina a

opinião  pública  e  é  potencializado  pelosmeios  de  comunicação  de  massa,  que  são

fundamentais para a mudança da estrutura daquilo que é da dimensão da esfera pública,

enfraquecendo a fronteira entre público e privado.

A esfera  pública  pode  ser  compreendida  como  espaço  da  vida  social  que  é  visível,

acessível,  disponível  ao  conhecimento  e  domínio  público  (GOMES,  2008).  Segundo

Santos (2012, p. 13), “sempre fez parte da vida em comunidade, sendo responsável por

abarcar e organizar conhecimentos coletivos, comuns a todos, ou, pelo menos, à maior

parte de determinada comunidade”. Essa esfera se estrutura na medida em que as ações

dos  atores  e  instituições  sociais  tornam-se  expostas  por  meio  de  processos  de

publicização. Quanto mais pessoas tiverem acesso a uma informação, maior é seu nível

de publicização.
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A privatização do público, sobretudo em termos políticos, e a publicização do privado, na

dimensão da opinião, do dizer, do comunicar se instituem como paradoxos ainda da Era

Moderna.  Na  cibercultura,  com a  internet,  a  comunicação  ganha  largo  espaço.  Esse

movimento implica a liquidez, para muitos, considerada completa, do limite entre aquilo

que é público e aquilo que é privado. Habermas (2003), ainda no século passado, após

revisões à sua crítica exacerbada ao declínio da esfera pública na modernidade, assume

que  grupos  com  pouco  poder  aparente  na  mídia  de  massa  tradicional

arquitetam/estabelecem lugares alternativos de visibilidade e afirmação.

Deste modo, é possível pensar em três contextos da esfera pública. O primeiro situado na

gênese das relações sociais,  antes do advento dos meios de comunicação massivos,

quando as informações circulavam através da interlocução presencial entre os sujeitos.

Ou seja,  informar-se  e saber  das questões sociais  e  da vida cotidiana dependia das

vivências, dos vínculos e dos contatos. Tal funcionamento se modifica com o surgimento

dos  meios  de  comunicação.  Este  segundo  contexto  acrescenta,  para  além  da

comunicação  e  interlocução  presencial,  as  interações  mediadas  pelos  meios

comunicacionais,  instituindo,  assim,  a  visibilidade  que  Thompson  (2008)  chama  de

mediada.  “Essa  nova  forma  de  visibilidade  difere  da  anterior  por  dispensar  o

compartilhamento de dimensões temporais e espaciais para que se efetue” (SANTOS,

2012, 9. 14).

O que muda aqui, porém, não é apenas o tipo da interação ou seu alcance,
mas a própria configuração da esfera de visibilidade pública. Se, antes, as
redes interpessoais eram, na maior parte dos casos, as responsáveis por
gerar visibilidade aos atores sociais, agora é o campo da comunicação de
massa  que  se  ocupa  dessa  função.  Antes,  a  visibilidade  pública  se
baseava  fortemente  no  conhecimento  pessoal  entre  aqueles  que
participavam da cadeia de propagação da informação. Mesmo que o último
membro dessa cadeia não conhecesse pessoalmente o ator de quem se
falava,  a  informação  só  chegava  a  ele  em  função  dos  conhecimentos
pessoais que possuía. Já hoje, apesar de o processo anterior ainda existir,
a  visibilidade  pública  advém,  sobretudo,  dos  campos  profissionais  da
comunicação que se baseiam não na relação interpessoal,  mas em um
amplo  alcance  de  suas  emissões  pela  possibilidade  de  prescindir  da
copresença. Nesse novo contexto, os meios de comunicação passam a ter
um papel importantíssimo. A partir desse momento, começa a existir o que
pode ser chamado de visibilidade midiática, através da qual ‘um imenso
conjunto  de  formas  simbólicas  –  pronunciamentos,  imagens,  ações,
eventos  –  pode  ser  publicizado,  publicado,  compartilhado,  tornando-se
socialmente acessível’ (SANTOS, 2012, p. 15).
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O  terceiro  contexto  é  instituído  a  partir  das  interações  mediadas  por  computador,

especialmente  com  a  popularização  da  internet.  Essa  dinâmica  de  possibilidades  de

espaços diferenciados para publicização de opiniões, ideias e, inclusive, de exibição da

intimidade  ganha  corpo  com  os  adventos  das  tecnologias  digitais  da  informação  e

comunicação,  sobretudo,  a  internet.  A  internet  e  seus  múltiplos  espaços  rompem

definitivamente com a demarcação entre aquilo que é público e privado e confundem,

cada vez mais, essas experiências na vida dos sujeitos na sociedade em rede. A partir

daí, tudo pode e é publicizado.

A exibição da intimidade na internet passa a ser marcada pelos desejos de megalomanias

e  excentricidades.  Essas  possibilidades  estruturam  os  modos  de  existência  na

cibercultura. Nos SRS, mostrar-se incessantemente condiciona as formas de ser e estar

no  mundo,  festeja  perplexas  e  inusitadas  subjetividades,  pois  agora  todos  são

convidados, de modo informal e espontâneo, a compartilhar na rede todos os ângulos da

vida. É aí que as vidas privadas são oferecidas alegremente para o consumo prazeroso

de milhares de pessoas no mundo inteiro.

No cenário da cultura digital, duas percepções tornaram-se máximas e lugares-comuns. A

primeira é a de que as fronteiras entre espaço público e privado diluíram-se ou deixaram

de existir, considerando as práticas comuns e corriqueiras de publicização da vida íntima

e compartilhamento de informações de todos os tipos, sempre em busca do que Sibilia

(2008)  chama  de  “evasão  de  privacidade”.  A  segunda  considera  que  existir  está

intimamente  relacionado  ao  fato  de  ser  visível,  conhecido,  visto.  Essas  duas

considerações  estão  imbricadas  com  a  crescente  tendência  de  busca  de  exposição,

audiência, popularidade, ou seja, elementos da dimensão da visibilidade.

Numa  surpreendente  inversão  de  hábitos  dos  nossos  ancestrais,
perdemos, de certa forma, boa parte da coragem, energia e vontade para
persistir na defesa da ‘esfera do privado’. Nos nossos dias, não é tanto a
possibilidade de traição ou violação da privacidade que nos assusta, mas
seu oposto:  fechar  todas as saídas do mundo privado,  fazer  dele  uma
prisão, uma cela solitária ou uma masmorra do tipo em que antigamente
desapareciam  as  pessoas  que  perdiam  as  boas  graças  do  soberano,
abandonadas no vácuo da despreocupação e do esquecimento públicos –
o  dono  desse  ‘espaço  privado’ é  condenado  a  sofrer  para  sempre  as
consequências de suas ações (BAUMAN, 2011, p. 41).

Esse movimento de publicização, exposição e visibilidade está, acontece e se efetiva,

majoritariamente,  nas  mídias  sociais  digitais  (TRIVINHO,  2010;  2011).  Assim,  para
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alcançar  a  visibilidade  e  outros  valores  presentes  no  cenário  da  cibercultura,  é

fundamental  ter  acesso  e  estar  ativamente  presente  nesses  meios,  o  que acaba por

constituir o que Lemos e Lèvy (2010) chamam de esfera pública.

A partir  dessa  reconfiguração  no  que  tange  à  esfera  do  que  é  público  promovido,

especialmente, pelas mídias digitais das segundas e terceiras gerações da Web, qualquer

informação,  conteúdo,  opinião  que está  na internet  pertence à  esfera  pública.  O que

significa dizer que há um desaparecimento da separação público/privado “ou mesmo a

erosão da esfera privada” (LEMOS; LÉVY, 2010, p.13), pois “o secreto se mantém com

dificuldade  na  Rede”  (LÉVY,  2011,  p.  45).  A esfera  pública  é  um  conjunto  e  ideias,

opiniões, informações que formam o conhecimento comum. Ou seja, é tudo aquilo que as

pessoas tornam público, visível e acessível.

Esse  espaço  do  visível  é  fundamental  para  que  os  valores,  costumes,  hábitos,  que

constituem  as  sociedades,  sejam  compartilhados.  Contudo,  assim  como  todos  os

elementos culturais e sociais se modificam ao longo dos processos históricos e humanos,

a  esfera  pública  também se  reconfigura.  Os  modos  de  interação  social  são  um dos

grandes responsáveis por essa alteração, considerando as mudanças técnico-culturais.

Ou seja,  com outros modos de interação,  tornar-se  visível  e  conhecido não depende

apenas dos contatos face a face.

O contato  presencial,  por  exemplo,  foi  fundamental  para  que,  em sociedades  menos

numerosas, a esfera pública se constituísse, visto que, para que algum fato, informação

ou pessoa se tornar visível era necessário compartilhar o mesmo tempo e espaço com

outras  pessoas,  presencialmente.  À  medida  que  as  comunidades  e  sociedades,

associadas ao avanço tecnológico, se desenvolvem, nascem técnicas e tecnologias que

mediam a esfera pública e tornam a visibilidade mediada. Assim, a busca por visibilidade

estará  relacionada  às  estratégias  que  os  sujeitos  utilizam,  bem  como  aos  espaços

midiáticos em que estão inseridos.

O conceito de visibilidade, de modo geral, está relacionado à qualidade do visível. No

dicionário, o verbete encontra três significados e, em todos eles, a ideia de percepção, do

visível está presente.

vi.si.bi.li.da.de  sf  1 Qualidade de visível.  2  Fís Propriedade pela qual os
corpos são percebidos pelo sentido da vista. 3 Teol Caráter atribuído pelos
teólogos católicos como essencial à verdadeira Igreja, e que consiste no
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exercício exterior e manifesto do seu culto, e na profissão patente e clara
dos seus dogmas29.

Conceitualmente, visibilidade é característica do que pode ser visto e está relacionada à

visão  no  sentido  físico,  considerando  as  peculiaridades  espaço-temporais  em  que  o

sujeito se encontra: condições climáticas ou de distância, por exemplo. “O que vemos é

aquilo  que  está  dentro  de  nosso  campo  de  visão  (...).  A  visibilidade  é  situada”

(THOMPSON, 2008, p.20). Contudo, com o advento das tecnologias digitais, o conceito é

redimensionado, visto que os limites espaciais e temporais desaparecem, “o campo da

visão  é  ampliado  espacialmente  e  pode  também  ser  alargado  temporalmente”

(THOMPSON, 2008, p.21). Ou seja, ampliam os limites do visível, os modos de ser visto e

de fazer ver.

Assim, a visibilidade mediada tem uma amplitude no que se refere ao alcance, porque

permite tornar visíveis acontecimentos, fatos, opiniões em diferentes espaços e tempo. O

que significa que as mídias, hoje, se ocupam da função de gerar visibilidade aos atores

para além das relações presenciais. É neste contexto que os SRS assumem um papel

fundamental,  pois  tornam  acessível  um  grupo  grande  de  representações  simbólicas,

opiniões, eventos, imagens, vídeos, ações através de compartilhamentos e publicização.

Essa nova configuração da esfera pública, em que a visibilidade mediada passa a assumir

um lugar central, desloca os modos de controle, poder e edição do que é dito, opinado,

compartilhado e publicizado. O que significa dizer que o controle da visibilidade, do que é

exibido está fora do alcance dos grandes veículos midiáticos, por exemplo. Os próprios

atores são responsáveis por criar suas estratégias, editar suas histórias e publicar o que

veem, encontram, sabem, pensam. Embora isso tenha sido potencializado pelas mídias

digitais, especialmente a internet, esse movimento não é inédito. Na década de vinte, por

exemplo, já se usava de estratégias de visibilidade associadas a outro tipo de mídia.

Roxie Hart era uma mulher disposta a qualquer coisa para ser reconhecida. Consegue o

feito  após  assassinar  o  amante  e  seu  advogado  transformar  o  crime  em espetáculo

midiático. Contudo, ela desejava se manter visível na mídia e, para isso, criou diversas

estratégias. A mais importante delas foi uma falsa gravidez, ainda na prisão, no intuito de

sensibilizar a opinião pública e manter sua visibilidade em alta, objetivando alcançar a

fama.  A história,  passada na década de vinte,  é  fictícia  e  retratada  no filme de  Rob

29Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno>.
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Marshall (2003). Entretanto, é atual e não muito diferente de tantas histórias que circulam

no cenário contemporâneo.

A história do filme “Chicago”30 indica que, muito antes do advento da internet, ser visível,

conhecido  e  reconhecido  sempre  esteve  atrelado  ao  universo  das  mídias.  As  mídias

criam,  mantêm  e  revitalizam  celebridades  e  personalidades  a  partir  de  estratégias

construídas tanto pelos grandes veículos midiáticos quanto, especialmente no contexto

atual,  pelos  próprios  sujeitos  que  almejam  e  buscam  visibilidade  social.  Além  disso,

indicam  que  a  dinâmica  de  construção  da  visibilidade  não  é  própria  e  exclusiva  de

artistas, celebridades, personalidades políticas, científicas, dentre outros. O ato de exibir-

se, ser visto, ser conhecido parece ser algo eminentemente humano, que é ampliado e

potencializado pelas mídias. No caso das mídias digitais, a velocidade com que esses

atos ocorrem é altamente maior e, talvez, ainda mais valorizada. O espetáculo da vida

cotidiana  de  célebres  e  anônimos  é  progressivamente  publicizado  nos  mais  variados

espaços da mídia e, no século XXI, mais especificamente, na internet.

Metaforicamente,  a internet  pode ser  pensada como uma grande vitrine,  onde tudo é

exposto, visto e exibido. Cada vez mais, as pessoas querem não apenas admirar essa

vitrine, mas exibir-se nesse espaço, no qual as paredes são transparentes. Os espaços

criados para e na rede atendem e estimulam essa prática, acolhendo necessidades de

sujeitos  anônimos  e  conhecidos  de  produzirem,  exibirem-se,  compartilharem  e

consumirem.

As conexões entre sujeitos e a produção e consumo de conteúdos se amplificam em

frações de segundos na rede. É possível perceber que há um movimento crescente de

atores que utilizam, criam e se “apropriam” de linguagens,  ferramentas e espaços na

internet, relacionado à necessidade do atual contexto em ver e ser visto o tempo todo.

Esse  alargamento  nas  possibilidades  de  visibilidade  transforma  as  formas  como  as

pessoas se comunicam, se relacionam e vivem.

É essa vertente de visibilidade que interessa nesta pesquisa. Mais do que a condição

física de ver e ser visto concretamente, este trabalho foca nas práticas e estratégias de

visibilidade utilizadas na rede. Entendo que, para alcançar visibilidade, especialmente na

rede,  não é  suficiente  apenas publicizar  conteúdo.  São fundamentais  estratégias  que

tornem as informações visíveis, rastreáveis e interpretáveis.
30 CHICAGO. Roteiro de Bill Condon. Direção de Rob Marshall. EUA: Miramax Films. 113 minutos. Sonoro.
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Mídia,  espetáculo e performance são elementos que constituem, fundamentalmente, a

cultura contemporânea. Nessa perspectiva, identidades, modos de ser e viver, além das

estratégias  de  narrativa  que  constituem  a  organização  da  vida  em  sociedade,  são

tramados, tecidos e imbricados no universo das mídias digitais. Essas mídias parecem

instituir novas maneiras de ser, agir e interagir, originando uma visibilidade que Thompson

(2008) chama de mediada, conforme dito linhas atrás.

Embora a díade entre mídia e sociedade não seja uma relação nova, o desenvolvimento

das  tecnologias  digitais,  especialmente  as  de  comunicação  e  informação,  permite  o

crescimento  vertiginoso  de  estratégias  e  narrativas  de  visibilidade  pelo  sujeito

contemporâneo, visto que são muitos os espaços, formas e facilidades que as pessoas

possuem hoje de terem suas ações, preferências e opiniões divulgadas na esfera pública

do  século  XXI:  a  internet.  Nesse  contexto,  a  visibilidade  mediada  se  configura  valor

fundamental da cibercultura, sendo ela responsável pelo sucesso de ações e alavancadas

profissionais  e  pessoais.  O  que  não  é  intensamente  visível  dificilmente  vai  atingir

relevância social.

Essas  transformações  são  resultados  do  imbricamento  tecnologia  e  sociedade,  uma

discussão que não é recente, mas importante, visto que pensar a relação entre o homem

e os artefatos técnicos e culturais é considerar como as tecnologias e as mídias mudam

com o tempo e como elas mesmas modificaram o seu tempo (PRIMO, 2008).

No sentido de descrever e analisar essas relações tecnologia/sociedade, Lemos (2002)

propõe três fases do desenvolvimento tecnológico: indiferença, conforto e ubiquidade. A

demarcação feita por Lemos (2002) considera a noção temporal, que vai da Idade Média

até  a  Cibercultura.  Ainda  que  no  contexto  da  Cibercultura  persistam  elementos  da

modernidade,  a  proposta  do  autor  situa  a  tecnologia  nos  contextos  sócio-históricos

(PRIMO, 2008).

A fase da indiferença vai até a Idade Média e pode ser caracterizada pela associação

imbricada de arte, religião, mito e ciência. Essa fase é marcada pelo desinteresse em

relação à técnica. A fase do conforto compreende a Modernidade e é assinalada pela

exploração  e  transformação  da  natureza  pelo  homem,  deixando  de  lado  o  caráter

sagrado. E, por último, a fase da ubiquidade, que corresponde à cibercultura em si. Essa

fase  é  marcada  pelo  condicionamento  dos  usos  e  apropriações  das  tecnologias  da
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informação  e  comunicação  digitais  na  sociedade,  as  redes,  portanto,  funciona  como

metáfora estruturante desse cenário transitório entre modernidade e cibercultura. Uma

das características apontadas por Primo (2008) e Maffesoli (2006) é a de que o sujeito, na

contemporaneidade, tem como elemento estruturante a identificação no coletivo, o que

difere  do  homem  moderno,  que  tem  sua  característica  individual  mais  fortemente

marcada. É neste sentido que o desenho da rede representa a interconexão de pessoas,

espaços e tecnologias. Tudo está interligado.

Assim, as metáforas da vitrine e da rede desenham o cenário social em que a sociedade

atual  está  inserida.  Estão  todos  conectados  e  visíveis.  Na  internet,  são  muitos  os

ambientes  onde  as  pessoas,  de  todas  as  idades,  condições  econômicas  e  graus  de

escolaridade transformam as pequenas ações do dia a dia em performances dignas de

serem  vistas  e  acompanhadas  (SANTANA  E  COUTO,  2011).  Esses  ambientes,

especialmente  o  Twitter,  constituem-se  lugar  privilegiado  para  o  sujeito,  sempre

conectado, falar de si, produzir e divulgar imagens, seus gostos, suas condutas de vida

pessoal, acadêmica e profissional. Cada sujeito é valorizado socialmente em função da

capacidade  que  desenvolve  para  dar  visibilidade  a  si  mesmo,  ao  que  pensa,  faz  ou

gostaria  de  fazer.  Essa  cotidiana  espetacularização  do  sujeito  é  progressivamente

associada aos espaços de constituição e manutenção de redes sociais.

Usualmente,  associa-se  essa  cotidiana  espetacularização  do  sujeito  a  categorias

específicas, como artistas ou celebridades da mídia. Tem-se identificado, cada vez mais,

que essas práticas não são exclusivas de grupos específicos, o sujeito, na cibercultura, é

esse ator social dos SRS, independentemente de sua atuação profissional. Os docentes,

objeto  de  análise  deste  trabalho,  valem-se  também  de  estratégias  que  forjam

performances  que  são  acompanhadas,  seguidas,  compartilhadas  e  que,

consequentemente, atribuem valor social a esses sujeitos.

Considerarei, a seguir, algumas práticas, experiências, por meio de cenas, de sujeitos que

alcançam  valores  sociais,  como  popularidade  ou  reputação,  devido  a  práticas  ou

estratégias utilizadas na internet em razão da visibilidade.
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3.3 Cultura da visibilidade: cenas do cotidiano na esfera pública 

A era em que vivemos é de grande visibilidade midiática. Aqueles sujeitos que já estão em

posição  de visibilidade,  bem como os  que  a  desejam,  encontram-se  imersos  em um

universo com características muito específicas e diferentes do contexto onde se passa o

filme  “Chicago”,  por  exemplo.  A  escala  de  repercussão  dessa  visibilidade  e  seus

desdobramentos  são  imprevisíveis  com o  advento  da  internet  e  dos  Sites de  Redes

Sociais.

Acontece que  você e  eu,  todos  nós,  estamos ‘transformando a  era  da
informação’. Estamos modificando as artes, a política e o comércio, e até
mesmo a maneira de percebermos o mundo.  Nós, e não  eles, a grande
mídia tradicional, tal como eles próprios seocupam de sublinhar (SIBÍLIA,
2008, p. 09).

Na perspectiva de Dal Bello (2009), as utilizações que são feitas das tecnologias digitais

evidenciam  as  imposições  do  “apareSer”,  ou  seja,  da  relevância  de  ser  alguém  na

dimensão da projeção midiática. Na cena cibercultural,  onde a visibilidade é um valor

almejado,  a  importância  do  sujeito  e  o  reconhecimento  de  sua  existência  estão

associados,  implicados  à  habilidade  e  potência  de  aparecer  nos  espaços  e  tempos

midiáticos. Os SRS popularizam o ingresso a essa dimensão e, por esse motivo, são tão

populares (DAL BELLO, 2009).

Em meio aos vertiginosos processos de globalização dos mercados em
uma  sociedade  altamente  midiatizada,  fascinada  pela  incitação  à
visibilidade e pelo império das celebridades, percebe-se um deslocamento
daquela  subjetividade  ‘interiorizada’  em  direção  a  novas  formas  de
autoconstrução.  No  esforço  de  compreender  estes  fenômenos,  alguns
ensaístas aludem à sociabilidade  líquida ou à cultura  somática do nosso
tempo, onde aparece um tipo de eu mais epidérmico e flexível,  que se
exibe  na  superfície  da  pele  das  telas.  Referem-se  também  às
personalidades  alterdirigidas, e não mais  introdirigidas,  construções de si
orientadas para o olhar alheio ou ‘exteriorizados’, não mais introspectivas
ou intimistas (SIBILIA, 2008, p. 23)

Nesse contexto, SRS são espaços e estratégias que os sujeitos utilizam para atender a

essa solicitação da sociedade em rede, altamente conectada nesta era digital, produzindo

e validando, deste modo, outras maneiras de estar no mundo (SIBILIA, 2008; 2012; DAL

BELLO,  2011).  Essas  estratégias  e  permanência  envolvem  participar  ativamente  de

espaços  de  redes  sociais,  publicando,  compartilhando  informações  em  um  processo

dinâmico e progressivo em busca de exposição,  visibilidade e audiência na lógica do

“apareSer” (DAL BELLO, 2009; 2011) e da “evasão de privacidade” (SIBILIA, 2008).
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Sob a lógica do ‘apareser’, a subjetividade torna-se identidade, o conteúdo
é forma, o interior está no exterior, a essência na aparência, a realidade na
representação,  a imagem vira corpo,  a visibilidade confere invisibilidade
(em meio ao excesso), o privado torna-se público, a multiplicidade reúne-
se sob a unidade de uma identidade e a universalidade do ser humano
esparrama-se na pluralidade de formas de vir a ser e publicizar-se (DAL
BELLO, 2009, p. 88).

A evasão da privacidade está relacionada à vontade de se exibir e falar de si, “um anseio

de  exercer  a  técnica  da  confissão,  a  fim  de  saciar  os  vorazes  dispositivos  que  têm

vontade de saber'” (SIBILIA, 2008, p. 77). É tornar a intimidade pública e visível. Assim,

tanto a lógica do “apareSer” quanto a prática de evasão de privacidade têm, no regime da

visibilidade,  o  seu  estatuto,  e  nos  seguidores  e  internautas  que  consomem  as

informações,  não mais apenas de canais de alta  circulação ou contas associadas às

mídias tradicionais, sua audiência.

Vale salientar que externar essa intimidade e privacidade, ou forjar seus perfis na rede no

intuito do estar visível, pode ter muitas conotações do que é intimidade ou privacidade.

Em linhas gerais, aquilo que é de natureza pessoal, do cotidiano ou da dimensão dos

tipos  de  informações  e  trocas  que  os  sujeitos  estabelecem  com  as  pessoas  mais

próximas diariamente pode ser entendido como elementos da intimidade, daquilo que é

particular. Ou seja, a cultura da visibilidade, esse regime instituído especialmente pelo

advento e popularidade da internet e dos Sites de Redes Sociais, entusiasma e estimula

os sujeitos a se apropriarem dos espaços da rede e atribuir tons confessionais às práticas

de  interação,  compartilhando  informações  de  natureza  particular,  que  podem  estar

associadas às ações triviais cotidianas, profissionais, pessoais, etc.

Assim, as fronteiras diluídas entre esferas públicas e privadas, sinal da sociedade atual,

configuram um afastamento da Modernidade (SENNETT, 1999), instituição das mídias,

especialmente a internet, como esfera pública e uma dependência social da visibilidade

midiática (BRUNO, 2005). Essa esfera pública é parte do cotidiano e está na soleira da

porta  ou das janelas  dos dispositivos  digitais  de  sujeitos  altamente  conectados.  Esse

contexto, portanto, é quem faz a mediação e, reciprocamente, torna todos dependentes

da visibilidade midiática.

Na sociedade do espetáculo, essa esfera pública é baseada na lógica do espetáculo que

“não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por
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imagens” (DEBORD, 1997, p. 9). É o espetáculo da vida privada, das particularidades,

das especificidades da dimensão profissional, das cenas cotidianas, da intimidade, como

dimensões  da  vida  do  sujeito  conectado.  A  vida  que  é  encenada,  compartilhada,

espetacularizada  não  é  a  dos  artistas  e  celebridades  que  já  utilizam as  mídias,  das

tradicionais às digitais, para exibir suas vidas. A vida que é publicizada na esfera pública

que é a internet é a vida do sujeito comum, “eu, você, todos nós” (SIBILIA, 2008). Os

sujeitos  comuns  são  convidados  a  preencher  a  rede,  a  passar  de  consumidores  a

produtores (BRUNS, 2007), atores da sua própria vida e do seu cotidiano (BRUNO, 2005)

encenados na rede.

É como se o princípio de visibilidade, que já se sobrepôs ao princípio de
realidade no âmbito mais amplo da cena pública, seestendesse às vidas e
existências  privadas,  que  passam  a  requerer  a  visibilidade  como  uma
espécie de direito ou condição almejada de legitimação e reconhecimento
(BRUNO, 2005, p. 56).

A cultura da visibilidade, portanto, é recheada de artefatos e estratégias da dimensão do

visível, público, espetacularização e exibição. Para refletir  sobre essas relações, serão

apresentadas três cenas do cotidiano de sujeitos que alcançaram visibilidade, até fama, a

partir de outras estratégias voluntárias e involuntárias. Em 2012, por exemplo, três grupos

de pessoas alcançaram alto nível de visibilidade, em situações diferentes, mas por meio

dos mesmos canais midiáticos. Assim, aqui nesta seção, a ideia é relacionar o conceito de

visibilidade mediada à luz dos acontecimentos na internet, segundo cenas construídas

com base em fatos.

#CENA1

A primeira cena é a da garota Luiza. Em janeiro de 2012, Gerardo Rabello,  colunista

social  em  João  Pessoa,  participa  de  uma  propaganda  de  lançamento  de  um

empreendimento imobiliário na TV. No roteiro da propaganda, Gerardo comenta que o

sucesso do imóvel é tanto que ele convidou toda a família para falar do empreendimento,

“menos Luíza, de 17 anos, que está no Canadá”31. Foi o bastante para que, em menos de

vinte e quatro horas, a “exibição” do pai de Luiza se transformasse num bordão “menos

Luíza,  que está  no Canadá”  e,  ironizado,  fosse parar  na  Web,  se  transformasse em

31  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=BVxcWbh9HWE>.
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meme32, invadisse todos os SRS, os programas e noticiários de TV33 e ficasse entre os

assuntos  mais  comentados  no  Twitter  com  a  hashtag #LuisaEstanoCanada  nos

TrendsTopics.  Vários  artistas  usaram  o  bordão  para  agradecer  a  presença  de  seus

públicos nos  shows,  “menos a de Luíza, que está no Canadá”, a exemplo de Leoni e

Lenine34. Na rede, Luíza virou um fenômeno: memes, caricaturas, tumblr35, paródias da

propaganda e da frase proferida por seu pai.

Figura 11- Meme Ui! Luiza está no Canadá

                                            Fonte: Youpix36

                                          Figura 12 - Tweet de @ClaroRonaldo

                       Fonte: Twitter

Com toda repercussão,  Luiza,  até  então uma desconhecida que fazia  intercâmbio no

Canadá, virou celebridade. Iniciou-se o movimento #VoltaLuiza nos SRS e o retorno de

Luiza,  antecipado  pela  família,  teve  cobertura  de  uma  rede  de  televisão.  Luiza  teve

propostas de trabalho, estrelou comerciais de TV e participou de desfiles e eventos como

celebridade.

Luíza  tornou-se  visível  mesmo  na  “ausência”  de  participação  no  comercial.  Sua

visibilidade instantânea no contexto nacional pode ser pensada a partir do imbricamento

32 O termo  meme foi criado por Richard Dawkins no livro “O Gene Egoísta” e faria analogia ao gene da
genética, ou seja, a menor unidade. “É considerado como uma unidade de informação que se  multiplica de
cérebro em cérebro, ou entre locais onde a informação é armazenada” (Fonte: Wikipedia). Neste caso, os
locais de armazenamento podem ser o cérebro, um livro ou mesmo a internet. Memes, então, podem ser
qualquer coisa facilmente aprendida e repetida, propagada: ideias, sons, desenhos etc. Na internet, chama-
se de meme tudo (imagens, sons, frases, personagens) que é utilizado repetidamente em vários contextos.
33 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=V3G3xn7X_Lo.>
34 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=AlnhIQ50SOc.>
35 Disponível em: <http://menosluisaqueestanocanada.tumblr.com/>.
36 Disponível em: <http://youpix.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ui-luiza.jpg. Acesso em: jul.2012.



83

das mídias digitais com um fator humano: o fato de que “eu, você, todos nós” (SIBILIA,

2008), isto é, todos têm a necessidade cotidiana de compartilhar com os outros aquilo que

veem,  conhecem,  ironizam.  E  isso,  no  contexto  atual,  é  feito  nas  mídias  digitais,

especialmente em sites como Facebook, Twitter e Orkut (SHIRKY, 2011).

A Teoria  do  Carrapicho  (NICOLAU,  et.  al.,  2009;  NICOLAU,  2012)  indica  que  o  que

movimenta os atores na rede a multiplicarem, compartilharem informação, retuitarem, por

exemplo, está relacionado à necessidade de fazer parte desse processo em busca da

visibilidade. Ou seja, a cada replicação em espaços da internet, há busca por visibilidade

e reconhecimento, quanto mais um sujeito compartilha uma informação e essa informação

é compartilhada, maior a visibilidade que o sujeito alcança.

Embora o caso tenha ganhado visibilidade na rede, a partir da viralização do meme, as

mídias  tradicionais,  como  TV,  Rádio,  Revistas  Impressas,  aproveitam  a  situação  e

potencializam ainda mais o caso, ampliando a visibilidade, neste caso, não daqueles que

propagaram  a  “onda  Luiza”,  mas  da  própria  Luiza,  que  tem  seus  minutos  de  fama,

reconhecimento e popularidade.

#CENA2

O segundo caso é o da família Barbosa. Em março de 2012, um vídeo37 de uma família

evangélica cantando uma música gospel, “Galhos Secos”, cai no Youtube e começa a

circular  nos  SRS.  O  vídeo  é  uma  gravação  caseira  de  uma  mãe  e  seus  dois  filhos

cantando a música da banda “Êxodos” e chama atenção pelos personagens e a situação

cômica  em  que  eles  se  envolvem,  quando  Jeferson,  que  até  então  estava  fazendo

acompanhamento  com  um  violão,  surpreende  Suelen  e  Mara,  a  irmã  e  mãe,

respectivamente, gritando um dos versos da música, justamente, “para nooooosa alegria”.

A partir desse momento, Suellen não para de rir e Mara se aborrece com o descontrole da

filha. Bastou essa cena para o vídeo “Para Nossa Alegria” ter mais de vinte milhões de

acessos no Youtube e veiculado em todos os SRS.

37 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=tgkS57PtIIQ>.
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                                     Figura 13 – Meme “Para Nossa Alegria”

                                          Fonte: Sempre Tops38.

Artistas, como Luciana Melo e Jair Oliveira39, usaram a estratégia do vídeo para divulgar

show de  lançamento  de seus CDs,  parodiando o viral  “Para nossa alegria”.  Além de

memes, esquetes de humor, como a dohumorista Marcelo Adnet40, jogos41, gifs e tumblr.

Tudo que era positivo, esperado, alcançado era socializado na rede acompanhado da

hashtag #ParaNossaAlegria42.

Tendo a família tornado-se febre na internet, os programas e emissoras de TV atentaram-

se para o hit da Web, e Jeferson, Suelen e Mara participaram de diversos programas de

TV e campanhas publicitárias. Ainda que sepossa questionar o talento e a afinação do trio

responsável pelo viral, eles não só viraram notícia, mas também artistas e empresários:

assinaram contrato com gravadora para lançamento de um CD, participam de diversos

shows, sobretudo em marchas evangélicas, e abriram um salão de beleza na cidade em

que residem.

Ainda que pareça impossível, a família “Para Nossa Alegria”, ao publicizar o vídeo no

maior canal de compartilhamento do mundo, diretamente, esperava que o vídeo fosse

conhecido, levando em conta o “talento” que a família tenta apresentar.

Neste sentido, há duas perspectivas: primeiro - a da família, que usa como estratégia de

visibilidade mediada a divulgação de um vídeo caseiro na internet e o compartilhamento

do link do vídeo em SRS. A segunda - dos outros atores da rede que, ao compartilharem

incessantemente  o  vídeo  e  as  variáveis  dele,  constituem  um  grupo  de  afinidades  e

solidariedade com a dupla de aspirante a artista. É graças ao movimento que nasceu na

38 Disponível em: <http://www.sempretops.com/videos/para-nossa-alegria-letra-da-musica/>. Acesso  
   em: ago. 2012.
39Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=vy_E7WxUGqE>.
40 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=z5gT9Icn6zE>.
41 Disponível em: <http://paranossaalegria.com/>.
42 O Twitter oficial do “Para Nossa Alegria” @PNAOficial tem mais de 8 mil seguidores (dados     08/2012
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rede e migrou para outras mídias, que os atores do vídeo alcançam, em pouco tempo,

popularidade e visibilidade suficientes para aparecer  em campanhas comerciais  e,  de

fato, lançarem-se como artistas.

                                       Figura 14 – Tweet de @PNAOficial

                      Fonte: Twitter

#CENA3

A terceira e última cena trata de um atleta, Chael Sonnen, lutador norte-americano de

artes maciais e competidor de Ultimate Fighting Championship (UFC). Sonnen não é um

brilhante  lutador,  é  mediano.  Nunca  foi  considerado  um  atleta  excepcional.  Perdeu

diversas  lutas  importantes  e  se  envolveu  em alguns  escândalos  como  doping e  até

lavagem de dinheiro43. As lutas de Sonnen nunca foram tão atrativas ou despertaram a

atenção exclusiva das emissoras de TV e TV a cabo. Esse cenário começa a se modificar

em 2010, quando ele ganha uma luta no UFC e torna-se aquele que desafiará o lutador

brasileiro Anderson Silva, o Spider.

Anderson Silva já  era um campeão de UFC e Sonnen buscava visibilidade atacando

pessoalmente o brasileiro e seus companheiros de octógono. Após perder a luta em 2010,

Sonnen foi reprovado no exame antidoping e suspenso do UFC. Depois de cumprida sua

pena, Sonnen desafiou Anderson Silva, que tinha ganhado todos os combates do UFC,

com insultos e provocações. Desde então, especialmente nas semanas que antecederam

a luta de 2012, insultou, provocou Spider e a torcida brasileira. Anderson Silva, até então

sem retribuir as provocações de Sonnen, contra-atacou após o norte-americano insultar a

família do brasileiro. Parecia o roteiro perfeito para a luta tornar-se um clássico.

Eu comprei essa máscara só pra entrar no Brasil. Quando coloquei no meu
rosto,  todo  mundo  achou  que  eu  era  o  (Minotauro)  Nogueira.  Isso
aconteceu de verdade! Eu achei que me faria parecer com Frankestein
(SONNEN, 2012, online)44

43  Disponível  em:  <http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2011/01/04/reu-confesso-por-
lavagem-de-dinheiro-chael-sonnen-fara-retorno-no-ufc-128.jhtm>.

44  Disponível em: <http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/04/24/vitima-de- 
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      Figura 15 - Chael Sonnen provocando Anderson Silva durante coletiva

                                                     Fonte: Esportes UOL45

As  estratégias  utilizadas  por  Sonnen  forjaram um  clássico,  o  que  significou  a  maior

audiência de uma luta do UFC no Brasil: mais de cento e cinquenta mil  pay-per-views,

sem contar os canais que transmitiram a luta via Web. O próprio lutador norte-americano,

em entrevista posterior à derrota, admitiu que sua postura agressiva foi amplificada no

intuito  de  divulgar  e  vender  o  combate  no  Brasil  e  Estados  Unidos.  Nos  EUA,

considerando o pouco engajamento da população com a polêmica, o volume de pay-per-

view foi abaixo do esperado.

A polêmica, estratégia utilizada por Sonnen, é bastante utilizada nos SRS: comentários

curtos e controversos que podem gerar discussão e, certamente, visibilidade para seu

autor. Essa visibilidade não significa boa reputação. Pelo contrário, o valor positivo ou

negativo do “reconhecimento” parece ser o que menos importa. As mídias tradicionais

acabam comprando a polêmica e, num movimento espiral, fomentam o reconhecimento

de Sonnen e, por tabela, aumentam a audiência de outros espaços.

Todos  esses acontecimentos,  apresentados nas cenas  acima,  ocorreram e ganharam

novo status em virtude da internet. As cenas, verdadeiras espetacularizações, tornam-se

públicas,  visíveis,  notórias.  Embora  com características  singulares  e diferentes,  esses

fatos tornam públicas ações e práticas até então ocultas ou pouco visíveis. Tratam-se,

portanto, de estratégias explícitas de visibilidade mediada.

Andhy Warhol, artista estadunidense, nos anos sessenta, proferiu uma frase que indicava

que, num futuro próximo, todo mundo teria os seus quinze minutos de fama. É provável

que  os  quinze  minutos  de  Warhol  refiram-se  às  transformações  que  a  sociedade

    provocacoes-do-mascarado-sonnen-anderson-so-olha-para-rival-em-encarada.htm>.
45 Disponível  em:  <http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/04/24/vitima-de-

provocacoes-do-mascarado-sonnen-anderson-so-olha-para-rival-em-encarada.htm>.  Acesso  em:
ago.2012.
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contemporânea vivencia em relação à visibilidade proporcionada pelas mídias digitais. Os

quinze minutos de fama, atualmente, são almejados e buscados seja em reality shows,

em  vídeos  do  Youtube,  nos  SRS  como  Twitter  e  Facebook,  isto  é,  é  ser  visto  e

reconhecido pelo maior número de pessoas possível, agregando valor ao seu contexto de

vida em busca, quiçá, de outros não menos importantes, como popularidade, autoridade

ou reputação, por exemplo.

A cultura da visibilidade, contudo, não é livre de estratégias e construções. Portanto, a

visibilidade aqui é entendida como um valor, um elemento importante para os atores das

redes sociais, ou seja, um tipo de capital social.

O conjunto de referências simbólicas dos atores sociais nos SRS, ou seja, o capital social

é resultado das interações que estabelece, dos sujeitos que promovem e do conteúdo que

posta ou compartilha. As estratégias utilizadas pelos atores das redes constituídas nos

SRS fazem com que seja forjado um imaginário a partir das leituras que os atores fazem

um dos outros, isto é, acompanhando os compartilhamentos e as trocas estabelecidas.

O conteúdo  socializado  no  Site de  Rede  Social  insere  o  usuário  em uma junção de

referências, ainda que simbólicas, que podem ser conhecidas por ele e pelos indivíduos

que  convivem tanto  presencialmente  quanto  virtualmente.  Desse  modo,  há  uma total

implicação no ato de upload de conteúdo, de postagens nestes espaços da internet. São

narrativas que sugerem uma contextualização de pertença do ator social a uma rede, um

grupo, uma comunidade específica, e não a outras.

Segundo Sá e Polivanov (2012),  como se não fosse suficiente,  estão todos inseridos

nesse  padrão,  tornando  visíveis  suas  subjetividades  desmedidamente  em  todas  as

mídias, ainda fazendo-o por dois motivos essenciais: pela necessidade narcísica de estar

no  centro  das  atenções,  em  um  contínuo  “show do  eu”,  que  tem  a  intimidade  e  a

obscenidade  do  cotidiano  como  seus  maiores  espetáculos  (SIBILIA,  2008),  e  pela

compreensão de que a vigilância equivale à segurança, o que leva a um processo de

monitoramento mútuo e contínuo (BRUNO, 2013).

Há,  com  a  crescente  e  sempre  mais  valorizada  publicização  do  eu  cotidiano  e  das

estratégias  utilizadas  para  tornar-se  visível,  impressões  díspares  dos  fenômenos  do

“show do eu” na internet e, em especial, no Twitter.
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Contudo, há muitos espelhos e é preciso distinguir, no que diz respeito a
imagens especulares da vida privada, entre, de um lado, aquelas que não
somente possuem conteúdos que gravitam ao redor dos códigos coletivos
do  âmbito  da  Cultura  e  podem  ser  compartilhadas  no  quadro  de  uma
comunicação eu-Outro e, de outro lado, aquelas de conteúdo narcísico,
muitas vezes alheias aos códigos culturais e refletindo se, apenas, numa
‘relação’ Eu-Eu - e em que a ‘comunicação’ especular estabelecida com o
Outro visa, apenas e tão somente, a que este último confirme a própria
grandiosidade do usuário narcísico (LAGO, 2010, p.9).

No caso  das representações narcisistas,  os  conteúdos  são,  na  maioria  das  vezes,  a

externalização completa  da privacidade,  sempre de dimensão particular  e  privada,  de

pouco interesse do público no contexto geral. A publicização da vida privada, aí, é uma

necessidade de ser visto, seguido, percebido na relação Eu-Eu.

Contudo,  não  são  apenas  os  narcisistas  a  tornarem  públicas  suas  privacidades  e

buscarem estratégias de serem vistos, reconhecidos e populares, mesmo que em graus

diferentes. Esse grupo é apenas um dos muitos que coexistem na internet.  De modo

geral, o que se tem é a progressiva valorização social pela conduta de expor a si mesmo

nos ambientes das redes sociais, de ser popular, reconhecido, visível.  Muito além dos

apelos narcisistas, o que parece prosperar é o fato de que cada sujeito é incessantemente

estimulado  a  atuar,  a  expressar-se,  dar  sua  opinião  sobre  isso  e  aquilo.  A  velha

concepção de um sujeito recolhido na sua esfera privada não tem mais fundamento. Vive-

se, agora, uma espécie de democracia da expressão, em que cada um tem o direito de

expor seus desejos, compartilhar suas opiniões sobre todos os temas e publicizar suas

performances  pessoais  e  profissionais,  ou  seja,  participar  ativamente  dessas

solidariedades compartilhadas a partir do eu.

Assim,  estar  conectado  em rede,  participar  de  SRS,  promover  e  narrar  a  si  mesmo,

provoca, ao menos, a abertura de uma janela, de casa, do trabalho, do interior, das ideias,

para o mundo virtual. Agora é assim que se vive!

Permanece-se tanto tempo conectado, sobretudo com a amplitude proporcionada pelos

dispositivos  móveis,  que  as  confissões  de  vida,  de  ideias,  de  descontentamento  são

inevitáveis.  Consequentemente,  há  o  bônus  de  viver  em  coletividade,  mesmo

virtualmente: o afeto, o reconhecimento social, a aprendizagem, a troca de informação e

possibilidades outras diversas que são viáveis por meio do olhar do outro. É essa troca

contínua, em tempo real, que constrói o sujeito na rede. Essa construção e a difusão de si
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mesmo na rede são fortalecidas com a valorização social  e as ações que os sujeitos

desenvolvem na Web.

No  enredo  desta  pesquisa,  as  ações  que  interessam  são  a  da  dimensão  docente,

desenvolvidas  por  professores  tuiteiros.  Tais  ações  no  Twitter  se  configuram

analogamente  com  as  ações  das  cenas  aqui  citadas,  ainda  que  na  dimensão  das

viralizações que docentes  criam na rede em busca de alcançar  o  topo dos  Trending

Topics no Twitter; dos recursos imagéticos ou fílmicos em canais de repositórios de vídeo,

convergindo para outras mídias; pela polemização em torno de temáticas que circulam no

cotidiano social e por tantas outras estratégias e apropriações que fazem no/do Twitter. As

ações docentes, de naturezas diversas, têm um propósito quando publicizadas num site

como o Twitter,  com alto número de usuários, em franco crescimento no Brasil  e que

serve como vitrine para os atos de exibição e atuação dos sujeitos que possuem um perfil

no  SRS.  No  meu  entendimento,  essas  atuações  estão  intrinsecamente  vinculadas  à

cultura da visibilidade e aos valores circulantes que são adquiridos a partir do momento

em que se participa ativamente de SRS.

Entendem-se esses valores como o conjunto de recursos coletivos que estão associados

a redes sociais, ou seja, capital social: o valor desses elementos na organização social

como recursos que os atores podem utilizar para alcançar o que almejam (COLEMAN,

1988). O próximo capítulo trata de discutir a visibilidade nesta perspectiva, ou seja, na

dimensão do capital social em redes sociais na internet.
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“Parabéns aos aprovados! Já podem mudar o status nas redes sociais...”
(@profmarcoant, 7 de março de 2014)
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4 VISIBILIDADE NO TWITER: CONECTIVIDADE E CAPITAL SOCIAL

Somos sujeitos da prática, no sentido de que somos que fazemos e o fazemos pelo que

acreditamos,  pensamos  e  realizamos.  Trato  aqui  de  prática  na  dimensão  da  práxis,

especialmente,  da  natureza  docente.  A transformação  do  sujeito  ao  longo  da  vida  é

resultado  das  ações  que  tomamos  como  seres  inseridos  em  um  contexto  histórico-

sociocultural.  Refletimos  e  agimos  sobre  as  ideias  e  percepções  nas  quais  nos

encontramos inseridos e atuamos e nos imbricamos nesse processo. Esses processos de

trocas e construções envolvem o intercâmbio de valores que circulam nas redes sociais

que os seres humanos constroem em todas as esferas das quais fazem parte. O objetivo

deste capítulo, portanto, é analisar os tipos de capital social que circulantes no Twitter, no

intuito de compreender as estratégias de visibilidade que os professores tuiteiros utilizam.

O cenário da cibercultura indica que o homem produz artefatos culturais e técnicos que

redimensionam  elementos  da  vida  cotidiana,  das  formas  de  ver,  pensar,  transitar,

comunicar-se  com  o  mundo.  O  contexto  social  contemporâneo  evidencia  um

imbricamento homem-máquina-bytes, sem precedentes na história da humanidade, que

reestrutura os espaços, os modos de dizer, trocar, ver e agir como nunca se havia vivido.

Transita-se  em  alta  velocidade,  aprende-se  a  distância,  relaciona-se  virtualmente,

armazenam-se dados em nuvens online, comunica-se virtualmente em rede, tudo isso a

uma velocidade que coloca os bytes como elemento arqueológico. “A internet é a primeira

mídia púbica a ter uma economia pós-Gutenberg. Você não precisa entender nada de sua

engenharia  para avaliar  quanto ela é diferente de qualquer outra forma de mídia dos

últimos quinhentos anos” (SHIRKY, 2011, p. 53).

O indivíduo é sujeito da prática, e essa prática é permeada de elementos tecnológicos

digitais e interpelada por exigências decorrentes desse contexto. Estamos vivendo a era

da transparência, da publicização, do altamente conectado, da mobilidade digital, do aqui-

agora-todo tempo-em todo lugar. A dimensão social em que se vive é a da sociedade em

rede,  que  convida  o  tempo  todo  a  conectar,  opinar,  mostrar,  socializar,  compartilhar,

participar. É, portanto, uma dimensão que aqui se chama sociocomunicativa. A natureza

social humana e a necessidade de comunicação não são novas, recentes, nem nasceram

com a  internet  e  seus  aplicativos.  Somos,  naturalmente,  sujeitos  da  prática  social  e

comunicativa. Contudo, as tecnologias digitais, com destaque aqui para internet, ampliam

essas possibilidades, e não as esgotam.
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Há muita discussão, estudos e pesquisas sobre as possibilidades da internet, dos SRS e

do que as ferramentas, os suportes, os mecanismos ampliam, permitem e favorecem de

avanço,  alternativa,  facilidade  e  viabilidade  para  as  nossas  necessidades  diárias,

individuais, coletivas, pessoais, profissionais, etc. É importante para este estudo, portanto,

entender as apropriações, os usos sociais que os sujeitos fazem do que está posto neste

cenário.

Os usos sociais de nossos novos mecanismos de mídia estão sendo uma
grande surpresa, em parte, porque a possibilidade desses usos não estava
implícita  nos  próprios  mecanismos.  Uma  geração  inteira  cresceu  com
tecnologia pessoal, do rádio portátil ao PC, portanto, era de se esperar que
eles também colocassem na nova mídia mecanismos para uso pessoal.
Mas  o  uso  de  uma  tecnologia  social  é  muito  pouco  determinado  pelo
próprio  instrumento;  quando  usamos uma rede,  a  maior  vantagem que
temos é de acessar uns aos outros (SHIRKY, 2011, p.18).

Investigar  os  processos  sociocomunicativos  e  práticas  socioculturais  relacionadas  às

trocas de informações e interações em SRS de alta visibilidade midiática requer refletir, o

que significa e implica ser sujeito e relacionar-se com o outro em um contexto social cada

dia mais organizado em:

redes  informacionais  de  alta  velocidade  que  providenciam intimidade  a
distância,  invasão  e  evasão  de  privacidade,  isolamento  convivial,
fragmentação/multiplicação de identidades e hiperespetacularização do eu
(DAL BELLO, 2009, p. 24).

Essa compreensão auxilia no entendimento dos usos que os sujeitos fazem no Twitter,

por  exemplo.  Neste  sentido,  o  sujeito  aqui  é  entendido  como  de  natureza  histórico-

sociocultural,  constituído  de  subjetividades  que,  coletivamente,  desenvolvem  ações

objetivando  alcançar  o  capital  que  circula  em suas  redes.  No  intuito  de  identificar  e

interpretar estratégias de visibilidade utilizadas pelos sujeitos no Twitter e analisar os tipos

de  capitais  sociais  que  circulam  no  SRS,  neste  capítulo  traçar-se-á  a  discussão  da

visibilidade a partir de dois pontos: a potencialidade de conexão do Twitter e do capital

social.

4.1 Follow: a potencialidade conectiva do Twitter

Os  fenômenos  culturais  e  comunicacionais  não  se  sustentam  como  princípios

fundamentais  da  produção cognitiva  humana sem a tecnologia.  Entendo a  tecnologia

como a prática de conhecer e fazer, estando, portanto, ligada a toda produção técnica



93

humana. A arte de produzir,  saber,  inventar,  criar  é de natureza tecnológica. Assim, o

homem produz, culturalmente, tecnologias para o seu melhor bem-estar e convívio social.

No que tange ao convívio social, a comunicação e a interação social, principalmente, se

destacam.  Nessa  percepção,  não  apenas  a  informática  e  a  eletrônica  constituem-se

elementos técnicos e/ou tecnológicos, como, por vezes, propaga o senso comum, mas a

oralidade, a escrita, os elementos do cotidiano (tais como lápis, quadro-negro, óculos,

livros, vestes, sapatos etc.) são tecnologias.

Na  cibercultura,  tais  fenômenos  estão  estritamente  conectados  aos  elementos  das

tecnologias digitais  e  às novas dimensões de tempo e  espaço estruturadas por  elas.

Assim, a linguagem digital e suas múltiplas possibilidades ocupam um espaço relevante

no  cenário  cultural  hoje,  especialmente  nas  relações  comunicacionais,  nas  formas  e

modos como os homens se relacionam na atualidade (SANTANA, 2008).

Destarte, a internet é um dos elementos que mais foram transformados pelo homem e, na

mesma proporção, transformou os seus modos de ser. Um fenômeno que envolve todas

as classes sociais, raças, gêneros, mesmo que não ainda de forma equitativa, como não

é em tantos outros elementos presentes na cibercultura.

Esse  processo  de  redimensionamento  de  modelos  sociais  e  práticas  de  interação,

provocado  pela  internet,  estrutura  os  ambientes  virtuais,  os  quais  funcionam,  muitas

vezes, como extensões das vivências, experiências e trocas presenciais. A maior parte

destes ambientes tem como pressupostos fundantes a comunicação e a interação social,

ambas mediadas pelo computador.

Na  internet,  além de  uma  rede  mundial  de  computadores,  sujeitos  se  interconectam

mantendo mais do que um canal  de diálogo entre duas pessoas.  Os sujeitos lançam

ideias, opiniões, experiências. Tecem saberes, vivências e relações. Essas relações são

mantidas, estabelecidas, criadas e reafirmadas especialmente em Sites de Redes Sociais.

Os espaços surgem com a intenção primordial de comunicar e relacionar pessoas, que

constroem lógicas, regras próprias, usabilidades e apropriações.

A internet é uma das redes mais extensas já construídas pelo homem. “Se algo pode ser

escrito, desenhado ou fotografado, há chances de que já exista um nó na Web que, de

certa forma, o contém” (BARABÁSI, 2009, p.28). 



94

A ampla  extensão da internet  possui  conglomerados virtuais,  ou  seja,  ambientes  que

agregam milhares de usuários.  Os SRS são o grupo de ambientes virtuais  que mais

agregam internautas. Nesta categoria, o Twitter é um dos sites com alto número de perfis

cadastrados,  e  o  Brasil  é  o  segundo  país  com  maior  número  de  usuários  no  site,

perdendo apenas para os Estados Unidos.

                               Figura 16 - Porcentagem de usuários do Twitter

                                 Fonte: TramaWeb46

O Twitter inaugura, segundo Santaella e Lemos (2010), a terceira geração da Web nos

contextos  dos  SRS,  visto  que,  além  das  características  de  potencial  de  viralidade  e

conectividade  always  on,  associa  dois  outros  elementos:  o  da  integração com outras

redes  e  a  disponibilização  de  aplicativos  para  mobilidade.  Deste  modo,  essas

especificidades e singularidades instituem um novo modo de colaboração em rede que

implicam  o  surgimento  ou  efetivação  de  uma  nova  fase  do  processo  evolutivo  da

interação  social,  ecologia  cognitiva  e  inteligência  coletiva  mediadas  por  computador.

Diferente  de  outros  SRS,  “no  Twitter,  o  foco  encontra-se  na  qualidade  e  no  tipo  de

conteúdo  veiculado  por  um  usuário  específico  […].  Nele,  deparamo-nos  com  uma

ecologia complexa de veiculação de ideias” (SANTAELLA E LEMOS, 2010, p. 67).

O Twitter nasceu em 2006 com a ideia de ser um serviço de mensagens curtas, pensado,

especialmente, para os dispositivos móveis47.  A escolha do nome do serviço visava a

46 Disponível em: <http://www.tramaweb.com.br/blog/index.php/2010/08/13/brasil-e-segundo-do-mundo-no-uso-
do-Twitter/>.
47  Acompanhei a criação, modificações, alterações do Twitter desde 2008, quando da primeira escrita de

projeto de pesquisa.  As informações descritas nesta seção, são frutos desse acompanhamento e da
leitura  de  reportagens,  acompanhamento  do  blog do  TwitterBr  e  de  sites especializados  em mídias
digitais. Dado o alto volume de informações e pelo fato de muitas das informações serem resultado deste
acompanhamento  assistemático,  as  informações  necessariamente  não  estarão  acompanhadas  de
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representar  o  conceito  que  os  fundadores  desejavam passar  aos  internautas.  Assim,

Twitter, significa algo como “pequena explosão de informações inconsequentes ou pio de

pássaros48”. Segundo Spyer et. al (2009), o primeiro esboço do Twitter, ainda nos anos

2000, indicava um serviço cujo objetivo era divulgar o seu status, como mostra a Figura

17 abaixo.

                          Figura 17 - Primeiro rascunho de interface do Twitter

                                       Fonte: O Globo49

A proposta da criação, portanto, era de que, com, no máximo, 140 caracteres, como em

um SMS, as pessoas pudessem responder à pergunta da primeira interface do SRS:

What are you doing? (O que está fazendo?).

Outra coisa difícil de se entender de cara em relação ao Twitter é o limite
dos 140 caracteres. Isso foi estabelecido para facilitar a publicação usando
o SMS- mensagem de texto enviada pelo celular que, por convenção, tem
160 caracteres.  Quando o serviço  foi  lançado nos Estados Unidos,  em
2006,  pouca  gente  tinha  celular  com  conexão  banda  larga  e  o  SMS
permitia que o usuário atualizasse a sua página no Twitter sem precisar do
computador (SPYER, et. al, 2009, p. 26).

                         Figura 18 - Interface da primeira versão pública do Twitter

                              Fonte: Twitter

referências bibliográficas. Aqueles trechos que forem reproduções de texto, matéria jornalística ou similar,
estarão identificados aqui. A história do Twitter é também contada, pela primeira vez, no livro “Tudo o que
você precisa saber sobre o Twitter”.

48 Disponível em:   <http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-Twitter.htm#ixzz2yPFBgQiu>.
49 Disponível  em:  <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/twitter-mostra-esboco-da-primeira-

interface-no-aniversario-de-6-anos-4376200>. Acesso em: 26 fev. 2013.

http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-Twitter.htm#ixzz2yPFBgQiu
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A estrutura  de  participação  básica  envolve  a  criação  de  um  perfil,  por  meio  de  um

username, em que é possível adicionar uma foto, um endereço eletrônico e uma pequena

descrição  biográfica.  Os  tweets  podem  ficar  disponíveis,  livremente,  para  todos  os

usuários ou protegidos,  o  que significa que apenas os seguidores têm acesso,  e  ser

seguidor, neste caso, implica aceitação do tuiteiro a ser seguido.

As redes de atores sociais no Twitter são formadas, basicamente, pela ação de follow, o

que  significa  seguir  usuários.  Assim,  o  tuiteiro  tem a  rede  dos  perfis  que  ele  segue

(following) e a rede dos seus seguidores (followers). Esses atores podem fazer parte das

duas redes, mas não necessariamente, já que não há a exigência de reciprocidade. O

funcionamento é simples: se o tuiteiro X segue o tuiteiro Y, ele receberá em sua página

inicial, a timeline, os tweets de Y na ordem temporal que ele os faz.

Orihuela (2011) define esse modo de comunicação como assimétrico, pois as relações

estabelecidas entre os usuários são optativas, com arquitetura variável e descentralizada.

É síncrono, pois é caracterizado pela velocidade da  timeline e pelas possibilidades de

interação entre usuários de diferentes dispositivos, aplicativos e extensões, tornando o

Twitter uma plataforma fácil e de rápida movimentação de mensagens, como uma rede

viral. O Twitter é curto, global, hipertextual, intuitivo e social (ORIHUELA, 2011).

No começo, muitas pessoas desconfiaram do sucesso do software e se perguntavamqual

era a utilidade de um serviço de mensagem em que alguém poderia dizer, aleatoriamente,

o que quisesse, especialmente postagens triviais, como relatar a que horas ia dormir ou

fazia as refeições. Não demorou, no entanto, para que milhares de pessoas percebessem

que a ferramenta possibilitava, em tempo real, entender e compartilhar os acontecimentos

da  vida  pessoal,  cultural  e  social  do  planeta,  especialmente  por  meio  dos  inúmeros

aplicativos  que  disponibilizam o  Twitter  para  dispositivos  móveis,  em interfaces  mais

objetivas que a versão para a Web.

Como qualquer serviço de mídia digital, o Twitter foi alterando sua interface, seus slogans,

seus aplicativos e os usuários foram apropriando-se do SRS, como funciona em qualquer

mídia social.  Em 2009, o Twitter alterou o primeiro  slogan.  A ideia de publicizar o que

estava sendo feito, foi trocada por “Compartilhe e descubra o que está acontecendo neste

momento, em qualquer lugar do mundo”, ou What are you doing? Cinco anos depois, deu
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espaço a What’s happening? Saber o que o usuário está fazendo deu lugar a identificar o

que está acontecendo naquele exato momento.

Contudo,  a  explicação técnica  não consegue atribuir  significado à  estrutura  social  do

Twitter,  nem  mesmo  dizer  qual  sua  real  função,  necessidade  de  existência  ou

possibilidades.  A melhor  forma  de  descrever  o  Twitter  é  vivenciando-o.  Não  existem

exemplos  de  serviços  online, com  as  mesmas  características,  sendo  oferecidos50.

Nenhum outro com características tão simples e marcado, especialmente, pela agilidade.

Ao escolher ‘seguir’ uma pessoa, o sujeito passa a acompanhar as coisas
que  ela  publicar,  ao  passo  que  ela  será  notificada  que  está  sendo
acompanhada e decidirá se quer seguir o seu seguidor. Diferente, portanto,
de sites como Orkut e Facebook, em que os usuários só têm uma lista de
contatos, no Twitter o usuário terá duas: uma com a relação das pessoas
que o seguem (seguidores /  followers) e outras com aqueles que segue
(following / seguidos) (SPYER et. al, 2009, p.14).

Assim, para Santaella e Lemos (2010), o Twitter é uma mídia social que uniu o acesso

móvel à temporalidade always on, permitindo o emaranhamento de fluxos informacionais

e  o  desenho  colaborativo  de  ideias  em  tempo  real,  transformando  e  acelerando  as

técnicas globais de mente coletiva. “Uma verdadeira ágora digital global: universidade,

clube de entretenimento,  termômetro social  e  político,  instrumento de resistência civil,

palco cultural, arena de conversações contínuas” (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p.66).

A possibilidade de definição de conteúdo de mídia social a partir das decisões do usuário

é o que Orihuela chama de a “experiência do Twitter”. É uma rede em que "cada usuário

define o conteúdo que recebe em função das comunidades que estabelece” (ORIHUELA,

2011,  p.  101).  A experiência,  portanto,  é  diferente  para  cada  usuário,  visto  que  ela

depende das relações optativas e simétricas pelas quais cada tuiteiro opta. Destaca ainda

que há os usuários passivos,  que leem as atualizações dos  followings  e os usuários

ativos,  que  também  contribuem  com  conteúdo  para  as  redes.  A  experiência  mais

gratificante, contudo, é a dos tuiteiros que conseguem conciliar sua rede de seguidores

enquanto contribuem com conteúdo de qualidade, aumentando assim os seus followers,

as possibilidades de interação e viralização (ORIHUELA, 2011).

O Brasil  é  o  segundo país  com maior  número de usuários no mundo.  Quase 9% da

população tuiteira é brasileira. Um quinto dos brasileiros online está no Twitter. Tamanha

50
 Essa  consideração  constava  no  início  da  pesquisa.  Hoje  existem  mecanismos  similares  e  inclusive,
apropriação dos aplicativos do Twitter em outros SRS.



98

popularização pode ser observada até mesmo no fato de que o verbo tuitar já entrou para

os dicionários de língua portuguesa. Esse movimento é muito parecido com o que o Orkut

viveu na época de sua criação, tornando-se e mantendo-se o Site de Rede Social (SRS)

mais popular  do país (SANTANA, 2008;  COUTO e ROCHA,  2010).  Os motivos pelos

quais SRS - como o Twitter - ganham tanta fama e apelo no Brasil são investigados pelos

estudiosos que discutem redes sociais na internet. Uma das razões mais destacadas é o

fato de o brasileiro ter na comunicação uma das suas características mais fortes. Os

brasileiros se comunicam, estabelecem vínculos com muita facilidade e são supostamente

mais receptíveis às novidades no mundo virtual.

O público altamente democrático do Twitter é outro elemento forte para a ampliação das

redes no  site e por apropriações diversificadas. O Twitter é bem aceito por jornalistas,

artistas, políticos, escritores, acadêmicos, estudantes, professores e mais uma série de

parcelas da população. Todo mundo está no Twitter. Para Spyer et. al, (2009, p.10), “um

dos  motivos  do  sucesso  do  Twitter  é  o  fato  de  ele  ser  um serviço  incompleto,  sem

finalidade definida e que, portanto, ainda está sendo diariamente inventado, do ponto de

vista técnico e também em termos de aplicação”.

Logo, as formas de interação do Twitter mesclam: as definições de tipo de formas de

interação  propostas  pela  arquitetura  do  SRS,  como  as  DM  (Direct  Messages ou

Mensagem Direta), que são mensagens privadas, visualizadas apenas pelos atores que

as enviaram e as receberam, desde que o receptor seja seguidor do emissor; o uso de @

seguido do username do tuiteiro, que indica resposta ou referência ao usuário, chamada

de “menção”; com as apropriações que os usuários fazem da ferramenta e que implicam

mudança na estrutura do SRS. A primeira apropriação de interação mais conhecida é o

RT, retweet ou retuitar. A função primordial do RT é compartilhar um tweet da sua timeline,

atribuindo autoria ao tuiteiro que escreve o tweet. Quando a ação de retuitar começou, o

tuiteiro  copiava  a  mensagem  que  desejava  compartilhar,  escrevendo  RT na  frente  e

fazendo menção ao usuário, em seguida. Com o alto volume de RT enviados, o Twitter

acrescentou um ícone que aparece junto com os tweets recebidos, ao clicar, o sujeito

retuita a mensagem, permanecendo a autoria e indicando que foi retuitada51.

As figuras 19, 20 e 21, a seguir, mostram retweets.

51Muitos  usuários  utilizam  a  forma  antiga  de  retuitar,  já  que,  assim,  é  possível  acrescentar  comentário,
enquanto que, acionando o ícone apenas, a retuitagem é feita sem acréscimo de informação.
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   Figura 19 - Exemplo de RT (1)

                        Fonte: Twitter

Figura 20 - Exemplo de RT (2)

               Fonte: Twitter

Figura 21- Tela de confirmação de RT

              Fonte: Twitter

A outra apropriação feita pelos usuários no Twitter é a indexação de mensagens com uso de

hashtag52.  É uma forma tanto de indexar as mensagens, constituindo uma rede temática,

como de indicar o tema do tweet, do link, da imagem ou vídeo compartilhado, por exemplo.

Algumas hashtags são bastante populares no Twitter e já têm um sentido próprio, como #FF

ou  #FollowFridayou#eadsunday,  criada  pelo  professor  João  Mattar  (@joaomattar)  para

discutir  temas  relacionados  à  Educação  a  Distância,  aos  domingos.  As  hashtags  mais

utilizadas compõem os  Trending Topics, lista dos assuntos e temas mais presentes nos

tweets da tuitosfera.

A  sigla  www  (World  Wide  Web)  e  os  SRS  foram  concebidos  para  ampliar  as

possibilidades  comunicativas  e  de  relacionamento  entre  as  pessoas.  Como  espaços

52  Essa temática será abordada mais detalhadamente no próximo capítulo.
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dessa  natureza,  aludem  à  eliminação  de  fronteiras  entre  os  atores  sociais  e,

consequentemente,  em  arrefecimento  de  privacidade.  Sem  essas  características

essenciais,  os SRS perderiam sua razão de existência.  A ideia de alimentação pelos

atores sociais, o rompimento das barreiras e, como resultado, a publicização da vida para

uma rede menor ou mais extensa dentro do site são os diferenciais do Twitter.

As transformações de interface, usabilidade e algoritmo foram claras no Twitter desde o

seu surgimento.  Hoje,  o  SRS tem uma interface completamente  diferente  do início  e

muitas possibilidades que ampliam as formas de interação e publicização53.

                       Figura 22 - Interface atual do Twitter em abril de 2014

            Fonte: Twitter

As especificidades do Twitter e sua arquitetura organizacional, que permitem que os tuítes

tenham alcance em escala mundial, instauram novos modos de colaboração intelectual

em rede que, segundo Santaella e Lemos (2010, p. 63), “caracterizam uma nova etapa de

evolução nos processos de inteligência coletiva mediados por computador”.

Santaella e Lemos (2010) utilizam o conceito de Rheingold (2012) de mindiful infotention,

“que descrevo como uma combinação mente-máquina da habilidade de atenção cerebral

movida a filtros de informações alimentadas por computador”54 (SANTAELLA; LEMOS,

2012,  p.  97),  para  tratar  das  habilidades  possibilitadas  pelo  engajamento  no  fluxo

53
 Não cabe neste trabalho descrever os aplicativos, as funcionalidades técnicas do Twitter. Existem vários
manuais que dão conta de ensinar os passos para efetivação de uma conta no site, dicas do que fazer,
etc, como “Tudo o que você precisa saber sobre o Twitter” (você já aprendeu numa mesa de bar), de
SPYER, J. (Org.), 2009.
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informacional do Twitter, que implica presença e alerta contínuos, características do SRS

supracitado.

Ao mesmo tempo em que necessitamos desenvolver novas habilidades cognitivas
para digerir o que recebemos através de nossos  inflows55,  também precisamos
elaborar estratégias inteligentes de produção de microconteúdos para veiculação
através de nosso outflow, um processo que denominamos ‘microdesign de ideias’
(SANTAELLA E LEMOS, 2010, p. 63).

As estratégias que as autoras tratam são fundamentais em um site como Twitter, visto que

seu foco informacional, a forma de associação é diferente de  sites também populares,

como Facebook e Orkut. Diferente desses  sites, onde as relações são da dimensão do

relacionamento pessoal, o Twitter apresenta uma ecologia relacional diferente. “Em uma

era na qual o valor, seja ele social ou econômico, está cada vez mais ligado à qualidade

de nossos laços e contratos sociais, o acesso a uma rede de contatos pessoais significa

acesso direto ao valor potencial dessa rede social” (SANTAELLA E LEMOS, 2010, p. 60).

Por  conta dessa diferença de ecologia,  da importância que são os laços e contratos

sociais na rede, as estratégias de sociabilidade e interação são complexas e precisam ser

utilizadas para que sejam conquistados os capitais sociais que circulam nessa rede.

São  esses  os  capitais  do  tipo  social  deste  estudo,  considerando  a  perspectiva  de

Bourdieu  (1998),  de  que  o  capital  social  é  esse  coletivo  de  recursos,  valores  que

circundam  as  relações  entre  sujeitos  em  uma  coletividade.  Recuero  e  Zago  (2009)

elencam sete tipos de capital  social  que circulam no Twitter:  popularidade, reputação,

conhecimento, suporte social, laços sociais, acesso à informação e visibilidade. É sobre

esse último que esta pesquisa se preocupa.

4.2 Following: visibilidade na dimensão do capital social

A experiência do sujeito em um site de rede social está diretamente vinculada ao tipo de

interação  que  ele  almeja  ter  no  ambiente  virtual.  No  Twitter,  essa  premissa  não  é

diferente. Exceto para as celebridades e  experts, segundo Santaella e Lemos (2010), a

inserção no Twitter, em sua totalidade de aproveitamento, não é tarefa das mais fáceis,

justamente, pela especificidade deste SRS.

54 Tradução da autora para:  "I  came up with  to describe a mind-machine combination of  brainpowered
attention skills and computer-powered information filters" (RHEINGOLD, 2012, p. 97).
55

 Inflow = fluxos internos; outflow = fluxos externos.
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No Twitter, não é a rede de contato responsável pela interação e atividade do sujeito. A

interação e  o  envolvimento  no  site dar-se-ão a  partir  de  comunidades de interesses,

assuntos,  temáticas.  Por  isso,  além  da  importância  do  conteúdo  publicizado,  há  o

estabelecimento de estratégias de veiculação, permanência, em busca, especialmente,

dos tipos de capital social que interessam ao sujeito.

O Twitter  é um canal  de conversação,  informação e exibição. E o catalisador dessas

apropriações  é,  justamente,  o  que  é  produzido  pelos  tuiteiros.  O  conteúdo  é  que

movimenta  a  economia  das  relações  no  Twitter.  E  são  as  estratégias  utilizadas  que

permitem  conquistar  o  capital  social  que  circula  na  rede.  Para  tecer  a  análise  das

estratégias  de visibilidade,  é  importante  problematizar  e  discutir  o  conceito  de  capital

social na dimensão da internet, e do Twitter, mais especificamente.

Um  dos  pontos  fundamentais  para  identificação  e  compreensão  das  estratégias  de

visibilidade em Sites de Redes Sociais por professores é o entendimento do que motiva a

busca por visibilidade na rede. Essa busca está relacionada ao conceito de capital social,

visto que todas as ações e interações estão vinculadas aos valores que envolvem essas

conexões.

Discutir  o  conceito  de capital  social  não é uma tarefa simples,  pois  se  trata  de uma

definição ampla e complexa. A discussão do capital social está intimamente relacionada

às redes sociais, inclusive às digitais, quando se considera o que é produzido socialmente

como  valor,  a  partir  das  interações  dos  atores  nessas  redes.  Neste  trabalho,  serão

apresentados conceitos a partir dos estudos de Bourdieu (2008; 1998), Coleman (1988),

Burt (2000), Lin (2005), Recuero (2009; 2012a).

Contudo,  como  a  discussão  do  capital  social  antecede  a  internet,  faz-se  necessário

entendê-lo,  a  priori,  na  dimensão  offline,  visto  que  as  interações  mediadas  por

computador, foco desta pesquisa, promovem diversas e novas configurações de acúmulo

e  aquisição  a  recursos  que,  comumente,  não  são  tão  disponíveis  aos  grupos  e  aos

sujeitos no cotidiano.

Há  múltiplos  entendimentos  e  perspectivas  em relação  à  definição  de  capital  social,

porém, de maneira geral, os conceitos passam pela premissa de que capital social é um

valor associado a conexões sociais e, portanto, são acumulados por meio do vínculo a

grupos  sociais  (COLEMAN,  1988;  BOURDIEU,  1998,  2008;  BURT,  2000;  LIN,  2005;
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BERTOLINI;  BRAVO,  2004).  “O  capital  social  constitui-se  em  recursos  que  são

mobilizados através das conexões sociais, única e exclusivamente” (RECUERO, 2012a,

p. 599).

A definição de Bourdieu (1998) trata o capital social como um coletivo de recursos que

permeiam as relações entre sujeitos de um grupo. É “o conjunto de recursos, efetivos ou

potenciais, relacionados com a posse de uma rede durável de relações, mais ou menos

institucionalizadas, de interconhecimento e de reconhecimento” (BOURDIEU, 1998, p. 2).

Esses recursos podem ser revertidos para o grupo ou para o sujeito, individualmente.

Assim,  a  perspectiva  de  Bourdieu  tem as  redes  sociais  como construtos,  a  partir  de

estratégias  de  investimento  nas  relações  sociais,  ou  seja,  interações  sociais  que

possibilitem aos sujeitos aderir aos recursos sociais.

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão
ligados  à  posse  de  uma  rede  de  relações  mais  ou  menos
institucionalizadas de interconhecimento  e  inter-reconhecimento,  ou,  em
outros termos, à vinculação a um grupo como conjunto de agentes que não
somente  são  dotados  de  propriedades  comuns  (...)  mas  também,  são
unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU,1998, p. 67).

Para Coleman (1988), o capital social é um recurso que está integrado e estabelecido na

estrutura social, já que permeia as conexões que são instituídas pelos atores sociais e

que esses são os responsáveis por construir os agregados sociais. Assim, o capital social

é  um  bem  que  está  disponível  para  os  atores  de  uma  rede,  mas  não  é  de  sua

propriedade, ele faz parte da estrutura.

O capital social é definido por sua função. Ele não é uma entidade única,
mas  uma  variedade  de  diferentes  entidades,  com  dois  elementos  em
comum: todos eles consistemde algum aspecto das estruturas sociais e
facilitam certas ações de atores individuais ou atores corporativos, dentro
da estrutura. Como outras formas de capital, o capital social é produtivo,
possibilitando a realização de certos fins que, na sua ausência, não seria
possível56 (COLEMAN, 1988, p. 98).

Ainda que os conceitos de Coleman (1988) e Bourdieu (1998) se distanciem no ponto da

aquisição  e  transformação  do  capital  social  pelos  atores  sociais,  uma  vez  que,  para

Coleman (1988), o capital  social  é humano e parte da estrutura social,  para Bourdieu
56 Tradução da autora para: "Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of

different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and
they facilitate certain actions of actors-whether persons or corporate actors-within the structure. Like other
forms of capital, social capital is productive, making possible the achievement of certain ends that in its
absence would not be possible. Like physical capital and human capital, social capital is not completely
fungible  but  may  be  specific  to  certain  activities.  A given  form of  social  capital  that  is  valuable  in
facilitating certain actions may be useless or even harmful for others" (COLEMAN, 1988, p. 98).
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(1998),  ele  pode  ser  acumulado  e  transformado  em  outras  formas  de  capital,  como

econômico, ou ter natureza de status social. Ambos concordam que o vínculo a uma rede

social facilita o acesso ao capital social como recurso. Portanto, não serão consideradas

as percepções divergentes dos autores.

Capital  social  é  definido como “recursos incorporados nas próprias redes sociais  que

podem ser acessados através de laços mobilizados ou na própria rede57” (LIN, 2005, p. 5)

e acrescenta outro elemento ao conceito: o investimento. Lin (2005) entende que manter

um vínculo com um grupo não é uma ação automática, mas um processo que implica

empregar  recursos  como  tempo,  sentimento,  desejo,  participação,  ou  seja,  ele  está

associado aos recursos que cada ator investe na rede social e o que ele espera ter de

retorno.

Para Burt (2000), o capital social também é um valor adquirido por meio do pertencimento

a uma rede social e que depende dos nós a que os atores estão conectados na rede e

das  maneiras  pelas  quais  se  constituem  esses  nós,  ou  seja,  o  capital  social  está

associado  à  qualidade  das  conexões  que,  consequentemente,  dependem  do

investimento.  “Como  uma  forma  de  capital,  o  capital  social  é  o  produto  de  cada

investimento do ator em sua rede social58” (RECUERO, ARAÚJO; ZAGO, 2011, online).

O capital social, assim, não depende apenas do investimento de um único
ator, mas dos investimentos de recursos de toda a rede. É por isso que o
capital social tem uma forma dupla de usufruto: ao mesmo tempo em que
gera benefícios que podem ser apropriados pelos atores individualmente,
gera também benefícios para a rede como um todo (RECUERO, 2012a, p.
600).

Desta  forma,  os  valores  e  as  interações  partilhados,  que  possibilitam que  os  grupos

sociais se estruturem, fazem parte do conceito de capital social e, embora esses valores

sejam construídos com a rede como um todo, os benefícios podem ser individuais ou

coletivos. Para que exista capital social, são necessários sujeitos e interação entre eles,

de  alguma  natureza.  A relação  entre  rede  e  capital  social,  portanto,  é  indissociável,

considerando que circulam nas redes sociais valores que são percebidos por seus atores.

Ou seja, capital social faz alusão aos recursos acumulados e intercambiados a partir das

relações entre sujeitos, sejam elas offline ou online.

57 Tradução da autora para: "Social capital is defined as resources embedded in one’s social networks,
resources that can be accessed or mobilized through ties in the networks" (LIN, 2005, p.5).

58 Tradução da autora para: “As a form of capital, social capital is the product of each actor's investments in
her social network” (RECUERO, ARAÚJO; ZAGO, 2011, online).
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O capital social é, portanto, entendido aqui como um agrupamento de recursos que estão

arraigados nas redes sociais e são passíveis de serem acessados e usados pelos sujeitos

em suas ações e interações. Essa rede social, logo, é formada por um grupo de atores

que  partilham  interesses  comuns  em  ações  de  mutualidade  do  reconhecimento

(RECUERO, 2012a).

De maneira geral, o que difere as percepções em relação ao capital social é a discussão

sobre a quem pode ser acessível os seus benefícios. Tanto Lin (2005) quanto Bourdieu

(1998) relacionam a origem e conservação do capital  social aos investimentos que os

atores aplicam nas suas redes sociais. A perspectiva de Lin (2005) é de que os benefícios

são apropriados pelos atores sociais  numa dimensão menor,  ou seja,  eles podem se

apropriar individualmente de valores construídos nas suas redes. Assim, valores como

reputação,  visibilidade,  popularidade,  por  exemplo,  são  evocados  cotidianamente  nas

redes sociais digitais. No caso do Twitter, o investimento feito para alcançar estes valores

acontece por meio de estratégias, por vezes, com pouco nível de investimento social,

considerando a natureza deste SRS.

Assim, o capital  social  está relacionado aos laços e conexões estabelecidos entre os

atores de uma rede e, por isso, é importante entender a natureza de tais relações. De

acordo com Watts (2009), Mark Granovetter faz uma distinção qualitativa dos vínculos

mantidos em redes sociais, os laços, dos dois tipos citados:  weak ties, laços fracos (os

conhecidos,  por  exemplo)  e  strong  ties, laços  fortes  (os  amigos  mais  próximos,  por

exemplo). A partir dessa definição, aponta que interações sociais em menor escala, os

laços fracos, têm maior importância para a manutenção das redes do que os laços fortes.

Assim, os laços fracos criam padrões em larga escala, o que influencia os pequenos

grupos, ou seja,

aquelas  pessoas  com  quem  se  tinha  um  laço  mais  fraco,  ou  seja,
conhecidos ou amigos distantes,  eram importantes,  porque conectariam
vários outros grupos sociais. Sem elas, os vários clusters existiriam como
ilhas isoladas,  e não como rede.  Ora,  dois  desconhecidos que têm em
comum um amigo, têm muito mais probabilidades de se virem a conhecer
num determinado período de tempo do que, por exemplo, um agricultor
português e um padeiro espanhol (RECUERO, 2006, p. 5).

O que os laços fracos instituem são as redes de fato, unindo grupos de laços fortes. Os

laços fracos, assim, são, muitas vezes, responsáveis por diversificar e formar redes mais

amplas. A argumentação é de que os laços fracos exercem um papel fundamental nos
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processos  comunicativos  humanos,  visto  que,  em  termo  de  novas  informações  ou

experiências,  os  amigos  mais  próximos,  os  laços  fortes,  podem  apresentar  pouca

contribuição,  já  que,  “por  transitarem nas mesmas rodas,  estão expostos as mesmas

informações” (BARABÁSI, 2009, p.38).

Os  laços  fortes  também  tendem  a  conectar  atores  entre  si,  formando
núcleos  de  nós  próximos,  interconectados  (os  chamados  clusters nas
redes  sociais).  Já  os  laços  fracos  também são  chamados  de  ‘pontes’,
porque, justamente, conectam os grupos diferentes. São os laços fracos
que aproximam, assim, os grupos entre si (RECUERO, 2012a, p. 601).

Assim, as redes sociais não podem ser consideradas apenas randômicas, a aleatoriedade

não é uma condição para estabelecer os vínculos humanos de forma pura e neutra. Os

sujeitos  se  aproximam um dos outros  a  partir  de  gostos,  preferências,  atividades em

comum,  e  as  relações  se  mantêm a partir  dos  investimentos  feitos  para  constituição

dessas  redes.  Os  laços  fortes,  associados  à  intimidade  e  proximidade,  por  exemplo,

podem levar a considerar que estejam mais relacionados ao capital social, visto que eles

constituem  grupos  altamente  conectados.  Contudo,  como  ressaltam  Burt  (2000)  e

Recuero (2004;  2012),  os laços fracos são também necessários para alguns tipos de

capital social.

Desse modo, entende-se que são os recursos acessíveis e almejados que mobilizam e

provocam as ações dos atores nas redes sociais e, portanto, o capital social relaciona-se

à atuação social (COLEMAN, 1988) e, consequentemente, são sinalizados com base nas

apropriações dos atores sociais. As atuações e interações sociais são mobilizadas pelo

capital social, logo, o acesso aos SRS e à interação nesses espaços está relacionado

também com a apropriação de diversos tipos de capital social e a partir do investimento

que os atores realizam nessas redes.

Contudo,  além  dos  laços,  existem  outras  variáveis  importantes  na  construção,

manutenção e ampliação do capital social em redes sociais, como o tipo de investimento,

as conexões, os recursos e os benefícios.

4.2.1 Capital social no Twitter: recursos, conexões, investimento e benefícios

Os  Sites de  Rede  Social  tornam  visíveis  as  redes  sociais,  e  suas  estruturas  de

funcionamento interferem, influenciam e sugestionam as redes sociais ali  constituídas.
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Enquanto  na  dimensão  offline,  na  vizinhança,  na  escola,  no  trabalho,  na  família,  a

constituição  e  manutenção  de  redes  sociais  necessitam de  investimento  de  atenção,

tempo, afetividade ou outro tipo de sentimento, no contexto online, as redes são formadas

por  conexões  formadas,  prioritariamente,  por  associações.  Os  tipos  de  conexões

formados e a apropriação dos SRS pelos atores incidem no acesso aos recursos e nas

formas e tipos de benefícios adquiridos, bem como no investimento gasto nas relações.

A apropriação  dos  SRS  é  também  um  elemento  que  implica  a  disponibilização  dos

recursos em redes sociais digitais. Os recursos são construídos, modificados e acordados

pelo grupo e pelas usabilidades que eles instituemnos SRS. Os recursos, na dimensão do

capital  social,  podem  ser  tanto  um  benefício  adquirido  por  um  ator  da  rede  social

(BOURDIEU,  1980)  quanto  um  investimento  de  um  coletivo  que  almeja  um  retorno

específico (COLEMAN, 1988): “A função identificada com o conceito de 'capital social' é o

valor destes aspectos da estrutura social de atores como recursos que podem ser usados

para alcançar o seu interesse59” (COLEMAN, 1998, p.101).

Quanto às conexões em Sites de Redes Sociais, Recuero e Zago (2009) tratam em duas

perspectivas: emergentes, que são fundamentadas na interação mútua, na conversação,

e mantidas pelos atores sociais, e associativas, que são mantidas especialmente pelos

sistemas digitais dos SRS, quando não há, de fato, a interação e a conversação para que

a conexão exista. “Portanto, as conexões emergentes podem evoluir de laços fracos a

fortes,  enquanto  aquelas  que  são  apenas  associativas  não  evoluem  no  tempo,  são

estáticas. Podem apenas existir ou não” (RECUERO, 2012a, p. 607). Ainda que exista a

distinção, todas as duas formas de associação são de dimensão social. A estrutura do

Twitter possibilita ainda outros tipos de conexão: unilaterais, quando um usuário segue o

outro, e bilaterais, quando o usuário tem a reciprocidade de ser seguido por alguém que

segue  (RECUERO,  2012b).  Todas  essas  formas  de  conexão  têm  consequência  e

implicação na construção de valores para todos os atores da rede.

Assim, podemos dizer que os sites de rede social proporcionam uma forma
diferente de conexão, um laço social  associativo,  de caráter  diferenciado,
pois dá acesso às interações e aos valores que são construídos na rede,
sem que o ator necessite fazer um alto investimento no grupo.  Assim, por
exemplo, quando Ator A decide seguir Ator B no Twitter, Ator B é notificado
desta conexão e tem a opção de reciprocá-la ou não. De qualquer forma,

59 Tradução da autora para:“The function identified by the concept of ‘social capital’ is the value of these
aspects of social structure to actors as resources that they can use to achieve their interests” (COLEMAN,
1988, p. 101).
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essa conexão gera efeitos para ambos,  uma vez que Ator A passa a ter
acesso às informações publicadas pelo Ator B e Ator B passa a desfrutar da
atenção de A (RECUERO, 2012a, p. 604-605).

Portanto,  do  mesmo  modo  que  os  SRS  favorecem  diversas  maneiras  de  conexão,

também  geram  diferentes  modos  de  aquisição  a  valores  distintos  de  capital  social

(RECUERO, ARAÚJO; ZAGO, 2011). As formas de acesso aos valores que circulam nas

redes sociais estão intimamente relacionadas ao investimento que o ator de uma rede

social realiza, o qual, por sua vez, está associado com a apropriação, visto que é a partir

dela que os valores construídos em cada SRS são negociados, e o benefício que almeja.

Tudo isso vai depender do tipo de vínculo social que cada SRS promove, a partir de sua

estrutura de funcionamento.

Recuero  (2012a)  define  e  caracteriza  três  tipos  de  investimento  (utilizo  essa

caracterização  neste  trabalho):  construção  de  perfil,  criação  e  manutenção  de  redes

sociais  e  compartilhamento  de  recursos.  Essas  categorizações  estão  relacionadas

diretamente aos tipos de benefícios, que,  por sua vez,  estão vinculados aos tipos de

conexões, o que, de forma espiral, gera benefícios tanto para os atores da rede quanto

para a rede como coletivo: benefícios da criação e manutenção de perfil; benefícios da

criação e manutenção de conexões associativas; benefícios da criação e manutenção das

conexões emergentes; benefícios do compartilhamento de recursos pessoais.

O  benefício  da  criação  e  manutenção  de  perfil  está  associado  ao  investimento  de

construção de perfil,  um tipo  de  investimento  que socializa  informação de  quem é  o

sujeito, como constrói a identidade do ator na rede. O investimento da criação de perfil

disponibiliza benefícios individuais (para os atores da rede) e coletivos (para a rede em

si). O primeiro benefício que o investimento oportuniza é o da indicação de presença, o

que sinaliza  a  disponibilidade de interação do ator  no  SRS.  Em consequência  disso,

Recuero  (2012a;  2012b)  sinaliza  a existência  de  outros benefícios que decorrem das

conexões que o sujeito estabelece na rede, como a legitimação, que acontece quando

outros atores reconhecem a presença do indivíduo. No Twitter, essa legitimação ocorre,

por exemplo, quando um tuiteiro é mencionado, retuitado ou indicado via #FF, é o que a

autora citada chama de legitimação da identidade que é construída no SRS.

O benefício da criação e manutenção de conexões associativas é o que Recuero chama

de ação mais essencial em um SRS, visto que é uma conexão promovida pela estrutura

do SRS a partir do momento em que se cria um perfil num site social. Esse benefício está
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associado ao investimento de criação e manutenção de redes sociais, pois a conexão

pode  implicar  valores  para  os  atores.  “Conexões  associativas  (investimentos),  assim,

podem  trazer  informações  relevantes  (benefícios),  enquanto  conexões  emergentes

(investimento) podem trazer suporte social (benefício)” (RECUERO, 2012a, p. 606).

O investimento gera benefícios individuais, como popularidade e visibilidade, a partir da

apropriação dos atores e suas redes sobre o SRS. As ações dos atores em um SRS em

busca de informação, conteúdo ou interação fazem com que escolham quais conexões

querem estabelecer. Essa escolha individual implica a popularidade e visibilidade dos nós

da rede, ou seja, dos outros atores. De forma geral, “quanto mais conexões associativas

um  ator  possui  na  rede,  maior  sua  visibilidade,  que  dá  acesso  a  valores  como

popularidade, no sentido de ser conhecido pelos demais atores” (RECUERO, 2012a,  p.

607).  Mas disponibiliza também benefícios coletivos  para a rede,  como circulação de

informações, visto que são atores e redes diferentes se conectando de forma associativa,

e filtro, mostrando atores relevantes na rede, pois são visíveis e populares.

Quanto mais conexões com atores socialmente distantes que frequentam
outros espaços (Donath; Boyd, 2004), maiores as chances de acesso a
novas informações. No Twitter,  esse potencial  parece elevado, uma vez
que novas  conexões  representam um baixo custo  para  o  ator  social  e
parece  haver  um  investimento  ativo  dos  atores  em  produzir  novas  e
especializadas informações (RECUERO; ZAGO, 2009, p. 86).

As indicações  do  Twitter  para  novos  seguidores  passam por  esse  filtro  de  possíveis

interesses, a partir das ações dos coletivos agregados:

Podemos  dizer  que  há  atores  que  investem  nesses  sites e  em  sua
apropriação, visando a obter um determinado retorno, tal como os valores
discutidos  acima,  enquanto  há  atores  que  apenas  desejam investir  em
seguir os demais para obter as informações (RECUERO, 2012a, p. 609).

Os  benefícios  da  criação  e  manutenção  das  conexões  emergentes  também  estão

relacionados  ao  investimento  de  criação  e  manutenção  de  redes  sociais,  contudo,

considerando a interação verbal e as trocas mútuas, eles geram benefícios individuais,

como o suporte social, que envolve a troca de sentimentos, intimidade e aproximação,

característicos de laços sociais fortes (RECUERO; ZAGO, 2009; 2010) e a visibilidade,

quando,  por  exemplo,  “o  comentário  de  alguém é  capaz  de  tornar  uma determinada

postagem  visível  para  outros  atores”  (RECUERO,  2012a,  p.  609).  Coletivamente,  a

clusterização  é  um  benefício  para  a  rede  como  um  todo,  pois,  além  de  gerar  mais

proximidade, “proporciona acesso a melhores recursos para o grupo e a possibilidade de
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circulação desses recursos (…). Redes mais clusterizadas, portanto, são mais capazes de

fazer circular outros benefícios para os atores” (RECUERO, 2012a, p. 609).

Por  último,  os  benefícios  do  compartilhamento  de  recursos  pessoais  estão

intrinsecamente  vinculados  ao  investimento  de  compartilhamento  de  recursos,

presumindo  aquisição  de  recursos  compartilhados  pelos  atores  da  rede,  o  que  gera

benefício aos outros atores, como autoridade, reputação e, novamente, a visibilidade. A

autoridade  é  um  valor  conferido  pela  rede  com  base  no  reconhecimento  de  um

determinado ator social  e que está vinculado à visibilidade que o ator tem na rede. A

reputação é desenvolvida pela compreensão dos atores de uma rede das ações de um

ator no SRS, a partir dos investimentos dos quais lança mão e a partir da legitimação do

ator, também vinculado à visibilidade,que é concedida pelos demais para as publicações

dos  atores,  obtida,  principalmente,  através  das  conexões  associativas.  Quanto  mais

conexões,  mais  visível  e  maior  a  quantidade  de  recursos disponibilizados  aos  atores

(RECUERO, 2012a, p. 610).

Coletivamente, o compartilhamento de recursos dá acesso a benefícios coletivos, como a

informação, que engrandece e realça a rede a partir das conexões, e a confiança, que

favorece e simplifica as interações sociais entre os atores de uma rede, visto que, quanto

mais e maior confiança, maior a colaboração entre os atores no compartilhamento de

recursos quando solicitados (RECUERO, 2012b), enquanto a busca por visibilidade ou a

promoção de visibilidade a um ator na rede possibilita um filtro de informações, que é um

benefício para toda a rede.

Assim, recursos, conexões, investimentos e benefícios estão intimamente relacionados e

dependem da estrutura  de funcionamento  do  SRS,  das  apropriações que  os  sujeitos

fazem e do que desejam construir na rede. Deste modo, investimentos específicos do

grupo  geram benefícios  similares  para  os  atores.  Os  benefícios  gerados  pelo  capital

social, portanto, não apenas trazem vantagens para os indivíduos, mas, igualmente, para

os grupos.

Os SRS, em geral, possibilitam maior conectividade aos atores sociais, havendo uma

ampliação  da  visibilidade  desses  sujeitos.  Não  uma  visibilidade  qualquer,  mas  uma

visibilidade mediada, ou seja, que é construída, acompanhada, mantida e alimentada pelo

ator. “A visibilidade é constituída enquanto um valor, porque proporciona que os nós sejam
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mais visíveis na rede. Com isso, um determinado nó pode amplificar os valores que são

obtidos  através  dessas  conexões,  tais  como  o  suporte  social  e  as  informações”

(RECUERO, 2009, p. 108). 

A busca pela visibilidade, portanto, tem efeitos no ator, na estrutura da rede e nos capitais

sociais que ele acumula. “Alguém pode, intencionalmente, aumentar sua visibilidade no

Twitter, por exemplo, utilizando-se de artifícios para aumentar o número de seguidores,

apenas para popularizar seu blog” (RECUERO, 2009, p. 108).

Assim, entendo que manter um perfil  no Twitter, alimentando-o, pensando e aplicando

estratégias de permanência, interação, implica o desejo de acumular capitais sociais, do

tipo da visibilidade, que é um valor por si só, e que resulta da presença e permanência do

ator no SRS. No entanto, a visibilidade é ingrediente para que os outros tipos de capital

social  sejam  criados  em  Sites de  Redes  Sociais,  como  popularidade,  reputação  e

autoridade (RECUERO; ZAGO, 2009).

No  intuito  de  compreender  as  estratégias  de visibilidade  que os  professores  tuiteiros

utilizam,  identificar  e  analisar  as  ações docentes  deste  grupo no Twitter,  acredito  ser

pertinente conceituar os tipos de capitais sociais que são vislumbrados e acumulados com

base nas ações dos atores na rede.

A popularidade talvez seja o tipo de capital social mais comum na perspectiva do anseio e

do acúmulo em Sites de Redes Sociais. É um valor que está associado à audiência, ou

seja,  aos atores  que constituem uma rede social.  A audiência,  que será  discutida  no

próximo capítulo, é facilitada nos SRS, exatamente por conta da facilidade de associação,

criação e manutenção dessas redes, assim como é mais facilmente medida (RECUERO,

2009). Como já sinalizado, os  Sites de Redes Sociais tornam visíveis as conexões e,

deste modo, a popularidade de um sujeito é mais facilmente notada e possível de ser

mensurada.

De maneira geral,  quanto maior a audiência de um ator social,  mais popular ele é. É,

portanto, um valor relacionado à disposição e localização que um ator ocupa em sua rede

social.  “Um  nó  mais  centralizado  na  rede  é  mais  popular,  porque  há  mais  pessoas

conectadas a ele e, por conseguinte, esse nó poderá ter uma capacidade de influência

mais forte que outros nós na mesma rede” (RECUERO, 2009, p 111).
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Destarte, como a popularidade está associada à audiência, ou seja, à rede de seguidores

no Twitter, os atores que almejam esse capital social investem em estar visíveis. Embora

a popularidade tenha um valor  quantitativo,  na perspectiva de que, à medida que se

possui mais seguidores, o nó (ou seja, o ator) adquire uma posição estrutural na rede, é

também para Recuero (2007; 2009; 2012) um valor arrolado com os laços fracos, pois

vale a quantidade de conexões, e não a qualidade. Além dos seguidores, vale considerar

para a métrica de popularidade o volume de menção feita ao usuário, por meio de replie

ou RT, por exemplo.

Na perspectiva  de que a popularidade está  vinculada ao número de seguidores  e/ou

menção feita a um perfil, e considerando que é necessário estar visível na rede para ser

seguido e ser popular, a popularidade, assim, é mais facilmente percebida nos SRS por

causa da manutenção e permanência das interações neles. São necessárias estratégias

de permanência e visibilidade que atribuam novos seguidores no Twitter, por exemplo,

para que o ator obtenha uma possível  reputação, valor  associado à popularidade,  na

rede. Essa reputação é qualitativa.

A reputação é um dos principais valores construídos e circulantes nos SRS. Enquanto a

popularidade tem um caráter mais quantitativo, a reputação tem uma dimensão qualitativa

mais forte. Ela é entendida como a percepção forjada de alguém pelos demais atores da

rede, e “implica três elementos: o ‘eu’ e o ‘outro’ e a relação entre ambos. O conceito de

reputação implica diretamente no fato de que há informações sobre quem somos e o que

pensamos,  que auxiliam outros a construir,  por  sua vez,  suas impressões sobre nós”

(RECUERO, 2009, p. 109).

Assim, a reputação é construída pelo sujeito, haja vista que as impressões que os outros

atores da rede têm, resultam das impressões que o ator passa para a sua rede, é uma

avaliação do outro, um julgamento de suas características positivas e negativas.

Reputação,  assim,  pode ser  influenciada pelas  nossas ações,  mas não
unicamente por elas, pois depende também das construções dos outros
sobre essas ações. Um dos pontos-chave da construção de redes sociais
na Internet  é,  justamente,  o  fato  de que os sistemas que as  suportam
permitem um maior controle das impressões que são emitidas e dadas,
auxiliando na construção da reputação (RECUERO, 2009, p. 110).

A reputação, neste sentido, é um julgamento, de maneira geral, sobre um ator da rede , e

todos os atores, em menor ou maior grau, têm uma percepção em sua audiência, seja
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negativa ou não. A reputação, assim, refere-se às qualidades percebidas nos atores pelos

demais membros de sua rede social (RECUERO, 2009).

A percepção dos atores de uma rede sobre um nó da rede ocorre a partir da interação

com o conteúdo que ele  posta e com as estratégias  que utiliza  para permanecer  no

Twitter,  ou  seja,  cada  ator  forja  seu  estar  no  SRS  e,  certamente,  tem  intenção  na

construção do seu personagem na rede. Mais uma vez, a visibilidade está associada,

porque,  se há intenção para a construção de um tipo de perfil,  se essa reputação é

resultado da avaliação que os atores da rede fazem de um determinado nó,  há uma

visibilidade mediada, ou seja, construída. A reputação é, portanto, resultado das conexões

que o sujeito estabelece e do tipo de conteúdo publicizado pelo ator social.

Logo, as estratégias de visibilidade que o ator estabelece no Twitter estão relacionadas ao

tipo de reputação que deseja construir.  Uma reputação qualitativamente positiva pode

estar  associada a outro  tipo  de capital  social  na  perspectiva  métrica  de influência,  a

autoridade.

A autoridade está intimamente relacionada à influência de um ator em uma rede social.

Diferente  da  popularidade,  que  confere  a  localização  do  nó  na  rede  e  desenha  a

dimensão  de  sua  visibilidade  social,  a  autoridade  é  um  tipo  de  capital  social  que

representa a influência de um ator em sua rede social (RECUERO, 2009).

O  próprio  termo  –  autoridade  –  sinaliza  um  significado  positivo  que  implica  não  só

influência,  mas,  de  alguma  maneira,  reputação.  Contudo,  diferente  da  busca  por

reputação, que está associada ao tipo de conteúdo compartilhado em uma rede social, os

atores que pretendem adquirir autoridade debruçam-se, destacam-se e focam em uma

área  ou  assunto  específico.  Ou  seja,  a  autoridade  prescinde  de  conhecimento,  mas

requer  comprometimento,  visto  que  está  relacionada  à  capacidade  do  sujeito  gerar

conversação, e também de ser considerado como referência para tratar sobre um tema

específico. A autoridade, portanto, só pode ser percebida no contexto da rede social, visto

que é um valor que a rede atribui a um ator e, portanto, não é possível de ser isolado.

A visibilidade, como investimento e benefício, é o tipo de capital social central discutido

neste  trabalho,  entendendo que as  estratégias  e ações docentes  que os  professores

tuiteiros  lançam mão no Twitter  são o acesso para esse capital  social.  Considerando

compreender tais estratégias e analisar tais ações, no próximo capítulo, identificar-se-ão
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elementos de construção do perfil, de apropriação e da audiência (na dimensão da rede

social) dos professores tuiteiros pesquisados.
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“Hoje, completo 4 anos no Twitter. Isso aqui mudou minha carreira e minha profissão. É
o sonho de ser professor 24 horas por dia. Obrigado”.

(@professormazza, 23 de agosto de 2013).
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5 ENTRE TWEETS

A  estrutura  tecnológica  que  possibilita  alta  conectividade  constante,  elaboração  e

construção  de  conteúdo  excessivo  e  trânsito  de  informações  em  alta  velocidade

potencializa  a  visibilidade  dos  sujeitos  conectados  e  a  difusão  e  reprodução  do  eu,

desaparecendo com a contradição entre presença e ausência. Os atores sociais estão,

cada  vez  mais,  participando  de  plataformas  online,  interagindo  de  forma  síncrona  e

assíncrona  com  amigos  e  seguidores.  As  performances  construídas  e  difundidas  na

internet, especialmente em Sites de Redes Sociais, visam à audiência do ator na rede e

buscam atingir, acumular e difundir valores em dimensões diversas, visto que a rede é um

espaço social, de construtos dessa natureza, mas também de trocas de outras naturezas,

como a econômica, por exemplo.

Em meio aos vertiginosos processos de globalização dos mercados em
uma  sociedade  altamente  midiatizada,  fascinada  pela  incitação  à
visibilidade e pelo império das celebridades, percebe-se um deslocamento
daquela  subjetividade  ‘interiorizada’  em  direção  a  novas  formas  de
autoconstrução.  No  esforço  de  compreender  estes  fenômenos,  alguns
ensaístas aludem à sociabilidade  líquida ou à cultura  somática do nosso
tempo, onde aparece um tipo de  eu mais epidérmico e flexível,  que se
exibe  na  superfície  da  pele  e  das  telas.  Referem-se  também  às
personalidades  alterdirigidas, e não mais  introdirigidas, construções de si
orientadas para o olhar alheio ou ‘exteriorizadas’, não mais introspectivas
ou intimistas (SIBILIA, 2008, p. 23). (grifos nossos)

A manutenção  de  uma  conta  no  Twitter,  assim  como  em  outros  SRS,  se  configura

estratégia  de  resposta  dos  sujeitos  contemporâneos  às  novas  demandas  sociais  e

culturais, que sustentam novas formas de ser e estar no mundo. Junto com essas novas

formas  de  sociabilidade,  outros  valores  fazem  mais  sentido  e  são  desejados  pelos

sujeitos. Valores, na dimensão do capital social, como a visibilidade, por exemplo, são

perseguidos  pelos  atores  que  se  apropriam dos  SRS como  espaços  de  interação  e

exibição de suas performances pessoais e profissionais. A exibição das performances de

diversas naturezas no Twitter são práticas desse cenário e não é diferente quando se fala

de  sujeitos  que  têm na  docência  sua prática  profissional.  São  as  estratégias  que  os

docentes utilizam para dar visibilidade às suas ações docentes e, consequentemente,

acumular valores sociais ou econômicos que interessam a este estudo.

A seara de informação que é a internet atribui ao sujeito,  internauta, uma importância

singular,  pois  é  esse  sujeito  o  responsável  por  alimentar,  circular  e  promover  a
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informação, os acontecimentos, os espaços. Ao tempo que é responsável pelo movimento

na rede, ele é também responsável por construir ali sua visibilidade. Não importa apenas

a  informação  que  o  sujeito  replica,  produz,  compartilha,  mas  o  que  esse  processo

comunicacional implica na dimensão do internauta como sujeito que é e estar na rede.

A  dinâmica  comunicacional  nos  Sites de  Redes  Sociais  é  corrente,  sempre  em

movimento, e indica o lugar de fala, atuação e as estratégias de permanência e interação

que os sujeitos utilizam para dizer, ser e estar na internet. No Twitter, não é diferente. A

representação do sujeito se dá a partir de um conjunto de fatores que envolvem: “dizer

quem sou”, “o que produzo”, “o que compartilho”, “quem eu sigo”, “quem me segue”. As

ações dos sujeitos desta pesquisa, professores tuiteiros, implicam e são implicadas em

suas  ações  como  docentes.  As  práticas  comunicacional  e  interacional  são  a

representação do “eu” que representa na rede e de como essa constitui docente.

Destarte, compreender os sujeitos com base em seus perfis e audiência, as formas de

apropriação que fazem do Twitter na dimensão do capital social, bem como analisar suas

ações docentes e estratégias de visibilidade configuram a proposta deste capítulo. Assim,

ele está estruturado a partir dos temas indicados na matriz construída para observação e

análise,  apresentada  no  capítulo  2,  que  objetivou  a  sistematização,  representação  e

contextualização do que a comunicação textual, a partir da análise dos tweets, representa

neste  trabalho,  a  fim  de  melhor  desenhar  os  elementos  que  se  entende  serem

fundamentais no contexto desta investigação. A referida matriz de análise é dividida em

eixos  que,  associados  a  outros  elementos,  indicam  o  foco  e  direcionamento  desta

pesquisa.

No intuito de realizar descrição e análise de maneira qualitativa e detalhada, optou-se por

dividir este capítulo em quatro seções, que abordam temas e categorias que emergiram

do campo de pesquisa e constituem a matriz de análise de tweets. 

Perfis no Twitter: taxionomias. A primeira seção trata dos perfis que foram encontrados no

Twitter  por  meio  de  uma  tipologia  construída  neste  estudo.  Também  descreve  os

professores tuiteiros à luz da tipologia construída. A segunda seção - Audiência: conexões

e indexações no Twitter - discute a natureza da audiência, associada à formação de redes

sociais no Twitter e as formas de indexação utilizadas que instituem redes sociais de outro

modo.  Apropriação:  sentidos  construídos  por  professores  tuiteiros.  A  terceira  seção
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objetiva compreender as apropriações do Twitter pelo grupo de professores pesquisado,

no sentido de entender as usabilidades e os sentidos de participação que os sujeitos

estabelecem no  SRS.  A quarta  seção  -  Tuitando:  estratégias  de  visibilidade  e  ações

docentes - identifica as estratégias de visibilidade construídas pelo grupo de professores

pesquisados com base nas interações com as audiências no Twitter, analisa as ações

docentes a partir das interações dos professores no Twitter e aponta os capitais sociais

mobilizados nessas ações.

5.1 Perfis no Twitter: taxionomias

Considerando a pesquisa de natureza qualitativa, no contexto dos estudos da cibercultura

e, portanto, relacionada a todos os artefatos vinculados à produção das tecnologias da

informação e comunicação digital, cabe salientar que o sujeito que é considerado nesta

pesquisa é o que está na rede e alimenta seu perfil no Twitter. É o perfil no Twitter que

indica quem é esse sujeito.

A análise das marcas que os sujeitos deixam no Twitter -  suas estratégias e ações -

interessa a esta pesquisa a partir do que ele é na rede. O que compartilha, com quem

interage, o que diz e escolhe, pois os caminhos que trilha e as associações que faz,

dizem quem é o sujeito na rede. É essa ação, atuação e existência na rede, no Twitter,

que foi objeto de análise.

Para compreender o sujeito e analisá-lo dentro da perspectiva desta pesquisa, utilizei a

matriz de tipologia de perfis no Twitter. Ela foi construída no presente trabalho por meio da

análise e observação de perfis nesse SRS, que propõe tipologias para eles, tendo como

pontos  de  partida  a  observação,  categorização  e  descrição.  Assim,  a  tipologia  aqui

proposta indica os tipos de perfis mais encontrados no Twitter e, no intuito de ilustrar sua

descrição, foram utilizados  prints  de tweets de usuários diversos.  A posteriori, usa-se a

tipologia proposta para associar os sujeitos da pesquisa aos tipos apresentados na matriz.

5.1.1 Tipologias

Diante do uso do Twitter para as finalidades mais diversas, bem como da elaboração de

perfis  de  tipos  variados,  não  é  possível  determinar  um  único  tipo  de  perfil  tuiteiro.

Observando-se a identificação de quem tuíta, a descrição na interface de apresentação e
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o estilo dos tweets, construí uma matriz que indica os tipos de perfis mais encontrados

durante a observação exploratória e durante a observação encoberta.

A descrição dos perfis é uma forma de perceber similaridades e distanciamentos entre os

sujeitos pesquisados. E, neste sentido, algumas ponderações e características coletivas e

individuais se sobressaem, como, por exemplo, o dado de que quase 50% dos sujeitos

que foram levados à última fase da pesquisa pertencem à área do Direito. Ainda assim, os

perfis se diferenciam e mantêm interações bastante díspares no Twitter, o que indica que

as questões individuais e pessoais são importantes e fortalecidas no SRS. Esta matriz,

portanto, propõe 18 (dezoito) tipos de perfis, apresentados no quadro 6 adiante.

O eixo horizontal da matriz indica a natureza dos perfis: individual - quando representa um

sujeito,  que  o  alimenta,  inclusive;  e  coletivo  -  que  representa  uma  organização  ou

instituição e, normalmente, tem mais de um sujeito que alimenta a conta. No eixo vertical,

as  categorias  que  mais  se  destacaram  são  nove  e  relacionam-se  ao  tipo  de

comportamento que os perfis representam na tuitosfera.

                            Quadro 6 - Matriz de tipologia de perfis no Twitter

INDIVIDUAL COLETIVO
(ORGANIZACIONAL
/ INSTITUCIONAL)

HUMORÍSTICO A A

EDUCATIVO B B

PESSOAL OU AUTOREFLEXIVO C C

ATIVISTA D D

POLÍTICO E E

ACADÊMICO F F

COMERCIAL OU PUBLICITÁRIO G G

JORNALÍSTICO H H

PROFISSIONAL/
CORPORATIVO

I I

                      Fonte: Própria

As categorias permanecem com as características similares, tanto nos perfis de natureza

individual quanto de natureza coletiva. A natureza indica apenas que, provavelmente, os

perfis coletivos possuam mais de um interlocutor e que a preocupação dos tweets é com

a imagem da instituição ou organização.  Os perfis  individuais,  entretanto,  falam de si

próprios. As categorizações, contudo, não são excludentes. Os perfis podem pertecencer,

simultaneamente, a mais de uma categoria. Categorizo, portanto, os perfis, considerando

sua descrição e fazendo referência à maioria de tweetes publicados.
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a) Humorístico

Os perfis desta categoria lançam tweets cômicos, engraçados e divertidos. Muitos usam

pseudônimos, imagens diferentes de suas fotografias pessoais e, no caso, dos coletivos,

a identidade visual da organização ou instituição que representam.

A @Irma_Zuleide, por exemplo, é popular em vários SRS e não poupa ironias religiosas e

brincadeiras de cunho sexual ou artístico. O mesmo acontece com o perfil @cafeoficial do

Café com Bobagem, formado por um grupo de humoristas que está em diversos canais

de mídia. O @cafeoficial levou para o Twitter suas piadas, bem como links para diversas

notas humorísticas.

                                         Figura 23 – Perfis humorísticos

          Fonte: Twitter

b) Educativo

A categoria que tem como características elementos da educação, majoritariamente,

é composta por perfis que objetivam instruir, formar, construir, informar pedagogicamente

sobre temas diversos,  desde áreas específicas dos currículos escolares até áreas de

temáticas do cotidiano.

                                              Figura 24 – Perfil educativo

Fonte: Twitter
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Os tweets buscam sempre informar, esclarecer, tirar dúvidas e interagir com os tuiteiros

de maneira direta. Os perfis individuais podem ter vínculos institucionais, especialmente,

por ser grande parte deles de professores, mas o foco não é representar a instituição, e

sim  o  conteúdo,  área  ou  temática.  Os  perfis  coletivos  desta  categoria  representam

instituições  de  ensino,  organizações  de  áreas  diversas  e  iniciativas  individuais  ou

coletivas de ensino online, normalmente em canais de vídeo como o Youtube.

c) Pessoal ou Autorreflexivo 

Os perfis no Twitter que compõem essa categoria são voltados para manifestação de

opiniões  e  reflexões  pessoais  sobre  si,  sobre  os  outros  e  sobre  sua  vida  cotidiana.

Considerando  a  tipologia  de  blogs proposta  por  Primo  (2008),  essa  categoria  se

assemelha à descrita pelo autor.

                                        Figura 25 – Perfil pessoal ou autorreflexivo

                              Fonte: Twitter

Primo (2008) ressalta que, neste tipo de perfil, é possível que existam mensagens sobre a

vida profissional do sujeito, contudo, elas aparecem como mais uma vertente da vida, e

não o foco principal  do perfil.  Esse pode ter  sido o perfil  predominante,  em especial,

quando do surgimento do Twitter, que questionava os tuiteiros sobre o que eles estavam

fazendo naquele momento. Contudo, com as apropriações e modificações de uso, esse é

mais um tipo de perfil, e não o único.

Na dimensão do coletivo, também existe o perfil autorreflexivo. Faz-se alusão à descrição

de Primo (2008) quando diz que o perfil coletivo autorreflexivo busca discutir as próprias

atividades que o grupo ou organização desenvolve, ou mesmo organizações em prol de

causas e apoios coletivos.
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d) Ativista

O  perfil  ativista  possui  as  mesmas  características  tanto  na  natureza  individual  quanto

coletiva. Seu foco é atuar ativamente em prol de uma causa, seja ela política, partidária,

social, ambiental. É a ênfase na atividade dirigida a uma meta.

                                                 Figura 26 – Perfil ativista

Fonte: Twitter

Os perfis ativistas individuais, necessariamente, não indicam no enunciado a causa que

defendem, ou causas, mas, especialmente em alguns períodos, levantam e defendem

uma bandeira com força e atividade.  Podem, inclusive,  ser  ativistas de mais de uma

causa, embora, normalmente, haja uma causa que predomina nas postagens. Os perfis

coletivos,  em  geral,  estão  vinculados  a  organizações  não  governamentais,  partidos

políticos, seções sindicais e movimentos sociais.

e) Político

Os  perfis  de  caráter  político  são  metadefinidos  e  conservam,  sem  alterações,  as

características nos perfis de natureza individual e coletiva. A motivação é em relação a

três dimensões: gestão e/ou administração de entes públicos; partidos políticos e opinião

pessoal ou pública sobre governabilidade.

                                              Figura 27 – Perfil político

                      Fonte: Twitter
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Na  maior  parte  das  vezes,  esses  perfis  são  conduzidos  por  políticos,  assessores,

governantes ou partidos políticos. Mas nada impede que cidadãos que não façam parte

desses grupos possuam perfl no Twitter dentro dessa categoria. O que define o perfil é a

natureza intensa das postagens dentro das três dimensões supracitadas.

f) Acadêmico

Essa dimensão compreende dois aspectos: o da pesquisa científica e o dos estudos de

natureza acadêmica, no que concerne ao ensino, especialmente superior. Os perfis dessa

categoria, normalmente, estão vinculados à área de atuação/inserção e/ou interesse do

sujeito.

                                                 Figura 28 – Perfil acadêmico

        

 

  

         Fonte: Twitter

Os perfis dessa categoria de natureza individual pertencem a pesquisadores e docentes,

que não têm o foco na transmissão ou no ensino direto e objetivo, mas na problematização,

compartilhamento  de  outras  atividades  acadêmicas,  divulgação  de  pesquisas  e

questionamentos sobre seus temas de interesse.

g) Comercial ou publicitário

Os perfis nesta categoria são, na maior parte, de instituições, corporações e, portanto, de

natureza  coletiva.  Essencialmente,  não  foi  identificado  nenhum  perfil  de  natureza

individual  com  essa  característica  predominante.  No  entanto,  é  possível  que,  sendo

categorizado em um dos outros perfis, o tuiteiro utilize-se da estratégia de publicidade

com fins  comerciais  ou  mesmo de comercialização de si  mesmo,  isso  acontece com

celebridades, por exemplo.
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Figura 29 – Perfil comercial ou publicitário

Fonte: Twitter

h) Jornalístico

O foco dos perfis nesta categoria é a notícia, circulação das informações veiculadas na

imprensa  e  os  furos  de  informações  e  de  divulgação  de  acontecimentos.

Necessariamente, os sujeitos não precisam ser jornalistas. Contudo, a maior parte que

possui  esse  perfil  no  Twitter  é  da  área  de  comunicação  e/ou  jornalismo,  atuando

profissionalmente,  inclusive  como  jornalista,  repórter,  cinegrafista,  blogueiro,  dentre

outros.

Figura 30 – Perfil jornalístico

  

 Fonte: Twitter

Esta  categoria  se  preocupa  com  a  notícia,  os  acontecimentos,  e  também  com  sua

repercussão e desdobramentos. A circulação de informação é o que predomina no Twitter

dessa  categoria  de  perfil.  Tal  caracterização  corresponde  tanto  aos  perfis  individuais

quanto aos coletivos de organizações e instituições da área jornalística.

i) Profissional / Corporativo

O  perfil  profissional  e/ou  corporativo  é  muito  presente  no  Twitter  hoje,  visto  que  as

pessoas entendem o SRS como um nicho de mercado,  uma vitrine profissional  e um

espaço para ser conhecido e conhecer. Assim, divulgar suas ações profissionais, discutir

sobre elas, promover e buscar outras oportunidades são focos dos perfis dessa categoria.
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                                     Figura 31 – Perfil profissional / corporativo

 

Fonte: Twitter

O foco desse perfil  é na ação profissional  e envolve,  obviamente,  todas as áreas do

mundo do trabalho. Neste sentido, tanto perfis individuais quanto coletivos correspondem

a essa caracterização.

A tipologia aqui proposta tem a intenção de identificar os perfis mais comuns no Twitter,

buscando valorizar a natureza deles, as características e as interações construídas, pois

essas interações ajudam a compor os perfis. Essa matriz não se encerra em si mesma,

nem objetiva determinar padrões generalizados, ela é produto da observação sistemática

e exploratória e auxiliou a desenhar os perfis dos sujeitos da pesquisa. Assim, a partir da

proposição indicada na matriz  de tipologia de perfis  no Twitter,  foram identificados os

sujeitos  -  professores  tuiteiros  -  em  três  dimensões:  formação/atuação/tipo  de  perfil.

Apresento, portanto, os professores tuiteiros,  corpus desta pesquisa, com base nos três

eixos:

5.1.2 Professores tuiteiros: os sujeitos

Esta seção apresenta os sujeitos60 observados e analisados dentro da perspectiva da

matriz de tipologia de perfis no Twitter, porém considera as dimensões de formação e

atuação dos professores. Os indicadores de formação e atuação61, neste primeiro eixo,

são a própria apresentação dos perfis no Twitter e, em alguns casos, mensagens trocadas

na própria página do sujeito. As unidades de contexto são os tweets publicados.

60 Todos  os  dados  numéricos  foram  atualizados  em  maio  de  2014.  Considerando  a  recorrente
movimentação no Twitter de ganho e perdas de seguidores, esses números podem ser menores ou
maiores no período de defesa da tese.

61 Em alguns casos,  onde não fica clara a formação acadêmica ou atuação atual,  recorri  à plataforma
Lattes, as pesquisas em buscadores como o Google e buscas nas páginas pessoais e  blogs que os
sujeitos mantêm na Internet.
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@madeiradez

                    Figura 32 - Apresentação do perfil de @madeiradez

                                     Fonte: Twitter

O professor @madeiradez possui mais de 64 mil seguidores e já postou mais de 70 mil

tweets, desde 26 de janeiro de 2011, quando publicou seu primeiro tweet.

                         Figura 33 - Primeiro tweet de @madeiradez

                                 Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

O professor participa ativamente dos espaços virtuais. Além do Twitter, escreve em seu

blog pessoal62, no Facebook e no Instagram. Além de professor, é juiz de direito e autor

de diversos livros. Guilherme Madeira, professor da área de Direito, é um dos docentes

pesquisados que mais insistem em interagir especificamente em cada um dos SRS sem

utilizar  tanto  da  convergência.  Interage  com  os  sujeitos  individualmente  no  Twitter,

preocupando-se em responder a cada um deles e fazer do seu perfil um movimentado

corredor  acadêmico.  De acordo com a matriz  de  tipologia  de  perfis,  o  educativo  e  o

profissional são igualmente predominantes.

                                   Figura 34- Perfis educativo e profissional

62Disponível em: <http://professormadeira.com/>.

https://discover.twitter.com/first-tweet
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                      Fonte: Twitter

O professor  tira  dúvidas,  responde a questões,  indica horários de aulas,  atividades e

participações  em  eventos,  e  socializa  questões  de  dimensões  profissionais.  Outros

elementos aparecem de forma secundária.

@professormazza

Figura 35 - Apresentação do perfil de @professormazza

                                    Fonte: Twitter

O @professormazza possui mais de 126 mil seguidores e já postou mais de 46 mil tweets,

desde 22 de agosto de 2008,  quando publicou seu primeiro tweet  já anunciando sua

intenção ao estrear no SRS.

Figura 36 - Primeiro tweet de @professormazza

                 Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

https://discover.twitter.com/first-tweet
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Alexandre Mazza atua na área de Direito e, além de professor de cursos preparatórios

para a OAB, é consultor da área, autor de diversos livros e de aplicativos educacionais

para a área de Direito.

                           Figura 37 – Perfis educativo, profissional e pessoal

 
        Fonte: Twitter

Os perfis educativo, profissional  e pessoal  compõem a identidade desse professor no

Twitter.  Essas três searas constituem o @professormazza, não sendo possível  indicar

apenas um perfil predominante.

@samadeu

                                  Figura 38 - Apresentação do perfil de @samadeu

                                    Fonte: Twitter
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O professor @samadeu possui mais de 18 mil seguidores e já postou mais de 12 mil

tweets,  desde 10 de novembro de 2007, quando publicou sua primeira mensagem no

SRS.

Figura 39 - Primeiro tweet de @samadeu

                     Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

@samadeu se apresenta no Twitter como sociólogo, docente e defensor das causas que

representa. Seu perfil no Twitter, segundo a matriz de tipologia proposta, é do ativista.

                                                Figura 40 – Perfil do ativista

       Fonte: Twitter

O professor @samadeu é um ativista da internet e do software livre. Essa condição indica

uma  preponderância  de  mensagens  vinculadas  ao  ativismo  acadêmico  e  social  na

internet.  Embora  essa  temática  seja  predominante,  as  categorias  profissional  e

acadêmica, nas searas em que o professor atua, aparecem com ênfase e destaque.

                                        Figura 41 – Perfil profissional / acadêmico

Fonte: Twitter

https://discover.twitter.com/first-tweet
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@profmarcoant

                             Figura 42 - Apresentação do perfil de @profmarcoant

                                  Fonte: Twitter

@pofmarcoant é docente da área de Ética em preparatórios para OAB, possui mais de 61

mil seguidores e já publicou mais de 33 mil tweets desde que tuitou pela primeira vez, em

10 de fevereiro de 2011. O primeiro tweet de @profmarcoant já indica a área de atuação e

sua intenção em participar do SRS.

      Figura 43 - Primeiro tweet de @profmarcoant

                   Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

Seu perfil no Twitter é prioritariamente profissional, o que indica que as interações são

vinculadas ao seu cotidiano docente e de magistrado, com grande referência à instituição

da qual faz parte como docente.

                                             Figura 44 – Perfil profissional

                    Fonte: Twitter

https://discover.twitter.com/first-tweet
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@prof_erival

                               Figura 45 - Apresentação do perfil de @prof_erival

                                    Fonte: Twitter

@prof_erival é docente da área de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Possui mais

de 57 mil seguidores e já publicou mais de 25 mil tweets desde que publicou sua primeira

mensagem no SRS, em 10 de fevereiro de 2011. O primeiro tweet de @prof_erival já

sinalizava interação com uma audiência específica e fazia menção à sua área de atuação

docente.

                   Figura 46 - Primeiro tweet de @prof_erival

                     Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

Seu  perfil  no  Twitter  é  prioritariamente  profissional,  embora  utilize  muito  o  perfil

humorístico, inclusive na dimensão docente. Ou seja, as ações e interações do professor

no  Twitter  são  associadas  ao  seu  cotidiano  de  professor,  inclusive  fazendo  sempre

referência, especialmente nas interações de conteúdo acadêmico, à instituição da qual

faz parte do quadro docente.

https://discover.twitter.com/first-tweet
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@Prof_Jubilut

                      Figura 47 - Apresentação do perfil de @Paulo_Jubilut

                                     Fonte: Twitter

Paulo Jubilut  é  da área de Biologia e encontrou nos espaços da rede uma forma de

desenvolver  a  docência  de  forma  remunerada63.  Participa  ativamente  dos  SRS  mais

populares,  como  Facebook  e  Youtube,  e  mantém  uma  alta  média  de  informação  e

produtos educativos na rede.

O @Prof_Jubilut  tem mais  de  25  mil  seguidores  e  mais  de  10  mil  postagens  desde

quando ingressou no Twitter, em 25 de janeiro de 2010.

                             Figura 48 - Primeiro tweet de @Prof_Jubilut

                    Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

Analisando o perfil do @Prof_Jubilut, é possível afirmar que o tipo predominante, segundo

a matriz de tipologia de perfis no Twitter, é o Educativo. Como o professor utiliza outros

espaços para divulgar seus vídeos, materiais e corrigir atividades, o Twitter funciona como

um catalisador e divulgador de todas essas ações.

63 Disponível em: <http://www.telabr.com.br/noticias/2014/03/10/professor-paulo-jubilut-o-rei-da-selva- 
    virtual/>.

https://discover.twitter.com/first-tweet
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                                                 Figura 49 – Perfil educativo

Fonte: Twitter

Além disso, o professor possui um site de aulas de Biologia (Biologia Total)64 e o Twitter

funciona como divulgador dessa página. Assim, embora ações de outras tipologias, como

a pessoal e a humorística apareçam na estrutura do perfil de @Prof_Jubilut, as categorias

Educativo e Profissional predominam no seu perfil no Twitter.

@Prof_Adail

                              Figura 50 - Apresentação do perfil de Prof_Adail

                                      Fonte: Twitter

O @Prof_Adail possui mais de 43 mil  seguidores e já publicou mais de 63 mil  tweets

desde sua primeira postagem, em 25 de setembro de 2011.

                                         Figura 51 - Primeiro tweet de @Prof_Adail 

                               Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

64 Disponível em: <http://www.biologiatotal.com.br/>.

https://discover.twitter.com/first-tweet
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O  perfil  do  @Prof_Adail  enquadra-se  como  um  ativista  e/ou  militante  político.  Suas

postagens, na maioria das vezes, têm como fundo o cenário político do País. Contudo, o

perfil  não  o  faz  apenas  noticiando,  mas  fazendo  julgamento  e,  literalmente,  tomando

partido do lado que ele apoia.

                                                   Figura 52 – Perfil ativista

                            Fonte: Twitter

@ENEMmateusprado

        Figura 53 - Apresentação do perfil de @ENEMmateusprado

                                  Fonte: Twitter

@ENEMmateusprado  é  o  perfil  com  maior  índice  de  alcance  e  exposição  desta

pesquisa.O  professor  @ENEMmateusprado  possui  mais  de  436mil  seguidores  e  já

publicou mais de 19 mil tweets desde sua primeira postagem, em 08 de fevereiro de 2010.

                          Figura 54 - Primeiro tweet de @ENEMmateusprado

                           Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

https://discover.twitter.com/first-tweet
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O professor Mateus ministra aulas preparatórias para o ENEM, é consultor do ENEM e,

atualmente,  pré-candidato  ao  governo  do  Estado  de  SP  pelo  PSB.  Embora  exerça

atuação política forte em dois momentos, em 2008, quando foi candidato a prefeito da

cidade de Mauá e agora, pré-candidato, o perfil do professor é quase exclusivo e focado

no  ENEM,  com dicas,  sugestões,  questionamentos e  compartilhamentos.  Nos  últimos

meses,  contudo,  o  foco  partidário  tem  aparecido  mais  forte.  Contudo,  o  perfil  do

@ENEMmateusprado é predominantemente educativo.

                                                    Figura 55 – Perfil educativo

                               Fonte: Twitter

@MissMoura

                        Figura 56 - Apresentação do perfil de @MissMoura

                                            Fonte: Twitter

A professora @MissMoura65 é publicitária e docente da área de mídia e marketing digital.

Possui  mais de 10 mil  seguidores e já  publicou mais de 47 mil  tweets desde 22 de

outubro de 2007, quando criou seu perfil.

65 Possui o blog: <http://www.missmoura.com/>
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Figura 57 - Primeiro tweet de @MissMoura

                  Fonte: <https://discover.twitter.com/first-tweet>

Não é possível enquadrar o perfil  @MissMoura em apenas uma categoria. Analisando

seus tweets e as interações, a professora se encaixa em dois tipos de perfil: profissional e

autorreflexivo.  A interação  da  professora  @MissMoura  no  Twitter  passa  tanto  pelas

questões da dimensão das duas áreas profissionais em que atua, quanto da socialização

do seu cotidiano, de forma reflexiva, muitas vezes.

@idegasperi

                        Figura 58 - Apresentação do perfil de @idegasperi 

                                 Fonte: Twitter

O professor @idegasperi é professor e ministra palestras nas áreas de marketing digital e

mídia digital. Possui mais de 6 mil seguidores e já publicou mais de 37 mil tweets desde

que criou sua conta, em setembro de 2008.

https://discover.twitter.com/first-tweet
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Figura 59 - Primeiro tweet de @idegasperi

                Fonte:<https://discover.twitter.com/first-tweet>

O perfil do professor @idegasperi é voltado para sua área de atuação profissional, em

todas as dimensões. Ainda que algumas vezes seus tweets tenham características de

relatar o cotidiano, refletir ou socializar cenas do dia a dia, o tipo que mais representa o

perfil do professor é o profissional.

                                         Figura 60 – Perfil profissional

               Fonte:Twitter

A compreensão  e  a  análise  dos  perfis  no  Twitter  são  importantes,  à  medida  que  a

percepção de quem é o sujeito  na rede implica entender  suas práticas de interação,

especialmente no que tange às estratégias de visibilidade que são forjadas. Na dimensão

desta  pesquisa,  onde  os  estudos  sobre  as  redes  sociais  são  fios  condutores,

compreender  o  sujeito  é  entender  os  nós das redes,  visto  que as  redes sociais  são

compostas por dois elementos atores, que são os indivíduos ou coletivos que constituem

os nós  das redes,  e  suas  conexões,  ou  seja,  as  interações,  relações que os  atores

estabelecem (RECUERO, 2009).

Nesta pesquisa, os nós são os perfis do Twitter, e as interações entre eles (ato de seguir,

mencionar, retuitar, responder), as conexões. Boyd e Ellison (2007) indicam que os perfis

nos SRS são representações da identidade do sujeito por apresentarem elementos de

suas características.

Assim,  os  dez sujeitos,  professores  tuiteiros,  têm na docência  sua principal  atividade

profissional e, de muitas formas, transpõem para os seus perfis no Twitter as dimensões

https://discover.twitter.com/first-tweet
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dessa prática.  Além disso,  são sujeitos  altamente conectados e com altos índices de

alcances  de  suas  mensagens,  seja  pelo  número  de  seguidores,  pela  quantidade  de

mensagens que publicam ou pelo perfil  da sua rede de seguidores e multiplicadores.

Essas  dimensões  consideram  estratégias  de  permanência,  atividade,  em  busca  de

visibilidade e valorização em suas áreas de atuação.

Tais interações, da dimensão da docência, da conectividade, da visibilidade constroem a

imagem do sujeito na rede e isso também é importante para a construção dos valores e

conquistas dos capitais sociais que circulam e importam na era da conectividade. Assim,

entendo que as formas com as quais o sujeito interage no Twitter constroem seu perfil no

SRS.

A interação ajuda a  formar  identidade,  pois  qualquer  conteúdo postado
será parte da pessoa que a está postando. Assumindo essa proposta, a
representação do sujeito não ocorre somente nos perfis de Sites de Redes
Sociais, mas em toda extensão de interação que o sujeito cria. Na Web,
esses conteúdos atingem o alcance de todos os grupos experienciados
pelo autor (MAZOCATTO, 2011, p.5).

Na perspectiva de Mazocatto (2011), portanto, mais do que a descrição do perfil ou quem

o sujeito diz ser no SRS, o que ele publica, com quem interage e as apropriações feitas

são  fatores  que  constroem sua  imagem na  rede.  Essas  ações  e  interações  -  como

retuitar, mencionar o sujeito, responder a um contato na  timeline, seguir, compartilhar -

têm uma audiência  diretiva:  os  seguidores  da rede e  o  seu potencial.  Ou seja,  todo

conteúdo  tem  um direcionamento:  sua  audiência,  formada  por  seus  seguidores,  que

podem ser reciprocamente aqueles que o sujeito segue.

A audiência do Twitter, constituída pela rede social que o sujeito estabelece no site, está

relacionada diretamente aos conteúdos dos tweets, visto que é a partir das mensagens

que circulam na rede que a audiência é efetivamente estruturada. Portanto, a audiência e

o conteúdo que o sujeito compartilha fazem parte das estratégias de existência do sujeito

no SRS e indicam o potencial da sua rede social.  A próxima seção objetiva discutir a

dimensão da audiência.

5.2 Audiência: conexões e indexações noTwitter

Os capitais sociais que circulam no Twitter estão intimamente relacionados à audiência

que os perfis possuem no SRS. A audiência é um elemento importante nos processos
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comunicacionais como um todo, haja vista que um se comunica com o outro, assim como

escreve, fala para alguém, ou seja, para uma audiência.

Segundo Alzamora (2012), audiência é uma definição dos estudos comunicacionais desde

a década de quarenta, quando se investigavam os efeitos do mass media na sociedade

de massa. A citada autora resgata os enfoques da comunicação para a percepção da

audiência, objetivando compreender o conceito à luz da cibercultura.

O primeiro enfoque é baseado na ideia da comunicação transmissionista (WOLF, 2003),

que  busca  medir  a  quantidade  de  informação  existente  em  uma  mensagem  e  a

capacidade de informação de um canal de transmissão de informação. Nessa linha, a

audiência é entendida como uma propriedade quantitativa da recepção, “quanto maior o

repertório de uma mensagem, menor será sua audiência e vice-versa” (NETTO, 2005,

p.127),  pois,  embora  provoque  maiores  modificações,  atinge  um  menor  número  de

receptores. Esta perspectiva é quantitativa.

A segunda perspectiva questiona justamente o enfoque na transmissão e atribui ênfase

na dimensão da recepção. A audiência é medida apenas quantitativamente, a partir da

quantidade de receptores das mensagens.

São ilustrativos dessa tendência modelos que alteram, pela diversidade
funcional,  a  ideia  de  comunicação  como  processo  hegemônico  de
transmissão de informações […], que substituem a ideia de comunicação
como transferência de informação por transformação de um sistema em
outro, mediante a ideia de código […] ou que buscam enfatizar o contexto
das práticas sociais e dos sentidos produzidos no âmbito da assimetria
entre codificação e decodificação (ALZAMORA, 2012, p.56).

A terceira dimensão é a de sistema de resposta social, proposta por Braga (2006). Nessa

proposta, o autor indica que a sociedade concede um sentido social às ações e produtos

originários dos meios e ferramentas de comunicação e, consequentemente, afirma existir

um sistema de resposta social, com potencial para promover um debate social, válido e

proveitoso, e um posicionamento social mais crítico e participativo.

Desde as primeiras interações midiatizadas, a sociedade age e produz não
só  com  os  meios  de  comunicação  ao  desenvolvê-los  e  atribuir-lhes
objetivos e processos, mas sobre os seus produtos, redirecionando-os e
atribuindo-lhes sentido social. Ao fazer isso, chega, inclusive, partindo de
práticas  de  uso,  a  desenvolver  novos  objetivos  e  funções  para  as
tecnologias  inventadas  a  serviço  inicialmente  de  pontos  de  vista
relacionados à produção/emissão (BRAGA, 2006, p. 22).



140

Desta forma, implica pensar na possibilidade de efetivas incidências sobre a qualidade da

produção  e  o  aperfeiçoamento  dos  processos  midiáticos,  visto  a  relevância  dessa

compreensão na dimensão da cibercultura (BRAGA, 2006). A perspectiva indica que a

audiência é entendida, no contexto da circulação, como forma de resposta social, em vez

de pensá-la somente como característica quantitativa da recepção. Porém, tal perspectiva

não considera a possibilidade de a audiência se tornar também condição da produção e,

desse modo, despreza elementos importantes dos processos midiáticos contemporâneos,

como a noção de produsage, de Bruns (2007; 2011).

A quarta  perspectiva está associada aos fenômenos,  dispositivos e artefatos culturais

promovidos para e pela Web 2.0. Considera as diversas lógicas de comunicação que

coexistem  na  internet, relacionando  aos  modelos  de  mediação  social  e,

consequentemente, aos contextos múltiplos de audiência. Os acessos que elencam os

vídeos  mais  vistos  do  Youtube;  os  amigos,  comentários  e  curtidas  do  Facebook;  os

seguidores,  retuítes e  Trend Topics no Twitter  indicam a audiência nas redes digitais.

Embora  considere  elementos  quantitativos,  a  audiência, no  contexto  da  Web 2.0,  da

intermídia66, está associada à produsage (ALZAMORA, 2012).

O conceito de produsage, difundido por Bruns (2007; 2011), se sustenta no argumento de

que, dentro  das  comunidades  que  envolvem  a  criação  colaborativa,  ampliação  de

informações e circulação de conhecimento, os papéis distintos de consumidor e usuário

desapareceram. Para o autor, em muitos dos espaços  online, os usuários também são

produtores da base do conhecimento compartilhado, independentemente se eles estão

cientes  desse  papel,  eles  se  constituíram  enquanto  produsers.  A  dinâmica  de

compartilhamento  nas  mídias  digitais  é  considerada  na  definição  de  audiência  nesse

contexto.

Se nas mídias de massa a audiência deriva prioritariamente de estratégias
mercadológicas fundadas em centros privilegiados de emissão, nas mídias
sociais  a  audiência  deriva  predominantemente  da  diversificação  das
mediações  sociais,  do  compartilhamento  e  da  apropriação  social  de
informações (ALZAMORA, 2012, p. 56).

66 Segundo Alzamora (2012), o termo  “intermídia” foi cunhado em meados dos anos sessenta, por Dick
Higgins, para definir obras de arte que eram produzidas na interseção de dois ou mais meios, as obras
transmídias. Na primeira década do século corrente, Jenkins (2008) trata da transmídia na dimensão das
narrativas midiáticas no contexto da cibercultura.
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Essa  dinâmica  diferenciada,  especialmente  de  convergência,  implica  pensar  que,  na

seara  da  internet,  perfis  individuais,  hubs67ou  pequenos  grupos  influenciam  outros

pequenos grupos e redes e até a mídia de massa, dependendo da dimensão da rede que

forma em torno de cada tema. No Twitter, isso pode ser percebido nos Trends Topics, que

indicam os temas mais comentados e, consequentemente, o tamanho da rede em volta

do tema, representado pelas hashtags (#).

A audiência do Twitter pode ser compreendida pelos sujeitos que compõem a rede social

do tuiteiro, em primeiro grau, e a tuitosfera em uma dimensão mais ampla, pois considero

que é potencial leitor ou seguidor aquele que pertence às redes dos meus contatos, ainda

que não pertençam à minha, por exemplo, e assim sucessivamente. Ou seja, a audiência

no Twitter envolve, inicialmente, a rede social  que o tuiteiro constrói  no SRS e que é

formada por  seguidos e  seguidores.  Chamo aqui  de  rede de primeiro  nível,  contudo,

considerando que se ultrapassou a concepção de emissão e recepção a partir  de um

único  polo,  que  as  possibilidades  de  interação  e  conexão  dos  sujeitos  no  SRS  são

múltiplas e constituem novas configurações nas relações sociais, essa rede pode envolver

também seguidores  que não são do sujeito,  mas sim dos sujeitos  que os  seguem e

retuitam, por exemplo.

Essa audiência,  contudo,  pode ser  real  ou  fictícia,  visto  que há inúmeros sites68 que

prometem seguidores  fakes em pouco tempo. No entanto, essa prática também não é

bem vista pelos usuários da rede (ZAGO, 2011).

Outro  elemento  que compõe a  formação da audiência  é  o  conteúdo  dos tweets  que

circulam, haja vista que, de início, importam nessas redes os conteúdos compartilhados. A

audiência  no  Twitter,  portanto,  pode  ser  analisada  também  com  base  em  um  tema

discutido e que constrói uma rede em torno. Para isso, além dos @, as hashtags (#) são

fundamentais para constituir essa rede de interesses temáticos. A audiência é visível nos

Trends Topics que indicam os temas mais discutidos no Twitter.

No  ecossistema de  interação  na  internet,  a  dinâmica  da  audiência  é  produto  de  um

contexto  que envolve  mediações  e  participação ativa  dos atores  sociais.  Entende-se,

portanto, que a análise da audiência no Twitter é importante para compreender as redes

67 Hub é  um  tipo  de  conector  nas  redes  sociais.  É  o  nó  que, por  estar  conectado  a  muitos  nós,
desempenha  uma  função  central  e  de  conexão  para  a  rede.  Seria  um líder  de  opinião,  capaz  de
influenciar outros atores, por conta do papel que desempenha na rede (BARABÁSI, 2003).

68 Como exemplo, existe<http://www.boosttwitterfollowers.com/> ou <http://tweetadder.com/>.
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sociais dos perfis analisados, bem como os tipos de postagens que indicam o nível dessa

audiência.

5.2.1 Followers: as redes sociais no Twitter

Considerando que a audiência é um dos elementos importantes na análise da visibilidade

em SRS  e  que,  nesses  espaços,  ela  é  concebida  a  partir  de  elementos  do  próprio

funcionamento do SRS, compreender as redes que se instituem no Twitter a partir dos

seguidores e dos seguidos é de extrema importância, afinal, “os seguidores são valiosos.

Quanto mais seguidores você tiver, mais longe chegarão suas mensagens e maior será

sua influência” (COMM, 2009, p. 74).

Existem  dois  elementos  fundamentais  numa  rede  social:  os  nós,  que  são  os  atores

sociais,  os  sujeitos;  e  suas  conexões,  formadas  pelas  interações  e  laços  sociais

(RECUERO, 2009).  Considerando que as conexões dependem dos tipos de interação

social que os sujeitos estabelecem e dos laços sociais forjados, entende-se que vários

tipos de redes sociais podem ser constituídos de diversas formas, desde que existam

relações sociais.

No que tange à interação, Primo (2007) propõe dois tipos: mútua e reativa. A interação

reativa  é  uma condição de estímulo-resposta,  não existindo lugar  para a criação e a

transformação dos submersos no processo. Na interação mútua há negociação, permuta

e transformação dos atores envolvidos, haja vista que estes participam ativamente da

construção das trocas comunicativas (SANTANA, 2009). 

Assim, seguir alguém é apenas uma interação reativa, enquanto dar um replies  ou DM

configura  uma interação  mútua.  Contudo,  Recuero  (2009)  sinaliza  que,  ainda que as

interações não sejam mútuas, implicam impactos sociais, pois há ressonâncias nos atores

da relação.

Os laços sociais,  por sua vez,  são relações mais específicas e são responsáveis por

constituir e manter as relações entre os sujeitos, o que compõem as redes sociais (ZAGO,

2011; RECUERO, 2009). Para Recuero (2009), os laços sociais podem ser relacionais ou

associativos; fortes ou fracos.
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Os laços sociais  relacionais são aqueles  formados por  relações sociais  instituídas de

interações  sociais,  e  os  associativos,  os  que  dependem  apenas  de  relação  de

pertencimento. No Twitter, esses laços podem ser exemplificados de duas formas na rede.

A  primeira,  quando  dois  sujeitos  fazem  parte  de  uma  rede  social,  seguindo-se

mutuamente e interagem (seja com replies, DM ou retuíte). A segunda, quando sujeitos

fazem  parte  de  uma  rede  associativa,  como  por  meio  de  um  grupo  que  discute

determinado tema e usa a mesma hashtag.

Quanto à intensidade, significa dizer que os laços fortes são de natureza íntima, próxima,

e fracos quando são constituídos de relações soltas, dispersas, sem proximidade. Embora

os laços fracos sejam formados por relações que não conotem intimidade ou proximidade,

eles podem ser importantes no momento de conectar grupos e redes sociais distantes,

por exemplo. (RECUERO, 2009).

Contudo, como já argumentado neste trabalho, redes sociais não são sinônimos de Sites

de  Redes  Sociais.  Portanto,  essas  características  tratam  das  redes  sociais  que  são

construídas no Twitter, que é um SRS.

Definimos  Sites de Redes Sociais como serviços baseados na  Web que
permitem  aos  indivíduos  (1)  construir  um  perfil  público  ou  semipúblico
dentro de um sistema limitado, (2) articular uma lista de outros usuários
com quem eles compartilham uma conexão, e (3) visualizar e atravessar
sua  lista  de  conexões  e  aquelas  feitas  por  outras  pessoas  dentro  do
sistema. A natureza e nomenclatura dessas conexões podem variar de site
para  site. (...) Optamos por não empregar o termo ‘rede social’ por duas
razões: ênfase e escopo. ‘Rede’ enfatiza o início de relacionamento, muitas
vezes entre estranhos. Enquanto a rede é possível nesses sites, não é a
principal prática em muitos deles,  nem é o que os diferencia de outras
formas  de  comunicação  mediada  por  computador  (CMC)  (BOYD;
ELLISON, 2007, online)69.

Para Boyd e Ellison (2007),o que torna os SRS únicos não é o fato de eles possibilitarem

que estranhos se conectem, mas o fato de permitirem que os usuários se articulem e

tornem visíveis as redes que formam. Ou seja, apresentar quantitativa e qualitativamente

69 Tradução da autora para: "We define social network sites as web-based services that allow individuals to
(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users
with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by
others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site.
(...) We chose not to employ the term ‘‘networking’’ for two reasons: emphasis and scope. ‘‘Networking’’
emphasizes relationship initiation, often between strangers. While networking is possible on these sites, it
is  not  the  primary  practice  on many of  them,  nor  is  it  what  differentiates  them from other  forms of
computer-mediated communication (CMC)” (BOYD; ELLISON, 2007, online).
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suas redes, interações e os nós a que estão ligados é importante para os sujeitos que

estão hiperconectados.

Assim, tornar a audiência do primeiro nível visível é um valor importante para sujeitos que

buscam visibilidade na rede. Nesta pesquisa, os dez sujeitos apresentam um alto número

de seguidores, porém seguem poucas pessoas, como é possível ver no quadro 7 abaixo.

Quadro 7 - Audiência de primeiro nível no Twitter

PERFIL SEGUIDORES SEGUIDOS

@idegaspari 6.433 mil 863

@prof_erival 54.500 mil 86

@madeiradez 68.700 mil 642

@ENEMmateusprado 436.000 mil 61

@professormazza 127.000 mil 170

@profmarcoant 66.700 mil 618

@samadeu 19.200mil 4.928

@Prof_Jubilut 225 mil 158

@Prof_Adail 43 mil 8.424

@MissMoura 10.200 mil' 1.104

                          Fonte: Própria/Twitter

Os professores @samadeu, @Prof_Adail e @MissMoura seguem mais de mil perfis no

Twitter.  Contudo,  considerando  o  número  de  seguidores  que  eles  possuem,  esse

quantitativo  corresponde  de  10% a 25% da rede de  seguidores  formada.  Os  demais

professores  possuem  um  número  muito  reduzido  de  seguidos.  Como  o  professor

@ENEMmateusprado,  que  possui  a  maior  rede  de  seguidores  entre  os  sujeitos

pesquisados, mais de 430 mil, e segue apenas 61 perfis.

Embora uma das estratégias muito utilizadas para atingir popularidade no Twitter seja a

de  seguir  muitos  perfis,  na  expectativa  de  retorno,  os  sujeitos  da  pesquisa  parecem

utilizar  outras  estratégias  para  aumentar  e  constituir  suas  redes  de  seguidores.

Considerando  esse  panorama,  entendo  que  o  objetivo  da  maioria  dos  sujeitos

pesquisados  é  lançar  conteúdo  e,  consequentemente,  alcançar  um número  maior  de

seguidores e de alcance de visibilidade, a partir de sua inserção e atuação no Twitter, e

não seguir perfis em busca de informações.

Outro dado importante em relação aos sujeitos pesquisados é o fato de que todos são

hiperconectados, ou seja, estão diariamente tuitando, compartilhando links, monitorando

seus acessos, retuitando menções e utilizando replies, algumas vezes, para dar retorno à
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sua audiência. A ideia de hiperconexão indica que esse é um elemento importante para

obter  seguidores,  porque  se  entende  que  o  sujeito  está  sempre  online,  produzindo

conteúdo diariamente, contextualizado com o cotidiano e é ativo no Twitter.

                                           Figura 61 - Conectividade

                   Fonte: Twitter

Esses tweets indicam a conectividade dos sujeitos a partir de menções diversas, opiniões

e compartilhamentos  a  respeito  de  assuntos  do contexto  cotidiano atual:  tanto  temas

muito discutidos na rede quanto temáticas que circulam em outras mídias e migram para

sites como Twitter. Esse estado de hiperconectividade só é possível de perceber se o

sujeito interage textualmente no SRS. Ou seja, aqueles sujeitos que estão online apenas

acompanhando o que circula, são menos vistos, pois publicam menos. Os sujeitos que

publicam muito,  ainda  que  não  produzam tuites  próprios  sempre,  visto  que  retuítam,

compartilham links ou mesmo compartilham informações e postagens de outros SRS, têm

seus perfis mais atualizados, aparecem mais vezes nas timelines e, consequentemente,

atraem mais seguidores.
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Deste modo, a produção do tuiteiro é um importante elemento de ampliação dos seus

seguidores, da sua rede e, consequentemente, da potência do alcance de seus tweets.

Nestes SRS, contudo, embora as conexões sejam estabelecidas voluntariamente pelos

atores das redes, elas são mantidas pelo sistema, mesmo que não haja interação mútua.

Zago  (2011)  considera  que,  por  essa  razão,  é  possível  que  se  tenham  redes

extremamente  extensas.  No  entanto,  vale  salientar  que,  embora  essas  redes  muito

extensas possam ser constituídas, como a dos sujeitos desta pesquisa, que chegam a

formar redes de mais de 400 mil seguidores, efetivamente, os tuiteiros interagem com

poucos seguidores.  Considerando a retribuição do ato de seguir  como um modelo de

interação, esta é também menor.

Recuero  (2009)  afirma que,  neste  sentido,  existem dois  tipos  de redes:  de  filiação e

emergentes.  As  de  filiação  são  redes  forjadas  especialmente  pela  manutenção  das

conexões, entre os atores, pelo sistema. As emergentes são aquelas constituídas pela

real interação entre os sujeitos. Foram identificadas, a partir  do acompanhamento dos

perfis  selecionados,  do  aumento  gradativo  das  redes  constituídas  e  das  interações

estabelecidas, seis tipos de associações nos perfis analisados: 1. Associação por filiação

de três naturezas: a) retribuição ao  follow;  b) por indicação e c) pela popularidade. 2.

Associação emergente de três naturezas: d) por transposição de relação  offline ou de

outro espaço online; e) pela condição docente; f) por afinidade de perfil.

Quadro 8 - Tipos de associações em redes no Twitter

TIPO DE ASSOCIAÇÂO NATUREZA DA ASSOCIAÇÃO

FILIAÇÃO Retribuição Indicação Popularidade

EMERGENTES Transposição de 
relação

Relação docente/
/discente

Afinidade de perfil

       Fonte: Própria

a) A associação por filiação de natureza de retribuição corresponde aos perfis que retribuem

o follow recebido. Ou seja, um sujeito A segue o sujeito B e, em razão de generosidade ou

gentileza, o sujeito B retribui o follow. Não é possível indicar quais dos sujeitos pesquisados

têm essa atitude e nem para precisar quais sujeitos da rede são frutos desse processo.

Contudo, durante a observação, alguns dos sujeitos seguiram a pesquisadora, depois que o

follow foi feito.
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                               Figura 62 - E-mail recebido de novo seguidor

                                       Fonte: Twitter

b) A associação por filiação de natureza da indicação acontece quando sujeitos seguem um

perfil X a pedido do perfil Y. Muitas vezes não há interação, mas atender ao pedido de um

perfil  com audiência relativa pode levar muitos seguidores a um determinado perfil.  Vale

salientar que a natureza da indicação pode existir em associações emergentes.

                   Figura 63 – Associação por filiação de natureza da indicação

                  Fonte: Twitter

c)  A associação  por  filiação  de  natureza  da  popularidade  acontece  quando  o  sujeito

começa a ganhar seguidores por conta da sua popularidade na rede, pelo fato de possuir

muitos  seguidores,  ser  muito  mencionado  ou  retuitado.  Muitas  vezes,  esses  atores

também não interagem, mas, seguir alguém popular, pode atribuir valor ao sujeito dentro

da rede.

d) A associação emergente de natureza da transposição de relações corresponde a todos

os seguidores que escolhem um perfil de alguém que já conhecem, mantêm uma relação

presencial ou que já faz parte em outro SRS. Nestes casos, normalmente, há interação

efetiva, menção, retuíte, replies ou DM.
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e) A associação emergente de natureza da condição docente, especialmente no caso da

amostra desta pesquisa, indica que a rede é composta de sujeitos que mantêm a relação

docente/discente  no  Twitter.  Não  necessariamente  essa  condição  é  presencial  ou

curricular,  mas se institui  pela relação de quem ensina e quem aprende,  a partir  das

interações mútuas que estabelecem.

f) A associação emergente por afinidade de perfil acontece quando os atores escolhem

interagir,  fazendo parte  da rede,  pela  afinidade com o perfil  no Twitter,  pela  temática

tratada ou pela tipologia do perfil. Nestes casos, as interações mútuas também ocorrem

com frequência.  Esse tipo de associação acontece muito entre pares de uma mesma

área.

                       Figura 64 – Associação emergente por afinidade de perfil

                  Fonte: Twitter

O foco das redes sociais em SRS, portanto, está nas conexões e o sujeito está no centro

da sua própria rede, por isso, Boyd e Ellison (2007,  online) dizem que essas redes são

egocêntricas.  Essa  característica  diferencia  os  Sites de  Redes  Sociais  de  outras

plataformas na Web de comunidades, grupos de interesse como comunidades virtuais de

aprendizagem, blogs ou fóruns de discussão.

Segundo  Zago  (2011),  o  contexto,  nas  redes  sociais,  é  constituído  por  meio  das

interações em rede e não estabelecido  a priori, antes destas interações. “Os indivíduos

escolhem quem seguir com base em motivações diversas” (ZAGO, 2011, p. 22). Essa

rede define o contexto que acaba por construir a audiência a que se busca alcançar toda

vez que se publica um tweet, compartilha um link ou até mesmo altera seu perfil no SRS.

Ou seja, o sistema da plataforma não constrói o contexto, ele é construído a partir das

redes que se instituem, de seguidos e seguidores.  E esse contexto no Twitter permite

uma rede mesclada de contatos profissionais,  familiares,  admiradores,  celebridades e

profissionais renomados da área profissional do sujeito, por exemplo.
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Pelo caráter de interação pública que possuem, de permitir conexões das mais diversas e

plurais e, mais que isso, tornar essas redes, essas conexões visíveis, é que, para Boyd

(2007), estes SRS são espaços públicos mediados. A mediação, nesta definição, não está

vinculada  ao  fato  de  ter  um  sujeito  que  medeie  as  interações,  mas  pelas  quatro

caraterísticas  que  a  autora  elenca:  persistência,  replicabilidade,  buscabilidade  e

audiências invisíveis.

A persistência e a buscabilidade estão relacionadas aos rastros que os sujeitos deixam no

SRS. A persistência indica que uma informação, post, tuíte só não estarão mais online se

for apagado, os rastros, porém, permanecem na rede. Já a buscabilidade sugere que os

espaços permitem busca de informações, que vão desde usuários até postagens, ou seja,

os usuários são facilmente rastreáveis.  A replicabilidade está vinculada ao fato de as

informações  serem  potencialmente  replicáveis  no  mesmo  espaço  ou  em  outros,

considerando  tratar  de  informações  via  registros  escritos,  orais  ou  imagéticos.  E  por

último, as audiências invisíveis, que já foram anunciadas aqui. Essa característica indica

que nem toda audiência é participativa, existem os anônimos, que acompanham, seguem,

mas não interagem.

A importância das redes que se formam nestes espaços é reforçada pelas características

que Boyd (2007) elege, pois elas atribuem importância ao conteúdo do que é publicado no

SRS,  à  circulação  das  informações  de  naturezas  diversas  que  permeiam  as  redes

formadas no Twitter e reforçam que toda essa dinâmica implica valores sociais circulando

e  impactando  as  redes  e  os  sujeitos.  Portanto,  as  redes  são  constituídas  pelas

associações que são realizadas nos SRS, mas também são constituídas por meio dos

agrupamentos de conteúdos em torno de indexadores que formam redes de conteúdos,

de temas. A seção a seguir analisa, portanto, as redes instituídas pelos tweets.

5.2.2 Social tagging: os tweets que instituem redes e constroem audiência

A prática comunicativa online é uma nova prática social e está centrada na ideia básica da

Web 2.0, de que o conteúdo é criado por quem utiliza. Essa é a premissa da Web social.

O conteúdo das conexões entre atores de uma rede social é constituído pelas interações

estabelecidas entre os atores, o que torna a rede essencialmente dinâmica e sucessível

às diversas transformações ao longo do tempo.
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Essas mudanças são responsáveis pelos diversos modelos de redes que se constituem

no Twitter. Considerando que, além da rede e da audiência formada por seguidores e

seguidos, existem aquelas que se formam em torno de temáticas, assuntos que surgem

na rede ou migram para ela, alguns elementos são chave nesse processo. É o caso das

marcações que existem no Twitter, por exemplo.

O processo é um tipo de  social tagging ou folksonomia que, segundo Amaral e Souza

(2010), é um modelo de gestão da informação na Web social.

(…)  é  um  exemplo  de  inteligência  coletiva  humana  que  permite
compreender uma estrutura social. Esta prática de anexar metadados ao
conteúdo  permite  aos  utilizadores  acompanhar  conversas,  localizar  e
partilhar informações. Este processo colaborativo é dinâmico, não territorial
e produz redes em grande escala. Estas resultam de processos sociais
que  se  materializam  em  ligações  entre  textos,  utilizadores,  conceitos,
páginas web. O estudo de sistemas de ‘social tagging’ permite a análise de
redes  sociais,  uma  vez  que  as  tags (palavras-chave)  podem  agregar
interações/conversas e  criar  redes de utilizadores  (AMARAL E SOUZA,
2010, p. 121).

Essa prática de marcação no Twitter é comum e institui redes de conversação, bem como

é responsável  por  criar  a  audiência  temática  no  SRS,  o  Trend  Topics  (TT).  O  TT é

construído  a  partir  dos  tópicos  mais  utilizados  no  Twitter,  que  são  formados  pelas

hashtags.  As  hashtags  são  compostas  do  símbolo  #(cerquilha),  acompanhado  de

palavras-chave escritas sem espaçamento, referentes a assuntos e temáticas postados.

Esses  compostos  se  constituem  hiperlinks  dentro  do  Twitter  e  são  indexáveis  pelo

mecanismo de busca. Portanto,  são elementos de indexação utilizados com frequência

em espaços como o Twitter, de caráter social, e cuja natureza dos seus usuários perpassa

pelo conceito de produsuários de Bruns (2008), ou seja, de usuários que também são

produtores.

A prática de usar palavras-chave para etiquetar tweets é paralela ao uso
de  ‘tags’ para  categorizar  livremente  o  conteúdo  da  Web.  A marcação
ganhou  visibilidade  com o  social  bookmarking  social,  mas  expandiu-se
para outros gêneros de mídia  social,  incluindo  blogs.  A prática de usar
hashtags pode  decorrer  de  uma  história  entre  programadores  de
computador de prefaciar palavras especializadas com sinais de pontuação,
como o $ e * para as variáveis e os ponteiros, ou o próprio sinal # para
identificação de pontos de ancoragem HTML (BOYD; GOLDER; LOTAN
2010, online)70.

70 Tradução da autora para:"Topics are indicated through the combination of a hashtag (#) and a keyword.
The practice of using keywords to label tweets most likely parallels the use of “tags” to freely categorize
web content. Tagging gained visibility with social bookmarking [6], but hasexpanded to other social media
genres,  including  blogs.The  practice  of  using  hashtags  may  stem  from  a  history  among  computer
programmers of prefacing specialized words with punctuation marks, such as $ and * for variables and
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A prática de etiquetar, categorizar as informações no Twitter é um exemplo da inteligência

coletiva defendida e proposta por Lèvy (2007) e permite perceber, analisar, compreender

uma estrutura social, visto que possibilita aos atores presentes no Twitter, por exemplo,

acompanhar e localizar conversas, além de partilhar informações. Esta dinâmica, além de

colaborativa e corrente,  produz redes em escalas  variadas,  mas,  normalmente,  redes

extensas, visto que a dimensão da internet ultrapassa as dimensões territoriais e extingue

as fronteiras geográficas clássicas.

Assim, analisar social tagging, por meio das hashtags, permite não somente identificar as

redes sociais, como analisá-las, porque as hashtags utilizadas podem agrupar interações,

conversas, diálogos,  replies e, mais do que criar redes em torno de um assunto, criar

redes de atores que as utilizam. Além disso, ao associar  hashtags aos conteúdos que

publica – fotografias, vídeos, links e tweets – os atores tornam rastreáveis os conteúdos,

tweets e mensagens localizáveis. Este ato é, portanto, uma das estratégias de visibilidade

na rede, pois, o que o sujeito indica com a marcação está localizável e, portanto, visível.

As  hashtags  são muito utilizadas pelos sujeitos desta pesquisa. No período escolhido

para a coleta dos tweets a serem analisados, todos os sujeitos utilizaram as  hashtags

diversas  vezes  e  para  diversos  sentidos.  Neste  levantamento71,  constam  apenas  os

tweets de produção do sujeito e da  hashtag  inserida, pelo menos, no tweet. Contudo,

durante o levantamento e filtragem das mensagens, o buscador indica um número bem

superior a esses,  visto que são contabilizados pelas ferramentas todos os retuites do

tuiteiro que contêm hashtags.

O gráfico 1, na página seguinte, indica a quantidade de hashtags utilizadas pelos sujeitos

da pesquisa no período da coleta.

pointers, or the # sign itself for identifying HTML anchor points" (BOYD; GOLDER; LOTAN, 2010, online).
71  Utilizo  como  ferramenta  de  filtro  dos  tweets  com  hashtags a  ferramenta  de  busca  do

<http://snapbird.org/>
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Gráfico 1- Quantidade de hashtags utilizada pelos professores no período de coleta

                                Fonte: Própria

Analisando-se o gráfico dos tweets com  hashtags,  é possível identificar que a relação

entre o número de seguidores,  nível  de exposição e utilização de indexadores não é

relativamente proporcional. Exemplo: indicar que o professor tuiteiro com maior número

de seguidores e nível  de alcance é que utilizou a menor quantidade de  hashtags  no

período  observado.  Deste  modo,  para  compreender  a  função  e  intenção  do  uso  de

hashtags para o entendimento das redes que elas instituem e das audiências que buscam

atingir, é necessário analisá-las qualitativamente, ou seja, analisar o texto, e não apenas a

quantidade.  Para  isso,  foram considerados 1.046 (hum mil  e  quarenta  e  seis)  tweets

coletados no período delimitado para esta ação, sendo identificados os contextos de uso

mais recorrentes.

a) Associação a um grupo - Uma das dimensões de hashtags mais utilizadas no Twitter

é  a  que  indica  o  pertencimento  a  um  grupo  determinado,  especialmente  no  âmbito

profissional.

                                       Figura 65 – Hashtag – Associação a um grupo

                         Fonte: Twitter
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b) Localização –  Hashtags  que indicam localização também são muito utilizadas, seja

para indicar cidade, ponto específico ou participação. Muitas vezes, esses tweets vêm

acompanhados de links do lugar ou de aplicativos de localização como foursquare.

                                      Figura 66 – Hashtag - Localização

                        Fonte: Twitter

c) Temático –  Composta, normalmente, por um termo geral, essas  hashtags tratam de

um tema.  Funcionam como indexadores  de  temas  gerais  e  auxiliam nas  buscas  por

informações relacionadas a eles.

                                           Figura 67 – Hashtag - Temática

                         Fonte: Twitter

d) Referência a acontecimentos em discussão na rede –  Eventos, casos, datas ou

outros tipos de acontecimentos, em geral, possuem uma hashtag comum, divulgada, e os

tuiteiros as utilizam para complementar sua postagem. No momento de busca, fica mais

fácil identificar a rede de discussões sobre aquele tema.

                           Figura 68 – Hashtag – Acontecimentos em discussão na rede
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                         Fonte: Twitter

e)  Convocação  –  Essas  hashtags têm o  intuito  de  sensibilizar,  recrutar,  convocar  a

tuitosfera a uma determinada ação, dentro do contexto de sua rede de primeiro nível,

como no primeiro tweet, ou buscando audiências de vários níveis, como no segundo.

                                          Figura 69 – Hashtag - Convocação

                       Fonte: Twitter

f) Recomendação – As recomendações são muito bem-vistas em SRS, especialmente no

Twitter. Recomendar eventos, sites, produtos ou sujeitos sempre os tornam mais visíveis,

considerando que a menção ao perfil sempre aparece no tweet.

                                           Figura 70 – Hashtag- Recomendação

                         Fonte: Twitter
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g)  Frases  –  Hasgtags  que  transformam  frases,  expressões  conhecidas,  slogans de

campanhas em palavras-chave são muito comuns e buscam sintetizar um pensamento,

explicar um tweet ou até mesmo emitir uma opinião.

                                                    Figura 71 – Hashtag - Frases

                         Fonte: Twitter

h) Referência a programas televisivos –  Esse tipo de indexação é muito comum no

Twitter72. Além da prática de assistir TV, filme e tuitar ao mesmo tempo, são recorrentes as

ações de acrescentar hashtags relacionadas aos programas de TV, novelas, filmes, como

forma de indexar o tweet e participar da rede que discute aquele entretenimento.

                 Figura 72 – Hashtag – Programas televisivos

72 Há uma série de pesquisas a respeito da relação  hashtags/programas de TV/audiências, por exemplo,
Sigiliano e Boreges (2013) e Aquino e Puhl (2011).
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                           Fonte: Twitter

i)  Indexadores populares –  Denominam-se de indexadores populares as expressões

que surgem na internet e popularizam de tal modo que viram indexadores comuns. Um

desses  é  a  expressão  utilizada  como  hashtag  #sqn, que  significa  “só  que  não”.

Normalmente, é utilizada para contradizer uma afirmação feita de modo irônico. Outra

também muito utilizada é #RIP, a abreviação de uma expressão em latim Requiescat in

pace (descanse em paz) e repetidamente usada em mensagens que fazem referência ao

falecimento de alguém, especialmente celebridades. A figura 73 apresenta tweets dessa

categoria.

                                    Figura 73 – Hashtag – Indexadores populares

                            Fonte: Twitter

j)  Indicação  docente  –  Como  a  amostra  observada  e  analisada  é  formada  por

professores,  a  indicação  profissional  mais  encontrada  foi  a  de  docência,  explícita  ou

implícita.  Hashtags  dessa natureza exercem o papel  de criar  uma rede em torno das

sensações explicitadas. No caso das hashtags dos tweets abaixo, as referências estão na

instituição  e  na  afirmação.  Contudo,  uma  hashtag  muito  utilizada  também  é  a

#vidadeprofessor.

                                    Figura 74 – Hashtag – Indicação docente
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                     Fonte: Twitter

l)  Referência  a  eventos  -  Hashtags  que  divulgam  eventos  ou  socializam  as  falas,

informações e acontecimentos em eventos, sejam eles de entretenimento, profissional,

acadêmico,  são  muito  utilizadas.  Esses  indexadores  funcionam  como  um  elemento

importante na hora de buscar informações sobre esses eventos. Utilizando as  hashtags

padrão dos eventos, é possível ter um histórico de tudo que foi tuitado a esse respeito.

                                             Figura 75 – Hashtag – Eventos

                     
                         Fonte: Twitter

m)  Campanhas  –  As  campanhas  são  constantes  na  internet.  No  Twitter,  elas  são

acompanhadas  de  hashtags  que  constroem  redes  em  torno  daquele  movimento,  da

bandeira, da proposta publicitária. Esses indexadores podem tanto partir de agências de

publicidades como dos próprios usuários que instituem campanhas a partir da veiculação

de hashtags.

                                               Figura 76 – Hashtag - Campanhas
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                            Fonte: Twitter

n) Indicação de  hashtag  –  As indicações de  hashtags são muito comuns em eventos,

atividades online, campanhas, sorteios e promoções. Os usuários divulgam as hashtags,

convocam outros usuários a utilizarem e essa ação promove o evento, marca o perfil que

está sendo indexado.

Figura 77 – Hashtag - Indicação

                             Fonte: Twitter

A identificação  de  contexto  e  categorização  das  hashtags  indica  que  o  uso  desses

indexadores, além de serem um ponto de convergência a criação de redes sociais a partir

de  palavras-chave,  são  mecanismos  que  instituem  visibilidade  aos  perfis,  temáticas,

eventos, produtos que indexam e são indexados. O uso das  hashtags  torna os tweets

mais rastreáveis e facilita a buscabilidade.

O ecossistema flexível  que o Twitter  representa é responsável  por  formar e dissolver

redes,  com  base  no  aumento  ou  diminuição  da  atenção  e  interesse  por  temáticas

específicas.  Essas  redes  sociais  são  de  duas naturezas:  permanentes  e  temporárias

(LEMOS,  2010).  As  redes  permanentes  são  construídas  pelo  grupo  de  seguidores  e

seguidos e, normalmente, constituem-se redes diferentes, visto que esses grupos nem

sempre coincidem. As temporárias são as instituídas pelas hashtags, haja vista as redes
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momentâneas  que  se  instituem e  se  dissolvem a partir  de  usuários  interessados  no

acompanhamento e alimentação de uma temática específica.

Assim, as redes que se formam no Twitter são formadas por essas audiências visíveis e

invisíveis. Aqui foram abordadas, especificamente, as audiências visíveis como elemento

importante para a construção da visibilidade como capital social. É para essa audiência e

em busca dela que os sujeitos se articulam, se promovem e utilizam estratégias as mais

variadas  para  estarem  visíveis  e  valorizados  socialmente.  Todas  essas  ações  estão

relacionadas à apropriação que o sujeito faz do Twitter. A próxima seção analisa essas

apropriações.

5.3 Apropriação: sentidos construídos por professores tuiteiros

Os  Sites de Rede Sociais são fundamentados em regras de funcionamento variadas e

isso implica apropriações também variadas, alicerçadas nas características específicas

desses.  O  Twitter  é  um  dos  espaços  online que  podem  e  são  apropriados  para  a

construção de redes socais e fortalecimento de relações sociais.

Da mesma forma que aconteceu com outros Sites de Redes Sociais, os microbloggings,

como o Twitter, vão ocupando os espaços por meio das apropriações, convenções e usos

que os sujeitos fazem e das finalidades que lhes são atribuídas. Segundo Orihuela (2007),

é  preciso  explorar  o  potencial  dessas  ferramentas  em  áreas  como  o  jornalismo,  a

educação, a política e o marketing.

A autora supracitada chama atenção para essas áreas, já situando as apropriações que

são  feitas  do  Twitter,  seja  para  dinâmicas,  acadêmicas,  campanhas  publicitárias,

campanhas políticas ou circulação de informação. Entende-se que a arquitetura do Twitter

ajuda  a  indicar  essas  apropriações  e  usos.  Ao  analisar  diversos  perfis  no  Twitter,  é

possível perceber que eles podem ser classificáveis quanto a alguns aspectos.

A apropriação, portanto, é um elemento importante a ser conceituado e entendido, pois,

mesmo  os  SRS  sendo  criados  com  uma  proposta,  uma  intenção,  por  seus

desenvolvedores, é a partir do efetivo uso que os sujeitos se apropriam dos ambientes e

lhes  atribuem  sentido.  Entende-se  que  apropriação  é  a  criatividade  adotada  pelos

internautas em um contexto de cibercultura e que, normalmente,  é muito diferente da
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proposta inicial dos sistemas (ZAGO, 2011). Compreende-se ainda que as apropriações

estão estreitamente relacionadas aos valores que os sujeitos almejam adquirir nas redes

sociais constituídas.

Pesquisas realizadas em 2007, na Inglaterra e nos EUA, classificaram os usos do Twitter

a partir de duas perspectivas: funcional (JAVA et al., 2007), a partir da análise do objetivo

das  mensagens  tuitadas  (papos  do  cotidiano;  conversas;  compartilhamento  de  links;

difusão  de  notícias  jornalísticas)  e  temático  (MISCHAUD,  2007),  com  base  no

levantamento dos assuntos tratados nos tweets e analisando a forma como os tuiteiros se

apropriam  e  adaptam  uma  ferramenta  de  comunicação.  No  Brasil,  Zago  (2008,  p.5)

analisa  os  usos  sociais  do  Twitter,  “considerando-se  o  caráter  de  rede  social  da

ferramenta, buscando identificar os usos sociais do Twitter, a partir dos tipos de capital

social predominante percebido nas diferentes atualizações do sistema”.

A taxionomia  de  Zago  (2008)  contextualiza  cinco  categorias  de  usos  do  Twitter  na

dimensão  do  capital  social:  1.  Compartilhamento  de  informação;  2.  Trocas  e

conversações; 3. Metapostagens; 4. Pessoal; e 5. Ação coletiva. A tipologia proposta por

Zago (2008) conceitua essas categorias a partir do entendimento e das dimensões de

capital social propostos por Bertolini e Bravo (2004). Nesta seção, adota-se a perspectiva

dos autores, considerando que tanto a dimensão de capital social quanto a tipologia de

apropriação proposta dão conta do objeto desta pesquisa.

Diferentes modelos de capital social são movimentados com base nos contextos sociais

variados e é partir desse pressuposto que os autores propõem a classificação de capital

social  contextualizada  tanto  com  a  dimensão  dos  contextos  sociais  quanto  com  a

quantidade de sujeitos que o utilizam.

A  definição  é  em  si  suficientemente  elástica  para  ser  usada  como
referência para um número variável de indivíduos: a partir  de um único
indivíduo, que usa o capital social disponível para si ou para suas próprias
finalidades ou para vários grupos de atores de tamanhos variados, até o
limite de toda a sociedade73 (BERTOLINI; BRAVO, 2004, p. 2).

73 Tradução da autora para: “The definition is in itself  sufficiently elastic to be used with reference to a
variable number of individuals: from the single individual, who uses the available SC for his or her own
ends,  to various sized groups of actors, to the limit  of  the entire society. In the following pages, we
differentiate social capital according to the number of actors who use it by employing the term dimension,
defining individual SC as the case of an individual using personal resources for their own ends, and
collective SC when the actors involved in its use are more numerous” (BERTOLINI; BRAVO, 2004, p. 2).
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Portanto, na perspectiva de Bertolini e Bravo (2004), há um primeiro nível de capital social

que privilegia as relações individuais, segundo o indivíduo e seus próprios recursos, e um

segundo nível, que abrange as relações coletivas, quando o do capital social envolve uma

grande quantidade de atores. Os níveis de capital social estão vinculados, desta forma, a

cinco dimensões na perspectiva: relacional, normativa, cognitiva, confiança no ambiente

social e institucional.

1. A dimensão relacional refere-se às relações que os sujeitos instituem e vivenciam. “É o

conjunto de conexões de relações e de troca – variável em estabilidade, valor e conteúdo

da troca – que ligam os diferentes indivíduos num contexto74” (BERTOLINI; BRAVO, 2004,

p. 3).

2. A normativa está associada ao conjunto de normas que devem ser cumpridas e envolve

as  regras  de  funcionamento  dos  grupos  sociais.  As  normas  internalizadas  não

representam  instruções  inflexíveis  de  direcionamento  das  ações  dos  atores,  mas  a

percepção de custos e benefícios relativos a ações específicas que agregam valores no

processo de escolha.

3.  A cognitiva  está relacionada ao conjunto  de conhecimento  em dois  sentidos,  o  da

transmissão  e  o  da  aquisição.  “Nessa  categoria,  estão  incluídas  a  heurística  dos

indivíduos, que permite a solução de novos problemas usando experiência acumulada, e

a partilha de significados comuns com relação a instituições específicas e comportamento

do grupo75” (BERTOLINI; BRAVO, 2004, p. 4).

4. A confiança no ambiente social tem a ver com o grau de confiança que o sujeito possui

em um grupo social para fazer circular uma informação, por exemplo.

Diz respeito à confiança geral concedida ao comportamento dos indivíduos
presentes em um determinado sistema. Um alto nível de confiabilidade no
ambiente social permite uma redução da incerteza em face das possíveis
ações e da vontade de cooperar dos outros membros do grupo, diminuindo
desta forma os custos das transações e aumentando a possibilidade de
colaboração76 (BERTOLINI; BRAVO, 2004, p. 4).

74 Tradução da autora para:  “This is the sum of connections of relations and of exchange - variable in
stability,  value  and  contents  of  the  exchange  -  which  link  together  the  different  individuals  in  the
context”(BERTOLINI; BRAVO, 2004, p. 3).

75 Tradução da autora para:  “In this category are included the heuristics of the individuals, which allow the
solution of new problems using the experience accumulated and the sharing of common meanings with
respect to specific institutions and behavior” (BERTOLINI; BRAVO, 2004, p.4).

76 Tradução  da  autora  para:  “This  concerns  the  general  confidence  afforded  to  the  behavior  of  the
individuals present in any given system. A high level of trustworthiness of social environment allows a
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5. A dimensão institucional vincula-se à instituição na qual o grupo social está inserido.

Esta  representa  uma  das  principais  forças  capazes  de  influenciar  o
comportamento humano, não por acaso, a determinação dos sistemas de
regras, pelos participantes ou de uma autoridade externa, constitui  uma
das  principais  formas  de  resolver  os  problemas  de  ação  coletiva77

(BERTOLINI; BRAVO, 2004, p. 4).

Assim, as categorias propostas por Zago (2008) indicam a dimensão de capital social que

o sujeito mobiliza quando da interação social. Isso significa dizer que, quando um sujeito

se relaciona com outros em um agregado social,  ele move,  ao mesmo tempo, várias

dimensões de capital social que influenciam a construção de valores na rede de que o

sujeito  faz  parte  (ZAGO,  2008).  Valores  como reputação,  popularidade,  visibilidade  e

influência, como tipos de capital social, são implicados por essas dimensões.

A categoria Compartilhamento de Informações é caracterizada pelo uso do Twitter para

compartilhar  informações  diversas,  podendo  ser  essa  informação  acompanhada  de

comentário do usuário sobre o assunto compartilhado, e/ou para realizar perguntas e ter

respostas.

                    Figura 78 – @MissMoura - Compartilhamento de informações

Fonte: Twitter

No tweet acima, de @MissMoura, a professora compartilha com a sua rede um link para

uma notícia em um site de revista. Esse link não aparece sozinho no tweet, ele vem com

uma mensagem indicando a opinião da professora sobre a notícia. Para Zago (2008),

quando o tuiteiro compartilha em sua rede uma notícia ou site que ele acha interessante,

reduction in uncertainty in the face of the possible actions and the will to cooperate of the other members
of  the  group,  diminishing  in  this  way  the  costs  of  transactions  and  increasing  the  possibility  of
collaboration” (BERTOLINI; BRAVO, 2004, p.4).

77 Tradução da autora para: “These represent one of the principal forces able to influence human behavior,
not by chance, the determination of systems of rules, by the participants or of an external authority, and
constitute one of the principle ways of resolving the problems of collective action” (BERTOLINI; BRAVO,
2004, p.4).
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socializando essa opinião e o conhecimento com seus seguidores, na forma como fez a

@MissMoura, estão presentes pelos menos duas dimensões de capital social: o cognitivo,

justamente pela socialização deste saber; e a de confiança no ambiente social, visto que

o sujeito  confia  na rede social  da qual  faz parte e sente-se seguro para não apenas

compartilhar um link, mas para emitir opinião sobre.

Outras dimensões de capital  social  na categoria do compartilhamento de informações

podem ser percebidas em tweets de outros professores tuiteiros, como se veem, a seguir,

postagens de @profmarcoant, @Prof_Jubilut e @professormazza.

                     Figura 79 - @profmarcoant – Compartilhamento de informações

Fonte: Twitter

O tweet do @profmarcoant é uma republicação, por meio de retweet, de uma atualização

feita por outro usuário, o que envolve capital social de dimensão normativa, considerando

que  o  sujeito  conhece  regras  de  funcionamento  do  SRS,  que  permitem  o

compartilhamento de um tweet de um seguido, via RT, o que implica manter a autoria e a

mensagem na íntegra; e de dimensão relacional, visto que indica uma relação entre os

sujeitos, considerando a menção feita no tweet.

O tweet a seguir, do @Prof_Jubilut, indica pelo menos duas dimensões de capital social

presentes: o cognitivo, quando o professor transmite uma informação que possui dentro

da idiossincrasia do seu perfil, já que o link não aparece sozinho no tweet, ele vem com

uma  mensagem  indicando  do  que  trata  e  com  uma  expressão  –JubiNews  - que  o

professor, normalmente, utiliza para indicar compartilhamentos e informações dentro da

área  profissional  em que  tuíta;  e  o  normativo,  pois  o  sujeito  demonstra  que  sabe  a

limitação de caracteres para uma mensagem e a necessidade de usar um encurtador e

URL, por exemplo.
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Figura 80 - @Prof Jubilut – Compartilhamento de informações

Fonte: Twitter

O  último  tweet  utilizado  para  ilustrar  a  apropriação  do  Twitter  na  categoria

compartilhamento de informação é o do @professormazza. O professor utiliza o Twitter

para buscar respostas a uma pergunta e, nesse caso, lança mão de duas dimensões do

capital  social:  relacional  e  a  de  confiança  no  ambiente  social,  visto  que  o  docente

demonstra  confiança  no  grupo  para  perguntar  sobre  uma  novidade  e,  partir  dessa

audiência, para elaboração do APP.

                    Figura 81 - @professormazza – Compartilhamento de informações

Fonte: Twitter

Trocas  e  conversações  compreendem  a  categoria  proposta  por  Zago  (2008)  para

caracterizar  a  apropriação  do  Twitter  quando  “usado  para  diálogos  estabelecidos,  de

forma espontânea ou provocada, entre indivíduos, identificáveis a partir do emprego de

vocativos,  quase  sempre  envolvendo  a  utilização  do  símbolo  @  no  começo  da

mensagem” (ZAGO, 2008, p. 6).

                                                 Figura 82 – Capital social
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Fonte: Twitter

Nestes  exemplos,  os  professores  tuiteiros  interagem  com  a  rede  social  de  formas

diferentes, mas todas relacionadas à dimensão relacional de capital social. O primeiro,

@idegaspari, faz menção a uma interação anterior, quando agradece as dicas para um

trabalho específico; o @madeiradez interage com um grupo sobre uma temática para o

qual  vinha  sendo  convidado  a  debater  presencialmente  e,  por  último,  @samadeu

responde a um questionamento de uma seguidora a respeito de uma solicitação para

entrevista. Todos realizam trocas comunicativas à medida que interagem com atores de

sua rede social.

Zago (2008) considera que, embora as mensagens sejam direcionadas a um ou mais

usuário específico, ela foi publicada em um ambiente público e, nos casos apresentados,

os perfis são todos visíveis, não há perfil privado. Isso, devido à natureza de rede social

do Twitter, permite outros diálogos e interações espontâneas, “mobilizando o capital social

de  tipo  relacional,  fundamental  para  a  manutenção  de  laços  sociais,  ou  para  o

estabelecimento de novas conexões entre os usuários” (ZAGO, 2008, p.8).

Quando a apropriação do Twitter se refere a postagens de informações pessoais ou faz

alusão à pegunta que intitulava o Twitter no início da sua criação -  O que você está

fazendo? - configura-se uma apropriação do tipo Pessoal.

                                          

Figura 83 – Informação compartilhada
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Fonte: Twitter

Nas atualizações apresentadas, os professores tuiteiros compartilham informações pessoais

sob perspectivas diferentes. @ENEMmateusprado socializa uma reunião com o partido do

qual faz parte e uma decisão do coletivo em forma de convite. Já @madeiradez compartilha

um hábito de leitura e a experiência com a filha e, por último, @MissMoura relata uma

trivialidade acontecida durante uma refeição e chama atenção para o fato de acreditar na

relevância da informação compartilhada.

A dimensão de capital social predominante nesta categoria é a de confiança no ambiente

social, visto que essa dimensão de capital exige confiança no ambiente social do qual faz

parte  para  oferecer  informações  de  natureza  pessoal  em  rede,  e,  deste  modo,

compartilhar, com os atores da sua rede e suas conexões que ultrapassam o primeiro

nível, assuntos de caráter privado.

No caso do tweet de @ENEMmateusprado, além da dimensão de confiança no ambiente

social, as dimensões cognitiva, normativa e institucional estão presentes, à medida que,

respectivamente,  o  sujeito  transmite  uma  informação  sobre  uma  decisão  importante,

utiliza um mecanismo próprio do Twitter  para indexar mensagens e faz referência via

hashtag a um grupo específico.

Outro tipo de apropriação proposta na taxionomia de Zago (2008) é a de metapostagem.

Essa categoria diz respeito aos atores e tweets que tratam da própria ferramenta.

 

                                                     Figura 84 – Institucionais



167

                          Fonte: Twitter

Os tweets que tratam do próprio Twitter e suas formas de utilização são considerados

metapostagens, visto que tratam do próprio uso da ferramenta e, por conta disso, Zago

(2008) entende que a dimensão de capital social associada é a institucional, visto que

percebe o Twitter como instituição.

Nos três tweets selecionados, os professores falam do Twitter.  @idegaspari  questiona

uma  informação  de  que  o  Twitter  pretende  retirar  o  @  e  #  de  sua  estrutura  de

funcionamento e propõe uma enquete para sua rede. @Prof_Adail faz uma consideração

sobre  a  importância  da  ferramenta,  e  @MissMoura  trata  dos  Trending  Topics,  uma

especificidade do Twitter. Postagens como essas indicam “o caráter institucionalizado do

Twitter, como se os usuários pertencessem a um grupo restrito, com vocabulário próprio

(fail  whale,  tweet,  twittar,  twittosphere)  e  rituais  específicos  (forma  de  atualização,

emprego de símbolos como @, #)” (ZAGO, 2008, p. 9).

A última categoria  de tipologia proposta é a de Ação coletiva.  Essa apropriação está

relacionada ao fato de as pessoas permanecerem conectadas ao Twitter diariamente e

fortalecidas  pelos  dispositivos  móveis  que  permitem a  conexão  em qualquer  lugar,  a

qualquer tempo, possibilitando atos coletivos (memes, correntes, campanhas) em tempo

real.

Essas ações envolvem a mobilização de altos  índices de capital  social
normativo,  uma  vez  que  requerem  pleno  conhecimento  das  regras  de
participação  e  interação  no  grupo,  para  saber  como  cooperar  com  os
demais  na  busca  de  um objetivo  comum,  bem  como capital  social  de
segundo nível (grupo).  Para esse fim, muitas vezes,  as atualizações se
valem do emprego de tags precedidas do símbolo # (ZAGO, 2008, p. 6).

                 Figura 85 – Hashtags com memes
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 Fonte: Twitter

Nos tweets da página anterior, é possível identificar que os professores fazem adesão a

memes bem comuns nos SRS, por meios das hashtags #sqn, que indica “só que não” e é

usada para contradizer uma afirmação positiva de modo irônico; #ficadica, que indica uma

sugestão e pode ter várias nuances: humor, dica, ironia, indireta; #FF é a sigla de Follow

Friday,  que significa  Siga Sexta-feira, no Twitter  é utilizada como recomendação para

seguir um outro perfil que seja muito interessante; e #RIP,  expressão em latim utilizada

originalmente em lápides ou sempre que alguém célebre falece. O uso de hashtags dessa

natureza e a participação nos memes pressupõem ciência das regras de funcionamento

da  rede,  o  que  indica  a  necessidade  de  circulação  de  capital  social  de  dimensão

normativa.

Outras  dimensões  de  capital  social  também foram identificadas  entre  os  professores

tuiteiros, na categoria de apropriação Ação coletiva, como o cognitivo, que dá a conhecer

faces do ator social para sua rede. Os exemplos dos tweets a seguir indicam opiniões

sobre três eventos/momentos distintos: governabilidade, SISU e Marco Civil.

                                                Figura 86 – Tweets – Opiniões

                             Fonte: Twitter
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Outros usos dão conta de ações coletivas com capital social de dimensão institucional,

que indicam pertencimento a grupos sociais  específicos,  dos quais os  sujeitos fazem

parte profissionalmente ou socialmente, por exemplo. É o caso das três atualizações a

seguir.

                                          Figura 87 – Tweets – Ações coletivas

                         Fonte: Twitter

As duas primeiras, do @prof_erival e @professormazza, fazem referência a ações coletivas

de  suas  atuações  profissionais  e  de  eventos  vinculados  às  instituições.  A terceira  faz

referência  a  uma  atividade  comum  que  o  @profmarcoant  realiza  no  Twitter  com  seus

seguidores a respeito da disciplina que leciona.

Deste modo, as categorias de apropriação propostas e exemplificadas aqui denotam que,

em geral, diferentes dimensões de capital social são movimentadas ao mesmo tempo em

apropriações no Twitter. Essas múltiplas formas de apropriação somente são possíveis

pela  natureza  social  e  potencial  de  criação  de  rede  social  do  Twitter.  As  relações  e

interações sociais constituem-se de formas diversas e, portanto, implicam diferentes tipos

de usabilidade.

A  apropriação  dar-se-á  também  pelos  diversos  tipos  de  ferramentas  e  dispositivos

utilizados  para  enviar  mensagens  via  Twitter:  Web  fixa,  Web  móvel,  SMS,  recursos

disponibilizados pelo próprio Twitter  ou aplicativos criados para utilizar o Twitter.  Essa

multiplicidade de formas e suportes permite maior conectividade entre os atores sociais e,

consequentemente, maior presença e capacidade de interação, atualização e promoção

de estratégias que favorecem a visibilidade do sujeito no Twitter, implicando possíveis

valores adquiridos.
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Considerando  o  perfil  específico  dos  sujeitos  observados,  ou  seja,  professores  que

utilizam  o  Twitter  com  relativa  frequência,  considera-se  que,  além  das  categorias

propostas por Zago (2008), há uma classificação nesta pesquisa que dá conta de uma

apropriação comum a todos os sujeitos e que merece detalhamento e uma descrição

própria: a da atividade docente.

A atividade docente está relacionada à ação educativa que ocorre no contexto social, por

razão do processo de ensinar na sua atividade prática. Desta forma, os docentes são

sujeitos  que  constroem  conhecimentos  e  saberes  sobre  ensinar  e  refletem  suas

atividades  na  dimensão  coletiva  e  contextualizada  nos  aspectos  históricos,  sociais  e

institucionais.

Considero pertinente a defesa de Pimenta (1994),  quando a autora argumenta que a

atividade docente é práxis. A argumentação parte do entendimento de que teoria e prática

são indissociáveis na dimensão da atividade docente, e toma emprestada a discussão de

Vasquéz  (1990),  de  que  a  teoria  elucida  a  prática  que,  por  sua  vez,  atribui  novos

significados à teoria.

Todos os dez sujeitos desta pesquisa são docentes. A maioria não tem a docência como

única atuação profissional,  uma vez que tem outras formações e atuações em áreas

diversas como direito,  sociologia,  biologia, marketing, por exemplo. Mas é comum em

todos os perfis analisados que a apropriação pedagógica predomine no Twitter. Deste

modo,  o  Twitter  sofre  uma  apropriação  não  pensada  pelos  autores  que  criaram

taxonomias desta natureza (ZAGO, 2008; JAVA ET. AL, 2007; MISCHAUD, 2007). Aqui

identifiquei,  portanto,  uma  sexta  categoria  de  natureza  da  apropriação  do  Twitter:  a

atividade docente.

A atividade docente é a apropriação do sujeito que utiliza o Twitter com a finalidade de

promover  a  relação ensino-aprendizagem.  É  esta  a  ação  prioritária  da  docência.  Neste

sentido, ainda que outras dimensões do capital social sejam mobilizadas nesta apropriação,

a dimensão cognitiva se apresenta em todas as apropriações dessa natureza.

Na  conversa  a  seguir,  registrada  entre  o  professor  @madeiradez  e  alguns  seguidores-

alunos, além da dimensão cognitiva, relacionada à transmissão e aquisição de saberes,

predominantemente  presente  na  apropriação  da  atividade  docente,  todas  as  outras

dimensões propostas por Bertolini e Bravo (2004) também aparecem: a relacional, à medida
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que  as  relações  que  os  sujeitos  vivenciam são  referenciadas;  a  normativa,  quando  os

sujeitos  demonstram  conhecer  a  norma  de  quantidade  de  caracteres  do  Twitter,  por

exemplo, fazendo ponderações curtas e objetivas; a institucional, em que os sujeitos deixam

claro  pertencerem  a  um  grupo  social  comum;  e  a  confiança  no  ambiente  social,  que

considera a confiança que os sujeitos-alunos têm em questionar o professor a respeito de

uma atividade avaliativa proposta por ele, e do professor em ceder algumas dicas, tudo isso

em ambiente online.

 Figura 88 – Várias dimensões

 

            Fonte: Twitter

A sequência de tweets78a seguir indica também atividade docente como apropriação do

Twitter, à medida que o @prof_erival tuíta conteúdos da área em que leciona, mobilizando

dimensão  cognitiva  de  capital  social,  para  uma  audiência  específica,  que  é  a  dos

seguidores que estão estudando para o concurso da OAB da instituição ao qual ele está

vinculado,  movimentando  a  dimensão  institucional  de  capital  social.  Além  da  própria

78 Optei por  printar os tweets, mantendo-os, portanto, na íntegra. Assim, mantive todas as sequências de
conversação da forma que são arquivadas nas timelines, de baixo para   cima.
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indicação do professor no primeiro tweet, no qual informa que começará a tuitar para os

alunos, referenciando ironicamente a presidente Dilma e assim demonstrando que tem

confiança no ambiente social, o @prof_erival utiliza  hashtags em todos os tweets para

indicar o vínculo com o grupo social.

                                Figura 89 – Dimensões normativa e relacional

Fonte: Twitter
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É possível perceber ainda que, de maneira diferente do exempo de @madeiradez, as

duas outras dimensões de capital social fazem-se presentes. Quando o professor utiliza

tweets curtos e os numera indicando sequência e continuação, ele dá a entender que

compreende  a  norma  de  funcionamento  do  Twitter  e  do  grupo  de  que  faz  parte,

mobilizando a dimensão normativa de capital social. Move também dimensão relacional,

ao tempo em que relaciona os sujeitos-alvo da sua tuitada, seus alunos da instituição

preparatória para OAB, ainda que não faça isso nominalmente com o uso de @.

Logo, a apropriação do Twitter para a atividade docente mobiliza dimensões de capital

social, cria e institui ações docentes no SRS. Zago (2008) indica que há uma variedade

de usos no Twitter e esses usos podem ser percebidos nos tweets, nos retweets e em

todas as postagens dos tuiteiros. Isso acontece pelo caráter social do Twitter, que permite

diversas  apropriações  para  além  da  ideia  inicial  de  disponibilizar  e  compartilhar

informações. Tais apropriações mobilizam diversas dimensões e tipos de capital social, o

que implica novos modelos de criar e manter relações sociais em um SRS, em que a

forma de interação é predominantemente textual e com extensão limitada.

Assim como a atividade docente não é neutra, a apropriação do Twitter para esse uso

também  não  é.  Os  fundamentos  da  ação  docente,  que  envolvem  bases  diversas

(filosófica,  sociológica,  antropológica,  psicológica),  acrescentando-se  as  vivências  e

experiências do sujeito, bem como sua posição política perante o mundo, decorrem das

referências de cada sujeito no seu processo de desenvolvimento social,  além do seu

contexto profissional. A atividade docente, portanto, nasce da formação técnica, política e

humana do sujeito e tem a sua finalidade e intencionalidade também associadas aos

sujeitos  que fazem uso da  práxis  docente.  Não  há isenção,  neutralidade  ou  falta  de

intenção.

A participação em SRS, a vivência em grupos sociais  online e a construção de redes

sociais  nesses  espaços  são  também  decorrentes  dessas  dimensões  de  formação  e

desenvolvimento.  O sujeito  que decide  manter  um perfil  no  Twitter  e  promover  outra

apropriação  que  não  a  inicialmente  proposta  pelo  sistema,  está  permeado  de

intencionalidade e em busca de algo que agregue valor à sua vida, rotina e, no caso dos

profissionais,  à  sua  atuação  profissional.  Os  tweets  publicados,  trocados,  possuem

incentivos  e  estímulos  das mais  diversas naturezas e  essas motivações  demonstram

diferentes dimensões de capital social, como apresentado nesta seção, e diferentes tipos
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de capital social, que são, de forma breve, os valores que circulam e são agregados nas

relações sociais.

No contexto social atual de cibercultura, os sujeitos buscam ser visíveis, populares em

todas as áreas profissionais, considerando os valores que desejam acumular socialmente.

A visibilidade é, portanto, como já discutido teoricamente em seções anteriores, um valor

importante para  ser  conquistado no contexto da atual  sociedade em rede,  da era da

conectividade.  Visto  que  qualquer  atividade  no  Twitter,  ponderando  elementos  já

discutidos aqui como construção do perfil no SRS, qualidade e quantidade da audiência e

tipos  de  apropriação,  pressupõe  visibilidade,  não  é  de  se  estranhar  que  professores

também queiram dar visibilidade às suas ações docentes. É sobre essa díade que este

trabalho debruçar-se-á na próxima seção. 

5.4 Tuitando: estratégias de visibilidade e ações docentes

Discutir a díade estratégias de visibilidade / ação docente pressupõe entender quem é o

professor e em qual perspectiva de visibilidade. O que define e diferencia o professor de

outros  atores  sociais  na  dimensão  profissional?  Quais  visibilidades  demandam

estratégias? Responder a essas questões não é uma tarefa simples, objetiva, nem linear.

Discutir  as estratégias de visibilidade que esses docentes utilizam envolve entender o

regime da  visibilidade em tempos de  cibercultura.  Entender  a  dimensão da docência

perpassa por compreender quem é o professor no contexto social.

O professor constituiu-se como ator de uma categoria profissional, a partir do momento

em que o Estado intervém e substitui a Igreja como responsável pelo ensino. A docência,

portanto, passa a ser uma atividade que não precisa, necessariamente, se relacionar com

a  religião.  Daí  em  diante,  o  docente  adquire  contornos  muito  específicos,  como  a

presença  ativa  e  intensa  na  cena  educacional,  ações  de  aperfeiçoamento  dos

instrumentos  e  técnicas  pedagógicas,  elaboração  de  novos  métodos  de  ensino  e  a

ampliação  dos  currículos.  Isso  tudo  exige  dedicação  e  tempo,  sendo,  portanto,

convocados especialistas que assumam e doem o tempo e a energia que a atividade

exige (NÓVOA, 1999). 
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Assim, o ato de ensinar e tudo que envolve esse processo é o que caracteriza o professor

e o diferencia dos outros atores sociais na cena profissional79

Do  nosso  ponto  de  vista,  a  dialética  do  ensino  transmissivo  versus  o
ensino ativo faz parte de uma história relevante, mas passada, e remete,
na sua origem, para momentos e situações contextuais e sócio-históricas
específicas. À luz do conhecimento mais atual, importa avançar a análise
para um plano mais integrador da efetiva complexidade da ação em causa
e  da  sua  relação  profunda  com  o  estatuto  profissional  daqueles  que
ensinam:  a  função  específica  de  ensinar  já  não  é  hoje  definível  pela
simples passagem do saber, não por razões ideológicas ou apenas por
opções pedagógicas, mas por razões sócio-históricas. O entendimento de
ensinar  como sinônimo de transmitir um saber  deixou de ser socialmente
útil  e  profissionalmente  distintivo  da  função  em  causa,  num  tempo  de
acesso alargado à informação e de estruturação das sociedades em torno
do  conhecimento  enquanto  capital  global.  Num  passado  mais  distante,
pelo  contrário,  essa  interpretação  de  ensinar  assumia  um  significado
socialmente pertinente, quando o saber disponível era muito menor, pouco
acessível,  e o seu domínio limitado a um número restrito de grupos ou
indivíduos80 (ROLDÃO, 2007, p. 95).

Ou seja, no contexto social atual, segundo Roldão (2007), ensinar é caracterizado pela

mediação, é, portanto, a especialidade de fazer aprender alguma coisa a alguém. A ação

docente  no  cenário  atual,  deste  modo,  é  permeada  pela  perspectiva  do  ensinar  na

dimensão  da  mediação,  do  compartilhamento  de  informação  e  da  sociabilização  dos

saberes que o professor possuir. Essas dinâmicas no contexto da cibercultura, e tendo a

internet como espaço de ação, têm potência e muitas possibilidades. Além disso, a ação

docente na cibercultura está associada à sinalização de um quinto poder, constituído por

um  grupo  indefinido  e  irradiado  dos  novos  produtores,  independente  de  conteúdo  e

informações no contexto digital e online81.

A ação docente na perspectiva do ensinar, mas na dimensão que ultrapassa a dinâmica

escolar, é uma prática social, uma ação cultural (FREIRE, 1999), visto que se efetiva na

interação entre os sujeitos do processo e ecoa na cultura e nos contextos sociais. Deste

modo, não se pode limitar a ação docente às atividades em sala de aula, visto que tais

ações ultrapassam as fronteiras físicas, especialmente na cibercultura, quando a internet,

79 Nesta  tese,  não  me  debruçarei  sobre  os  muitos  conceitos  do   "ensinar"   nem   das  perspectivas
conceituais e históricas dos professores.

80 O texto original encontra-se em português de Portugal. Para fins de padronização, foram colocadas as
palavras em português do Brasil.

81 O quinto poder foi  instituído em 2011 numa conferência entre blogueiros, jornalistas,  comunicadores,
especialistas e empreendedores,  na Flórida.  Junto com o Executivo,  Legislativo,  Judiciário e a mídia
tradicional (a imprensa impressa e televisiva), o quinto poder é formado pelos   novos protagonistas da
comunicação digital: eu, você, todos nós.
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suas plataformas e aplicativos possibilitam inúmeros modelos de interação, construção e

socialização de saberes.

Compreender a ação docente como uma prática social  implica situar seu contexto.  O

contexto  das  ações  docentes  tratadas  neste  estudo  é  o  da  cibercultura,  mais

especificamente, dos  Sites de Redes Sociais, que incorporam e propagam o regime de

visibilidade aos seus usuários. A ideia de visibilidade, em um primeiro momento, está

associada,  neste  trabalho,  ao  conceito  de  apareSer,  de  Dal  Bello  (2009;  2011):

“depositário  da  reflexão  sobre  construção,  projeção  e  promoção  de  identidades  em

ambientes ciberculturais de alta visibilidade” (DAL BELLO, 2011). A autora constrói a ideia

do apareSer relacionando a acelerada produção de simulações e exibições, característica

da  visibilidade  mediada  na  cibercultura,à  tentativa  de  dissolver  a  oposição  entre

aparecer/ser. “Para ser, ser reconhecidamente alguém, é imprescindível aparecer, estar

na mídia”.  O apareSer,  portanto,  envolve tudo o que projeta visibilidade mediada nas

mídias.

ApareSer,  acumular  e  adquirir  visibilidade  na  rede  são  objetivos  de  todo  sujeito  que

decide explorar e estar ativamente em  Sites de Redes Sociais (TRIVINHO, 2010; DAL

BELLO, 2011). As formas como essas ações são feitas, os porquês, as intencionalidades

são  múltiplas  e  diferem  de  sujeito  para  sujeito,  de  grupo  para  grupo,  e  dependem,

inclusive, das arquiteturas dos SRS dos quais fazemos parte. O fato é que nunca palavra,

imagem e som estiveram tão abundantemente presentes no cotidiano para falar de nós e

do outro e colocar as ações cotidianas, acadêmicas e profissionais nas vitrines que a

internet promove.

‘ApareSer’ nas redes sociais digitais, portanto, só é possível por meio da
envergadura  de  perfis  que,  por  sua  natureza  de  interface,  facultam
constituição, representação, presentificação, permanência e identidade ao
indivíduo nas plataformas ciberespaciais de alta visibilidade mediática; uma
espécie de organicidade ‘aparente’, corpo híbrido em que mesclam-se e
confundem-se os papéis de emissor,  receptor,  mensagem e canal (DAL
BELLO, 2011, online).

Em um segundo momento, vale considerar a visibilidade como um investimento, um custo

e um valor adquirido que agrega tantos outros tipos de valores quanto forem necessários

para que os sujeitos obtenham valorização social nos seus grupos sociais. Identificar e

interpretar estratégias de visibilidade utilizadas pelos professores no Twitter, a partir de

suas ações docentes, é a proposta desta seção.
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5.4.1 O regime da visibilidade entre professores tuiteiros

Os dez sujeitos desta pesquisa utilizam estratégias diferentes e similares para estarem

visíveis, em busca de valorização social na dimensão da docência. Nem todos se valem

de todas as estratégias,  portanto,  serão relacionadas, identificando-se os sujeitos que

lançam mão de quais estratégias e,  a posteriori,  elas serão descritas à luz do capital

social, que é o norteador teórico deste trabalho.

          Quadro 9 – Estratégias de visibilidade utilizadas pelos professores tuiteiros

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR

Publicização da vida privada
@madeiradez, @MissMoura, @Prof_Adail, @idegasperi,

@Prof_Jubilut

Monitoramento @MissMoura @Prof_Adail, @Prof_Jubilut, @idegasperi

Recomendação de outros usuários @Prof_Adail, @madeiradez, @profmarcoant, @prof_erival

Participar do movimento #FollowFriday @idegasperi, @MissMoura

Retweet
@profmarcoant, @Prof_Adail, @MissMoura, @idegasperi,

@prof_erival, @madeiradez, @professormazza,
@ENEMmateusprado, @samadeu, @Prof_Jubilut

Utilizar hashtags

@profmarcoant, @Prof_Adail, @MissMoura, @idegasperi,
@prof_erival, @madeiradez, @professormazza,

@ENEMmateusprado, @samadeu, @Prof_Jubilut

Menção
@Prof_Adail, @idegasperi @Prof_Jubilut, @profmarcoant,

@madeiradez, @professormazza, @prof_erival, @MissMoura

      Fonte: Própria

As estratégias aqui elencadas não buscam generalizar nem muito menos limitar os usos

que os professores fazem do Twitter. Elas apenas retratam o período da pesquisa e foram

selecionadas considerando não serem ações pontuais,  estarem vinculadas de alguma

forma à atuação docente no Twitter e a partir da recorrência em mais de um perfil. Esse

cuidado visa a otimizar a análise, obter uma percepção mais substancial  para que as

estratégias possam ser interpretadas da forma mais objetiva possível.

A publicização da vida privada está associada ao apareSer (DAL BELLO, 2011) do uso

confessional da internet (BAUMAN, 2011), da evasão de privacidade (SIBILIA, 2008) e na

sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997).  Num estudo anterior (SANTANA; COUTO,

2012), concluiu-se que a intimidade, a privacidade, a vida guardada em segredos são

valores considerados cada vez mais obsoletos, pois parece que a vida só tem sentido de

ser se for mostrada, narrada, exibida.
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No Twitter, os atores aprendem a administrar essa exposição e a promover-se, pois têm

interesse  no  cotidiano  do  outro.  Compartilhar  das  experiências  triviais  do  cotidiano

aproxima os atores que, por vezes, estão distantes. Assim, os sujeitos que tendem a falar

mais de si,  para além do falar acadêmico e profissional, encontrado em tantos outros

espaços,  ganham  um  valor  na  rede.  Ser  visível  passa  por  desnudar-se,  exibir-se,

apareSer. Inclusive, as interações só tem sentido se forem públicas.

                                  Figura 90 – Compartilhar experiências (1)

           Fonte: Twitter

O que chamo aqui de publicização da vida privada não está relacionado exclusivamente

às  exibições  de  privacidades  muito  íntimas,  mas  da  publicização  daquilo  que  é  do

cotidiano, do dia a dia das pessoas. Sem a vitrine da internet, provavelmente, tais ações

não  seriam  compartilhadas  com  as  redes  sociais  das  quais  se  faz  parte  com  tanta

frequência e detalhamento.

                                     Figura 91 – Compartilhar experiências (2)

                     Fonte: Twitter

A estratégia,  portanto,  de  tornar  público  aquilo  que  é  da  dimensão  da  vida  privada

cotidiana em um espaço de interação, onde o sujeito assume a postura profissional mais
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fortemente, está associada ao valor da visibilidade como um tipo de capital que aproxima

os atores de uma rede,  diminui  as fronteiras e pessoaliza a relação.  Considerando a

natureza social do homem, essa estratégia ocasiona maior visibilidade ao ator na rede.

Outro indicativo que ressalta a importância de ser visível na rede é o fato de que muitos

usuários  monitoram  suas  redes,  na  perspectiva  de  quem  acessa,  quantos  replies  e

retuítes são feitos e quantas visualizações cada tweet recebe.

                                          Figura 92 – Monitorando a rede

                  Fonte: Twitter

O monitoramento busca compreender a audiência, de modo a perceber o que se tuíta e o

que mais causa impacto positivo na rede social. Essa métrica pode auxiliar na construção

de outras estratégias, fortalecimento das que estão dando certo, possibilitando alcançar

um maior número de seguidores, o que torna o perfil mais visto.

Como já pontuado aqui, a visibilidade é um valor muito relacionado com a popularidade, à

medida que, no Twitter, é popular quem possui muitos seguidores, o que faz com que,

consequentemente, esse nó da rede ganhe visibilidade, reciprocamente, a visibilidade faz
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com que o sujeito alcance mais seguidores, tornando-se mais popular. Portanto, embora

distintos, esses capitais estão imbricados e associados. Considerando o elevado número

de atores conectados no Twitter, ainda que popular, para alcançar novos seguidores e,

consequentemente, novas redes sociais, é preciso estar visível, rastreável. “É preciso que

as pessoas encontrem o ator” (RECUERO; ZAGO, 2010, p. 76).

Além de  monitorar  a  audiência  e  o  movimento  da  rede  social  no  Twitter,  é  possível

perceber que os atores utilizam alguns elementos de reciprocidade e generosidade para

conseguir aumentar sua popularidade de forma imbricada à visibilidade. Isso é feito por

meio de três estratégias. A primeira é arecomendação de outros usuários. Ser generoso

na rede, recomendando outros atores, associa um valor positivo ao perfil do ator social,

atribuindo valor do nível da visibilidade ao ator recomendado.

                                   Figura 93 – Recomendação de outros usuários

     Fonte: Twitter

A  segunda  estratégia  é  a  de  aumentar  o  número  de  seguidores  participando  do

movimento #FollowFridayou#FF.

O movimento prevê a difusão de atores cujos tweets são considerados
interessantes  para todos os demais  de sua rede social,  acompanhados
pela tag referida.O objetivo é aumentar o número de seguidores daqueles
atores  cujas  informações são consideradas  relevantes  pela  rede social.
Acontece  sempre  às  sextas-feiras  e  parece  ter  sido  um  movimento
apropriado pelos usuários brasileiros, mas originário de falantes da língua
inglesa. Assim, muitos usuários considerados interessantes por sua rede
social obtêm mais seguidores (RECUERO; ZAGO, 2010, p. 76).

Figura 94 – Participação em movimentos
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                       Fonte: Twitter

O movimento #FollowFridayfunciona também como uma recomendação de outros atores,

o que configura uma ação de generosidade e é valorizado positivamente pelos atores

sociais que, como @MissMoura e @idegasperi,  agradecem as recomendações. Essas

estratégias evidenciam os atores, atribuindo-lhes visibilidade.

E a terceira estratégia, que auxilia na construção da visibilidade, é comum que aconteça

pela prática de retuitar ou dar RT, ou seja, replicar uma mensagem de alguém.

                                           Figura 95 – Replicar mensagem

                   Fonte: Twitter

Muitas vezes, essa mensagem vem como algum comentário colocado manualmente pelo

usuário, como no tweet anterior ou como no exemplo abaixo, com um tweet que antecede

o RT, ou seja, não é só replicar, mas chamar atenção para o RT.

                                                         Figura 96 – RT

 

Fonte: Twitter
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Além disso, os atores também retuítam comentários e menções feitos a partir de um tweet

publicado, ou seja, a interação social direta entre os usuários é compartilhada para a rede

de ambos.

                                      Figura 97– RT a partir de tweet publicado

             Fonte: Twitter

O que mais chamou a atenção durante a observação do grupo de professores é que,

além  de  retuítarem  postagens  que  consideravam  interessantes  para  a  sua  rede,  ou

mesmo interações que efetivam com seus seguidores, todos os professores se utilizam de

uma prática comum: a  de retuitar  os elogios que recebem dos alunos ou mesmo as

menções de indicação que são feitas de cada um.

                                               Figura 98 - Retuitar elogios



183

                     Fonte: Twitter

É possível perceber nos tweets que todos possuem menção a um professor específico e

uma  avaliação  positiva.  Esses  tweets  têm  um  valor  considerável,  pois  conferem

credibilidade e reputação positiva. Tais postagens significam que os atores da rede estão

avaliando  o  professor  tuiteiro  em  sua  timeline.  Quando  o  professor  replica  essa

informação para sua audiência, ele amplia a sua visibilidade, mas não só isso, o faz com

o aval de um seguidor ou de um aluno, construindo uma reputação positiva. Para Recuero

e Zago (2010), a reputação está associada ao reconhecimento de um determinado ator

por sua rede social.

O reconhecimento é uma forma de valorizar socialmente o professor. Além disso, junto

com  a  valorização  social,  o  professor  acumula  outros  tipos  de  capital  ao  retuitar

mensagens como essas.  À medida que existe  uma audiência  que valida  a  produção

daquele professor e de suas atividades docentes, ele ganha notoriedade e autoridade e

isso pode lhe render benefícios econômicos e financeiros dentro e fora do Twitter.

Utilizar hashtags é uma estratégia de visibilidade muito pertinente e usual no Twitter e isso

se repete no grupo de professores pesquisados.  As  hashtags,  como já  situado neste

texto, constroem redes em torno de um tema e são responsáveis também por compor os

Trending Topics, relação dos assuntos mais comentados, populares, visíveis.



184

Hashtags  significativas  são  as  utilizadas  por  um  grande  número  de  usuários,  que

conseguem simbolizar um tema ou caracterizar um conceito e as que têm significados

compreensíveis pela rede social.  Quanto mais populares as  hashtags utilizadas, maior

visibilidade o ator social alcança.

Entre o grupo de professores, há quatro situações bem pontuais: a utilização de hashtags

populares, já apresentadas neste capítulo; a utilização de hashtags institucionais, também

já apresentadas aqui,  que vinculam o sujeito à sua instituição e confere visibilidade e

reputação tanto ao ator quanto à instituição, como no tweet aseguir; e as hashtags criadas

pelos professores para construir uma rede temática em torno de expressões que utilizam

com sua audiência de alunos.

                                      Figura 99 – Hashtag institucional

               Fonte: Twitter

No tweet da página anterior, o @prof_erival se refere ao @prof_marcoant e faz menção

ao  Trending Topics do Twitter, ao citar a  hashtag  institucional que eles utilizam quando

realizam as tuitadas institucionais. 

No tweet abaixo, o @profmarcoant sinaliza uma  hashtag  já comum na sua rede social

para atribuir  um valor positivo  #ANIMAL e,  na sequência, um aluno utiliza da mesma

hashtag com uma variação.

                                     Figura 100 – Hashtag com valor positivo

                     Fonte: Twitter
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Esses tipos de  hashtags criam uma identidade, sentido de pertencimento a uma rede

temática e uma aproximação entre os atores sociais. Todos esses elementos ajudam a

construir  visibilidade  aos  atores  e  à  própria  rede  em torno  da  hashtag.  Quando  isso

acontece,  a  rede  em torno  do  tema,  representado  pela  hashtag, compõe o  Trending

Topics do Twitter.

                              Figura 101 – Hashtag – Trending Topics do Twitter

                        Fonte: Twitter

Ao utilizar  hashtags,  os atores criam microrredes dentro das suas redes sociais.  São

redes temáticas,  que conferem visibilidade ao ator  e, à  medida que as  hashtags  vão

sendo utilizadas,  conferem visibilidade à microrrede formada, especialmente quando o

destino destas é o Trending Topics do Twitter.

A menção é uma estratégia popular que evidencia o ator numa rede para a audiência.

Quando um ator é mencionado, adquire visibilidade entre sua audiência e na audiência de

quem fez a menção. É, portanto, mais do que uma estratégia de interação, e sim de

dispor do status de aparecer na rede.

                                                   Figura 102 – Menção

 

Fonte: Twitter
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O exemplo de menção acima, feito pela professora @MissMoura, evoca um blog e uma

premiação feita à professora. Ao mencionar o  blog,  a professora atribui visibilidade ao

canal, mas também acumula capital social, pois compartilha uma premiação recebida por

sua  influência  na  internet.  Assim,  saber  o  que  mencionar  também  é  elemento  de

estratégia em busca pela visibilidade.

É possível perceber, portanto, que a maioria das estratégias utilizadas pelos professores

está  associada  à  busca  pela  audiência,  à  forma  como  atrair  mais  seguidores  e  aos

mecanismos de evidenciar avaliações positivas e valores positivos em suas redes sociais

no Twitter.

A partir do que foi observado, é possível estabelecer uma relação direta e espiral entre as

ações docentes no Twitter e as estratégias de visibilidades que os professores utilizam no

SRS. Essas duas dimensões estão associadas ao que os professores querem investir em

suas  redes  sociais  e  os  valores  que  desejam fazer  circular,  tanto  na  perspectiva  de

conferir capital social aos outros nós e à própria rede, quanto em relação ao acúmulo de

valores da economia social do Twitter.

Assim, quando se relacionam os valores, os tipos de capitais sociais que circulam no

Twitter, considero que a visibilidade tem a predominância, seja pela arquitetura do  site,

pelas exigências do atual contexto social ou pelos desejos individuais de professores que

exibem suas  ações  e  práticas  docentes  em um dos  mais  populares  Sites de  Redes

Sociais.

Os valores observados, especialmente a visibilidade, estão associados ao tamanho e à

conectividade das redes sociais no Twitter. Como se trata de redes extensas, acredita-se

que a visibilidade é um valor importante para os sujeitos, especialmente à medida que

predominam os laços fracos e as conexões associativas, o que não faz com que o SRS

ou  as  performances  docentes  percam  em  valor.  Apenas  atribuem  uma  configuração

diferente, em que a intimidade é menos importante e a interação se evidencia. Entendo,

portanto, que as ações docentes na perspectiva do Twitter evidenciam a conexão, e não o

aprofundamento das relações. Ou seja, os atores querem ser mais visíveis para poderem

adquirir mais conexões que lhes trarão outros capitais dentro e fora do Twitter. No caso

dos professores, as estratégias de visibilidade estão associadas a essas ações. A próxima

seção contempla a discussão em torno das ações docentes compartilhadas no Twitter.
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5.4.2 Ações docentes no Twitter: em busca de valorização

No  Twitter,  é  possível  identificar  e  até  caracterizar  uma  variedade  de  performances

profissionais, visto que diversas categorias, institucionais e pessoais, constroem perfil no

SRS  e  o  alimentam  a  partir  de  suas  convicções  e  atuações  na  sociedade.

Precipitadamente, pode-se pensar que, pelo caráter inicial  de mensageiro instantâneo,

microblogging, compilador e divulgador de notícias do Twitter, o SRS se constitui espaço

fecundo  para  os  profissionais  da  comunicação,  jornalistas,  publicitários  e  para  as

trivialidades cotidianas. Contudo, como já explicado anteriormente, a apropriação que os

atores fazem do SRS desenham sua funcionalidade e o recaracterizam. A docência, neste

sentido, faz-se muito presente no Twitter, por meio de perfis institucionais e pessoais, que

constroem e socializam ações docentes em grande volume na plataforma.

Durante  a  etapa exploratória,  observei  diversos  perfis  de  instituições  de ensino  e  de

profissionais que se identificam como docentes. Os perfis institucionais têm, normalmente,

duas perspectivas: de divulgar a instituição e/ou compartilhar conteúdo, seja a respeito do

contexto da sociedade em geral ou de área específica do ensino. Os perfis pessoais, que

têm a docência como característica, acrescentam elementos de divulgação profissional e

do compartilhamento de conteúdo, relativo às suas áreas de atuação, às performances

que já realizam no Twitter. Essas ações e performances são elementos da economia em

redes sociais. Nas redes sociais digitais do Twitter, é o conteúdo que ativa e mobiliza a

economia  das  relações,  haja  vista  que  todas  as  trocas  sociais  realizadas  têm  uma

intenção,  uma  finalidade,  considerando,  reciprocamente,  que  o  que  é  produzido

socialmente nas redes como valor é resultado das interações e ações dos atores sociais.

Assim,  entendendo  que  todas  as  ações  e  interações  estabelecidas  no  Twitter  estão

relacionadas  a  valores  que  envolvem  essas  conexões  e  ao  capital  que  se  almeja

acumular a partir das conexões estabelecidas e da atuação no SRS, compreendo que as

ações e performances dos perfis docentes, institucionais ou pessoais buscam valorização

de  diversas naturezas,  como reconhecimento  institucional  na  sociedade,  obtenção de

novos alunos e/ou clientes, reconhecimento da autoridade numa área ou temática, retorno

financeiro, dentre outros aspectos de valorização social e econômica. Em busca dessa

valorização, do que o sujeito deseja acumular como capital por meio da sua permanência

no Twitter, é que as ações docentes e as estratégias de visibilidade são forjadas.
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O grupo de sujeitos-corpus desta pesquisa tem a ação docente como viés predominante

característico  dos  seus  perfis.  Foi  com  base  nas  interações  que  esses  professores

tuiteiros realizam em suas contas no Twitter, que suas ações docentes foram analisadas.

As ações docentes dos professores tuiteiros estão intimamente relacionadas aos valores

que desejam acumular. Valores como reputação, visibilidade, autoridade e popularidade,

por exemplo, são evocados constantemente nas redes sociais digitais e são os recursos

acessíveis  e  almejados  que  mobilizam  e  provocam  as  ações  e  estratégias  dos

professores no Twitter. A visibilidade, assim, aponta como um capital  importante a ser

acumulado pelos professores tuiteiros desta pesquisa, haja vista suas ações e estratégias

na dimensão da docência e do ser visível.

Considero ação docente no Twitter todas as ações e interações dos professores com o

objetivo  de  ensinar  um  conteúdo,  compartilhar  informação,  socializar  atividades  e

acontecimentos acadêmicos, opinar sobre assuntos do cotidiano, problematizar a respeito

de  temáticas  diversas,  divulgar  atividades  acadêmicas,  interagir  com a  audiência,  de

maneira a discutir um tema, uma polêmica ou assunto no qual tenha autoridade. 

Entendo que ações de natureza docente, intencionais e publicizadas em Sites de Redes

Sociais, de maneira pública, têm direcionamento para uma audiência que não é composta

apenas de seguidores e seguidores de seguidores, mas, sobretudo, por atores sociais

que têm o perfil do professor seguido como referência.

Quando um ator social decide criar um perfil no Twitter, investe tempo, capital cognitivo e

intelectual para manter esse perfil movimentado, rastreável, popular, conhecido, ou seja,

visível, porque entende que a visibilidade é um capital importante de ser conquistado e

que pode implicar outros tipos de aquisições na dimensão do capital e da valorização

social. Entendo que essa prática não é exclusiva de celebridades, artistas ou sujeitos que

têm fama e reconhecimento já no mundo offline, visto que valores como os citados são

também  almejados  no  mundo  analógico  e  offline.  Assim,  é  compreensível  que

profissionais  de  diversas  áreas  busquem  reconhecimento  e  valorização  por  meio  de

estratégias de visibilidade em  Sites de Redes Sociais, considerando que a internet, no

contexto da cibercultura, é a arena privilegiada para que todos os sujeitos possam dizer,

fazer e exibir-se.
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A dimensão  da docência  tem,  portanto,  um cenário  favorável  na  cena  atual,  pois  as

plataformas  online permitem a aproximação entre quem ensina e quem aprende, entre

professores e alunos, entre quem informa e quem consome a informação. Mais que isso,

a  internet  e,  sobretudo,  os  SRS  diluem  esse  distanciamento,  permitindo  que  os

produzuários  (BRUNS,  2011)  atuem  na  rede  e  que  o  coletivo  possa  ensinar  e

compartilhar. Ainda que entenda que as formas de compartilhamento, as possibilidades de

circulação e consumo de informação são muitas e abertas a todo e qualquer internauta e

que a interação todos-todos é o grande mérito da internet no século XXI, compreendeo

que a natureza da docência é profissional, ou seja, professor é aquele que faz do seu

ofício o processo de ensino-aprendizagem.

As ações docentes aqui analisadas são, portanto, ações deste grupo de sujeitos, que se

apropriam dos espaços da rede. O professor, como todo profissional e, ousa-se dizer,

grande parte dos tuiteiros desejam ter sua autoridade legitimada, ser populares entre os

pares e possuir uma reputação positiva, por exemplo. Esses valores são associados à

visibilidade  que  o  sujeito  constrói  na  rede  por  meio  de  estratégias  de  permanência,

interação e articulação das ações docentes.

Para que se possam entender as estratégias que o grupo pesquisado utiliza à luz das

ações docentes, analisei os tweets dos dez professores tuiteiros no período de janeiro a

maio de 2014. Ao todo, foram cerca de 8.863  (oito mil  oitocentos e sessenta e três)

tweets coletados a partir do roteiro de observação e tendo como orientador a matriz de

análise das categorias,  ou seja,  esses tweets estão associados à ação docente e às

estratégias de visibilidade que os professores tuiteiros utilizam.

Como base nessa coleta, aponto dimensões de ações docentes mais comuns e contínuas

que estão imbricadas com estratégias de visibilidade (apresentadas na seção posterior) e

relacionadas às categorias do segundo eixo da matriz de análise de tweet. Essas ações

estão divididas em blocos: Produção de conteúdos; Dimensão didática; Compartilhamento

e  divulgação  e  Opinião  e  problematização.  Essas  ações  sinalizam  que  os  usos

pedagógicos  dos  artefatos  digitais  indicam  uma  variável  de  possibilidades

qualitativamente positivas de extensão e expansão dos espaços de aula tradicionais.

a) Produção de conteúdos
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A nova geração da Web, a 2.0, se diferencia da primeira era da internet, especialmente,

por dois motivos: a navegação e o armazenamento em nuvens e a transformação do

consumidor de conteúdo em produtor. 

Em seus primórdios, a Web possibilitava acesso e download de conteúdo.
Já a cultura da Web 2.0 considera o usuário também com um autor, ou
seja, ele acessa, mas também remixa e produz conteúdos, que, por sua
vez, são lançados de volta à rede para acesso e retrabalho por outros.
(MATTAR, 2013, p. 21).

Bruns e Schimidt (2011) chamam esse novo movimento de produsage,  conceito que foi

desenvolvido a partir do entendimento de que era necessária uma nova definição para

descrever o fenômeno que emerge a partir da Web 2.0:

Os processos que estamos observando aqui  é a redução das barreiras
entre  o  mero  uso  de  conteúdo  já  existente,  a  alteração  produtiva  e
ampliação de tais conteúdos a um tal grau que torna-se possível para os
participantes alternar facilmente e sem esforço entre estes dois papéis - o
que permite, em última instância, o surgimento de um papel híbrido: do
produser. E o que esses produsers se engajam não é mais simplesmente
no  uso  ou  produção,  mas  algo   completamente  diferente:  produsage82

(BRUNS; SCHIMIDT, 2011, online).

No Twitter, entre o grupo de professores pesquisado, esse movimento de  produsage é

intenso, haja vista o grande volume de conteúdo construído, ressignificado, remixado e

compartilhado.  Mais do que reproduzir  informações e conteúdos prontos,  os docentes

tuiteiros produzem conteúdo de diversas formas. Além da produção de conteúdo por meio

dos  tweets,  há  ainda  os  conteúdos  e  recursos  didáticos  que  são  produzidos  pelos

professores, como livros, videoaulas e apps para dispositivos móveis, que são divulgados

e compartilhados no Twitter,  como nos  prints  a seguir  que  sinalizam:  a  indicação de

@ENEMmateusprado para um link com suas videoaulas sobre tema específico do ENEM;

@professormazza, que disponibiliza podcast por meio do seu app com conteúdos sobre

um tema específico da área de direito; @Prof_Jubilut, que divulga seu site de Biologia por

meio de um desafio autoral, e @madeiradez que, por meio de um replie, indica um livro

de sua autoria para um seguidor.

82 Tradução da autora para: “The processes which we are observing here are what results if the  barriers
between the mere usage of existing content and the productive alteration and extension of  such content are
lowered to such a degree that it becomes possible for participants to switch easily and ffortlessly between
these two roles – allowing, ultimately, for the emergence of a hybrid role in    between: that of the produser.
And what  these  produsers  engage in  is  no  longer  simply  usage or     production,  but  something  else
altogether: produsage” (BRUNS; SCHIMIDT, 2011, online).
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                         Figura 103 – Compartilhando conteúdos e recursos didáticos

Fonte: Tweet

A produção de conteúdo e de recursos didáticos voltados para os seguidores, ou seja,

para a audiência, indica que o espaço online e o perfil do Twitter têm a docência como

elemento importante. Os recursos e conteúdos produzidos têm total aderência às áreas

de atuação dos professores e com suas práticas profissionais. O Twitter é, deste modo,

um canal  de produção e divulgação dos conteúdos autorais  dos professores tuiteiros.

Considerando o elevado número de seguidores que esses professores tuiteiros possuem

e a constância de tweets que fazem menção aos conteúdos produzidos, a veiculação

desses  conteúdos  e  o  valor  econômico  e  social  que  eles  geram  para  o  professor

constituem um tipo de capital social específico: a autoridade.

 Figura 104 – Autoridade

             Fonte: Twitter
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A autoridade, como capital social nos SRS, se refere ao poder de influência de um ator

social e está associada à credibilidade representada por seu perfil na rede (RECUERO,

2009).  A  autora  acrescenta  ainda  que  a  autoridade  é  resultado  da  capacidade  de

influência, ou seja, 

é uma medida da efetiva influência de um ator com relação à sua rede,
juntamente  com  a  percepção  dos  demais  atores  da  reputação  dele.
Autoridade, portanto, compreende também reputação, mas não se resume
a ela.  Autoridade é uma medida de influência,  da qual se depreende a
reputação (RECUERO, 2009, p.113).

A partir do acompanhamento das interações dos docentes pesquisados, foi identificado

que  todos  eles,  em suas  áreas  ou  campos  de  interesse  e  atuação,  são  referências,

possuem credibilidade e são tidos como autoridade em suas redes. A autoridade é um

capital  social  importante  para  os  docentes,  pois,  além  de  ser  medida  com  base  na

influência  do  ator,  da  capacidade  desse  ator  gerar  conversação  na  tuitosfera,  das

menções  que  recebe  ou  do  número  de  seguidores  que  possui,  ela  só  pode  ser

dimensionada por meio dos processos de interação e difusão de informações na rede

social  e  da  compreensão  dos  atores  a  respeito  da  importância  e  validade  dessas

interlocuções. A autoridade, portanto, é um valor que é conferido ao ator social por sua

rede.

b) Dimensão didática

O  contexto  dos  processos  de  aprendizagem  baseado  na  apropriação  dos  artefatos

midiáticos  é ímpar,  único nos processos pedagógicos e didáticos.  É notório,  na  cena

educacional, que a sala de aula e/ou os muros das instituições de ensino não são mais o

único  espaço  de  formação  e  aprendizagem  (SANTANA,  2008),  nem  tampouco  são

suficientes para o contexto de sociedade da comunicação e informação, onde o volume

de informações é muito alto, as possibilidades de trocas comunicacionais, múltiplas, e o

desejo de estar conectado com o mundo, uma premissa do sujeito desta era.

Os espaços pedagógicos, didáticos e acadêmicos não são mais apenas formados por

paredes, salas e estruturas que classificam, separam e seriam. A rede é o lugar e os SRS,

artefatos que possibilitam a conexão, a interação social e a conversação em síncrona e

assíncrona. O Twitter, neste contexto, embora não tenha sido pensado para a dimensão

dos processos pedagógicos ou da atividade docente, foi apropriado por grupos sociais de
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professores, alunos e atores sociais interessados em compartilhar o que sabem, divulgar

o que conhecem, ensinar e aprender.  Neste sentido,  foram identificados três tipos de

ações docentes com recorrência no grupo investigado neste trabalho: Compartilhamento

síncrono de eventos; Interação direta com alunos; e Aula online.

- Compartilhamento síncrono de eventos

A participação em eventos acadêmicos, científicos e pedagógicos, específicos de suas

áreas de interesse e atuação, é uma ação comum no cotidiano docente e no processo de

ensino-aprendizagem.  Os  eventos  desta  natureza  são  importantes  para  a  formação,

capacitação, qualificação e atualização do sujeito como profissional, do aluno que está em

formação  e  para  a  socialização  de  saberes  e  construções  cognitivas  realizadas  e

compartilhadas.  O  Twitter  funciona  como  o  espaço  onde  essas  participações,

acompanhamentos e socializações não têm limite, desde que haja conectividade.

Ou seja,  na cultura da visibilidade, onde é importante ser notado e visível,  não basta

apenas participar ou realizar um evento acadêmico, é importante tornar essa atividade

visível e compartilhada, e isso acontece por meio das tuitadas, que permitem, em tempo

real, compartilhar com a audiência detalhes, conteúdos e acontecimentos da atividade.

                             Figura 105 – Compartilhamento em tempo real

                    Fonte: Twitter

O tweet  de  @MissMoura,  por  exemplo,  indica  a  temática  de  uma atividade83 em um

evento da área de comércio eletrônico e a localização da atividade que vai acontecer,

permitindo que os seguidores da professora que está participando do evento identifiquem

onde  a  atividade  está  acontecendo,  e  é  acompanhado  de  uma  hashtag que  torna

@MissMoura pertencente à rede que se forma em torno da temática, e sua mensagem

localizável facilmente.

83 O  Vtexday  é  um evento sobre  e-commerce  que  conta  com  exposições,  palestras,  oficinas e    
minicursos voltados para o comércio eletrónico. Disponível em:    <http://www.vtex.com.br/vtexday2014/>
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O tweet abaixo, de @idegasperi, também faz menção a um evento, o OlhóCON, sobre

empreendedorismo e marketing digital. O professor foi palestrante no evento e, além de

tuitar  sobre  o  evento  em  geral,  para  e  com  sua  rede  de  seguidores,  ele  divulgou

elementos da sua própria apresentação.

                                           Figura 106 – Menção a evento

                       Fonte: Twitter

Mais do que palestrar para o público presente no evento, @idegasperi compartilhou com

sua audiência no Twitter cada ponto da sua apresentação, ampliando a visibilidade da sua

ação. Além disso, o professor também usou a hashtag do evento, o que possibilitou estar

visível à audiência, previamente disponibilizada em um repositório de slides, o slideshare,

permitindo que outros atores compartilhassem.

                  Figura 107 – Compartilhamento da apresentação de @idegasperi

              Fonte: Twitter

Por último, indico o tweet de @samadeu a respeito do #ArenaNETMundial84, um evento

que  reuniu  acadêmicos,  empresas,  ativistas,  organizações  governamentais,

representantes dos governos, artistas, intelectuais, dentre outros, para discutir a respeito

da internet no mundo. O evento aconteceu no período em que foi aprovado o Marco Civil

da internet no Brasil.

84 Disponível em: <http://www.participa.br/>
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                              Figura 108 – Compartilhando evento importante

                      Fonte: Twitter

O #ArenaNETMundial foi um evento de grande repercussão no mundo, com participações

importantes de vários lugares do mundo. A hashtag utilizada pelo professor @samadeu,

que nominava o evento, se multiplicava no Twitter num período de comemoração pela

aprovação do Marco Civil  e  pela importância do evento.  Fazer  parte  da rede que se

formou em torno dessa temática, constituída por pessoas do evento e outras, no mundo

todo, que acompanhavam o evento viastreamming, ocasiona uma visibilidade significativa,

especialmente quando se considera o já reconhecimento do referido professor na cena da

cultura digital.

Deste  modo,  a  socialização da  participação  em um evento  e  o  compartilhamento  de

informações de @MissMoura, a divulgação da palestra proferida por @idegasperi ou os

tweets a respeito do maior evento sobre Internet do mundo, de @samadeu, tornam as

atividades visíveis para a sua rede de seguidores e podem implicar valores acumulados

pelos professores. Ao tuitar a sua participação e o que está aprendendo num SRS como o

Twitter,  ou o que está ensinando num evento de marketing, ou ainda compartilhar os

acontecimentos  de  um  evento  mundial,  inclusive,  a  sua  participação,  @MissMoura,

@idegasperi  e  @samadeu  ganham  a  possibilidade  de  obter  mais  seguidores,  por

exemplo. Perfis do Twitter que não seguiam os professores podem passar a segui-los, à

medida que eles indexam a sua postagem e participam da rede em torno dos eventos, por

exemplo. Ou, a partir do juízo que se faça dos conteúdos publicados nos tweets de quem

eles publicam, essa audiência pode aumentar ou diminuir,  implicando maior ou menor

popularidade na rede.

Neste sentido, embora não sejam sinônimos, a popularidade se refere à visibilidade do

ator na rede. 

Um  nó  visível  na  rede,  por  exemplo,  não  é  necessariamente  popular,
embora um valor possa ser construído em decorrência do outro. Assim, a
popularidade está também relacionada com o número de conexões que
um determinado nó recebe (RECUERO; ZAGO, 2010, p. 73).
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Deste modo, se o sujeito está visível por conta de um tipo de ação docente, ele pode

adquirir mais seguidores e, consequentemente, mais popularidade.

Identifiquei,  portanto,  que  o  Twitter  é  apropriado  pelos  professores  para  o

compartilhamento síncrono de eventos de que participam como palestrantes, mediadores

e  ouvintes.  Esse  compartilhamento  possibilita  que  a  informação  localizada  em  um

determinado  espaço  onde  a  atividade  ocorre,  esteja  rapidamente  disponível  para  a

audiência do professor tuiteiro, “recebendo adesões ou oposições, sugestões e críticas”

(OLIVEIRA;  ARAÚJO,  online)  e  possibilitando  “um melhor  acesso  à  informação,  mas

também à reflexão e co-construção do conhecimento” (OLIVEIRA; ARAÚJO, online).

- Interação direta com audiência

A pesquisa de Oliveira e Araújo (2011) indica que a apropriação pedagógica é marcante

na dimensão educacional do Twitter e sinaliza uma maior aproximação entre alunos e

professores.

É  impossível  identificar  a  audiência  de  cada  professor  tuiteiro  deste  trabalho,

considerando  o  elevado  número  de  seguidores  e  o  tempo.  Contudo,  por  meio  do

acompanhamento das interações dos sujeitos, menções, retuitadas, é possível identificar

que uma parte  significativa dessa audiência é composta de alunos.  Esse é um dado

interessante se for levado em conta que todos os dez professores investigados foram ou

são professores presenciais. Apenas dois professores não estão atuando diretamente em

sala  de  aula  presencial,  atualmente,  de  forma  regular:  @ENEMmateusprado  e

@Prof_Jubilut. Contudo, eles estão ativos em plataformas online e em participações em

cursinhos, eventos, sobretudo, os preparatórios para vestibular.

Portanto, além do grupo formado por alunos das turmas que lecionam, existem os alunos

das atividades online que realizam, os ex-alunos e o grupo formado por atores que não

são alunos regulares desses professores, mas que os seguem por conta dos conteúdos

que disponibilizam85,  pelas interações que fazem, assim, fica configurada uma relação

entre quem ensina e quem aprende. Essa audiência, tratada aqui neste tópico, é formada

por alunos seguidores dos professores tuiteiros.

Desse modo, compreende-se essa interação direta via  Twitter,  normalmente para tirar
85Vários tweets coletados indicam essa relação e a razão da decisão em seguir o professor tuiteiro.
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dúvida sobre um conteúdo tratado em sala ou em uma videoaula, ou em busca de uma

informação ou esclarecimento teórico como uma ação docente importante no Twitter.

                                             Figura 109 – Retuítes

Fonte: Twitter

A sequência de tweets acima é a representação de um ator social que questiona o professor

@ENEMmateusprado logo em seguida a uma tuitada do professor a respeito das notas do

ENEM, área específica de atuação do docente e sua tréplica ao aluno. Percebe-se que, no

momento que o professor responde, outros dois atores se agregam à conversa, retuitando e

curtindo a postagem.

                                        Figura 110 – Questionamento

               Fonte: Twitter
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Na segunda sequência de tweets da figura 110, uma aluna questiona justamente o fato de

o professor @madeiradez ter  ignorado sua pergunta, ao tempo que ele ressalta que o

volume de questionamentos é grande e solicita que seja feita novamente.

                                             Figura 111 – Aluna x Professor

                   Fonte: Twitter

A sequência de tweets que segue é do prof @idegasperi e indica um ator social tirando

dúvidas  sobre  um  software específico  da  área  de  atuação  do  docente.  É  possível

perceber uma conversação com ainda mais réplicas e tréplicas, sincronamente. Ou seja,

o aluno consegue atender a uma demanda específica em tempo real, travando um diálogo

online com o professor.

Na página a seguir, a figura 112, apresenta uma sequência de interação direta.
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Figura 112 – Interação direta

                     Fonte: Twitter

A interação  direta  só  é  possível,  porque  a  conectividade  do  Twitter  permite  que  as

atualizações sejam recebidas em tempo real, o que possibilita ações docentes efetivas

quase de forma síncrona. O fluxo conversacional é um elemento importante da natureza

pedagógica  e  a  arquitetura  do  Twitter  permite  que  os  professores  tuiteiros  lancem

informações,  questões  e  dinâmicas,  como  será  visto  em  outra  seção.  Contudo,  é

necessário disponibilidade do professor para atender às demandas dos alunos, que, num

fluxo  como  os  que  foram  apresentados,  é  extensa.  Assim,  além  de  conhecer  o

funcionamento do Twitter, de sua linguagem e possibilidades, o professor precisa querer

interagir e estar disponível.
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Como percebido no período de acompanhamento, o tempo que esses professores ficam

conectados,  alimentando  suas  contas,  é  elevado  e,  em  alguns  períodos,  como  de

revisões para exames, concursos, processos seletivos, essa conectividade é ainda maior,

resultando em alta quantidade de tweets publicados e de interações, com uma audiência

extremamente heterogênea.

- Aulas online

Etimologicamente, aula remete ao grego aulé, que aponta um espaço dentro dos palácios

gregos em que se podia ficar para receber aprendizagens (PERISSÉ, 2010). Aula seria,

portanto, o próprio espaço da aprendizagem e, no entendimento do autor, o termo “sala

de aula” seria uma redundância. De maneira geral, contudo, a aula é o tempo destinado

para estudo ou atividades de ensino-aprendizagem, podendo ser presenciais e práticas.

Embora o Twitter não seja uma ferramenta específica para processos pedagógicos online

e/ou  cursos  a  distância,  instituições  e  professores  utilizam  o  SRS  como  ferramenta

pedagógica. No grupo pesquisado, foram identificadas diversas ações docentes dessa

natureza, tanto de forma mais como menos sistematizada. As mais sistematizadas são as

práticas  ordenadas  em  objetivos,  horário,  método  e  direcionamento,  podendo  ser

institucionais ou não. Compreendem-se as menos sistematizadas como as interações que

podem relacionar ensinamentos, aprendizagens, embora não tenham objetivos e métodos

claros.

                       Figura 113 – Direcionamento para audiência específica

                                              Fonte: Twitter
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A sequência de tweets acima, embora possua uma organização dos conteúdos trabalhados

e uma intencionalidade, anunciada no primeiro tweet, sinaliza que não é uma prática de aula

regular. Ou seja, há direcionamento para uma audiência específica, alunos que estão se

preparando para o exame da OAB e concursos da área de Direito, mas na perspectiva de

atender ao pedido da audiência, diferente das duas sequências que seguem abaixo.

                                              Figura 114 – Aula online

                           Fonte: Twitter
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Essas  duas  sequências  de  tweets,  também de  professores  do  Direito,  indicam  duas

práticas de aula  online. A primeira sequência, do @profmarcoant, aponta que há uma

audiência  à  espera  e  a  aula traz  um lembrete,  o  que se  aproxima de  um conteúdo

revisado, ou seja, a ideia de que há uma audiência contínua.

A  segunda  sequência  institucionaliza  a  aula e  estabelece  uma  normativa  clara  de

sequência para que o aluno consiga se organizar na ordem dos tweets, considerando a

velocidade com que as informações aparecem nas  timelines.  Além disso,  o  professor

@madeiradez utiliza a  hashtag do curso  ao qual  está vinculado,  o  que imprime uma

identidade específica ao período e direciona a fala para uma audiência específica: os

alunos matriculados na instituição.

A ação docente aqui descrita, portanto, ilustra a expansão e extensão dos espaços de

ação docente tradicionais e caminha em direção ao que Moran chama de novos desafios

da educação: a dimensão da docência se complexifica à medida que se  produz mais

tecnologias, ou seja, “um processo de profunda interação humana, com menos momentos

presenciais  tradicionais  e  múltiplas  formas  de  orientar,  motivar,  acompanhar,  avaliar”

(MORAN, 2009, p. 35).

A ação que aqui se denomina de “aulas online” implica valores para os atores das redes

sociais similares à ação anterior de interação direta com a audiência. A disponibilidade do

docente  em  estar  conectado  e,  consequentemente,  interagindo  diretamente  com  os

alunos, compartilhando conteúdo, torna-o ainda mais visível na rede, haja vista uma maior

quantidade de rastros deixados e de interações efetivadas. Assim, a disponibilidade, um

investimento feito pelo professor,  resulta em maior visibilidade, o que possibilita maior

popularidade. À medida que vai respondendo à audiência, atendendo positivamente às

demandas, ganha credibilidade e confiança, o que lhe concede autoridade na rede social.

Ressalto, pois, que os capitais sociais que circulam no Twitter estão, de alguma forma,

imbricados, de modo que os atores sociais, como um todo, são beneficiados. No caso

dessas ações docentes específicas, ao tempo em que um professor faz menção a um

aluno que buscou uma interação, ele torna aquele ator também visível para sua rede, por

exemplo.

c) Compartilhamento e divulgação
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A informação  é  um  elemento  da  prática  pedagógica,  uma  vez  que  a  ação  docente

perpassa também por informar, compartilhar aquilo que é notícia, informar sobre o que é

do interesse da sua rede, além de divulgar eventos e atividades. No Twitter, essa talvez

seja a dimensão mais presente, considerando que a usabilidade pensada inicialmente

para  o  SRS  contemplava  o  compartilhamento  de  informações  em  cento  e  quarenta

caracteres.

Segundo Recuero e Zago (2010), o Twitter é mais informativo do que conversacional e,

normalmente, as informações, notícias ou opiniões vêm acompanhadas de  links.  Essa

natureza informativa do Twitter, apontada pelas autoras, indica um panorama brasileiro,

mas que se coaduna com as pesquisas feitas na Inglaterra e EUA por Java et al.(2007) e

Mischaud (2007). Na dimensão docente, o caráter dos tweets com conteúdo informacional

também se faz presente.

- Compartilhamento de informação e notícia

Os  tweets  abaixo  indicam  o  compartilhamento  de  informações  e  notícias,  de  forma

contextualizada com a atuação dos atores no Twitter.  O primeiro é um RT do Supremo

Tribunal de Justiça Superior, feito pelo @prof_erival, ou seja, o professor dá ciência à sua

audiência, formada em parte por alunos da área de Direito, de uma notícia relativa a um

órgão  federal.  O  segundo,  do  Professor_Adail,  apresenta  informações  do  contexto

econômico do País e faz parte de uma tuitada sobre os avanços do governo Dilma. E, por

último, o @profmarcoant informa à sua audiência sobre participação em um programa de

rádio. 

                     Figura 115 – Compartilhamento de informações e notícias

             Fonte: Twitter
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Apenas um dos tweets possui link e redireciona não só para a mensagem, mas para o perfil

do  professor  no  Facebook.  Trata-se  de  uma  mensagem  publicada  no  Facebook  e

redirecionada  para  o  Twitter  via  aplicativo  específico.  As  audiências  dos  professores

ganham com as circulações de informação e, a partir da avaliação que fazem das tuitadas,

também  atribuem  valor  ao  ator,  como  já  explicado.  Assim,  informar  à  audiência  sobre

conteúdos da sua área de atuação docente é uma ação pedagógica que atribui valor ao

professor tuiteiro.

- Divulgação de atividades acadêmicas, científicas ou profissionais

Considero que, além de compartilhar informações ou notícias, há outra categoria referente

à  circulação  de  informações,  mas  associada  à  divulgação  de  eventos  acadêmicos,

científicos ou profissionais. Todas as divulgações via compartilhamento de informação ou

notícia também estão associadas à área de atuação dos professores tuiteiros e, portanto,

pensando em sua audiência.

Os professores @MissMoura e @samadeu divulgam evento ligados às suas áreas de

atuação, o que significa uma divulgação mais direcionada e específica, levando-se em

conta  que,  quem  os  seguem,  o  fazem  por  interesse  pessoal  e/ou  profissional.  E

@profmacoant divulga o período de inscrições para o Exame da Ordem dos Advogados

do Brasil.

                                      Figura 116 – Divulgação de atividades

                  Fonte: Twitter
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Durante o acompanhamento, observei que, embora o Twitter seja bastante informacional,

não é qualquer notícia ou informação que conta. As notícias compartilhadas, os eventos,

as divulgações feitas são escolhidas de acordo com a relevância para o perfil do ator no

Twitter.

A  preocupação  com  a  relevância  das  informações  publicadas  está
diretamente  relacionada  com  a  busca  por  reputação.  A reputação  está
relacionada com o reconhecimento de um determinado ator pela sua rede
social.  Esse  reconhecimento  pode  ter  relação  com  a  relevância  das
mensagens  publicadas  e  é  direcionado  como  os  outros  veem  um
determinado ator (RECUERO; ZAGO, 2010, p. 76).

Embora a reputação esteja vinculada à visibilidade, o compartilhamento de informação

também  é  responsável  por  construir  a  reputação,  visto  que  avaliar  a  informação

compartilhada pode conferir valor ao ator que compartilha. Na dimensão docente, esse

imbricamento é interessante, já que a reputação positiva é um valor importante para o

professor, especialmente aos que fazem o Twitter de espaço pedagógico, e que precisam

de uma imagem positiva na rede.

d) Opinião e problematização

Na  perspectiva  de  Freire  (1989),  não  há  neutralidade  no  processo  educativo,  nem

tampouco educador  neutro.  O que há é  um processo político,  ideológico  e,  portanto,

carregado de opiniões, julgamentos e implicação. “O que temos de fazer, então, enquanto

educadores, é aclarar, assumindo a nossa opção, que é política, e sermos coerentes com

ela,  na  prática”  (FREIRE,  1989,  p.  16).  Essa  dimensão,  que diz  muito  mais  sobre  a

implicação e o engajamento, perpassa o entendimento de educação e, por isso, destaco

ações  docentes  que  se  relacionem  à  proposta  máxima  de  Freire  (1989)  para  uma

educação crítica. Colocar-se diante do outro, defender uma opinião, posicionar-se diante

de polêmicas ou assuntos cotidianos são também ações docentes e responsabilidade do

professor.

- Opinião sobre temáticas cotidianas e polêmicas

Em Sites de Redes Sociais, obviamente, essas ações têm um eco maior, considerando

que a rapidez de propagação, o alcance da mensagem, a dimensão da audiência são

infinitamente maiores do que o espaço da sala de aula. Assim, uma fala no Twitter não
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tem a mesma dimensão de uma fala  no corredor  da escola ou mesmo frente a uma

cadeira universitária. A ação docente de opinião sobre temáticas específicas e polêmicas

talvez seja a que mais movimente a rede. Essa movimentação tem a ver com o papel que

o professor ocupa no Twitter. A fala de um professor visível, popular, com autoridade no

tema que lhe confere e com reputação positiva tem impacto na rede.

Foram identificados,  no  grupo  de  professores  pesquisados,  diversos  posicionamentos

docentes frente a assuntos do cotidiano, tanto de suas áreas específicas de atuação,

quanto do contexto geral. As três primeiras sequências são do @Prof_jubilut, @Prof_Adail

e @professormazza. Todos os três docentes se colocam de maneira implicada a respeito

de assuntos do cotidiano, mas que têm relação com suas atuações no Twitter.

                        

Figura 117– Posicionamentos frente a assuntos variados
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Fonte: Twitter

A última sequência de tweet é da professora @MissMoura e é relativa a um comentário que

o apresentador da Rede Globo, Fausto Silva, fez no seu programa dominical a respeito do

cabelo de uma dançarina negra. A reação de @MissMoura, assim como de outros tantos

atores, foi de repúdio e exigência de retratação. Um posicionamento que tem a ver com a

história de vida da professora, como está no tweet.
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Figura 118 – Reação de repúdio

                                      Fonte: Twitter

- Desafios/Problematizações

Por último, mas não menos importante, foi percebida outra ação que está relacionada à

interação  do  professor  tuiteiro  com  sua  audiência.  A  estrutura  e  a  dinâmica  de

funcionamento do Twitter são unilaterais, ou seja, não há necessidade de reciprocidade

para que a conexão seja efetivada.  Entende-se,  portanto, com base nas observações

feitas, que o professor que se preocupa com sua audiência tem a necessidade de dialogar

com ela, ainda que sem menção ou replie.

                                     Figura 119 – Desafios / Problematizações
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                  Fonte: Twitter

É possível perceber nos tweets acima que há uma preocupação do professor tuiteiro em

problematizar,  desafiar,  questionar  sua  audiência  a  respeito  de  algumas  informações

importantes para a rede social de que faz parte. Cada sujeito, deste modo, tem a sua

forma de  dialogar  com a  audiência,  ou  seja,  despertar  para  uma conversação,  gerar

conteúdo.  As  questões  e  provocações,  que  nem sempre  têm o  intuito  de  obter  uma

resposta direta, funcionam como um gerador de conversação em torno de um tema que

lhe seja importante.

A partir da descrição das ações docentes identificadas na rede de sujeitos pesquisada, é

possível entender que a visibilidade é um valor, de fato, importante para o professor que

opta por estar na rede, vivenciando as dimensões da docência e almejando conquistas. A

princípio, parece que ganhar visibilidade é ganhar capital social, de diversos tipos, para si

e  para  sua  rede.  Somente  o  que  está  visível  é  comentado,  avaliado,  compartilhado,

discutido. Portanto, para esses professores, a visibilidade é um valor importante, pois,

junto com ela, outros valores são associados, valores estes importantes para a natureza

docente.

Quando um professor publica uma mensagem, responde a um aluno, compartilha sua

agenda, opina sobre uma temática do momento, problematiza em sua rede social, pode

ser que essa mensagem suscite tantos outros replies, retuítes, comentários diversos que,

a depender da audiência desse sujeito, tornem-no ainda mais visível, possibilitando que

acumule capitais sociais, dos quais já se tratou, e outros tipos de ganhos que ultrapassam

a economia social da rede.
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O profissional investe na sua atuação, permanência, nas estratégias que utiliza, em prol

de desempenhos acadêmicos, de retornos financeiros e de valorização social, que não

são quantitativos, mas são extremamente importantes para o docente da sociedade da

era da conectividade e do conhecimento. Professores mais visíveis são convidados para

mais  atividades,  o  que  lhes  dá  popularidade,  que,  de  forma  espiral,  lhes  confere

credibilidade,  reputação  positiva  e,  consequentemente,  autoridade  na  sua  área  de

atuação.  Eles  produzem  mais  conteúdos,  multiplicam  de  forma  aberta,  mas  também

particular. O professor ganha notoriedade. Por tudo isso, sinaliza-se que a permanência

desse sujeito, que investe e acumula valores baseado na interação em Sites de Redes

Sociais, não torna suas ações docentes visíveis aleatoriamente, sem estratégias.

São as estratégias de visibilidade que os professores tuiteiros utilizam que dizem o que

eles  querem  alcançar,  como  fazem  para  acumular  esse  capital  e  como  utilizam  a

arquitetura do Twitter para tornar suas ações docentes visíveis.

Os atores sociais, deste modo, engajam-se na construção e consolidação de reputação

positiva e autoridade, e a visibilidade é responsável  por  ajudar  na construção desses

valores na rede. O Twitter é arena privilegiada para tal construção, pois qualquer atividade

estruturada no SRS pressupõe alta visibilidade, considerando o número de usuários que

possui. Essa visibilidade, contudo, não é aleatória nem automática, é mediada, construída

pelo sujeito, a partir de suas estratégias de permanência, interação e dos valores que

deseja conquistar.

Como os sujeitos desta pesquisa são professores, ressalto a importância desses valores

para o docente como profissional que vive não só do seu conhecimento, mas também da

sua imagem, especialmente no contexto contemporâneo. Portanto, não é possível deixar

de considerar  que os docentes constroem sua visibilidade na rede,  acumulam capital

social  nela,  mas  também  lucram  financeira  e  socialmente  com  as  estratégias  que

constroem no Twitter.
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6 UNFOLLOW: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Construir uma tese é mais que finalizar uma pesquisa. É uma caminhada de um trabalho

sempre inacabado. A sensação ao chegar às considerações finais é de que ele não é

finito, mas sim que é necessário colocar um ponto final. É uma imposição. Chegar ao

capítulo  final  deste  trabalho  reforça  a  certeza  de,  mesmo  que  depreendendo  muito

esforço, desejo e aprendizado, ainda há muito que fazer. As respostas alcançadas não

encerram  as  possibilidades  de  investigação,  especialmente  pela  natureza  do  objeto.

Assim,  as  conclusões  são, por  vezes, transitórias,  mas  fecundas,  permitindo  outras

discussões, construções e desdobramentos a respeito das ações docentes e estratégias

de visibilidade no Twitter.

Se, de um lado, a publicização de ações docentes nos  Sites de Redes Sociais fora do

contexto curricular, especialmente no Twitter, ainda é uma experiência recente, de outro,

milhares de pessoas estão, cada vez mais, acostumadas e fascinadas com o ato de

narrar incessantemente a vida na internet. Periodicamente, espaços são criados na Web

com a intenção primordial da interação social e, mais que isso, permitindo e incentivando

ações de exibição e publicização das ações cotidianas,  triviais  e até das cenas mais

íntimas, fazendo com que esses ambientes se tornem parte de uma intimidade coletiva,

mais do que apenas pública.

Estar visível, apareSer no Twitter, assim como em outros sites de redes sociais, atende a

uma demanda atual. Ao mesmo tempo em que esse completo esfarelamento crescente

entre público e privado, entre intimidade e evasão, entre interações particulares e públicas

remete aos desejos imediatos e à necessidade que o sujeito da cibercultura tem em ser

notado, também demostra que os sujeitos tratam de compreender os acontecimentos e o

mundo, reinventam, inovam a si mesmos e as suas experiências de vida.

Essas práticas expressivas de si e de suas ações profissionais e acadêmicas proliferam

como expansão social. Isso significa, dentre outras coisas, que a forma por excelência

pela qual cada sujeito se constrói na cibercultura é essa, vinculada ao compartilhamento e

à  publicização  de  suas  práticas.  A máxima  do  tempo  contemporâneo  é:  não  basta

vivenciar, é preciso compartilhar cada desejo e experiência. Cada um é o que compartilha.

Ou seja,  a vida agora só faz sentido se for, ao mesmo tempo, publicizada,  por mais

paradoxal que isso possa parecer.
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A visibilidade das ações docentes no Twitter remodela as formas como os professores

lidam com a socialização de saberes, com a dinâmica da aula, da interação com o aluno,

mas também reconfigura o papel do sujeito, que é múltiplo num espaço público que é a

internet.  Essa  reconfiguração  em  busca  da  visibilidade,  da  popularidade,  de  ter  sua

autoridade reconhecida e uma reputação positiva na rede está associada às dinâmicas e

vivências em todos os contextos sociais.

No cenário atual, não faz mais sentido encontrar alguém, visitar  uma cidade ou país,

saborear este ou aquele prato, apreciar uma bebida, ver seu time jogar, assistir a um filme

ou um show, ler um livro, acompanhar uma novela, registrar uma imagem, encantar-se

com o primeiro sorriso do filho, publicar um artigo, participar de um evento, sem que

essas vivências sejam imediatamente publicizadas, compartilhadas, por meio de textos,

sons e imagens em Sites de Redes Sociais. Parece que, só pelo ato de tornar público

cada detalhe da vida, é que o sujeito encontra sua razão criativa e prazerosa de ser. A

vida, em suas muitas dimensões, não cessa de aparecer e, quanto mais aparece, mas

interessante se torna.

Talvez um dos grandes motivos de fascínio de milhares de pessoas pelo Twitter esteja no

fato  de  que  cada  uma  pode  produzir  e  administrar  a  publicização  das  suas  ações

cotidianas.  Antes, apenas  alguns,  geralmente  os  ricos,  famosos  e  profissionais

especializados, podiam  administrar  a  sua  performance  pública  em  vias  de  construir

estratégias que lhes façam alcançar valorização social. Agora, toda e qualquer pessoa,

numa  celebração  festiva  de  amadores  e  anônimos,  está  compartilhando  os  mesmos

espaços  da  rede,  expondo  suas  intimidades,  registrando  suas  opiniões,  perseguindo

popularidade,  construindo  visibilidades  e  tendo  seus  saberes  e  performances

reconhecidos e valorizados num alcance inestimável.

O Twitter,  como nenhum outro  Site de Rede Social, aproximou famosos e anônimos,

professores e alunos,  sujeitos comuns e celebridades,  colocou quase que no mesmo

patamar  conhecidos  e  desconhecidos.  No  Twitter,  todas  as  ações  são  dignas  de

visibilidade  e,  portanto,  são  todos  potencialmente  célebres  e  populares.  Essa

possibilidade aproxima os sujeitos de tal modo, que eles passam todos a se relacionar

diretamente, de modo imediato e interativo, com a rede social, com a audiência que os

acompanha, passando a ter um canal direto interativo com o sujeito a quem se conferem

autoridade e reputação em sua área de atuação.  Desse modo,  os mitos se tornaram
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próximos, muito mais reais e,  especialmente, mais humanos. De outro lado, de modo

espontâneo ou perseguindo popularidade, a toda hora, anônimos se tornam populares,

vivem seus momentos de fama. Os professores,  corpus desta investigação, alcançam

patamar e tornam-se celebridades borbulhantes.

Em outras palavras, no Twitter, toda e qualquer pessoa pode ser importante influenciadora

da cultura globalizada. Se, para uns, pode ser assustador ou desnecessário saber que é

possível  acompanhar tudo que seus seguidos e seguidores estão pensando, fazendo,

vivendo,  construindo  e  narrando  o  tempo  todo,  é  justamente  esse  saber  coletivo  e

imediato  a  fonte  de  sedução  para  a  maioria.  Especialmente  considerando  que  todas

essas interações, narrativas e participação em SRS compreendem uma economia social ,

onde circulam capitais vinculados ao convívio social e, portanto, elemento de valorização

social.

Todos queremos ser notados, conhecidos e ter uma reputação positiva na cibercultura e,

para  isso, são  construídas  estratégias  de  interação,  permanência  e  articulação  nos

espaços sociais dos quais se é parte. A dimensão da educação envolve esses elementos,

relacionando-os aos elementos da natureza docente e pedagógica.

Esta pesquisa,  portanto,  discutiu  e  analisou estratégias  de visibilidade construídas no

Twitter, por professores, no contexto das redes sociais na internet como espaço de ação

docente  e  de  circulação  de  capitais  sociais.  Durante  a  construção  do  texto  final  da

pesquisa, foi possível perceber que se atingiu o objetivo geral, o qual se alvitrou a analisar

as estratégias e as ações docentes utilizadas por professores brasileiros no Twitter, para a

identificação da visibilidade forjada na rede.

A ideia central  era a de que, através da observação das vivências de professores no

Twitter  e  da  análise  dos  tweets  selecionados  no  primeiro  semestre  de  2014,  fosse

possível  compreender  quais  estratégias  e  ações  docentes  os  professores  tuiteiros

constroem para alcançar visibilidade no Twitter. Para que esse ponto fosse discutido, foi

necessário acompanhar e considerar as interações dos sujeitos investigados no Twitter,

no intuito de analisar os tipos de capital social que ali circulam. Foram identificados quatro

tipos  de  capital  predominantes:  reputação,  autoridade,  popularidade  e  visibilidade, e

discutido o conceito deste último a partir das relações com as redes sociais digitais.
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Discutir o conceito de visibilidade a partir da relação com as redes digitais auxiliou na

compreensão teórica do objeto e, portanto, foi necessário tanto compreender as redes

sociais antes do advento da internet e no contexto da cibercultura, quanto a discussão da

visibilidade nestes contextos. Esse fortalecimento teórico permitiu a ida ao campo, com o

olhar  apurado  para  o  que  seria  coletado  e  analisado  das  interações  dos  sujeitos  no

Twitter.

Os sujeitos foram observados durante cinco meses e mais de trinta mil tweets foram lidos.

Para  efeito  de  análise,  foram  selecionados  cerca  de  oito  mil  tweets  que  foram

categorizados  de  acordo  com  a  matriz  de  análise  que  sistematizou,  representou  a

contextualização do que a comunicação textual, a partir da análise dos tweets, representa

neste trabalho. Os tweets foram indicadores das ações dos professores tuiteiros na rede

e, portanto, são carregados de significados.

No  intuito  de  entender  as  dimensões  da  docência,  foi  necessário  compreender  as

apropriações do Twitter pelos usuários em geral e, mais especificamente pelos professores.

A taxionomia  de  Zago  (2008)  –  que  aponta  cinco  tipos  de  apropriações  do  Twitter:  1.

Compartilhamento de informação; 2. Trocas e conversações; 3. Metapostagens; 4. Pessoal;

e 5. Ação coletiva – foi utilizada à luz dos estudos sobre capital social. A essa tipologia, foi

acrescentada a apropriação para atividade docente, como o tipo que tem a finalidade de

promover  a  relação  ensino-aprendizagem,  ação  basilar  da  docência.  As  formas  de

apropriação do Twitter  pelos  professores  foram importantes  de  serem percebidas nesta

pesquisa, pois foi possível identificar as dimensões de capital social que circula e, deste

modo, entender os elementos da atuação docente no SRS.

As estratégias de visibilidade e ações docentes forjadas pelos professores tuiteiros foram

identificadas e analisadas à luz  da  discussão do capital  social,  a  partir  do  roteiro  de

observação  e  da  matriz  de  análise  supracitada.  Esses  instrumentos  possibilitaram

desenhar o percurso de observação, coleta e análise, identificando e caracterizando as

performances dos sujeitos no Twitter  e analisando a atuação dos professores,  corpus

desta tese, frente a essas performances. Esta análise considerou, portanto, o conteúdo

dos tweets, haja vista que são eles os responsáveis por mobilizar as relações sociais e as

interações no Twitter, ou seja, o que é produzido socialmente nas redes como valor é

resultado das interações e ações dos atores sociais.
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Alcançar os objetivos propostos, neste sentido, significa que tanto a construção teórica

quanto  a  imersão  no  campo  foram  realizadas  com  base  em  um  viés  único  e

contextualizado. As duas dimensões se completaram e auxiliaram a responder à questão

geral de pesquisa: Quais estratégias e ações docentes os professores tuiteiros constroem

para alcançar visibilidade no Twitter?

A partir da análise dos tweets da dimensão da docência, foram identificados quatro blocos

que contêm ações docentes específicas no Twitter:  Produção de conteúdos; Dimensão

didática; Compartilhamento e divulgação; Opinião e problematização. Considerando que

todos os  sujeitos  desta  pesquisa  lançam mão dessas ações em uma  public  timeline,

entendo que eles desejam, de alguma forma, dar visibilidade às suas ações. Todas essas

ações, levando em conta a estrutura e arquitetura do Twitter, estão relacionadas a valores

associados às conexões que os sujeitos estabelecem e ao que se deseja alcançar, atingir,

acumular a partir dessas conexões. Embora tenha uma natureza social, diversos tipos de

capitais circulam no Twitter. O foco no capital social atende tanto à especificidade do SRS

quanto  à  base  das  relações  predominantes,  contudo,  a  valorização  em  suas  muitas

vertentes é claramente perseguida no Twitter.

Entendo que a valorização social, como patamar a ser atingido por meio das estratégias

de visibilidade, não se encerra em si, pois a visibilidade que possibilita essa valorização

pode  implicar  valorizações  de  outras  naturezas,  tão  importantes  quanto.  Este  estudo

conclui  que o reconhecimento social,  a valorização social  na dimensão profissional,  o

reconhecimento  da autoridade docente  possibilitam outros  tipos  de valorização, como

financeira, por exemplo. Um professor mais visível, que possui muitos seguidores, é mais

citado,  recomendado, e  essa  visibilidade  faz  com  que  ele  seja,  por  exemplo,  mais

presente em eventos acadêmicos, convidado para falar sobre as temáticas em veículos

midiáticos, o que pode ocasionar maiores convites para contratação, por exemplo. Tudo

isso pode implicar um aumento dos honorários desse profissional, resultando em retorno

financeiro.

A atuação dos professores no Twitter,  portanto,  não é neutra e isenta de estratégias.

Neste sentido, ao identificar e analisar as estratégias que os professores utilizam para

construir visibilidade no Twitter, foram destacadas sete delas mais recorrentes: publicizar

privacidades, monitoramento do perfil, recomendação de outros usuários, participação de

movimentos tipo #FollowFriday, retuitar mensagens, utilizar  hashtags  e fazer menção a
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outros usuários. Todas essas estratégias, como já visto, resultam em maior visibilidade e

popularidade no Twitter. Sujeitos mais populares e visíveis têm, assim, maior possibilidade

de sucesso profissional.

As  estratégias  que  o  grupo  de  professores  pesquisado  utilizam  estão  associadas  à

compreensão de apareSer, de Dall Bello (2009; 2011), um acúmulo de reflexões sobre a

construção e promoção de identidades em espaços de alta visibilidade no contexto da

cibercultura.  Ou  seja,  para  ser  alguém de  forma  reconhecida,  é  necessário  estar  na

internet, efetivamente. Construir e adquirir  visibilidade na rede, portanto, é objetivo de

todo sujeito que decide experienciar viver em rede, especialmente nos  sites de redes

sociais.

Deste modo, a visibilidade é investimento, custo e valor acumulado que associa tantos

outros valores para os sujeitos em seus agregados sociais. Portanto, a pesquisa permite

concluir  também  que  a  visibilidade  é  um  valor  perseguido  no  contexto  cultural  por

profissionais de todas as áreas e, na dimensão docente, isso não é diferente.

Por  tratar  de  uma  pesquisa  qualitativa,  descritiva  e  analítica,  não  há  a  intenção  de

determinar  conceitos  rígidos  e  quantitativos.  A perspectiva  metodológica  dá  conta  de

entender os significados e características situacionais por um grupo específico. Todas as

análises das estratégias de visibilidade e ações docentes feitas neste trabalho não têm o

objetivo  de generalizar  nem criar  um padrão de uso do Twitter  por  professores.  Elas

retrataram um grupo de amostra e suas interações em um período limitado pela pesquisa.

Neste processo, algumas questões limitam a investigação, como lidar com as variáveis de

tempo; as possibilidades práticas de análise dos tweets, um texto que é editável e que

pode  ser  excluído;  os  riscos  decorrentes  da  escolha  do  Twitter,  um SRS que  muda

diariamente e sofreu muitas alterações e mudanças durante os quatro anos de pesquisa.

Todos  esses  riscos  foram  pensados  e, obviamente, transformaram  o  curso  da

investigação.  Acredito,  entretanto,  que  essa  temática  e  esse  objeto,  principalmente  a

discussão e sistematização em torno deles, apresentem importantes contribuições, pois

vêm perceber as potencialidades de interação social em sites de redes sociais e o que se

pode acumular nessa vivência online, desmitificando-os. Contudo, o estudo institui-se em

uma experiência em campo ainda pouco explorado no âmbito da pesquisa em educação e
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tecnologia da informação e comunicação: o da visibilidade mediada em  sites de redes

sociais.

A tese defendida, deste modo, é a de que a visibilidade no Twitter é um capital social

forjado por meio das estratégias que os sujeitos instituem no SRS. Ser visível na rede

indica uma valorização social preponderante na cibercultura. No caso de docentes, esse

valor tem uma importância singular,  considerando que as ações que eles realizam no

Twitter  são  potencialmente  visíveis  e,  portanto,  configuram-se  ações  educativas  que

ecoam em suas esferas sociais.

Esta pesquisa compreende o entendimento da visibilidade como um capital perseguido na

cibercultura, em razão da busca pela valorização social que o sujeito deseja alcançar e as

ações docentes na dimensão que ultrapassar a dinâmica e o contexto escolar, portanto,

uma ação sociocultural, que se efetiva na interação social. O Twitter é, assim, um espaço

fecundo para que o professor faça a mediação das suas performances e de suas ações

docentes.

Assim, a investigação do objeto consistiu em uma tarefa de complexidade considerável,

visto que não há referências específicas sobre visibilidade mediada na perspectiva da

educação.  Deste  modo,  embora  se  tenha  procurado  esgotar,  ao  máximo,  as

possibilidades  de  análises  do  campo  de  pesquisa,  das  relações  entre  as  categorias

teóricas, ainda deve haver hiatos. Uns já pontuados, revistos. Outros, que os limites de

tempo e da pesquisadora não permitiram aprofundar. Assim, como todo estudo científico,

este trabalho não está findo, o que permite desdobramentos e maiores aprofundamentos.

As conclusões apresentadas resultam de uma análise, ou seja, de um ponto de vista e de

uma observação sistemática, específica, sobre as estratégias de visibilidade e as ações

docentes criadas no Twitter por um grupo de professores. Na verdade, um esforço para

preencher a lacuna entre a discussão teórica e os conceituais das experiências práticas

na área de Educação.

Esta pesquisa se constitui  também um ponto inicial  para que investigações futuras se

aprofundem na temática, levantando outros aspectos e ocasionando mais informações,

buscando ampliar os benefícios ao cenário acadêmico e à sociedade em geral.
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ANHEMBI MORUMBI

COMUNICAÇÃO
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Recomendando Comunidades Virtuais em
uma  Rede  Social  Buscando  Minimizar
Problemas  de  Comunicação  entre
Projetos d e Software.

Robson YtalloSilva  de Oliveira Silvio Romero de Lemos Meira 2008 UFPE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Práticas  Comunicacionais  e  Sociais  dos
Cosplayers  no  Brasil:  uma  análise  dos
processos  online  e  offline  através  do
Orkut.

Renata Freire Rocha Duarte Adriana da Rosa Amaral 2008 UTPI COMUNICAÇÃO

Redes sociais e educação: elementos de
design  a  partir  da  comunidade  de
software livre.

Patricia dos Santos Fisch Hilton José Silvade Azevedo 2008 UTFPR CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Jogos de (se) mostrar / dizer: o sujeito e
os  discursos  sobre a Língua Inglesa  na
rede social Orkut.

José Adjailson Uchoa
Fernandes

Deusa Maria de Souza Pinheiro
Passos

2008 USP LINGUÍSTICA

Os  blogs  corporativos  como  ferramenta
auxiliar no trabalho colaborativo

Alexandre Moura Ferreira Carlos Henrique Figueiredo Alves 2008 CEFET-RJ ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

Fugindo  da  banalidade:  o  uso  do  Orkut
como extensão da sala de aula.

Adriano Medeiros Costa Arnon Alberto Mascarenhas de
Andrade

2008 UFRN EDUCAÇÃO

Redes  sociais  na  internet:  as
comunidades  e  os  blogs  como
oportunidades  para  a  publicidade  e  o
marketing

Patricia Giannoccaro Von
Huelsen

Francisco Antônio Serralvo 2008 PUC-SP ADMINISTRAÇÃO

Aprendizagem  em  Rede:  novos  olhares
sobre o Orkut

Camila Lima Santana e
Santana

Lynn Rosalina Gama Alves 2008 UNEB EDUCAÇÃO

Imagens  de  narcisos  nas  prateleiras  do
Orkut.

Rogeria Eler Silva Alice Fátima Martins 2009 UFG ARTES

Identidade  e  Consumo  na  Internet:  um
estudo  exploratório  sobre  o  jovem  no
Orkut.

Raquel Silveira Scrivanov Leticia Moreira Casotti 2009 UFRJ ADMINISTRAÇÃO

Representações da velhice nos discursos
juvenis em comunidades do Orkut

Maria de Fátima Morais
Brandão

Rosa Maria Hessel Silveira 2009 UNIVERSIDADE
LUTERANA DO

BRASIL

EDUCAÇÃO

Orkut e aprendizagem colaborativa Marcela Soares Borges Luiz Dayse Martins Hora 2009 UFRJ EDUCAÇÃO

Orkut e Blog revista virtual: leituras sobre
o filme Beleza Americana nesses gêneros
digitais.

Luana Alves Luterman AgostinhoPotenciano de Souza 2009 UFG LETRAS E LINGUÍSTICA

As interações no Orkut: um espaço para a Janaína Ovídio de Carvalho Maria Teresa de Assunção Freitas 2009 UFJF EDUCAÇÃO
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produção  da  subjetividade  de
adolescentes?

Formação na área da saúde e web 2.0:
possibilidades  de  uso  pedagógico  dos
weblogs  e  do  Orkut  em  cursos  de
medicina.

Fabio Maia de Souza Miriam Struchiner 2009 UFRJ EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
SAÚDE

O  sujeito  tradutor  e  intérprete  na  rede
digital de socialização Orkut.

Fabiana Parpinelli Gonçalves
Fernandes

Maria Regina Momesso 2009 UNIVERSIDADE DE
FRANCA

LINGUÍSTICA

Comunidades  gays  do Orkut:  encontros,
confrontos  e  (re)construçãode
identidades.

Andrea Pereira dos Santos Suely Henrique de Aquino Gomes 2009 UFC COMUNICAÇÃO

Quem  sou  eu:  Autorrepresentações  de
travestis no Orkut.

Aline Soares Lima Rosana Horio Monteiro 2009 UFG ARTES

Participação e vigilância nos sites de rede
social: um estudo do Facebook.com.

Liliane da Costa Nascimento Fernanda Gloria Bruno 2009 UFRJ COMUNICAÇÃO

Websites pró-ana e mia: redes sociais e
suas transformações

Vanessa Alkmin Reis Potiguara Mendes da Silveira
Júnior

2009 UFJF COMUNICAÇÃO

Um  Arcabouço  para  Construção  de
Ecossistemas  de  Conhecimento  no
Suporte à Aprendizagem Organizacional:
Uma  Abordagem  Baseada  em
SistemasMulti-agentes,  Redes Sociais e
Web Semântica.

Robério José Rogério dos
Santos

Evandro de Barros Costa 2009 UFAL MODELAGEM
COMPUTACIONAL

Orkut:  O  Público,  o  Privado  e  o
Íntimonaera  das  Novas  Tecnologias  da
Informação.

Mariana Zanata Thibes Maria Helena Oliva Augusto 2009 USP SOCIOLOGIA

Por uma ética da informação: os desafios
de  uma nova sociabilidade  na  dinâmica
informacional do Orkut.

Marcos Antônio Alexandre
Bezerra

Eliany Alvarenga de Araújo 2009 UFPB CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO

Internet,  seriados  e  emissoras  de
televisão:  práticas  dos  portais  e  das
comunidades dos fãs.

Luciano Yoshio Matsuzaki. Marcelo Oliveira Coutinho de Lima 2009 CASPÉR LIBERO COMUNICAÇÃO

Análise  de  Redes  Sociais  em
Comunidades  Virtuais  Emergentes  de
Jogos  On-line  por  meio  de  Coleta  de
Dados Automatizada

Lia Carrari Rodrigues Pollyana Notargiacomo Mustaro 2009 UPM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Posto,logo  existo:   narrativas  de
identidade e vigilância distribuída na Web
2.0.

Leandro de Paula Santos José Carlos Souza Rodrigues 2009 PUC RJ COMUNICAÇÃO

Navegando  pelo  discurso  político- Juliana da Silveira Maria Celia Cortez Passetti 2009 UEM LETRAS
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eletrônico: mutações dos/nos enunciados
políticos na internet

Rádios Comunitárias 2.0: possibilidades e
limites de rede de redes.

João Paulo Carrera Malerba Raquel Paiva de Araujo Soares 2009 UFRJ COMUNICAÇÃO

Comunicação e construção de  perfis  de
consumo  e  identidades  na  internet:  a
marca Mary Jane.

Georgia MiroslauGalli Natal Adriana da Rosa Amaral 2009 UTP COMUNICAÇÃO

Um  Ambiente  para  Rede  Social  de
Notícias

Eduardo Rocha Monteiro Orivaldo de Lira Tavares 2009 UFES CIÊNCIAS DACOMPUTAÇÃO

SWEETS: um Sistema de Recomendação
de Especialistas Aplicado a Redes Sociais

Edeilson Mihomem da Silva Silvio Romero de Lemos Meira 2009 UFPE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Telecentros  comunitários  e  ciberespaço:
redes  de  interações  sociais  na
encruzilhada entre o local e o global.

DardoLourenço  Bornia Junior Cinara Lerrer Rosenfield 2009 UFRGS SOCIOLOGIA

Cibercultura  e  subjetividade:  uma
investigação  sobre  a  identidade  em
plataformas  virtuais  de
hiperespetacularização do eu

Cíntia Regina Dal Bello de
Araújo

Eugênio Rondini Trivinho 2009 PUC-SP COMUNICAÇÃO

A Metrópole  Virtual:  uma  alternativa  ao
conceito de comunidade virtual

Alan Delazeri Mocellim Carlos Eduardo Sell 2009 UFSC SOCIOLOGIA

Ubiproject: uma infra-estrutura para redes
sociais  de  projetos  compatível  com  o
protocolo oai-pmh.

José Ritomar Carneiro Torquato Ed Porto Bezerra 2009 UFPB INFORMÁTICA

A estruturação de comunidades  e redes
sociais em ambiente virtual.

Davi Marcos Machado Nelson Brissac peixoto 2009 PUC-SP MULTIDISCIPLINAR

Representações  Virtuais  da  Instituição
Escolar: um estudo de caso no Orkut.

Sonja Marques Rodrigues
Antiqueira

Carla Reis Longhi 2010 UNIVERSIDADE
PAULISTA

COMUNICAÇÃO

O  jovem,  o  Orkut  e  a  escola:  suas
relações.

Marta Calil Nascimento Ramos Mirian Paura Sabrosa Zippin
Grinspun

2010 UERJ EDUCAÇÃO

Escrita, interlocução e moderação em um
fórum online do orkut.

Marcela Lima Inês Signorini 2010 UEC LINGUÍSTICA

Nas  teias  do  orkut  –  construção  de
sexualidade e gênero entre jovens.

Maira Goncalves Baczinski Vera Helena Ferraz de Siqueira 2010 UFRJ EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
SAÚDE

Usabilidade das  interfaces  de aplicações
de mídias sociais para deficientes visuais:
Twitter e Orkut.

Luis Henrique Rauber Sandra Portella Montardo 2010 UNIVERSIDADE
FEEVALE

INTERDISCIPLINAR

Socializando  e  Aprendendo:  A
incorporação  da  rede  social  Orkut  ao
Ensino de Língua Inglesa

Helen de Oliveira Faria Júnia de Carvalho Fidélis Braga 2010 UFMG LINGUÍSTICA
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Discursos  sobre  menstruação  em
comunidades  do  Orkut:  gênero,  corpos
materialidades no ciberespaço.

Georgia Maria Ferro Benetti Joana Maria Pedro 2010 UFSC INTERDISCIPLINAR EM
CIÊNCIAS HUMANAS

Motivação  e  autonomia  no  ensino  e
aprendizagem  da  habilidade  da  escrita
em  inglês  como  língua  estrangeira:  os
gêneros  textuais  do  Orkut  e  as  suas
interfaces interacionais.

Francisco Ednardo Barroso
Duarte.

WalkyriaAlydia Grahl Passos
Magno e Silva.

2010 UFPA LETRAS

Uma  análise  empírica  sobre  interações
em redes sociais.

Fabrício Benevenuto de Souza Virgilio Augusto Fernandes Almeida 2010 UFMG CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Bilinguismo  para  surdos  mediado  por
diálogos no Orkut.

Dayse Grassi. Maria Ceres Pereira 2010 UEOP LETRAS

A imagem  fotográfica  em  redes  sociais
digitais:uma  análise  dos  álbuns
fotográficos do Orkut.

Daniela Costa Ribeiro Edson Dias Ferreira 2010 UEFS DESENHO, CULTURA E
INTERATIVIDADE

Os "avatares" do corpo rascunho: sobre a
formação  identitária  de  jovens
universitários na cibercultura.

Carolina Nascimento Jubé Alfredo Feres Neto 2010 UnB EDUCAÇÃO FÍSICA

Escrita  da  língua  de  sinais  em
comunidades  do  Orkut:  cultural  na
educação de surdos.

Carla Tatiana Zappe Márcia Lise Lunardi-Lazzarin 2010 UFSM EDUCAÇÃO

Interação  sala  de  aula  de  LE-
Ciberespaço:  entre  a  manutenção  e  a
reconstrução  de  práticas  discursivo-
identitárias no contexto educacional

Ângela Cristina Fiorani Diniz Branca Falabella Fabricio 2010 UFRJ LINGUÍSTICA

As  Trocas  Interpessoais  na  Internet:
Privacidade  e  Sociabilidade  na
Cibercultura.

Aline Maria Matos Rocha Linda Maria de Pontes Gondim 2010 UFC SOCIOLOGIA

Do  analógico  ao  Digital:  As
Transformações  na  Produção  dos
Instantâneos Fotográficos do Cotidiano.

Camila Leite de Araújo Silas José de Paula 2010 UFC COMUNICAÇÃO

Comunidades  de  prática  na
formaçãodocente:  aprendendo  a  usar
ferramenta da web 2.0

Vanessa Cristiane Rodrigues
Bohn

Vera Lucia Menezes de Oliveira e
Paiva

2010 UFMG LETRA

Descoberta  de  Conexões  Ocultas  em
Redes de Recomendações Usando Redes
Sociais Online

Rogério Queiroz Minhano Carlos Alberto Kamienski 2010 FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE

FEDERAL DO ABC

ENGENHARIA DA
INFORMAÇÃO
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Jornalismo  na  internet:  a  influência  das
redes sociais no processo de confecção
das notícias

Roberta Steganha Ana Sílvia Lopes Davi Médola 2010 UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO
DE MESQUITA FILHO

COMUNICAÇÃO

Análise  de  uma  experiência  de
aprendizagem  utilizando  o  Orkut  no
Instituto  Federal  Sul-rio-grandense-
Campus Passo Fundo.

Ricardo Santos Lokchin Adriano Canabarro Teixeira 2010 UPF EDUCAÇÃO

Mensurando  o  Valor  de  Membros  em
Redes Sociais Digitais.

Raony Mascarenhasde Araújo. Silvio Romero de Lemos Meira. 2010 UFPE CIÊNCIAS DACOMPUTAÇÃO

Um Modelo Computacional para Extração
Textual e Construção de Redes Sociais e
Complexas.

Patricia Freitas Braga Hernane Borges de Barros Pereira 2010 SENAI CIMATEC INTERDISCIPLINAR

Uma  ferramenta  para  coleta,  análise  e
visualização de projetos de software livre
usando redes sociais.

Marco Antonio Balieiro da Silva Cleidson Ronald Botelho de Souza 2010 UFP CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Funcionalidades  colaborativas  no
compartilhamento de  conteúdo  em redes
sociais na Web 2.0: Uma engenharia de
domínio  baseada  no  modelo  3C  de
colaboração.

Lucas Santos de Oliveira Marco Aurelio Gerosa 2010 USP CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Análise da comunicação verbal  em uma
rede social de formação de professores:
em foco a educação inclusiva.

Lidiane de Lemos Soares
Pereira

Anna Maria Canavarro Benite 2010 UFG EDUCAÇÃO

Tecnologias  em rede e a construção de
conhecimento:  uso das redes sociais  no
trabalho docente

Leandro Alves dos Santos Luís Carlos Petry 2010 PUC-SP INTERDISCIPLINAR

Cibercultura  e  blogosfera:  a  significação
dos blogs no jornalismo contemporâneo

Joyce da Silva Souza Eugênio Rondini Trivinho 2010 PUC-SP COMUNICAÇÃO

Compreensão  de  diferenças  culturais
para  identificar  pessoas  com  potenciais
interesses  comuns  em  Sites  de  Redes
Sociais

Gilberto Astolfi Junia Coutinho Anacleto 2010 UFSCAR CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

A teoria  de  redes  sociais  utilizada  para
avaliação  das  colaborações  em
ambientes virtuais de ensino a distância

Francisco Antonio
Gudembergde Almeida Moura

Itana Stiubiener 2010 UFABAC ENGENHARIA DA
INFORMAÇÃO

A  polícia  caiu  na  rede:  interações  e
representações mediadas pelo blog Diário
de  um  Policial  Militar  na  blogosfera
policial brasileira

Firmino Geraldo de Oliveira
Junior

Geane Carvalho Alzamora 2010 PUC-MG COMUNICAÇÃO

Comunidades  Virtuais  Baseadas  em Fernão Reges dos Santos Pollyana Notargiacomo Mustaro 2010 UPM ENGENHARIA ELÉTRICA
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Vídeo Digital:uma proposta  de conteúdo
adaptativo  pautada  em  redes  de
aprendizagem e agentes inteligentes.

Ciberativismo  no  consumo:  retaliação  e
vingança  em  comunidades  virtuais
antimarca.

Fabio ManoelFernandes de
Albuquerque

Carlo Gabriel Porto Bellini 2010 UFPB ADMINISTRAÇÃO

Uma  proposta  para  promover  a
Aprendizagem  nas  Disciplinas  de
Programação  utilizando-se  de  Redes
Sociais  Modeladas  por  Técnicas  de
Detecção de Plágio

Evandro Luquini Nizam Omar 2010 UPM ENGENHARIA ELÉTRICA

Estudo e Proposta de Ferramentas para
Comunicação  e  Expressão  em  Redes
Sociais Inclusivas Online

Elaine Cristina Saito Hayashi Maria Cecilia Calani Baranauskas 2010 UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE

CAMPINAS

CIÊNCIAS DACOMPUTAÇÃO

Redes  Sociais:  um  estudo  exploratório
sobre Blogs de Educação Ambiental

Edlaine Carvalho Botto Targino Maria de Los Dolores Jimenez
Peña

2010 UPM EDUCAÇÃO

A  construção  de  redes  sociais  no
processo  de  formação  docente
metaverso,  no  contexto  do  programa
Loyola.

Éderson Luiz Locatelli Eliane Schlemmer 2010 UNISINOS EDUCAÇÃO

Processo  de  tomada  de  decisão  no
ciberespaço:o papel das redes sociais no
jogo das escolhas individuais.

Dora Kaufman Rogério da Costa Santos 2010 PUC-SP COMUNICAÇÃO

Ações de aprendizagem empregadas pelo
Nativo-Digital  para  interagir  em  redes
hipermidiáticas  tendo  o  inglês  como
língua franca.

Cristina Maria Pescador Eliana Maria do Sacramento
Soares

2010 UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAXIAS

DO SUL

EDUCAÇÃO

Design  e  tecnologias  digitais:  facebook
como  ambientes  potencialmente
colaborativos

Claudio de Oliveira Gusmão Luisa Angélica Paraguai Donati 2010 ANHEMBI MORUMBI ARTES E DESIGN

Comunidades virtuais e físicas: pontes e
portas

Claudio de Oliveira Alves Juan Felipe Sánchez Mederos 2010 UFMT COMUNICAÇÃO

Jovens  e  Estratégias  Educativas  de
Apropriação  dos  Espaços  Urbano  e
Virtual.

Claudia Valente Cavalcante Maria Tereza Canezin Guimarães 2010 PUC-GO EDUCAÇÃO

Coleções  de  imagens  flutuantes:  álbuns
fotográficos digitais on-line.

Camila Lopes Garcia Norval Baitello Junior 2010 PUC-SP COMUNICAÇÃO

Modelos Semânticos para Redes Sociais. André Desessards Jardim Luiz Antônio Moro Palazzo 2010 UCPEL CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

A  Praça  Portugal  como  lugar:
negociações  de  sentidos  em  encontros

Ana Cesaltina Barbosa
Marques.

Inês Sílvia Vitorino Sampaio 2010 UFC CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
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presenciais e mediados pelo computador.

Uma  análise  da  utilização  das  redes
sociais em ambientes corporativos.

Alexandre Soares Afonso Alexandre Campos Silva 2010 PUC-SP INTERDISCIPLINAR

Um método para predição de ligações a
partir de mineração em textos e métricas
em redes sociais.

Alberto Messias da Costa
Souza

Carlos Henrique Quartucci Forster 2010 ITA COMPUTAÇÃO

Redes Sociais Dirigidas ao Contexto das
Coisas.

Marcio Luiz Coelho Cunha Hugo Fuks 2010 PUC-RJ ENGENHARIA DE SOFTWARE

A interação entre públicos e jornalistas no
blog  da  Gazetinha:  jornalistas  e  leitores
dialogam nos blogs.

Alexandre Torresani de Lara Claudia Irene de Quadros 2010 UNIVERSIDADE
TUIUTI DO PARANÁ

COMUNICAÇÃO

Tsunami Comunicacional: Navegando nas
ondas virtuais de uma celebridade.

Paula Magalhães Fideles Elen Cristina Geraldes 2010 UCB COMUNICAÇÃO

Legitimação  institucional  do  jornalismo
informativo  nas  mídias  sociais  digitais:
estratégias  emergentes  no  conteúdo  de
Zero Hora no Twitter.

Luciana Menezes Carvalho Eugenia Maria Mariano da Rocha
Barichello

2010 UFSM COMUNICAÇÃO

“Tweologism"  e  "tuiteiro":  criação  de
novas palavras no Twitter

Marta de Oliveira Silva Edson Rosa Francisco de Souza 2010 UFMS LINGÜÍSTICA, LETRAS E
ARTES

Recirculação jornalística no Twitter: filtro e
comentário  de  notícias  por  interagentes
como uma forma  de  potencialização  da
circulação

Gabriela da Silva Zago Alex Fernando Teixeira Primo 2011 UFRGS COMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO

TESES

TÍTULO AUTOR (A) ORIENTADOR (A) ANO INSTITUIÇÃO ÁREA

INTERFACES  MÓVEIS  DE
COMUNICAÇÃO  E  SUBJETIVIDADE
CONTEMPORÂNEA  de  ambientes  de
multiusuários  como  espaços  (virtuais)  a
espaços  (híbridos)  como  ambientes  de
multiusuários.

Adriana Araujo de Souza e Silva Paulo Roberto Gibaldi Vaz 2004 UFRJ COMUNICAÇÃO

Aprendizagem  e  construção  do
conhecimento nas redes digitais.

Samuel Bueno Pacheco Raquel Marques Villardi 2004 UFRJ EDUCAÇÃO

COMUNIDADES  EM  REDES
SOCIAIS:proposta  de  tipologia  baseada
no Fotolog.com.

Raquel da Cunha Recuero Alex Fernando Teixeira Primo 2006 UFRGS COMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO

O Show do Eu: Subjetividade dos gêneros
confessionais na Internet.

Maria Paula Sibilia Beatriz Jaguaribe de Mattos 2007 UFRJ COMUNICAÇÃO
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O  maravilhoso  país  do  Orkut:  ficção,
jogos e moral na rede.

Zadoque Alves da Fonseca
Filho.

Ângela Freire Prysthon 2007 UFPE COMUNICAÇÃO

A  DANÇA  DOS  REFERENTES  NO
ESPAÇO  VIRTUAL  DA  LINGUAGEM:
uma análise dos processos referenciais e
da organização tópica  nas  comunidades
do Orkut.

Thatiane Paiva de Miranda Mônica Magalhães Cavalcante 2007 UFC LINGUÍSTICA

Na Lan House, 'porque jogar sozinho não
tem  graça':  estudo  das  redes  sociais
juvenis on e offline.

Vanessa Andrade Pereira Gilberto Cardoso Alves Velho 2008 UFRJ ANTROPOLOGIA

Comunicação,  tecnologia  e
envelhecimento: significação da interação
na era da informação.

Adriano Pasqualotti Dante Augusto Couto Barone 2008 UFRGS INFORMÁTICA NA
EDUCAÇÃO

Do  internetês  ao  léxico  da  escrita  dos
jovens no orkut.

Tadeu Rossato Bisognin Maria José Bocorny Finatto 2008 UFRGS LINGUÍSTICA APLICADA

Redes sociais virtuais:  uma proposta de
escola expandida.

Claudia Coelho Hardagh de
Camargo

Maria Elizabeth Bianconcini
Trindade Morato Pinto de Almeida

2009 PUC-SP EDUCAÇÃO

Mesclas de gêneros no orkut: o caso do
scrap.

Vicente de Lima Neto Júlio César Rosa de Araújo 2009 UFC LINGUÍSTICA

Pornografia  Infanto-Juvenil  no  Orkut:
daomissãoà  criação  dos mecanismos de
regulação e controle social no Brasil entre
2006 e 2008.

Thiago Tavares Nunes de
Oliveira

José Antonio Gomes de Pinho 2009 UFBA MULTIDISCIPLINAR

SOS  laboratórios  de  genética"  -  A
construção discursiva da branquitude em
uma comunidade do site Orkut.

Thiago de Oliveira Garcia
Simões.

Luiz Paulo da Moita Lopes 2009 UFRJ LINGUÍSTICA
APLICADA

Orkut.com.escol@:  currículos  e
ciborguização juvenil

Shirlei Rezende Sales do Marlucy Alves Paraiso 2010 UFMG EDUCAÇÃO

Scraps  de  ódio  noOrkut:  cyberbullying,
contextos  e  ressonâncias  da  violência
virtual que atinge o professor.

Telma Brito Rocha Roberto Sidnei Alves Macedo 2010 UFBA EDUCAÇÃO

Professores  Conectados:  trabalho  e
educação nos espaços públicos em rede.

Suzana de Souza Gutierrez Carmen LúciaBezerra Machado 2010 UFRGS EDUCAÇÃO

Uma  análise  empírica  interações  em
redes sociais.

Fabrício Benevenuto de Souza Virgilio Augusto Fernandes Almeida 2010 UFMG CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Redes epistêmicas auto-organizáveis: um
modelo  conexionista  para  a
aprendizagem em redes sociais.

Celso Niskier Luis Alfredo Vidal de Carvalho 2010 UFRJ CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

As  Zonas  de  Colaboração- Hernani Dimantas Elizabeth Nicolau Saad Corrêa 2010 USP COMUNICAÇÃO
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METARECICLAGEM  –  Pesquisa-Ação
em Rede.

Café  em Rede:  Análise  da  Rede Social
Cafés  do  Brasil.  Uma  Abordagem
Comunicacional.

Heloíza Dias da Silva Wilson da Costa Bueno 2010 UNIV. METODISTA DE
SÃO PAULO

COMUNICAÇÃO

Antecedentes  e  dimensões  do
engajamento  dos  usuários  de  redes
sociais: um estudo com o Facebook.

Bruno Brito Pereira de Souza Marlusa Gosling 2012 UFMG ADMINISTRAÇÃO

APÊNDICE B: Estado da arte do conhecimento. Fonte: Própria. Janeiro de 201488

DISSERTAÇÕES

TÍTULO AUTOR (A) ORIENTADOR (A) ANO INSTITUIÇÃO ÁREA

Avaliação  da  qualidade  de  conferências
científicas através da visibilidade na web

Adriana Jouris José Palazzo Moreira de Oliveira 2011 UFRGS COMPUTAÇÃO

Vídeos  confessionais  do  youtube:
abordagem de um dispositivo biopolítico

Marcus Guilherme Pinto de
Faria Valadares

André Guimarães Brasil 2011 PUC-MG COMUNICAÇÃO SOCIAL

O fenômeno do Twitter no Brasil: análise
da relação entre a absorção cognitiva e a
intenção  de  uso  de  seus  usuários  no
nordeste brasileiro.

Sylvio Norton Gonzalez de
Moura Júnior

Francisco Correira de Oliveira 2011 UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS

Microespaço: comunicação e produção de
conhecimento no ciberespaço

Caio Roberto Balieiro Silva Lúcia Isaltina Clemente Leão 2011 PUC-SP COMUNICAÇÃO E
SEMIÓTICA

Posicionamento das empresas de higiene
pessoal,  perfumaria  e  cosméticos  frente
às mídias sociais.

Carlei Nunes Dellinghausen Jane Iara Pereira da Costa 2011 UESC ADMINISTRAÇÃO

Informação em excesso:  a normose e a
percepção de nativos e imigrantes digitais
no twitter

Carla Cardoso Silva Carlos Henrique Medeiros de
Souza

2011 UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO

NORTE
FLUMINENSE

COGNIÇÃO E LINGUAGEM

A  utilização  de  microblogs  como
instrumento  de  comunicação  por
organizações  varejistas:  uma  análise  do
Twitter.

Márcio Roberto Souza Carneiro Claudia Buhamra Abreu Romero 2011 UFC ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLADORIA

88Na tabela 2, as pesquisas que atendem ao filtro do Twitter estão identificadas de azul,  as que tratam da visibilidade, de laranja e as que associam as duas
categorias, de vermelho
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Recirculação jornalística no Twitter: filtro e
comentário  de  notícias  por  interagentes
como  uma  forma  de  potencialização  da
circulação.

Gabriela da Silva Zago Alex Fernando Teixeira Primo 2011 UFRGS COMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO

Um framework de elaboração de persona
empresa para suporte na análise de valor
de negócio na aplicação em sistemas de
redes sociais.

Carlos Lenine de Oliveira
Nóbrega

Maria Elisabeth Sucupira Furtado 2011 UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA

INFORMÁTICA APLICADA

A construção do enunciado jornalístico no
Twitter.

Mabe Oliveira Teixeira Raquel da Cunha Recuero 2011 UCPEL LETRAS

Mídias  sociais  nas  campanhas  políticas:
análise  das  estratégias  de  comunicação
utilizadas  nas  mídias  sociais  Facebook,
Orkut  e  Twitter  pelas  campanhas
presidenciais  de  2010  dos  candidatos
Dilma Rousseff, José serra e Marina Silva

Carolina Gonzalez Colombo
Arnold Martini

Rogério da Costa Santos 2011 PUC-SP COMUNICAÇÃO E
SEMIÓTICA

O  twitter  como  instrumento  auxiliar  de
interatividade na tv aberta uma aplicação
no programa Central da Copa

Ilana Tereza Novello Siqueira Paulo César de Mendonça Motta 2011 PUC-RJ ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS

Citação e atribuição de autoria no Twitter:
um  estudo  com  base  na  literatura  no
microblog.

Raquel Graciele Camargo Rogério Barbosa da Silva 2011 CEFET-MG ESTUDOS DE LINGUAGENS

Não  contavam  com  a  nossa  astúcia:
apropriações em Sites de Redes Sociais e
suas  relações  com  a  cidade,  o  caso
buracosfortaleza no twitter

Antônio Cesar da Silva Cataria Tereza Farias de Oliveira 2011 UFC COMUNICAÇÃO

#TWINTERA!:um modelo de combinação
social usando microblogging

Samantha Dolabela Pereira
Vrlab

Claudia Lage Rebello da Motta 2011 UFRJ INFORMÁTICA

Uma análise  de  fatores  que  influenciam
interações entre usuários do Twitter

Giovanni Ventorim Comarela Virgílio Augusto Fernandes
Almeida

2011 UFMG CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Visibilidade web de universidades Augusto Klinger José Palazzo Moreira de Oliveira 2012 UFRGS COMPUTAÇÃO

Visibilidade  e  autoridade  na  blogosfera:
uma investigação  sobre  mecanismos  de
posicionamento  de  weblogs  com  estudo
de  casos  na  blogosfera  corporativa
brasileira

Alberto Marques Silva Marcos Silva Palacios 2012 UFBA COMUNICAÇÃO E CULTURA
CONTEMPORÂNEA

Twiter  rosa:  um  estudo  sobre  as
comunicadoras brasileiras.

Janaira Dantas da Silva Franca Ducilia Helena Schroeder Buitoni 2012 FACULDADE
CÁSPER LÍBERO

COMUNICAÇÃO

O duplo papel do leitor no twitter de perfil
literário  de Clarice Lispector:  a  alusão e

Valdiclea Souza Vânia Lúcia Menezes Torga 2012 UESC LINGUAGENS E
REPRESENTAÇÕES
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as instâncias de produção e de recepção
no ciberespaço.

O  uso  do  twitter  nas  eleições
presidenciais no Brasil em 2010.

Marcos Francisco Soares
Ferreira

Jussara Ayres Bourguignon 2012 UEPG CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

A  comunicação  pública  como  processo
para o exercício da cidadania a partir das
mídias  sociais  estudo  de  caso:  twitter
Marconi Perillo.

Eva Márcia Arantes Ostrosky
Ribeiro

Tiago Mainieri de Oliveira 2012 UFG COMUNICAÇÃO

Jornalismo online: a construção da notícia
a partir do twitter no caso da falsa morte
de Amin Khader.

Rafael Kondlatsch Maximiliano Martin Vicente 2012 UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO
DE MESQUITA FILHO

COMUNICAÇÃO

A  linguagem  no  twitter:  um  enfoque
sistêmico-funcional.

Marcela da Silva Amaral Anna Elisabeth Balocco 2012 UFRJ LETRAS

O  discurso  que  ecoa  nas  redes:  a
vocalização de sujeitos na web a partir do
caso Voz da Comunidade.

Flávia Valerio Lopes Wendencley Alves Santos 2012 UFJF COMUNICAÇÃO

O perfil fake como um gênero do Twitter. Leila Rachel Barbosa Alexandre Francisco Alves Filho 2012 UFPI LETRAS

@Estadao nas eleições presidenciais  de
2010: apropriações jornalísticas do twitter.

Camila Tereza Pereira Turtelli José Amálio de Branco Pinheiro 2012 PUC-SP COMUNICAÇÃO E
SEMIÓTICA

Apropriações do twitter pelo jornalismo de
moda no Brasil.

Ana Marta Moreira Flores Raquel Ritter Longhi 2012 UFSC JORNALISMO

Candidatos no Twitter. Um olhar sobre a
performance e as interações de Dilma e
Serra  durante  a  campanha  eleitoral  de
2010.

Danny Marchesi de Almeida Vera Regina Veiga Franca 2012 UFMG COMUNICAÇÃO SOCIAL

Uma  abordagem  baseada  em  fluxo  de
filtros  para  o  reconhecimento  de
entidades em mensagens do twitter.

Diego Marinho de Oliveira Alberto Henrique Frade Laender 2012 UFMG CIẼNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Com a boca no Twitter:  a cocriação e a
colaboração  impactando  no  sucesso  do
marketing boca a boca on-line.

Aldomar Nascimento Junior Bruno Felix Von Borell de Araújo 2012 INSTITUTO
CAPIXABA DE

PESQ.EM
CONT.ECON.E

FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS

Análise  das  mensagens  postadas  por
Marina  Silva  e  pelo  Partido  Verde  no
Twitter nas eleições de 2010

Karol Natasha Lourenço
Castanheira

Maximiliano Martin Vicente 2012 UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO
DE MESQUITA FILHO

COMUNICAÇÃO

A complexidade e o capital social no perfil
da  Fundação  Amazonas  Sustentável
(FAS) no twitter.

Jonas da Silva Gomes Junior Denize Piccolotto Carvalho Levy 2012 UFAM CIẼNCIAS DA
COMUNICAÇÃO
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Valores  comportamentais  na  preferência
de uso das redes sociais.

Lorena Magalhães Freire da
Silva

Emílio José Monteiro Arruda Filho 2012 UFAM ADMINISTRAÇÃO

Detecção de influência no Twitter baseada
em sentimento.

Carolina Andrade Silva Bigonha Mirella Moura Moro 2012 UFMG CIẼNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Relacionamento e comunicação na era da
informação: um estudo sobre as relações
no Twitter.

Sérgio Rodrigo da Silva Ferreira Agnaldo Garcia 2012 UFES PSICOLOGIA

Visibilidade  e  poder:  um  estudo  sobre
textos nas contas do twitter  da UFS, da
UFRJ e da USP.

Rita de Cássia Silva Santos Lilian Cristina Monteiro Franca 2012 UFS LETRAS

Eleições  presidenciais  em  2010  no
Twitter:  análise  do  processo  discursivo
dos  candidatos  Dilma  Rousseff  e  José
Serra.

Mariana Silva Alves Hugo Mari 2012 PUC-MG LETRAS

Capital  social  e  os  aspectos
comunicacionais  entre  organizações  e
pessoas na ferramenta Twitter.

Maria Alessandra Calheira
Sento Sé Passos

José Carlos Ribeiro Santos 2012 UFBA COMUNICAÇÃO E CULTURA
CONTEMPORÂNEA

Apropriações  institucionais  do  Twitter:
uma  análise  sociorretórica  dos  perfis
institucionais de IES piauienses.

Bruno Diego de Resende
Castro

Francisco Alves Filho 2012 UFPI LETRAS

Twitter  e  Ciberativismo:  o  movimento
social  da  hashtag  #FORAMICARLA Em
Natal-RN.

Raquel Souza da Silva Eliane Tânia Martins de Freitas 2012 UFRN ANTROPOLOGIA SOCIAL

Sociedade do tagarelar: as vozes (mudas)
da divulgação científica no Twitter.

Olívia Ferreira do Couto Cristiane Pereira Dias 2012 UNICAMP DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E
CULTURAL

Olho por  olho,  dente  por  dente  em 140
caracteres:  comportamento  de  retaliação
por usuários de serviço público no twitter.

Pablo Ramon de Lima Pinheiro Guilherme Ataíde Dias 2012 UFPB ADMINISTRAÇÃO

Discursos políticos no Twitter nas eleições
2010  para  Presidência  da  República  no
Brasil.

Cleonilton da Silva Souza Mary Garcia Castro 2012 UCSAL POLÍTICAS SOCIAIS E
CIDADANIA

Modalizadores  epistêmicos  e  deônticos
em  campanhas  publicitárias  e  em
postagens do Twitter.

Edineia Lavandoski Ana Cristina Jaeger Hintze 2012 UEM LETRAS

Eu,  marca:  a  construção  da  identidade
virtual e a narrativa instantânea dos 140
caracteres.

Mariana de Paiva Araújo Goiamérico Felício Carneiro dos
Santos

2012 UFG COMUNICAÇÃO

Efetividade do uso de uma celebridade no
twitter no setor de telefonia móvel.

Rafael Marchesi Camanho Edmilson Alves de Moraes 2012 CENTRO
UNIVESITÁRIO DA

FEI

ADMINISTRAÇÃO
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Dinâmicas  de  visibilidade  e  Sites  de
Redes  Sociais:  novas  possibilidades
democráticas?

Nina Fernandes dos Santos Othon Fernando Jambeiro Barbosa 2013 UFBA COMUNICAÇÃO E CULTURA
CONTEMPORÂNEA

TESES

TÍTULO AUTOR (A) ORIENTADOR (A) ANO INSTITUIÇÃO ÁREA

A  vulnerabilidade  no  esporte  e  a
exposição  às  novas  mídias:  um  estudo
sobre o twitter.

Flávio Rebustini Afonso Antônio Machado 2012 UNIVERSIDADE
EST.PAULISTA JÚLIO
DE MESQUITA FILHO

DESENVOLVIMENTO
HUMANO E TECNOLOGIAS
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ANEXO A – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @Prof_Adail



247

ANEXO B – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @Prof_Jubilut
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ANEXO C – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @idegasperi
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ANEXO D – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @MissMoura



250

ANEXO E – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @prof_erival
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ANEXO F – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @ENEMmateusprado
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ANEXO G – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @professormazza
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ANEXO H – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @madeiradez
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ANEXO I – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @profmarcoant
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ANEXO J – RELATÓRIO DO TWEETREACH DE @samadeu


