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Resumo 

 

As interações sociais que caracterizam a maioria dos processos em ambientes digitais 

compartilham algumas especificidades, principalmente uma alteração na auto-percepção dos 

participantes, um sentido de transparência do meio e uma sensação de afastamento no tempo 

e/ou no espaço a partir da realidade reproduzida ou simulada. Neste sentido, este trabalho opta 

por problematizar inicialmente a natureza da presença social em ambientes online – que 

indica a “sensação de estar junto com outro”, identificando quais as características sociais 

expansíveis aos sites de redes sociais sugerem presença social e consequentemente, como os 

usuários destes ambientes localizam-se/percebem "a si mesmo" e "outros" em interações 

mediadas. Problematizamos as acepções de presença -  e suas variações conceituais existentes 

na literatura  - a partir das experiências interacionais com uso da internet. Através de uma 

abordagem sociológica da copresença, nos interessou, a possibilidade de construir e 

compartilhar uma base teórica através do processo de interação social em ambientes 

mediados, que acolhesse este sentido como um fator determinante para este tipo de 

experiência. Optamos pelo desenvolvimento de uma pesquisa fundamental, que buscou 

adicionar contribuições de novos saberes e novas abordagens no campo da Presença. Quanto à 

natureza da pesquisa, esta dissertação caracteriza-se como uma investigação básica, do tipo 

exploratória e aplicação de um modelo de análise utilizando a base metodológica proposta por 

Biocca e Harms (2002) para avaliar as medidas da presença social no Facebook. 
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Abstract 

 
Social interactions that characterize most of the processes in digital environments share some 
specifics, especially a change in self-perception of the participants, a sense of transparency in 
the middle and a sense of remoteness in time and / or space from the reality reproduced or 
simulated. In this sense, this paper chooses to initially discuss the nature of social presence in 
online environments - which indicates the "feeling of being together with others", identifying 
social characteristics expandable to social networking sites suggest social presence and 
consequently, how users these environments localized "yourself" and "others" in mediated 
interactions. We problematized the meanings of presence - and its variations existing 
conceptual literature - from the interactional experiences with internet use. Through a 
sociological approach of co-presence, the interest, the ability to build and share a theoretical 
basis through the process of social interaction in mediated environments that welcoming this 
sense as a determining factor for this type of experience. We opted for the development of 
fundamental research, which sought to add contributions to new knowledge and new 
approaches in the field of presence. The nature of the research, this thesis is characterized as 
basic research, exploratory type and application of an analytical model using the 
methodological basis proposed by Biocca and Harms (2002) to assess measures of social 
presence on Facebook. 
 
 
 

Key Words: Social Interaction, Presence, Social Presence, Communication. 
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Introdução 

  

 O contexto da cibercultura vem promovendo a utilização do meio digital como locus 

de diversas investigações científicas associadas ao campo da Presença e a relevância do 

desenvolvimento dessa dissertação localiza-se na necessidade de ampliar proposições teóricas 

sobre as formas de interação mediada, a partir dos impactos sócio-comunicacionais das 

tecnologias digitais na contemporaneidade. Entendemos assim, que o desenvolvimento dos 

meios técnicos de comunicação transformam a natureza e o sentido de presença, 

representando uma força predominantemente importante para a analítica das experiências 

sociais na atualidade. 

 Tecnologias emergentes, incluindo as associadas à idéia de realidade virtual, 

simulações de experiências através de games, vídeo-conferências, webchats, dentre outras, 

são desenvolvidas fornecendo – em determinados planos interacionais – uma ilusão de que a 

experiência mediada1 não é mediada, ainda que esse estado ilusório projetado não seja 

evidente e perceptível muitas vezes para o próprio usuário. Embora distintas, essas 

tecnologias oferecem tipos também distintos de experiências mediadas que sugerem 

"naturalidade", "imediatismo", "realidade", “estar junto com outro”, criando a partir da 

mediação tecnológica uma forte sensação de copresença.  

 Nessa dissertação, desenvolvemos reproposições para acolher as acepções de presença -  

e suas variações conceituais  - a partir das experiências interacionais com uso da internet. Para 

esse percurso, algumas questões hipotéticas são problematizadas neste trabalho e foram 

elaboradas como questões de ordem, e obviamente, de pesquisa: 

1) A sensação de presença no meio/media precede e determina  as práticas 
interacionais estabelecidas em ambientes mediados e a literatura não tem valorizado 
essa abordagem; 

2) O sentido de presença social, ou o "estar junto com outro em um ambiente 
mediado" não está vinculado exclusivamente aos ambientes imersivos. Sites de redes 
sociais podem oferecer ou desenvolver senso de presença social, a partir da 
combinação de características dos meios e características do sujeito. 

3) É possível admitir duas dimensões da presença em ambientes mediados: a primeira, 
vinculando-se a um sentido de forma extensiva/projeção do corpo e mente situados, e 
uma outra, que inaugura a perspectiva de uma presença residual/persistente, 

                                                
1 Experiência mediada apresenta-se como aquela estabelecida através de tecnologia digital 
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localmente distribuída - que permanece, habita e circula entre dados, sites, blogs, 
games e etc simultaneamente. 

 Neste sentido, através de uma abordagem sociológica da copresença, nos interessou 

entretanto, a possibilidade de construir e compartilhar uma base teórica através do processo de 

interação em ambientes mediados que acolhesse este sentido como um fator determinante 

para este tipo de experiência. 

 Como uma experiência dos usuários de ambientes virtuais, a sensação de “estar lá” - e 

mais especificamente nesse trabalho, a sensação de “estar junto com outro” - não está 

intrinsecamente associada apenas a algum tipo específico de tecnologia. Por se tratar de um 

campo interdisciplinar, influenciado por características dos meios e características do usuário, 

esse trabalho opta por problematizar a natureza e o papel da presença social, identificando 

quais as características sociais expansíveis ao meio sugerem um sentido de ajuntamento, de 

encontro e, consequentemente, como os usuários localizam/percebem "a si mesmo" e "outros" 

em interações mediadas. A natureza relaciona-se à genealogia da experiência, ou seja, de que 

forma se constitui, se origina a sensação de presença social em ambientes mediados. O papel 

vincula-se à sua atribuição e função genealógica e, nesse sentido, contribui para avaliar se a 

presença social, ao que se propõe efetivamente, corresponde à sua função genealógica. 

 Adicionalmente, uma série de outras questões maiores associadas ao campo da 

Presença, implicadas nas experiências contemporâneas envolvendo as tecnologias digitais, 

nos saltam aos olhos: Como se estrutura o sentido de copresença em ambientes mediados por 

tecnologia? Que sentidos humanos estão subscritos a tal fenômeno? Quais características 

sociais e características dos meios são determinantes para o sentido de presença social? 

Qual a relação entre o sentido de presença social e a experiência interacional em ambientes 

online?  

 Essa dissertação se divide, por fim, em três capítulos, que tratam de problemáticas 

complementares e que resultam na aplicação de uma base metodológica para avaliar as 

medidas da presença social em sites de redes sociais. O primeiro capítulo diz respeito a um 

esforço teórico bastante substancial, apresentando uma revisão bibliográfica sobre o campo da 

Presença, suas variações conceituais e uma estrutura significante mais ampla que contribua 

com reflexões de ordem ontológica.  

 No segundo momento, discutimos sobre ligações teórico-conceituais entre 

Comunicação, Presença e Interações Sociais - analisadas de maneira relacional sob as formas 

de interação mediada.   
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 Por fim, no terceiro e último capítulo, duas discussões sustentam a análise: uma 

primeira relacionada às dimensões da presença social em ambientes não-imersivos, e uma 

segunda discussão que propõe metodologicamente avaliar a aplicação do quadro conceitual 

sobre níveis e dimensões da presença social em sites de relacionamento online.  

 Metodologicamente, optamos pelo desenvolvimento de uma pesquisa fundamental, que 

buscou adicionar contribuições de novos saberes e novas abordagens no campo de 

investigação. Quanto à natureza da pesquisa, esta dissertação caracteriza-se como uma 

investigação básica; quanto aos objetivos, uma pesquisa do tipo exploratória; quanto aos 

procedimentos adotados, utilizaremos a aplicação de um modelo de análise com critérios 

previamente estabelecidos: como procedimento técnico exploratório de investigação 

científica, utilizamos a base metodológica proposta por Biocca e Harms (2002) para avaliar as 

medidas da presença social no Facebook. 

 A intenção ao desenvolver a pesquisa foi, portanto, reconhecer que à medida em que se 

desenvolvem discussões acerca da ideia de interação social em contextos de mediação 

tecnológica, os sentidos de presença, copresença, presença social, suas respectivas 

determinantes, dimensões e aspectos não podem ser tomados como automáticos – precisam 

ser reconhecidos como fenômenos e investigados criteriosamente.  

 Por que negar-lhe ao sentido de presença a grandeza de ser o laço social que nos 

mantém ligados às coisas da vida e do mundo, principalmente o seu aspecto determinante para 

as experiências e interações sociais em ambientes mediados por tecnologia? 
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Capítulo 1 

Por uma ontologia da Presença 

 

 Curioso pensar que o universo da ciência e as questões que envolvem o modo como 

experimentamos o mundo é constituído dentro dos limites do que consideramos o que é um 

mundo vivido. Difícil refletir sobre experiências mediadas por tecnologia, sentidos e índices 

de presença a partir de um lugar livre de conhecimento e livre de história. Mas todas as 

inquietações aqui apresentadas começam com o exame da sensação de se estar presente no 

mundo, das condições de se estar vivo e das relações que estabelecemos com a técnica na 

contemporaneidade. A associação liberal de possibilidades organizadas ao longo do tempo 

para descrever e qualificar tais experiências de presença está na raiz de toda problemática aqui 

apresentada. 

 O campo teórico associado à pesquisa sobre presença se desenvolveu, especialmente, a 

partir da década de 1990. Desde então, os pesquisadores cuidaram em desenvolver 

abordagens unidimensionais – nas quais a ideia de presença se apresenta como uma 

composição de estruturas cognitivas e comportamentais do sujeito (BIOCCA, 1997; 

LOMBARD et al, 2000; IJSSELSTEIJN e RIVA, 2003; SLATER e STEED, 2002) – e 

multidimensionais – entre estrutura cognitivas e comportamentais do sujeito combinadas aos 

atributos dos meios ou de uma determinada tecnologia (SCHUBERT, FRIEDMAN e 

REGENBRECHT, 2001; LESSITER, FREEMAN, KEOGH, e DAVIDOFF, 2001) – criando 

inclusive, definições contraditórias. Embora alguns autores tratem essa contradição como um 

aspecto sofisticado associado ao campo, o aporte teórico disponível acessado não estabelece 

uma identidade própria. Esta imprecisão implica em uma indeterminação quase natural, 

quando rastreamos o conceito. Para que possamos refletir sobre essa indeterminação, é 

necessário desenvolver um raciocínio que não está apenas em consonância com a definição 

por nós almejada - como a definição ideal, mas sim no fato de que esta polissemia possui 

raízes mais profundas que a aparente significação da língua e que podem apontar futuros 

desdobramentos. Um modo de problematizar esta múltipla significação é através de uma 

breve discussão a respeito da origem do termo, visualizando as acepções relacionadas. 

 A palavra presença, oriunda do latim præsentia, está associada ao "fato de estar 

presente", "estado ou comparecimento de alguém num lugar determinado", "existência ou 

existência de uma coisa em um dado lugar", "aspecto, conjunto fisionômico, semblante", 
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"talhe, figura", "modos, porte, ademanes", "juízo, opinião, parecer, voto"2.  A pesquisa a 

respeito da origem da expressão revela-se, desde seu surgimento, em meados do século XIII, a 

partir da representação de um objeto em um espaço. Não é à toa, por exemplo, que termos 

relacionados em um dicionário de etimologia são ser e apresentar – relação na qual o 

primeiro termo remete à tradição fenomenológica do ser no mundo, ou do estar-aí 

heideggeriano, já o segundo termo guarda relações mais profundas com o pensamento 

sociológico. Por enquanto, é interessante permanecermos apenas com a acepção fazer 

presente, trazer à frente, tornar presente, sem tentar resvalar em termos que também são de 

nosso interesse, mas que exigiriam uma discussão filosófica mais profunda.  

 Por outro lado, em um caminho oposto, através do imediato antônimo: a ideia de 

ausência – um significado associado também nos salta aos olhos de forma mais acentuada: 

rastro (como um índice, vestígio de presença). Neste sentido, para Fernanda Bruno (2012) um 

método interpretativo que toma o rastro, o resíduo, o negligenciável, como índice e via mestra 

para realidades complexas ou profundas na atualidade, deve interessar às ciências humanas e 

sociais, especialmente porque atualiza e renova o interesse: 

[...] das pegadas que deixamos nas redes de comunicação distribuída, 
especialmente na internet, onde toda ação deixa um rastro potencialmente 
recuperável, constituindo um vasto, dinâmico e polifônico arquivo das 
nossas ações, escolhas, interesses, hábitos, opiniões etc (BRUNO, 2012, 
p.684). 

Temos assim, que as tecnologias digitais inauguram diferentes tensões entre a ideia de 

tempo/espaço e ausência/presença implicando não apenas uma temporalidade do “aqui” e 

“agora”. A partir da experiência mediada por tecnologia que nos é oferecida atualmente, 

diluída no ordenamento da vida cotidiana, institui-se uma tensão adjacente: o "aqui" e o 

"além" e como consequência, põe em evidência a relação da presença humana através de 

marcas pessoais impressas nas ambiências digitais na contemporaneidade. Podemos inferir 

portanto, que toda presença é também um rastro quando a deslocamos da noção de sentido a 

partir da corporeidade e da subjetividade humanas e somando-se aqui a potência das 

tecnologias digitais, inauguramos um lugar da presença “entre a forma e a ausência de forma, 

um tempo entre a ação presente ou passada e o devir” (GORMLEY, 2012). 

É interessante, para esta dissertação, que tenhamos estas raízes, estes conceitos à mão. 

Dessa forma:  

                                                
2 Significados retirados do dicionário Michaelis http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues. Acessado em 30 de 
julho de 2013. 
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1) Presença: o vocábulo pode ser rastreado até a metade do século XIV como: "fato de 

estar presente". Encontramos o mesmo sentido no francês antigo presence, no século 

XII; também no latim præsentia: "um ser presente" - derivado de praesentem: presente 

(substantivo). Significando: "carregamento, comportamento, aspecto" (especialmente 

se causar impressão), datando de meados de 1570; o que possui "corpo incorpóreo, 

espiritual ou divino, sentido como se presente", datando de meados de 1660. Presença 

da mente (1660) é uma adaptação do francês présence d'esprit, oriundo do latim 

praesentia animi3.  

 

2) Presente (substantivo), data do século XII, “algo oferecido, presente (no sentido de 

gift)”, do francês antigo present: en present que significa “(oferecer) na presença 

de”; metter en present como “colocar na frente de, dar”. Do latim 

moderno inpraesent “face a face”; do latim re praesenti “na situação em 

questão”; praesens “estar lá”. Da noção de “trazer algo à presença de alguém”. O 

significado “este momento no tempo” (auxiliado por passado e futuro) é atestado 

como pertencente ao Século XIII4. 

 

3) Ser (substantivo): Século XIII, “condição, estado, circunstâncias; presença, fato de 

existir”. Início do Século XIV, “existência”. O sentido de “o que existe fisicamente, 

pessoa ou coisa” (por exemplo: ser humano) é do fim do Século XIV5. 

 

4) Apresentar (verbo): século XIII, "trazer à presença de; fazer travar relações sociais 

formais ou cerimoniais"; do francês antigo presenter;  do latim praesentare “pôr em 

                                                
3 Tradução livre: "mid-14c., "fact of being present," from O.Fr. presence (12c.), from L. præsentia "a being 
present," from praesentem (see present (n.)). Meaning "carriage, demeanor, aspect" (especially if impressive) is 
from 1570s; that of "divine, spiritual or incorporeal being felt as present" is from 1660s. Presence of mind 
(1660s) is a loan-translation of Fr. présence d'esprit, L. praesentia animi". Extraído do Dicionário Online de 
Etimologia: http://www.etymonline.com. Acesso em 30 de julho de 2013. 
4 Tradução livre: "c.1200, "thing offered, gift," from O.Fr. present, in phrases en present "(to offer) in the 
presence of," mettre en present "place before, give," from L.L. inpraesent "face to face," from L. in re 
praesenti "in the situation in question," from praesens "being there" (see present (adj.)), on the notion of 
"bringing something into someone's presence." Meaning "this point in time" (opposed to past and future) is 
attested from c.1300." Extraído do Dicionário Online de Etimologia: http://www.etymonline.com. Acesso em 30 
de julho de 2013. 
5 Tradução livre: "c.1300, "condition, state, circumstances; presence, fact of existing," early 14c., existence," 
from be (q.v.) + -ing. Sense of "that which physically exists, person or thing" (e.g. human being) is from late 
14c." Extraído do Dicionário Online de Etimologia: http://www.etymonline.com. Acesso em 30 de julho de 2013. 
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frente a, mostrar, exibir” (ver presente (adjetivo)). O significado “dar como presente 

(presentear) tem seu primeiro registro como de meados do século XIII6. 

 

5) Rastro (Substantivo): “trilha feita pela passagem de uma pessoa ou coisa”; de 

meados do Século XIII, do francês antigo trace, corruptela de tracier. O significado 

“vestígio” é do século XIV7.  
 

Podemos inferir a partir do contato com estes conceitos,  que existe a necessidade de 

uma abordagem  de caráter composicional, à medida que não apenas discursamos sobre 

contexto, mas também sobre sua relação entre sujeitos/objetos, compostos em uma situação. À 

frente, tal entendimento servirá de inspiração para um raciocínio apoiado não sobre aspectos 

da linguística, mas sim através de explicações sociológicas especialmente.  

 Em outras línguas ocidentais, como inglês e francês, a ideia de presença deriva da 

mesma raiz etimológica e possui o mesmo núcleo semântico, embora a visualização de 

nuances distintas seja uma tarefa complexa em línguas como o inglês – onde present como 

verbo possui significados muito diversos. Como dito acima, é possível perceber, portanto, 

uma acepção explicitamente vinculada a uma referência espacial - algo ou alguém em um 

determinado lugar -  o que implica diretamente, uma tensão a partir da ideia de espaço 

associada ao termo que subscreve a maioria das definições desenvolvidas ao longo do tempo.  

 Além da grande quantidade de referências conceituais encontradas na literatura a partir 

da década de 1990 (STEUER, 1994; LOMBARD e DITTON, 1997; NOWAK, 2001; 

LOMBARD e JONES, 2006), e de um esforço intenso e recorrente das pesquisas nos últimos 

vinte anos para empreender a adoção de um quadro comum no que diz respeito a uma 

conceituação fundamental, a relação do fenômeno, quando combinada a outras faculdades e 

discussões, em sua grande maioria de ordem abstrata – experiências ou fenômenos como 

atenção, empatia, consciência, envolvimento, apresentação, representação, entre outros – 

                                                
6 Tradução livre: "c.1300, "to bring into the presence of; introduce formally or ceremonially," from 
O.Fr. presenter, from L. praesentare "to place before, show, exhibit," from praesens (see present (adj.)). Meaning 
"to give as a gift" first recorded mid-13c. Related: Presented; presenting." Extraído do Dicionário Online de 
Etimologia: http://www.etymonline.com. Acesso em 30 de abril de 2013. 
7 Tradução livre: "Track made by passage of a person or thing," mid-13c., from O.Fr. trace, back-formation 
from tracier (see trace (v.)). Scientific sense of "indication of minute presence in some chemical compound" is 
from 1827. Traces "vestiges" is from c.1400" Extraído do Dicionário Online de Etimologia: 
http://www.etymonline.com. Acesso em 30 de julho de 2013. 
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resulta na interface com literaturas de outras áreas do conhecimento, o que complexifica ainda 

mais o desenvolvimento de parâmetros para uma definição fundamental, universal.  

Muitos são os desafios para esse mergulho no campo da Presença: a) a complexidade 

em se estabelecer os limites e as fronteiras entre as diversas áreas do conhecimento; b) o fato 

do campo possuir um caráter inter e multidisciplinar; c) este campo do saber ainda possuir 

muitos horizontes epistemológicos. 

Alguns destes desafios foram apresentados por pesquisadores de grande referência, 

como Matthew Lombard e Theresa Ditton: 

[a]pesar da centralidade e importância da presença, ela ainda não foi 
cuidadosamente explicada, operacionalizada, ou estudada. O trabalho que 
tem sido feito é fragmentário e sem sistematização, em parte porque as 
pessoas interessadas em presença são oriundas de vários campos acadêmicos 
(incluindo a comunicação, psicologia, ciência cognitiva, ciência da 
computação, engenharia, filosofia e artes)8 (LOMBARD e DITTON, s.p., 
1997). 

 Diante da obsessão dos autores em se definir uma identidade própria associada ao 

campo, ou da necessidade em estabelecer parâmetros epistemológicos para que tal tarefa fosse 

empreendida, verificamos que nas últimas décadas o esforço dos pesquisadores resultou em 

uma acirrada corrida à fragmentação da área, ainda que essa não tenha sido a intenção de 

muitas pesquisas. Como resultado, é importante destacar que, a despeito dessa fragmentação, 

o campo estabeleceu-se principalmente a partir da década de 1990, porque incitou novas 

discussões com a popularização das tecnologias telemáticas, mais especificamente da internet. 

Desde então, um grupo crescente de pesquisadores multidisciplinares, foca a atenção para a 

área da presença, no esforço de observar o que a provoca, como a experiência pode ser 

mensurada, e quais os efeitos sobre os usuários de media (IJSSELSTEIJN e RIVA, 2003). 

 Embora os estudos sobre presença tenham se desenvolvido essencialmente nas últimas 

décadas com foco nos meios telemáticos de Realidade Virtual (RV)9, é preciso destacar que 

existe uma discussão de cunho abstrato também voltada para questões epistemológicas que se 

localiza prioritariamente nas disciplinas da Filosofia e da Sociologia e que não têm sido, 

ultimamente, considerada enfaticamente para refletir sobre experiências, fenômenos e 

                                                
8 Tradução livre: "Despite the centrality and importance of presence, it has not yet been carefully explicated, 
operationalized, or studied. The work that has been done is fragmentary and unsystematic, in part because the 
people interested in presence come from many different academic fields (including communication, psychology, 
cognitive science, computer science, engineering, philosophy, and the arts)." 
9 Realidade Virtual (RV) é um mundo alternativo preenchido por imagens geradas por computador que 
respondem aos movimentos humanos (GREENBAUM, 1992). Tradução livre para: "Virtual reality is an 
alternative world filled whith computer-generated images that respond to human movements." 
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relações estabelecidas em contextos de mediação tecnológica. Os escritos de Martin 

Heiddeger em Ser e Tempo, a Fenomenologia da Percepção por Merleau Ponty, a 

Constituição da Sociedade de Anthony Giddens, os ensaios sobre comportamento face a face 

em Ritual de Interação e os estudos sobre os padrões de contatos sociais ordinários em 

Comportamento em Lugares Públicos, ambos de autoria do sociólogo canadense Erving 

Goffman, possuem contribuições importantes para o estudo do campo da Presença e dialogam 

- de maneira genérica, sobretudo com as questões associadas ao Ser [no mundo], o corpo 

como sujeito da percepção, o caráter situado da ação no tempo-espaço e as análises de 

copresença, respectivamente. É mister salientar que, esta dissertação não buscará um diálogo 

radicado na filosofia e suas interlocuções contemporâneas a partir das tecnologias digitais, 

embora reiteramos a necessidade de estudos futuros que resgatem na tradição filosófica 

aspectos relacionados ao campo ainda pouco examinados até aqui. 

As Psicologias Cognitiva, Social e a Neuropsicologia também possuem grande 

relevância e podem ser consideradas as áreas do conhecimento com maior contribuição 

teórica associada ao campo da presença a partir dos anos 1990. Grande parte dessa literatura, 

combinada especialmente aos estudos dos media, desenvolveu-se associada à ideia de 

realidade virtual (RV) e ambientes imersivos, como os mundos virtuais10, despertando um 

fascínio dos pesquisadores pelo "escape à realidade", pela ideia de "realidade paralela" ou 

ainda, pela "simulação/reprodução de realidade" através do computador a um mundo 

concebido por tecnologia que apresenta estímulos sensórios ao usuário. Nessa primeira fase, 

encontrar respostas sociais às tecnologias da comunicação, como também a partir delas, 

parecia ser uma das motivações básicas por trás do apelo dos media em geral, e o fascínio dos 

ambientes virtuais (AV), em particular. No esforço de explicar a necessidade de uma teoria da 

presença, Biocca (1997) afirma que o conceito misterioso - e um tanto filosófico de presença - 

se tornou mais urgente, teoricamente, com a chegada de realidade virtual imersiva.  

  Podemos considerar, entretanto, que a Psicologia buscou observar experiências 

mediadas buscando respostas para o comportamento humano nesses contextos e acreditamos 

ser aceitável argumentar que esse campo responde atualmente muito mais por questões de 

ordem metodológica – construindo aparatos para interpretar e medir experiências e fenômenos 

relacionados ao campo de reflexões – do que por questões de base epistemológica. Nomes 

                                                
10 An online world is a persistent online representation, which enables synchroneous communication between 
users and between users and the world, within the framework of a space designed as a navigable universe. The 
spatiality of the online world cannot be perceived in its totality. (KLASTRUP, 2003, p. 27).  
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como o de Mel Slater, com pesquisa publicada (2010), oferecem uma metodologia como um 

caminho a ser seguido na avaliação das respostas humanas a ambientes virtuais imersivos – 

qualificada pelo autor como uma teoria unificada e método para medição psicofísica. Outro 

trabalho que merece destaque é o do pesquisador holandês Wijnand Ijsselsteijn, interessado 

especialmente em como conceituar e medir experiências humanas em relação à mídia, e que 

desde meados dos anos 1990, atua na investigação científica da interação entre humanos e 

tecnologias avançadas de mídia, como a televisão estereoscópica, ambientes virtuais e 

serviços de comunicações móveis.  

Outro pesquisador pioneiro e um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do 

campo teórico associado à presença é o filósofo Frank Biocca, que publicou um dos primeiros 

livros explorando as aplicações da comunicação na perspectiva da Realidade Virtual 

(BIOCCA, 1997; BIOCCA e LEVY, 1995). O seu interesse de pesquisa debruça-se sobre a 

sensação de presença em ambientes virtuais em relação ao desempenho físico e intelectual 

humano. Nesse sentido, o pesquisador se preocupa em investigar, especialmente, como a 

mente e a mídia se relacionam, e como estas podem ser acopladas, estendendo a cognição e 

melhorando assim, o desempenho humano. Seus projetos atuais incluem a investigação sobre 

a psicologia da presença em ambientes virtuais, cognição espacial e organização da 

informação em banda larga, além de sistemas móveis e colaborativos de realidade aumentada 

e trabalhos de adequação de interfaces para estilos cognitivos e diferenças subculturais. 

 O que queremos chamar a atenção, portanto, é que tanto a Filosofia, a Sociologia ou a 

Psicologia podem oferecer de imediato – dialogando ou não com outras áreas do 

conhecimento – discussões que atribuem significado às experiências contemporâneas 

associadas ao campo da Presença e tal resgate teórico pode, assim, contribuir para novas 

reflexões e novos desdobramentos em futuras pesquisas.  

Nesta dissertação, optamos em utilizar com maior ênfase, reflexões oriundas da 

Comunicação, da Sociologia e do campo da Psicologia especialmente. Para além, a 

necessidade em situar alguns desafios de pesquisa no campo da presença aponta a necessidade 

de ampliar as reflexões, considerando as interações sociais mediadas por tecnologias 

telemáticas um fenômeno contemporâneo que compõe o objeto dessa investigação.  

 Neste sentido, os estudos da Sociologia sobre padrões de interação face a face 

contribuem, especialmente, por qualificar a classe de experiências e eventos que ocorrem 

durante a copresença  - de onde parte toda a nossa análise - como também, porque dizem 

respeito a um tipo de regulamentação específica de como uma pessoa lida com si mesma e 
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com outras durante (e por causa de) sua presença física imediata. Tais condições plenas de 

copresença são satisfeitas sempre que os agentes sentem estar próximos o suficiente para 

serem percebidos em sua ação, seja ela qual for, incluindo sua experiência de relação com 

outros quando são percebidos nesse “sentir ser percebido” (GOFFMAN, 2010).  

 Embora seja ressaltado por Goffman (2010) que as condições plenas de copresença 

existem somente no contato não-mediado - entre aqueles que estão fisicamente presentes - e 

considerando que estas contribuições se debruçam de forma incipiente sobre os meios de 

comunicação de maneira lato na atualidade, o autor afirma a possibilidade dos contatos 

mediados permitirem algumas das intimidades da copresença, mais destacadamente refere-se 

ao telefone, meio de comunicação eletrônica mais utilizado para comunicações remotas na 

época.  

 Esta talvez seja a principal abertura para ampliar as reflexões goffmanianas sobre os 

engajamentos mútuos e interações sociais: na contemporaneidade, o contexto de uso das 

tecnologias digitais amplia e sublinha a necessidade de atualização das ideias apresentadas e 

motiva atualizar proposições teóricas, como a que defenderemos nesta dissertação ao longo 

dos capítulos. Dentre outras questões de pesquisa, buscaremos tomar o fenômeno qualificado 

como “intimidades da copresença”, oriundo das reflexões do autor,  como um elemento 

equivalente às características sociais que sugerem sentido de presença social em ambientes 

mediados, tendo em vista que muitas das unidades interacionais constituintes do ritual de 

interação face a face são transpostas e reeditadas em contextos mediados. Nos debruçaremos 

sobre esses aspectos associados de forma  mais detalhada em capítulos seguintes.  

 O autor ressalta também, que a distância física através da qual uma pessoa pode 

experimentar outra com os sentidos nus – descobrindo então que o outro está dentro do 

alcance imediato – pode variar de acordo com muitos fatores e neste sentido, reiteramos a 

pertinência da ampliação teórica ao relacioná-la à experiência da comunicação mediada por 

tecnologias digitais. A contribuição substancial encontrada nos escritos goffmanianos em 

Comportamento em Lugares Públicos, que problematiza minuciosamente questões associadas 

às interações face a face, apresenta o que o autor considera como sendo as condições 

completas da copresença:  

as condições completas da copresença são encontradas em circunstâncias 
menos variáveis: as pessoas precisam sentir que estão perto o bastante para 
serem percebidas no que quer que estejam fazendo, incluindo sua 
experimentação dos outros, e perto o bastante para que sua sensação de 
serem percebidas seja percebida (GOFFMAN, 2010, p. 27). 
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 Para além, ainda no campo das interações face a face, temos o engajamento mútuo em 

interação focada - cuja unidade foi qualificada pelo autor de "engajamentos de face ou de um 

encontro [encounter]” - como um conceito que nos é muito caro nesta pesquisa. Quando 

pessoas estão presentes mutuamente numa mesma situação, elas podem se engajar numa 

interação - imputando-se uma à outra - e os atores têm de "exibir presença", na expressão do 

autor. Estas atividades incorporadas, apontadas como instâncias onde dois ou mais 

participantes estão presentes juntos numa mesma situação (como as situações de papo furado, 

comensalismo, sexo, jogos, discussões formais) são tomados como modelos ilustrativos pelo 

autor e apresentadas como "um trabalho conjunto meramente de uma fase daquilo que é 

primariamente individual" (GOFFMAN, 2010, p. 102). Sobre este ajuntamento focado, o 

autor ressalta: 

os engajamentos de face compreendem todas as instâncias de dois ou mais 
participantes numa situação juntando-se abertamente para manter um único 
foco de atenção visual e cognitiva – o que é sentido como uma única 
‘atividade mútua’ implicando direitos de comunicação preferenciais 
(GOFFMAN, 2010, p. 101). 

 Ao nos apresentar a estrutura dos engajamentos de face, o autor também acrescenta 

que, embora a maioria desses engajamentos seja composta por trocas de enunciados verbais 

(ao ponto dos encontros conversacionais serem usados como exemplo), existem ainda outros 

tipos de encontros em que nenhuma palavra é pronunciada - como os encontros não verbais - 

onde os atos significativos trocados são gestos. Ora, cogitando uma analogia e extensão às 

práticas de sociabilidade e conversações estabelecidas em ambientes mediados por tecnologia, 

podemos inferir que comportamentos mútuos, "onde existe a criação de um único foco de 

atenção visual e cognitiva e contribuições intimamente coordenadas, cuja ordem e tipo são 

determinados pela apreciação conjunta do que a tarefa atual requer como próximo ato" 

(GOFFMAN, 2010, p. 102), também podem ser estabelecidos em ambientes interacionais 

mediados. E nos interessa nesta pesquisa explorar qual a importância do sentido de presença 

nesses engajamentos numa fase primeira, ainda individual e, num segundo momento, 

identificar quais seriam as propriedades deste sentido desincorporado, composto por trocas 

principalmente textuais (não verbais) e visuais, que constituem um senso de percepções em 

mutualidade compartilhados a partir de algumas convenções espaciais.  

  Outro  importante teórico, com grande aporte sobre Teorias Sociais e seus padrões 

interacionais, constrói parte de sua argumentação utilizando questionamentos a partir de 
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Goffman. Para Anthony Giddens (1989), a ideia de “encontros”, apresentados pelo autor, é o 

fio condutor da interação social e acrescenta que: 

A consciência generalizada da presença de outros por parte dos atores pode 
variar sutilmente numa vasta extensão espacial, incluindo até o que estão 
atrás deles. Mas tais “sugestões de corpo” são muito difusas em comparação 
com as possíveis e são cronicamente utilizadas na interação face a face 
(GIDDENS, 1989, p. 58 ). 

 A questão fundamental da teoria social - o problema de ordem - como entende o 

sociólogo, está relacionada sobre "expor como as limitações da presença individual são 

transcendidas pela extensão das relações sociais através do tempo no espaço" (GIDDENS, 

1989, p. 28) e neste sentido, são questões de ordem que também incidem diretamente sobre os 

interesses desta pesquisa. Devemos destacar porém, que em condições normais na vida 

cotidiana, dificilmente temos consciência da nossa sensação de presença no mundo - ou 

melhor, raramente estamos cônscios da nossa presença em relação ao tempo e  ao espaço. 

Esse estado de consciência, qualificado por pelo autor como monitoração reflexiva, está 

intimamente relacionado à percepção humana e conforme ressalta, não corresponde a um 

agregado de percepções distintas, mas um fluxo de atividade integrada com o movimento do 

corpo no tempo-espaço:  

A percepção depende, pois, da continuidade espacial e temporal, ativamente 
organizada como tal pelo perceptor. O principal ponto de referência não tem 
de ser o sentido singular nem o perceptor contemplativo, mas o corpo em 
seus envolvimentos ativos com os mundos material e social. Os esquemas 
perceptivos são formados neurologicamente baseados mediante os quais a 
temporalidade da existência é continuamente processada. Tal processamento 
pode, por sua vez, ser entendido como inerentemente envolvido na 
monitoração reflexiva da ação em geral (GIDDENS, 1989, p. 37). 

 Guiddens (1989) contribui para algumas das inquietações apresentadas ao longo dessa 

dissertação quando se propõe a investigar como o sentido de presença (individual) pode 

transcender e estender relações sociais em tempos e espaços outros, que não apenas da 

experiência no tempo-espaço do corpo. Para o autor, "o corpo é o locus do self ativo, mas o 

self não é, obviamente, apenas uma extensão das características físicas do organismo que é 

seu portador" (GIDDENS, 1989, p.29). Ressalta ainda, que dada a expansão do 

distanciamento tempo-espaço da atividade social na contemporaneidade, as relações com 

aqueles que estão fisicamente ausentes envolvem mecanismos sociais distintos dos envolvidos 

em contextos de copresença - o que implica um campo complexo de outras matrizes de ação 

do espaço corporal que não apenas as habituais em situação de presença física.  



 
 

 

23 

 Assim como para Goffman, Giddens esclarece que o termo copresença está estribado 

nas modalidades perceptivas e comunicativas do corpo e que: 

Embora as condições plenas de copresença existam somente no contato não-
mediado entre aqueles que estão fisicamente presentes, na era moderna são 
possibilitados contatos mediados, que permitem algumas das intimidades da 
copresença, pelas comunicações eletrônicas, mais destacadamente pelo 
telefone11 (GIDDENS, 1989, p. 54). 

 Nesta dissertação, compartilhamos da ideia de que contatos mediados possibilitam 

algumas das intimidades de copresença e que contudo, não podemos qualificar como 

copresença os ajuntamentos experimentados em ambiências digitais em função, 

principalmente, desses encontros não possibilitarem uma experiência genuína através dos 

cinco sentidos humanos e também, a recepção de mensagens incorporadas (através da ação do 

espaço corporal). Para Giddens (1989), um modo ainda mais interessante de abordar as obras 

de Goffman é tratá-las como estando empenhadas em mapear detalhadamente as interseções 

de presença e ausência na interação social - também muito caras a essa pesquisa.  

 Retornando às tensões sobre interações face a face, citando o que considera como as 

duas características distintivas: a riqueza do fluxo de informações e a facilidade de 

retroalimentação, Goffman (2010) sugere que essas particularidades são componentes 

estruturantes para o fornecimento de uma base relacional analítica especial, atribuída às 

normas sociais que regulam o comportamento de indivíduos conscientes da presença imediata 

de outras. Esse sentir estar perto e a sensação de ser percebido atribuem ao esquema 

relacional goffmaniano da interação face a face, o contexto da presença mútua, conferindo à 

experiência um caráter singular pautado nesse ajuntamento, permitindo que as pessoas 

estejam singularmente acessíveis, disponíveis e sujeitas umas às outras.  

Para além, o autor ressalta que a distância física através da qual uma pessoa pode 

experimentar outra varia de acordo com muitos fatores: o meio sensorial envolvido, a 

presença de obstruções e mesmo a temperatura do ar (GOFFMAN, 2010, p. 27). É a partir 

desta afirmação – nessa variação dos atributos sensoriais envolvidos na experiência 

interacional com o meio e com outras pessoas - é que estamos interessados, onde buscamos 

ampliar e apoiar a reflexão sobre o sentido de presença em ambientes mediados. Cabe 

salientar, porém, que a importância desse percurso teórico, sobre a estrutura dos engajamentos 

de face em situações de copresença, auxilia na análise dos fenômenos interacionais mediados 

                                                
11 O telefone era na época do lançamento do livro A constituição da Sociedade (1984), um dos meios de 
comunicação eletrônica mais sofisticados de comunicação mediada remotamente. 
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na medida em que estes compreendem "instâncias de dois ou mais participantes numa 

situação, juntando-se abertamente para manter o foco de atenção visual e cognitiva - o que é 

sentido como atividade mútua, implicando direitos de comunicação preferenciais" 

(GOFFMAN, 2010, p. 101).  

 Tecnologias emergentes, incluindo as associadas à ideia de realidade virtual, 

simulações de experiências através de games, videoconferências, webchats, dentre outras, se 

desenvolveram fornecendo – em determinados planos interacionais – uma ilusão de que a 

experiência mediada não é mediada - ainda que esse estado ilusório projetado não seja 

evidente e perceptível muitas vezes para o próprio usuário. Essas tecnologias oferecem tipos 

distintos de experiências que sugerem "naturalidade", "imediatismo", "realidade", “sensação 

de estar junto com outro”, criando a partir da interação uma forte sensação de copresença. 

Para alguns autores, a sensação de “estar lá” ou a sensação de “estar junto com outro” 

em um ambiente digital não está intrinsecamente associada a algum tipo específico de 

tecnologia. Neste sentido, devemos destacar substancialmente, os escritos de Lombard e 

Ditton (2000) que apresentam a experiência da presença como uma "ilusão de não-mediação” 

- como um produto da mente associada aos processos cognitivos. Sobre este fenômeno em 

específico, os autores possuem contribuições teóricas muito relevantes, que relaciona, 

necessariamente, o senso de presença à dada ilusão.  

  Do ponto de vista conceitual, Lombard e Ditton (1997) fizeram uma revisão na 

literatura que nos oferece, em destaque, seis conceituações diferentes da noção de presença. 

São elas: 

(1) Presença como riqueza social (SHORT et al, 1976; RICE, 1992): o sentido de 
presença é determinado pelo fato de que o meio/media é percebido como sociável, 
caloroso, sensível. A ideia de intimidade e imediatismo são tomados como elementos 
determinantes nesta conceituação. 

(2) Presença como realismo (NEUMAN, 1990): a sensação de presença varia de 
acordo com a possibilidade de a representação de objetos e pessoas no meio ser ou não 
conceitualmente realista e socialmente plausível.  

(3) Presença como transporte (REEVES, 1991; LANIER e BIOCCA, 1992; 
SLATER e USOH, 1993; KIM, 1996): aqui, o transporte é entendido de três formas 
distintas, que se distribuem pelas sensações de (1) "você está lá", (2) "você está aqui" 
ou de (3) "estamos juntos". A sensação de presença dependerá da intensidade de 
fatores associados a ideia desse transporte.  

(4) Presença como imersão (BIOCCA e DELANY, 1995; BIOCCA e LEVY, 1995): 
a imersão não é somente perceptiva, ou seja, de forma que o ambiente virtual envolva 
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todos os sentidos do usuário, mas também psicológica, o que implica que o usuário 
sente como se fosse absorvido pelo meio.  

(5) Presença como ator social sem meio (LEMISH, 1982; LOMBARD, 1995): esta 
definição implica que o meio desaparece e o usuário se vê como um ator social real 
em um ambiente não-mediado. 

(6) Presença do meio como um ator social (NASS et al, 1994, 1995, 1996): neste 
caso, o conceito de presença implica que o usuário responde ao meio como se fosse 
um ator social per se. 

 

Uma reflexão crítica imediata que podemos fazer a partir das seis ideias de presença 

propostas pelos autores (LOMBARD e DITTON, 1997) é que essa forma de qualificar o 

fenômeno em seis perspectivas aparentemente não equivalentes e consequentemente 

excludentes, podem limitar a observação de uma experiência específica. Nos parece aceitável 

enquadrar determinadas experiências mediadas em mais de uma das acepções apresentadas. 

Por exemplo, é possível que a noção de presença como imersão, envolva não só aspectos 

técnicos como também psicológicos - esta noção em específico, pode ser bem mais adequada 

em determinadas situações abraçando outras, como transporte e realismo. 

 Em 2000 porém, unificando as seis acepções desenvolvidas anteriormente por eles, 

Lombard e Ditton (2000) definiram presença como a ilusão perceptual de não-mediação - 

quando o indivíduo falha na percepção da mídia durante uma experiência mediada por 

tecnologia. Paralelamente, Ijsselsteijn et al. (2000) propuseram também outra categorização: 

as ideias de (I) Presença Física (sense of being there) e (II) Presença Social (sense of being 

together). Presença física como sendo a relacionada a sensação de estar fisicamente localizado 

em um espaço mediado; e presença social como a sensação de estar junto com um outro, com 

um parceiro virtual ou com uma comunicação remota localizada em interação social. 

Considerando estas duas proposições conceituais, talvez o conceito que mais se aproxime da 

ideia da copresença goffmaniana seja o conceito de presença social. Muito embora 

componham estruturas de envolvimento em situações de interação distintas, é possível 

identificar propriedades situacionais compartilhadas nas duas últimas acepções mencioadas, 

onde a principal delas corresponde: "a definição da situação como a entidade que corresponde 

concisamente com a área dentro da qual a regulação de envolvimento do indivíduo é 

perceptível" (GOFFMAN, 2010, p. 210).  

Lombard e Ditton (1997) assumem ainda, que a experiência da presença não é – ou 

não precisa ser – uma experiência contínua e que varia de um indivíduo para o outro através 
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do tempo. Tais questões também são extremamente pertinentes ao trabalho de Ijsselsteijn e de 

seus colegas (2000). Um dos objetivos importantes das investigações futuras apontadas pelos 

autores é determinar de forma precisa se o sentido de presença é uma sensação de "tudo ou 

nada" ou, pelo contrário, consiste em um sentimento progressivo. 

 Para Kwan Min Lee (2004), há três questões não resolvidas na conceituação de 

presença em ambientes mediados por tecnologia: 

Primeiro, estudiosos de diferentes áreas usam termos diferentes (por 
exemplo: telepresença, presença mediada, presença virtual) para se referir ao 
mesmo conceito, às vezes de maneiras não intercambiáveis. Em segundo 
lugar, embora o estudo da presença refira-se ao estudo da experiência virtual, 
existem poucas tentativas teóricas para explicar cuidadosamente o que é 
experiência virtual e como ela diferente de outros tipos de experiência 
humana. Em terceiro lugar, como resultado da limitada explicação da 
experiência virtual, a literatura existente carece de coerência quando tenta 
definir três tipos de presença: física, social e self  - que estão estreitamente 
relacionadas com os três domínios da experiência humana. (LEE, 2004, p. 
28)12 

O que o autor chama atenção, e que também compartilhamos nesta pesquisa, é que, 

embora as diversas áreas do conhecimento tenham usado termos distintos para explicar muitas 

vezes uma mesma experiência humana mediada, o termo foi tomado - aparentemente de 

forma exclusiva - por contextos de realidade imersiva.  

Parece-nos que se tornou unânime na literatura associada ao campo, falar de uma 

acepção de presença apenas em ambientes que proporcionam um sentido de transferência e 

projeção corpórea - como nos de realidade virtual. Pouco se discutiu sobre o senso de 

presença em ambientes mediados não-imersivos e quase nada é problematizado na literatura 

sobre um sentir-se presente nesses ambientes, como uma equivalência/extensão da presença 

no mundo, a partir de sua estrutura existencial - sentido este, que deve ser considerado pela 

sua dimensão de precedência em qualquer experiência humana, incluindo as práticas 

interacionais.  

Não podemos admitir que todo e qualquer estado, circunstância ou permanência 

humanas em ambientes digitais sejam enquadrados numa mesma lente interpretativa e 

                                                
12 Tradução livre para: "First, scholars from different fields use different terms (e.g., telepresence, mediated 
presence, virtual presence) to refer to the same concept, sometimes in noninterchangeable ways. Second, 
although the study of presence is about the study of virtual experience, there have been few theoretical attempts 
to explain carefully what virtual experience is and how it is different from other types of human. Third, as a 
result of the poor explication of virtual experience, the existing literature lacks coherence when it tries to define 
three types of presence-physical, social, and self-which are closely related to the three domains of human 
experience." 
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analítica da presença apenas pelo viés da imersão. Lembramos assim, que as experiências 

sociais em ambientes mediados não se restringem às experiências em ambientes imersivos. 

 Sites de Redes Sociais (SRS)13, por exemplo, propõem tipos diversos de experiências 

sociais e também podem (combinando outros fatores determinantes de presença, como 

características cognitivas do indivíduo) sugerir sensação de presença, sem que este ambiente 

possua características específicas dos ambientes imersivos. Retomaremos esse argumento 

para propor que a ideia de presença em ambientes mediados por tecnologia telemática 

também pode ser assumida para ambientes não-imersivos, ampliando a acepção assentada nos 

estudos da realidade virtual. Alguns autores já apontaram anteriormente uma abertura para tal 

possibilidade de forma que a maioria deles vê a ilusão de presença como um produto de todos 

os meios de comunicação, onde a realidade virtual é o meio que pode gerar o sentimento mais 

forte de presença (BIOCCA e LEVY, 1995; LOMBARD e DITTON, 1997; STEUER, 1995).  

Devemos ressaltar porém, que a raiz sobre essa associação direta entre presença e 

realidade virtual, é atribuída por Biocca (1997) ao fato de que a ideia de presença era um 

objetivo do projeto de realidade virtual, onde a diferença entre realidade virtual e outros 

medias foi estabelecida então, como a variação no nível de presença (STEUER, 1995): 

Pode-se argumentar que formas avançadas de realidade virtual apenas 
diferem de medias precedentes em quantidade e qualidade de presença. 
Embora a concepção de tecnologia de realidade virtual tenha trazido a 
questão teórica da presença à frente, alguns teóricos afirmam que a 
experiência da presença surgiu de repente com a chegada de realidade virtual 
(BIOCCA, 1997)14. 

Embora esse imaginário da ideia "universal" de presença esteja associado à realidade 

virtual, reiteramos, porém, que o conceito pode ser rastreado até Goffman (1963) - a partir dos 

estudos de interação face a face, relacionados ao conceito de copresença e oferecem uma 

contribuição substancial ao campo que não deve ser perdida de vista. 

 Ainda mantendo esse esforço teórico, com o propósito em examinar definições 

divergentes ou sobrepostas e promover uma terminologia para discutir fenômenos associados 

                                                
13 Sites de Redes Sociais (SRS) são serviços da web que permitem aos usuários: construir um perfil público ou 
semipúblico dentro de um sistema conectado, articular uma lista de outros usuários com os quais compartilham 
uma conexão e ver e mover-se pela sua lista de conexões e pela dos outros usuários (BOYD e ELLISON, 2007).  
14 Tradução livre para: It can be argued that advanced forms of virtual reality only differ from previous media in 
quantity and quality of presence. While the design of virtual reality technology has brought the theoretical issue 
of presence to the fore, few theorists argue that the experience of presence suddenly emerged with the arrival of 
virtual reality. Most see the illusion of presence as a product of all media, and that virtual reality is the medium 
that at this point in time can generate the most compelling sense of presence [(Biocca & Levy, 1995; Lombard & 
Ditton, 1997; Steuer, 1995)]. But with the arrival of virtual reality, the creation of the sensation of presence 
becomes more of an explicit design goal. 
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ao campo, a Sociedade Internacional de Pesquisa em Presença15, em 2006, ressaltando que 

pesquisadores e teóricos devem ter um entendimento comum dos termos que usam para o 

desenvolvimento da ciência, criou um framework (LOMBARD e JONES, 2006) para a 

adoção de um quadro comum para definições e terminologia sobre presença - o que para eles 

permitiria comunicar e colaborar mais efetivamente, comparando proposições teóricas e 

resultados empíricos dentro e através de disciplinas e consequentemente, o desenvolvimento 

do conhecimento associado à área. Não obstante o desenvolvimento deste trabalho, os autores 

ressaltam ainda, que há razões para sermos cautelosos, pois um inflexível e prescrito conjunto 

de definições e rótulos podem restringir a criatividade e o limite do desenvolvimento de 

abordagens inovadoras e, portanto, do progresso acadêmico.  

 O quadro teórico propõe então que algumas questões sejam problematizadas: 

 1) A tecnologia está envolvida no fenômeno? Para os autores, algumas definições 

focam em propriedades objetivas da comunicação que explicitamente excluem a tecnologia, 

outras explicitamente envolvem o uso de tecnologias, e algumas definições podem ser 

aplicadas em qualquer contexto. 

 2) O fenômeno é uma propriedade do que? É determinado por uma propriedade 

objetiva de um meio de comunicação, pessoa, objeto, entidade ou por uma propriedade 

subjetiva do indivíduo? 

 3) Qual é a fonte do estímulo? Lombard e Jones (2006) ressaltam que para as 

definições de presença que envolvem uma propriedade subjetiva de um indivíduo, a fonte da 

experiência ou percepção pode ser externa ou interna. Fontes externas são estímulos aos 

nossos sentidos a partir do mundo físico ao nosso redor e fontes internas são processos 

mentais controlados ou automáticos, segundo os autores. 

 4) Como a tecnologia é percebida? O framework aponta que há quatro possibilidades 

lógicas quando existe tecnologia associada ao processo/experiência: (a) se a tecnologia é 

percebida ou (b) se a tecnologia não é percebida; quando não há tecnologia associada ao 

processo, (c) se a ausência da tecnologia é percebida ou (d) se a ausência de tecnologia não é 

percebida. Adicionalmente, apontam que existem dois processos perceptivos mais comuns, 

que são: a tecnologia é perfeitamente percebida quando associada ao processo; e a ausência de 

                                                
15 Ver em International Society for Presence Research (ISPR): http://ispr.info/. Acessado em 22 de julho de 
2013. 
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tecnologia é vagamente percebida quando em processo face a face (LOMBARD e JONES, 

2006). 

 5) Qual o aspecto do fenômeno é de interesse? Entre as definições de presença, o 

quadro teórico apresentado chama atenção para os diferentes aspectos do fenômeno. Essas 

definições tipicamente denotam tipos de presença ou dimensões distintas, mas que possuem 

relações - incluindo presença espacial ou ambiental, presença social, engajamento 

psicológico, realismo social ou perceptual, presença cultural e para-presença (LOMBARD e 

JONES, 2006).  

 Mas a pergunta que permanece em suspensão é: qual desses conjuntos de variáveis é 

suficiente ou necessário para criar um senso mínimo de presença em ambientes digitais? Ou 

como Ijsselsteijn et al (2000) questionam: "O que é preferível? Uma sensação de presença 

máxima ou uma sensação de presença melhor? Qual é o nível mínimo de informações 

necessárias para reproduzir o mundo real em meios virtuais?" (IJSSELSTEIJN e HARPER, 

2001). 

 Ainda que não seja possível afirmar que o campo da Presença possui um consenso 

conceitual, para Ijsselsteijn e Riva (2003), existe porém, um aspecto consensual de que a 

experiência da presença é um complexo de percepções multidimensionais, formada através da 

relação de dados multissensorias não tratados e vários outros processos cognitivos - uma 

experiência em que os fatores associados a atenção também são elementos importantes. Outra 

categorização da presença foi proposta por Sheridan (1992): a) a extensão das informações 

sensoriais apresentadas pelo usuário, b) o nível de controle que o usuário possui sobre os 

diversos mecanismos sensoriais, e c) a capacidade dos usuários em modificar o ambiente. 

Segundo Ijsselstein e Riva (2003), os três fatores estão relacionados à forma da comunicação, 

ou seja, às propriedades físicas de um meio.  

 Considerando que o campo da comunicação e também o da presença, na 

contemporaneidade derivam e envolvem diversas disciplinas e aspectos, seus respectivos 

centros de interesse e métodos próprios, e para além das acepções até aqui apresentadas, 

alguns autores ressaltam que como um produto da mente do indivíduo, é altamente provável 

que a experiência da presença varie significativamente entre as pessoas.  

 Comentamos que o único consenso existente sobre a experiência da presença está 

ancorado na sua complexidade, na percepção multidimensional das suas determinantes, 

formado por um conjunto de dados sensoriais, processos cognitivos e influências da 
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tecnologia - assim, duas características gerais de variáveis são apresentadas como as que 

podem determinar a presença de um usuário em um ambiente mediado.  

 Segundo Ijsselstein e Riva (2003), (a) as características do meio, e (b) as 

características do usuário constituem as determinantes da presença a partir de contextos de 

mediação e estão atribuídas aos estímulos internos do indivíduo (subjetivos) e estímulos 

externos (relacionados à mídia e ao meio físico). Características do meio, segundo os autores, 

podem ser subdivididas em formas de mídia e conteúdos de mídia. Ambas são conhecidas por 

terem um impacto significativo sobre a sensação de presença do usuário de tal modo que, 

dependendo dos níveis de apropriação, diferentes níveis de presença podem ser "produzidos" 

no indivíduo. 

 Sheridan (1992) por sua vez, adicionalmente, propôs outros fatores determinantes de 

presença: (1) a dimensão/alcance da informação sensorial apresentada ao indivíduo, (2) o 

nível de controle que o indivíduo tem sobre os vários mecanismos sensórios envolvidos na 

experiência, e (3) a capacidade do indivíduo em modificar o ambiente. Estes três fatores 

referem-se todos à forma dos meios de comunicação, isto é, as propriedades físicas, objetivas, 

de um meio telemático. Para além, Ijsselstein e Riva (2003) afirmam ainda, que elementos 

sociais tais como as reações de outros atores (virtuais ou reais) e a presença de usuários num 

ambiente mediado proporcionam um tipo de conhecimento para o usuário que indica e 

legitima a realidade de sua existência no espaço virtual.  

 Na Figura 1, os autores resumem os principais fatores que são susceptíveis de 

desempenharem um papel na determinação da experiência da presença em contextos de 

mediação tecnológica. No diagrama, o ciclo perceptivo-motor contínuo reflete o processo de 

percepção baseado em uma ação em tempo real, ou seja, a percepção pode mudar 

dinamicamente à medida que avançamos e interagimos com o mundo através do tempo e do 

espaço.  

 Para os autores, a estimulação multissensorial surge tanto do ambiente físico - no qual 

o indivíduo está fisicamente localizado, bem como do ambiente mediado - do meio/media, 

acrescentam ainda, que não existe uma diferença intrínseca nos estímulos resultantes a partir 

do ambiente mediado ou do mundo real/físico. Para eles, o fato de poder se sentir presente em 

qualquer um dos contextos dependerá do que se torna dominante na percepção do indivíduo 

de uma só vez.  
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Figura 1: Quadro Geral da Presença 
Fonte: IJSSELSTEIN E RIVA (2003) 

 

 

 Temos então, ambos os processos, subjetivos e objetivos, desempenhando um papel 

significativo:  

A presença em ambientes mediados será reforçada quando o ambiente for 
envolvente e perceptivamente notável, bem como quando os processos de 
seleção de atenção estão voltados para o ambiente mediado, permitindo 
assim, a formação de uma representação consistente do ambiente 
(IJSSELSTEIN e RIVA, 2003, p. 4).16 

 Ainda que sem pretensões de aprofundamento teórico nesta dissertação, mas dando 

continuidade às últimas reflexões sobre as características dos meios na determinação da 

presença, e entendendo que os meios técnicos desempenham um papel fundamental neste 

processo e afetam a ação, a interação, introduzimos uma outra importante abordagem teórica: 

a da materialidades da comunicação, ou da produção de presença. A abordagem surge numa 

espécie de pensamento abstrato e metafísico, que propõe um movimento teórico dedicado a 

re-dinamizar as relações com todo tipo de artefatos culturais que parecem ter ficado fora do 

alcance das reflexões no campo das Humanidades, segundo um dos principais teóricos que 

inspira o movimento, Hans Ulrich Gumbrecht. Defendendo o que considera ser uma tradição 

profundamente institucionalizada, segundo a qual a interpretação, ou a identificação e 

                                                
16 Tradução livre: "presence in a mediated environment will be enhanced when the environment is immersive and 
perceptually salient, as well as when attentional selection processes are directed towards the mediated 
environment, thus allowing the formation of a consistent environmental representation." 
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atribuição de sentido é a prática fundamental e única, a partir dos conceitos de 

"materialidade", "não-hermenêutico" e "presença", Gumbrecht (2010) questiona a 

universalidade da interpretação no contexto da produção de sentidos.    

 A palavra "presença" não se refere, ao menos não principalmente, a uma relação 

temporal, diria Gumbrecht (2010). Para o teórico alemão, uma coisa "presente" deve ser 

tangível por mãos humanas - o que implicaria de forma imediata uma relação com os limites 

do corpo físico, referindo-se a uma relação espacial com o mundo e seus objetos. No livro 

Produção de Presença, usa "produção" a partir da sua raiz etimológica - do latim producere - 

ação de "trazer para diante" um objeto no espaço: "produção de presença aponta para todos os 

tipos de eventos e processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos 

"presentes" sobre corpos humanos” (GUMBRECHT, 2010, p.13). 

 Para o autor, existe uma tendência da cultura contemporânea de abandono, e até 

esquecimento, da possibilidade de uma relação com o mundo fundada na presença. O discurso 

desta dissertação alinha-se a este, à medida que propomos que (1) o sentido de presença 

pressupõe a existência de interações e (2) este mesmo sentido foi, de certa forma, considerado 

talvez como desinteressante aos estudos interacionais, como pontuado acima. Ao assumir o 

compromisso em lutar contra o que considera uma diminuição sistemática da presença e 

contra a centralidade incontestada da interpretação nas Artes e Humanidades, o pensador 

alemão ressalta: 

Se é verdade que se pode descrever a moderna cultura ocidental (incluindo 
nela a cultura contemporânea) como um processo gradual de abandono e 
esquecimento da presença, também é verdade que  alguns "efeitos" especiais 
produzidos hoje pelas tecnologias de comunicação mais avançadas podem 
revelar-se úteis no re-despertar do desejo de presença (GRUMBRECHT, 
2010, p. 15). 

O que o autor procura, contudo, não é necessariamente declarar uma hegemonia do 

aspecto material sobre o aspecto imaterial. Sua proposta, condensada na corrente teórica que 

ele ajudou a fundar e que é qualificada por Teoria das materialidades da comunicação, é 

advogar em favor de um aspecto do sentido que não está presente na interpretação, e sim na 

estrutura material (características e atributos) dos atores envolvidos no processo 

comunicacional.   

Para Erick Felinto (2001), a intenção de Gumbrecht com tal proposição não é a de 

criar um campo hegemônico que substitua o campo mais tradicional – da hermenêutica, 

preocupado com interpretação e sentido – mas, ao criar o que este intitula de campo não-
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hermenêutico, ou o campo das materialidades, o que o pensador alemão se dispõe a fazer é 

apontar para um domínio do fenômeno da recepção que produz o sentido antes do sentido – 

que possui produção de sentido a partir da forma. Consideremos que, como pré-requisito para 

o desenvolvimento da sensação de presença mediada, um indivíduo precise, certamente, 

aderir-se ao uso de uma ferramenta de comunicação mediada qualquer. Este aspecto que 

nomeamos estrutura material se interpõe, portanto, como porta de entrada ao dado contexto; 

sem experimentar a interação para com o aspecto material – ainda que este não seja, no caso, 

material per se, e sim mais relacionado a elementos informacionais que oferecem organização 

à experiência do usuário. Devemos salientar assim, que existem aspectos materiais na 

experiência com a ferramenta, com um meio ou dispositivo que não estão confinados à esfera 

da informação digital: a própria forma pela qual se organizam hoje os dispositivos móveis se 

revela como experiência material da qual é impossível escapar – embora reconheçamos tal 

materialidade invariavelmente, não é sobre ela que nos debruçamos neste momento, e sim 

sobre a organização informacional da ferramenta: sua sintaxe comportamental, aquilo que sua 

interface deixa transparecer.  

 Apropriando o argumento, o que a teoria das materialidades da comunicação oferece é 

um entendimento de que todo conteúdo produzido através de uma interação é fruto de duas 

esferas distintas e constantemente interconectadas: (1) uma primeira esfera hermenêutica, que 

tem uma ligação com a produção de sentido e que dialoga efetivamente com as camadas de 

significado portadas pelo sujeito/objeto em interação. Tal esfera esteve sempre, segundo os 

autores envolvidos com a teoria das materialidades (FELINTO, 2001; GUMBRECHT, 2004, 

entre outros), em evidência, e só com o movimento de desconstrução encabeçado por Jacques 

Derrida, e com o interesse ressurgido pelo pensamento de Marshal McLuhan, o aspecto 

material passou a ser considerado como determinante de um sentido que, grosso modo, se 

manifesta antes do sentido – o que nos leva à (2) segunda esfera, a que Gumbrecht (2004) 

intitula de produção de presença. A concepção gumbrechtiana somada a todas as outras 

abordagens aqui apresentadas compõem um núcleo multidisciplinar adjacente à tensão 

epistemológica atribuída a área da Presença e complexifica as credenciais científicas e as 

relações que ela mantém com as demais disciplinas. A abordagem da materialidade da 

comunicação - embora aqui apresentada de forma bastante objetiva - é então, um campo 

emergente e com amplo potencial reflexivo, principalmente para novas perspectivas teóricas 

em contextos de comunicação mediada por tecnologias digitais.  
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 Todo o percurso teórico e resgate bibliográfico apresentados neste capítulo, fornecem 

apontamentos necessários para seguirmos com a pesquisa proposta e assim, enunciar questões 

que contribuam para o desenvolvimento científico do campo. Sendo assim, parece-nos que 

para além do consenso da complexidade atribuído ao(s) sentido(s) de presença, podemos 

destacar que uma estrutura significante mais ampla, que possa buscar uma reflexão ontológica 

sobre suas determinantes, também pode ser enquadrada num acordo comum entre a maioria 

das abordagens existentes: a fusão dos aspectos de ordem objetiva (meio) e subjetiva 

(indivíduo) - finalmente estabelecendo uma composição referencial de um dispositivo 

estruturante, criando um referencial analítico a partir da experiência mediada.  

 Neste sentido, no próximo capítulo, por entender que as reflexões sobre presença em 

contextos de mediação tecnológica envolvem grandes áreas do conhecimento, buscaremos 

refletir e relacionar as contribuições entre o campo da comunicação e o campo da presença, 

traçando esse percurso através das interações sociais. Entendemos assim, que o 

desenvolvimento dos meios técnicos de comunicação transformam a natureza e a experiência 

da presença e representam uma força predominantemente importante para a analítica das 

experiências sociais na atualidade. 
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Capítulo 2 

Comunicação, Presença e Interações Sociais: contribuições recíprocas 
  

 Este capítulo tem como objetivo principal refletir sobre o tensionamento das ligações e 

contribuições teórico-conceituais recíprocas e complementares entre Comunicação e 

Presença - analisadas aqui de maneira relacional à luz das formas de interação social, 

mediadas por tecnologias digitais na contemporaneidade. Para além, buscamos oferecer 

substrato teórico para superar um certo cotejamento entre os campos e propor um lugar de 

destaque para o sentido de presença como uma unidade localizadora, situacional, 

sobredeterminante dos episódios comunicacionais. A ancoragem epistemológica para tal 

percurso interfacial porém, legitima-se ainda, a partir do posicionamento de que o campo da 

comunicação é um campo de encontro de estudos diversos, onde para o pesquisador José Luiz 

Braga: "os estudos de interfaces podem ser, em vez de um espaço de dispersão (como tendia a 

acontecer até os anos 1990), um espaço de trabalho construtivo do conhecimento 

comunicacional (BRAGA, 2004). O autor acrescenta ainda que: 

Isso, por sua vez, é também a contribuição que o conhecimento 
comunicacional pode fazer para o conjunto geral em que se inscreve, o das 
ciências humanas e sociais – a oferta de perguntas e hipóteses que possam 
ser então “importadas” por estas disciplinas para tratar do comunicacional a 
serviço das questões específicas que lhes interessam. Teríamos aqui, então, o 
que considero um critério contemporâneo válido para caracterizar uma 
disciplina: a competência de gerar perguntas e hipóteses sobre aspectos da 
realidade social em perspectiva diferenciada das demais CHS – perguntas e 
hipóteses que, por suas perspectivas próprias, estas não farão; mas que 
podem, por outro lado, em regime de aproximação interdisciplinar, ser 
acionadas a serviço do conhecimento de seus objetos para os quais a 
interface é relevante (BRAGA, 2011, p. 72). 
 

 Com pouca ou quase nenhuma tradição em se apresentarem como objetos temáticos 

próximos nas Ciências Sociais,  o exercício proposto é o de buscar elos, suplementação e 

ampliação teórica nas três áreas. Considerando que as tecnologias de comunicação e 

informação modificam as oportunidades de atribuição de sentido ao mundo, motivando o 

desenvolvimento de novas práticas e fenômenos associados ao binômio homem/técnica, 

usaremos as experiências sócio-comunicacionais emergentes das tecnologias digitais como 

principal ponto de análise.  

 Se partimos do pressuposto da existência de interfaces entre Comunicação e Presença, 

num primeiro momento, a rigor e por uma maior tradição, a Teoria da Comunicação deveria 
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fornecer fortemente apoio à nossa investigação. Nos referimos aos modelos teóricos 

seminais17 sobre comunicação de massa (LASSWELL, 1949; COHEN, 1963; LANG LANG, 

1966; MCCOMBS e SHAW, 1972), que ao exaltarem os efeitos da mídia, adotaram uma 

abordagem onde mensagem e informação são transmitidas linearmente, de uma fonte para um 

receptor com algum efeito presumido fundamentalmente. Contudo, na primeira metade do 

século XX, no momento em que a Teoria da Comunicação dedicava substancial atenção para 

os seus paradigmas mais clássicos, não havia ainda, nesse momento, um espaço de 

preocupações para o desenvolvimento das questões associadas às interações sociais. Não 

podemos desprezar que a pesquisa e os modelos teóricos ortodoxos, concebidos a partir dos 

meios de comunicação de massa, contribuíram e possuem um papel fundamental no 

desenvolvimento do campo comunicacional, mas devemos destacar que eles não alcançam a 

heterogeneidade e a complexidade dos fenômenos quando nos referimos às experiências em 

contextos de interação social a partir da mediação tecnológica digital.  

 Para Primo (2007), as Teorias da Comunicação de massa pouco ou nada podem ajudar 

na compreensão das conversações que ocorrem em ambientes digitais. O autor aponta que 

modelos lineares que separam pólos antagônicos (emissor e receptor) também não contribuem 

para o estudo dos diálogos que emergem em plataformas interacionais específicas (fóruns, 

blogs); e acrescenta: 

Se tantas vezes já se disse que a interação mediada por computador não se 
reduz ao modelo um-todos, e facilita os encontros um-um e todos-todos, é 
preciso ir buscar fundamentação teórico-conceitual nas tradições que 
trabalham esses dois últimos contextos (PRIMO, 2007, p.10). 

 Neste mesmo esforço, também buscando compreender o desenvolvimento das mídias 

interativas e das experiências que emergiram a partir delas, Lemos (2009) atribuiu sentido às 

tecnologias de comunicação na constituição de uma esfera conversacional, destacando que as 

mídias de massa são mídias de informação apenas, e em termos comunicacionais, a 

conversação e a colaboração abertas como sendo a inovação da sociedade contemporânea. O 

autor referiu-se às mídias pós-massivas, caracterizadas por ele não mais pela informação, mas 

pelas dimensões comunicacionais, dialógicas e conversacionais. Ambos autores citados 

referem-se à uma reconfiguração na paisagem comunicacional a partir do século XX e 

                                                
17 A referência aos modelos teóricos seminais está relacionada às teorias que surgiram no período entre os anos 

de 1940 e início de 1970 (WOLF, 1995). 
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chamam a atenção para um sistema infocomunicacional complexo que surge com as mídias de 

função pós-massiva. Para Lemos (2009), os formatos pós-massivos agenciam um sistema que 

provoca e potencializa a conversação, reconduzindo a comunicação para uma dinâmica onde 

atores podem agir de forma descentralizada, colaborativa e participativa: 

A nova esfera conversacional se caracteriza por instrumentos de função pós-
massiva (liberação do pólo da emissão, conexão, mundial, distribuição livre 
e produção de conteúdo sem ter que pedir concessão ao Estado), de ordem 
mais comunicacional do que informacional (mais próximo do "mundo da 
vida" do que do "sistema"), alicerçada na troca livre de informação, na 
produção e distribuição de conteúdos diversos, instituindo uma conversação 
que, mesmo sendo planetária, reforça dimensões locais (LEMOS, 2009, p.3). 

 Se concordamos e insistimos juntamente com Lemos (2009) que as experiências que 

se estabelecem a partir dos meios interativos, e principalmente na Internet, inauguram um 

novo potencial das mídias de função pós-massiva, também compartilhamos com a reflexão 

sobre a impossibilidade de compreendermos os processos de comunicação na 

contemporaneidade dentro do perímetro dos meios de massa, e consequentemente das Teorias 

da Comunicação ortodoxas.  

 Refletindo sobre a complexidade desses processos, de uma ordem social diferente, 

apoiada pelas tecnologias telemáticas e especificamente pela interação digital, o autor propõe: 

Tenho sugerido que, para compreender a comunicação hoje, precisamos pensar em 
duas funções (falo de funções e não de dispositivo): uma função de massa (típica das 
mídias tradicionais, como os jornais impressos, a rádio, a TV aberta, as revistas), e 
uma função pós-massiva (que outros autores chamam de mídias interativas, 
micromídias, self media communication, etc.) (LEMOS, 2009, p. 5). 

 A partir da ideia de mídias interativas com funções pós-massivas apresentada, 

tomaremos assim algumas classificações dos fenômenos comunicacionais com o intuito de 

empregar dispositivos teóricos com atribuições metodológicas e sistemáticas para situar, no 

âmbito da diversidade de modelos existentes, o nosso lugar de fala neste trabalho. A partir de 

Serra (2007), podemos qualificá-los:  
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QUADRO 1 
Fenômenos Comunicacionais 

 

Quanto ao tempo Comunicação direta ou síncrona Comunicação diferida ou 

assíncrona 

Quanto ao número Comunicação interpessoal Comunicação de massa 

Quanto ao espaço 

 

Comunicação presencial,  

face a face 

 

Comunicação midiatizada,  

a distância 

 

Quanto ao código 

 

Comunicação verbal Comunicação não-verbal 

Fonte: SERRA (2007, p. 80-81) 

 

 O autor ressalta ainda, a existência, para além das classificações apresentadas acima, 

diversas outras associadas aos fenômenos da comunicação, e destaca a contribuição sobre 

novas formas de ação a distância e interação a partir de meios midiáticos interativos, 

desenvolvida por John Thompson (1998) - que também são muito caras à esta dissertação. 

Citando McQuail (2003), o autor apresenta ainda, cinco "níveis do processo de comunicação" 

(os exemplos apresentados por Paulo Serra, são também do próprio McQuail), que nos são 

úteis para enquadrar a nossa análise, diferenciar processos comunicacionais distintos e definir 

o ponto de partida para essa reflexão; são eles: 

 

 1) Nível Intrapessoal - reflexão 

 2) Nível Interpessoal - díade/casal 

 3) Nível Intergrupal ou associação - comunidade local 

 4) Nível Institucional/Organizacional - sistema político ou empresa 

 5) Nível Alargado a toda a sociedade - comunicação de massa 

 

 Para o autor, é importante perceber que a questão relacionada à tensão entre esses 

cinco níveis - embora com problemas semelhantes na forma abstrata - está na prática 

relacionando conceitos muito distintos, com características, contextos e resultados 

experienciais também muito diferentes, podendo variar muito de um nível para o outro. Cabe 

ressaltar ainda, que as fronteiras entre os cinco níveis apresentados não são tão transparentes, 
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podendo existir, inclusive, simultaneidade na ocorrência de mais de um processo 

comunicacional em uma mesma experiência ou ação. Também não podemos atribuir uma 

estrutura hierárquica entre eles. A qualificação em níveis feita pelo autor, está muito mais 

associada à ideia da abrangência da heterogeneidade dos fenômenos comunicacionais, que 

vinculada à ideia de uma certa graduação. Neste sentido, o autor explica que: 

[...] qualquer "ciência da comunicação tem necessariamente de ser 
construída por diferentes 'corpos' de teoria e testemunhos trazidos de várias 
'disciplinas' tradicionais (especialmente sociologia e psicologia nos 
primeiros tempos, mas agora também economia, história, literatura e estudos 
fílmicos). Uma das consequências que daqui extraímos é a de que qualquer 
"teoria da comunicação" é não a teoria da "comunicação" em geral, mas a 
"teoria" de um certo tipo ou aspecto da comunicação que, de forma implícita 
ou explícita, ela toma como ponto de partida e modelo   (SERRA, 2007, p. 
47) 

 Ressalvando essas e diversas outras categorizações, Serra (2007) aponta ainda, que 

classificações devem ser tomadas apenas a título indicativo, como referenciais ideais, tendo 

em vista que recorrentemente uma situação concreta de comunicação, sempre envolverá, de 

forma simultânea, vários outros tipos de comunicação combinados entre si nessas 

classificações. 

 Ainda no processo de identificação de um lugar comum possível entre Comunicação e 

Presença, aproximando alguns aspectos das Teorias da Comunicação aos estudos das 

interações digitais e das conversações em rede para justificar esse percurso até aqui, 

recorremos ao conceito de Adriano Duarte Rodrigues sobre a disciplina: 

Estudo sistemático dos processos de interação, através da permuta de 
mensagens, entre seres humanos no seio de comunidades de pertença, quer 
estes processos ocorram diretamente, nas relações face a face, quer 
indiretamente e através de dispositivos de mediação,  tais como a escrita, o 
telefone, a rádio, a televisão, as redes multimídia (RODRIGUES, 2000, p.  
121-2). 

 Ora, se a disciplina pode também ganhar esse status e ser definida como propõe o 

autor, podemos localizar nesse ínterim algum sentido e consistência para buscar no estudo das 

interações apoio teórico-conceitual e compartilhar com a acepção de Paulo Serra (2007), de 

que qualquer "teoria da comunicação" deve ser a "teoria" de um certo aspecto da comunicação 

- nesta dissertação, dos aspectos associados aos processos de interação e engajamentos 

mútuos entre atores, através de dispositivos de mediação tecnológica digital.  

 Retornando aos cinco níveis do processo de comunicação apresentados anteriormente 

e reiterando que as mídias pós-massivas extrapolam as fronteiras explicativas em relação aos 
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efeitos presumidos da mídia, nos interessa o mergulho nos processos comunicacionais 

dialógicos e consequentemente, genuinamente interativos, emergentes das experiências com 

tecnologias digitais em rede. Assim, é no segundo nível - no interpessoal - que reside a nossa 

inspiração para essa trajetória. 

 A despeito de outras disciplinas como a Psicologia Social e a Sociologia18 terem 

dedicado especial atenção ao aspecto interpessoal da comunicação, Primo (2007) destaca que 

embora se possa buscar apoio interdisciplinar em outros campos do saber, a problematização 

do pesquisador de comunicação não se limita aos aspectos cognitivos e nem se convence com 

aspectos estritamente de ordem sociológica:  

Quanto a teoria da comunicação interpessoal, dois esclarecimentos são 
necessários. Primeiro, "interpessoal" não é sinônimo de presencial, ou seja, 
tanto uma conversa telefônica quanto uma troca de e-mails são processos 
interpessoais, apesar da falta de coincidência espacial e/ou temporal. Em 
segundo lugar, apesar de certas posturas radicais que pretendem reduzir os 
estudos da comunicação aos estudos dos meios de massa, o contexto 
interpessoal é sim um problema de Comunicação Social (PRIMO, 2007, p. 
10). 

 Embora o que estamos tentando ressaltar seja que a tradição da Teoria da 

Comunicação de Massa não consegue alcançar os processos comunicacionais dialógicos e 

interacionais que surgem com as novas ferramentas eletrônicas em rede, é necessário que 

exaltemos que sem o esforço teórico empreendido pela disciplina ao longo dos anos, pouco 

conhecimento sobre (1) o campo, (2) a diversidade dos fenômenos comunicacionais, (3) o 

lugar da comunicação e seus paradigmas e (4) a problemática da comunicação teria 

contribuído para estruturar a área enquanto ciência e disciplina. 

 Desta forma, ainda que já tenha sido dito anteriormente que a Teoria da Comunicação 

de massa per si, não forneça uma compreensão satisfatória a alguns fenômenos 

contemporâneos e em contraste com concepções centradas no conteúdo da comunicação ou 

nos efeitos da mídia (LASSWELL, 1949; COHEN, 1963; LANG LANG, 1966; MCCOMBS 

e SHAW, 1972), um grupo de teorias que compõem a visão relacional da comunicação 

(WIENER, 1948, 1950; FOERSTER, 1995) favorece a construção de um modelo de processo 

que caracteriza a comunicação como dialógica, dinâmica e reflexiva. Nesse sentido, como 

enfatizado antes, nos interessa as questões que envolvem a dinâmica e o processo de 

                                                
18 No primeiro capítulo dessa dissertação detalhamos algumas dessas contribuições oriundas da Psicologia e da 
Sociologia. 
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comunicação interpessoal através da Internet e suas relações com o campo da presença, com o 

objetivo de ampliar e contribuir com a descrição do fenômeno a partir do ambiente digital. 

 Tomando os contatos sociais ordinários como o resultado de um conjunto de aspectos 

interacionais interpessoais naturais, das quais são caracterizadas por Goffman (2011) como a 

classe de eventos que ocorre durante a copresença e essencialmente por causa dela, é no 

estudo da interação face a face proposto pelo autor, que rastreamos contribuições teórico-

conceituais significativas e encontramos fôlego para continuar essa análise.  

 Considerando que "o objeto da Comunicação é toda e qualquer “conversação” do 

espaço social, ou melhor, o que há de propriamente “conversacional” e de troca (simbólica e 

de práticas interativas) nas diversas instâncias e situações da vida social" (BRAGA, 2011, p. 

65), entendemos que o sentido de presença (seja o sentir-se presente em algum lugar ou 

sentir-se presente compartilhando um espaço com alguém) constitui-se como uma das 

unidades interacionais interpessoais constituintes dos encontros e consequentemente, das 

conversações - quer sejam em situações de copresença física, como afirma Goffman (2011), 

quer ampliando a análise goffmaniana, estendendo aos ambientes mediados por tecnologias 

digitais.  

 A importância de rastrearmos os escritos de Goffman e os apresentarmos com certa 

ênfase nesta dissertação, se vale do que Trajano Filho (2008) destaca: que embora não seja 

Goffman o precursor dos estudos sobre interações sociais na Sociologia, muitos dos seus 

comentadores (GIDDENS,1984, 1988; COLLINS, 1988; STRONG, 1988) consideram que 

seus trabalhos trouxeram um aporte significativo para a Teoria Social no período pós-guerra; 

e para alguns entusiastas, ele é o maior sociólogo da segunda metade do século XX: 

O estudo das interações sociais era, antes de Goffman, uma tradição 
reconhecida na sociologia norte-americana. Influenciados por Simmel, Mead 
e William James, os sociólogos da “Escola de Chicago”, por onde Goffman 
se doutorou, tratavam a interação social como o elemento constitutivo básico 
das situações sociais objetivas e únicas, estas sim objetos de descrições 
detalhadas (TRAJANO FILHO, 2008, p. 167). 

 Se tomamos os contatos sociais como a classe de eventos que ocorrem durante a 

copresença e essencialmente por conta dela, e se considerarmos que na atualidade os 

encontros e as formas de territorialidade ganharam outro status e comportam diferentes 

experiências a partir das tecnologias digitais, podemos inferir então, que existe nessa 

ambiência interacional um elemento equivalente à copresença (nas interações ditas 

fisicamente situadas) que merece atenção especial nos estudos das interações mediadas por 
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tecnologias de comunicação e informação - e consequentemente, na cibercultura. Se nos fosse 

exigido estabelecer um único ponto de análise para essa dissertação, certamente que residiria 

aqui, no que chamamos de "elemento equivalente à copresença" em contextos de 

comunicação mediada, a nossa principal inquietação para o desenvolvimento desta pesquisa.   

 Seguindo a sociologia das ocasiões e dos encontros proposta por Goffman (2011), 

onde o tópico principal é a organização social e onde o que qualifica como organizado é o 

resultado da combinação entre pessoas e atividades interacionais temporárias que surgem a 

partir desse contexto, o autor chama atenção para um tráfego de comportamentos humanos 

ordinários ordenados e a formação de contatos sociais que sempre recebeu pouca importância 

por parte das grandes ciências, como a Sociologia. Em sua obra seminal, A Representação do 

Eu na Vida Cotidiana, o autor apresenta o conceito de interação fixando-se "em um único tipo 

de regulamentação, aquele que governa como uma pessoa lida com si mesma e com outros 

durante (e por causa de) sua presença física imediata entre eles" (GOFFMAN, 2010, p.18).   

Embora esta reflexão não faça nenhuma menção às experiências através dos media, ela é 

considerada uma das célebres referências sobre os estudos das interações sociais e fortemente 

apropriada para os avanços nas pesquisas sobre o tema. Para qualificar "interação", Goffman  

a destaca considerando-a como determinante do ethos de uma situação social:   

[...] a interação (isto é, interação face a face) pode ser definida, em linhas 
gerais, como a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos 
outros, quando em presença física imediata. Uma interação pode ser definida 
como toda interação que ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto 
de indivíduos, uns se encontram na presença imediata de outros. O termo 
"encontro" também seria apropriado (GOFFMAN, 1985, p. 23). 

 Embora não seja possível afirmar a pretensão em examinar minuciosamente os 

conteúdos, efeitos ou os problemas das conversações que emergem das interações fisicamente 

situadas, tampouco considerá-lo um cientista da Comunicação, o autor toca em elementos 

muito caros ao campo e que, de certa forma, contribuem diretamente para o desenvolvimento 

da teoria da comunicação interpessoal.  

 Goffman prefere qualificar esses aspectos, tomados aqui como relacionados à 

Comunicação, como condições comunicativas, consagradas como cruciais da interação face a 

face: (1) ligação entre sentidos nus e transmissão incorporada e (2) ao usar os sentidos nus 

para receber mensagens incorporadas, o indivíduo também se faz disponível como fonte de 

informação incorporada para outros - o que determina a mutualidade da interação social 

imediata. Em algumas análises, o autor chega afirmar que muitos dos eventos caracterizados 
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como interações focadas podem ser considerados como comunicações. A aproximação com a 

comunicação se dá então, em conformidade com os aspectos identitários específicos dos 

fenômenos ditos inerentes à área: 

Eu citei duas características distintivas da interação face a face: a riqueza do 
fluxo de informações e a facilidade de retroalimentação. Quero sugerir que 
estas características têm significância estruturante suficiente para oferecer 
uma base relacional analítica para o tratamento separado que este relato dá 
às normas sociais que regulam o comportamento de pessoas conscientes da 
presença imediata de outras pessoas (GOFFMAN, 2010, p.  27). 

 Especificamente sobre as propriedades comunicacionais relacionadas à troca de 

mensagens entre indivíduos na presença um do outro, considerada pelo autor um arranjo 

social muito comum, destaca que as informações fornecidas nesses contextos podem ser 

qualificadas como incorporadas ou desincorporadas. Informações incorporadas são 

caracterizadas por Goffman como "mensagens que o emissor comunica através da sua própria 

atividade corporal atual, e a transmissão ocorre apenas durante o tempo em que seu corpo está 

presente para sustentar essa atividade"; já as mensagens desincorporadas, "requerem que o 

organismo faça algo que capture e mantenha a informação muito depois do organismo já ter 

parado de informar" (GOFFMAN, 2010, p. 24).  

 Ao nos referirmos às mensagens incorporadas, em contextos de díades (fisicamente 

situadas), a classificação proposta pelo autor nos parece bastante legítima e é fácil identificar 

quando duas pessoas estão engajadas em uma conversação em contexto de copresença e 

assim, identificar a dimensão da mensagem incorporada à presencialidade do corpo. Mas, se a 

proposta é olhar para os fenômenos da comunicação mediada sob essa caracterização 

(incorporadas/desincorporadas), encontramos diversos outros aspectos que podem tornar um 

pouco mais complexa essas acepções.  

 Apenas essa tipologia de mensagens, já seria o suficiente para problematizarmos, no 

âmbito da comunicação e também, a partir do sentido de presença enquanto atividade corporal 

atual/imediata, alguns aspectos que talvez se apresentem de forma um pouco mais complexa 

na perspectiva das ambiências digitais. Destacamos, no capítulo 1, que índices de presença 

quando deslocados da noção de sentido determinada pela corporeidade, inaugura um lugar da 

presença de forma residual, distribuída: o estar presente em algum lugar, por exemplo, 

implica pensar um evento não apenas situado, mas como produto de um fluxo interacional 

simbólico que pode permanecer inscrito em um fazer social, ainda que um corpo não esteja 

presente fisicamente para apoiar essa atividade. 
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 Estar dentro de alcance como a correspondência da distância física entre duas pessoas 

conscientes da presença imediata uma da outra, determina então as condições da copresença e, 

segundo o autor, esse contexto varia de acordo com diversos fatores, como por exemplo, o 

meio sensorial envolvido. Indubitavelmente, o conceito de copresença está cunhado em 

condições específicas: localizadas no espaço contido dentro de um cômodo e que possam 

valer apenas para as pessoas presentes nesse cômodo - onde a presença mútua possa ser 

delimitada. A copresença é assim, o aspecto situado19 de uma interação, que autoriza as 

pessoas a estarem particularmente acessíveis, disponíveis e sujeitas umas às outras, segundo o 

autor. Entendemos que a copresença, para além de um estado situado do indivíduo, deve ser 

considerada como um conjunto de aspectos associados (1) ao corpo perceptualmente situado 

mutuamente: às percepções relativas as distâncias e proximidades entre atores e (2) aos 

componentes e simbolismos comportamentais ou como referencia o próprio autor, sinais 

expressivos incorporados: "idioma de aparências e gestos que tende a evocar no ator aquilo 

que evoca nos outros - os outros aqui, significa aqueles, e apenas aqueles, que estão 

imediatamente presentes" (GOFFMAN, 2010, p. 44). Os sinais expressivos incorporados 

funcionam porém, para qualificar qualquer enunciado do indivíduo emitido para outras 

pessoas engajadas na situação interacional e desempenham um papel, segundo Goffman 

(2010), como um ajuntamento conversacional - caráter especial de muitos eventos quando 

vistos como comunicações.  

 Queremos exaltar assim, o caráter decisivo e determinante da copresença para a 

estrutura dos engajamentos de face e dizer, com isso, que se retirarmos a copresença 

(enquanto elemento) dessa estrutura, será praticamente impossível localizar o que Goffman 

(2010) apresenta como o centro de atenção oficial da ordem interacional. Se a ideia de 

copresença é fundamental e desempenha um papel tão decisivo e completo para a ordem 

interacional, como já destacava Giddens (1989), e se também aquiescemos que as tecnologias 

digitais propiciam a emergência de interações sociais "semelhantes" às que se desenvolvem 

em contextos fisicamente situados (semelhantes porque alcançam objetivos equivalentes), 

buscaremos ampliar essa análise e consequentemente, o sentido de presença e copresença, a 

partir dos ambientes mediados por tecnologias digitais. 

  Neste sentido, é bastante plausível inferir que a partir do uso dos computadores 

pessoais, é possível admitir duas dimensões das conversações ou interações nesses ambientes: 

                                                
19 O termo situado é utilizado por Goffman (2010) para qualquer evento que ocorra dentro dos limites físicos de 
uma situação social. 
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a primeira, vinculando-se à forma extensiva do corpo fisicamente situado, e uma outra, que 

inaugura um sentido para condições comunicativas localmente distribuídas; nos referimos à 

possibilidade de permanecermos e circularmos entre dados, sites, blogs ou games 

simultaneamente. Além de podermos estar ao mesmo tempo em muitos lugares em um 

ambiente paralelo, ambas situações descritas permitem às pessoas uma condição de 

acessibilidade para iniciar uma interação nesses espaços, permitindo que as pessoas estejam 

singularmente acessíveis e sujeitas umas as outras. 

 Caplan e High (2011) afirmam que assim como a internet passou por inúmeras 

transformações nas últimas décadas, as teorias que procuram explicar as principais diferenças 

entre uma interação face a face e a mediada por computador, também sofreram muitas 

mudanças. Os autores ressaltam ainda, que na literatura existe, inclusive, acepções 

contraditórias sobre diferenças de canal entre os contextos das duas formas de interação. Para 

os autores, a maioria das teorias que reconhecem diferenças entre os contextos adota um dos 

dois paradigmas teóricos: (a) dos estímulos filtrados e (b) dos estímulos incluídos. O 

paradigma dos estímulos filtrados enfatiza as limitações do meio e ressalta que a comunicação 

mediada restringe possíveis informações obtidas através da comunicação não-verbal: 

Como os estímulos não-verbais são muito reduzidos online, os estudiosos 
argumentam que a interação virtual não possui recursos adequados para uma 
interação relacional efetiva. Os teóricos dos estímulos excluídos argumentam 
que a falta de estímulos não-verbais na comunicação mediada pelo 
computador limita o meio universalmente, de modo que ele jamais consegue 
atingir a eficácia dos canais face a face (CAPLAN e HIGH, 2011, P.  64). 

 Em oposição à ideia descrita acima, os autores apresentam também, que teorias dos 

estímulos incluídos destacam a eficácia da comunicação mediada sobretudo, em relação à 

comunicação interpessoal:  

As teorias dos estímulos incluídos reconhecem que a comunicação mediada 
pelo computador reduz muito os estímulos não-verbais, mas argumentam 
que as informações limitadas transmitidas virtualmente são na verdade uma 
vantagem interpessoal para algumas pessoas. De fato, alguns teóricos 
afirmam que as propriedades singulares da comunicação mediada pelo 
computador permitem aos participantes ter mais sucesso social virtual que 
em interações face a face (Caplan e High, 2011, p.  64).  

 Para além dos dois paradigmas apresentados, Caplan e High (2011) descrevem ainda, 

a perspectiva hiperpessoal como especialmente relevante e oposta ao paradigma dos estímulos 

excluídos. Segundo os autores, "a teoria hiperpessoal afirma que a relativa ausência de 

aspectos não-verbais virtuais intensifica a comunicação pessoal permitindo que objetivos 
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sociais sejam buscados mais eficientemente de forma virtual do que em conversas face a face" 

(CAPLAN e HIGH, 2011, p. 66).  

 Queremos retornar e destacar assim, que as acepções goffmanianas sobre o que há de 

estímulos incorporados ou não, nas mensagens que emitimos cotidianamente, repercutem de 

maneira diferenciada quando estamos diante de comunicação mediada por tecnologias digitais 

- pois são circunstâncias mais variáveis, onde torna-se necessário o desenvolvimento de 

estratégias alternativas de comunicação relacional que possibilitem as pessoas sentirem que 

estão perto o suficiente para serem percebidas (acrescentando a sua "experimentação" do 

outro), como também, perto o bastante para perceberem que estão sendo percebidas e 

consequentemente, manterem uma interação através de informação social.  

 Para alguns autores (BODEN e MOLOTCH, 1994; LOCKE, 1998), todas as 

comunicações midiatizadas são, de algum modo, “deficientes” quando comparadas com a 

comunicação face a face e consequentemente, menos confiáveis e mais sujeitas a 

interpretações ambíguas do que a comunicação face a face, gerando possíveis dúvidas e 

desconfianças. 

 Comprometendo-se em oferecer uma proposta de estudo que privilegiasse o resgate e 

percurso através das diferentes formas de interação, Primo (2007) - declarando seguir um 

caminho semelhante ao de Thompson - buscou estudar a comunicação interpessoal como 

ponto de partida para o estudo da interação mediada por computador. Para isso, fundamentou 

sua argumentação numa abordagem sistêmico-relacional a partir de autores como Gergen, 

Bateson, Watzlawick et al, onde o enfoque relacional, apresentado como tema central, 

"oferece subsídios fundamentais para o estudo da interação a partir das relações estabelecidas 

entre interagentes - valorizando o próprio processo interativo" (PRIMO, 2007, p. 91-92). 

 Enfatizando que é justamente a questão comunicacional que desperta o interesse 

teórico em Thompson, Primo (2007) afirma a partir do autor, que o desenvolvimento dos 

meios de comunicação ofereceram novas formas de ação e novos tipos de relações e 

relacionamentos sociais, deslocando a interação para um lugar dissociado do ambiente físico, 

que estende-se no espaço e proporciona ações remotamente.  

 Num esforço em refletir e aplicar contribuições da obra de Ervin Goffman aos estudos 

dos media, Thompson (1998) afirma que a análise das características gerais da comunicação 

de massa fornece um pano de fundo importante para compreender como o desenvolvimento 

da comunicação nos meios de massa modifica a natureza da interação social e os modos de 



 
 

 

47 

experiência das ditas sociedades modernas. Assim, valorizando pouco os "efeitos" das 

mensagens, o autor preocupou-se em analisar mais fortemente como esse desenvolvimento 

dos meios técnicos serve para reorganizar e reconstituir a interação social. Dessa forma, 

defendeu que o desenvolvimento de diferentes meios não deve ser visto como algo que 

complementa as relações sociais preexistentes. Para o autor, pelo contrário, o surgimento dos 

meios técnicos possui um impacto fundamental nas formas como as pessoas agem e 

interagem entre si, e chamando atenção para o fato de que o meio técnico não determina a 

organização social, mas sim, torna possível outras formas de interação social, acrescenta: 

O desenvolvimento desses meios técnicos está sempre situado dentro de um 
contexto social e institucional mais amplo que limita as opções possíveis. 
Mas novos meios técnicos tornam possíveis novas formas de interação 
social, modificam ou subvertem velhas formas de interação, criam novos 
focos e novas situações para a ação e interação, e, com isso, servem para 
reestruturar relações sociais existentes e as instituições e organizações das 
quais elas fazem parte (THOMPSHON, 2000, p. 296).  

 Podemos dizer que, para essa dissertação, uma das maiores contribuições de John 

Thompson às reflexões aqui apresentadas, partem da abertura proposta pelo autor ao destacar 

que os meios técnicos possibilitam às pessoas interagirem umas com as outras através de 

distâncias temporais e espaciais - uma atualização a partir da obra de Goffman - embora 

destaque que a natureza da interação possa diferir substancialmente dos tipos de interação que 

são particularmente identificados em situações face a face. 

 Empregando a ideia de distanciamento espaço-temporal para discutir as maneiras 

como formas simbólicas estão separadas de seus contextos de produção e como são 

transmitidas através dos meios técnicos a contextos de espaço e tempo remotos, afirma que, 

em função deste distanciamento, o desenvolvimento dos meios técnicos separam a interação 

social do local físico, de tal maneira que as pessoas podem interagir umas com as outras 

mesmo que elas não compartilhem uma mesma situação espaço-temporal. A sua aposta é em 

afirmar que meios técnicos, de formas variadas, possibilitam estabelecer, sustentar e 

desenvolver formas de interação que independem de um local físico compartilhado comum. 

Para o autor, esses meios implicam algumas consequências para a constituição espacial e 

temporal da interação social: "os meios de comunicação de massa ampliam a acessibilidade 

das formas simbólicas no tempo e no espaço, e fazem isso de maneira que permite tipos 

específicos de interação mediada entre produtores e receptores" (THOMPSON, 1998, p. 299). 

Ainda sobre as comunicações que ocorrem a distância, o autor apresenta a ideia de 

defasagem temporal a partir de determinados referenciais de sincronicidade do processo 
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comunicativo. Para o autor, a defasagem temporal é determinada pelo tempo exigido 

fisicamente quando do contexto interativo em relação à distância entre seus interagentes. 

Importante notar que os referenciais interativos impostos aos contextos de mediação 

tecnológica sempre estiveram ancorados em referenciais de interação face a face, em 

contextos de presença física, e este sintoma sempre enquadrou as reflexões e abordagens 

sobre interação em contextos de mediação, transpondo parâmetros e propriedades sociais 

destes referenciais que pouco podem acrescentar a um contexto de ruptura de produção e 

recepção de formas simbólicas através do tempo e do espaço. 

Apresentando a cultura moderna como uma cultura eletronicamente mediada e 

considerando a capacidade de mediação dos meios de comunicação para o fluxo 

informacional como uma ação relacional e compartilhada, o autor sugere três maneiras  para 

qualificar formas e situações distintas de interação: 

 
 

QUADRO 2 
Tipos de Interação 

 

Características 

interativas 
Interação face a face Interação mediada 

Interação quase 

mediada 

Espaço-tempo 

Contexto de 
copresença: sistema 
referencial espaço-
temporal comum 

 

Separação dos 
contextos: 

disponibilidade 
estendida no tempo e 

no espaço 

Separação dos 
contextos: 

disponibilidade 
estendida no tempo e 

no espaço 

Possibilidade de 
deixas simbólicas 

Multiplicidade de 
deixas simbólicas 

Limitação das 
possibilidades de 
deixas simbólicas 

 

Limitação das 
possibilidades de 
deixas simbólicas 

 

Orientação da 
atividade 

Orientada para outros 
específicos 

Orientada para outros 
específicos 

Orientada para um 
número indefinido de 
receptores potenciais 

 

Dialógica/monológica 

 

Dialógica Dialógica Monológica 

Fonte: THOMPSON (1998, p.80) 
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Para o autor, a interação face a face acontece em contexto de copresença - em 

condições imediatas de presença mútua - onde os atores compartilham de um único sistema 

referencial de tempo e espaço. Possui um caráter dialógico e normalmente implica um trânsito 

(ida e volta) do fluxo informacional. Os interagentes dispõem e utilizam de uma 

multiplicidade de deixas simbólicas para transmitir e interpretar as mensagens que recebem 

mutuamente. Adicionalmente, as mensagens podem incorporar outros elementos da 

comunicação não-verbal, que também enquadram, orientam e contribuem para a percepção, 

captação e consequente compreensão da mensagem. 

Sobre a interação mediada, o autor implica e condiciona o uso de um meio técnico que 

permita a transmissão da informação e conteúdo simbólico remotamente (no tempo ou no 

espaço, ou ainda, no tempo e no espaço simultaneamente, estando assim, em contexto 

espaciais ou temporais distintos). Aponta que esta forma de interação se estende no espaço e 

no tempo, somando-se assim a uma diversidade de outros elementos, como por exemplo, 

aspectos contextuais do espaço onde cada um está localizado remotamente. Thompson (1998) 

afirma também que interações mediadas também implicam uma certa limitação na 

possibilidade de deixas simbólicas disponíveis aos interagentes. A comunicação por meio de 

carta, por exemplo, priva os participantes de deixas associadas à presença física 

(principalmente da ordem da comunicação não-verbal), enquanto outras dicas simbólicas 

(associadas à linguagem e escrita) são valorizadas. 

A interação quase mediada, refere-se por fim, às experiências sociais estabelecidas a 

partir dos meios de comunicação de massa. É o tipo de interação que dissemina-se no espaço 

e no tempo através de um único fluxo informacional, daí o seu caráter monológico, segundo o 

autor. Também aqui, existe uma limitação na possibilidade de incorporar deixas simbólicas ao 

processo interacional. Diante de tal tipologia, Primo sublinha porém que: 

Thompson (1998), contudo não entende que sua proposição de três tipos de 
interação esgota os possíveis cenários de interação. E sugere que novas 
tecnologias de comunicação permitem um grau maior de receptividade que 
as "redes de computadores possibilitam a comunicação de ida-e-volta que se 
orienta para outros específicos, mas que é de "muitos para muitos" (PRIMO, 
2007, p. 19). 

Numa outra perspectiva, influenciado pelos trabalhos de Ervin Goffman e Marshall 

McLuhan, o trabalho de Meyrowitz (1985), em crítica aos "situciacionistas" da época, é uma 

tentativa de integração das teses dos dois autores - que, separadas, possuem abordagens 
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unilaterais. Sobre os pontos fortes e fracos complementares entre os dois posicionamentos, 

destaca: 

Goffman centra-se apenas no estudo das interação face a face e ignora a 
influência e efeitos dos media nas variáveis que descreve; McLuhan centra-
se apenas nos efeitos dos media e ignora os aspectos estruturais da interação 
face a face (MEYROWITZ, 1985, p. 4)20 

Para Serra (2007), a crítica de Meyrowitz a Goffman não impede que o autor 

identifique a possibilidade de aplicar determinadas distinções ao estudo da comunicação 

mediada, sobretudo às análises e distinções feitas por Goffman acerca de "comunicação" e 

"expressão", bem como as acepções  sobre "região de fachada", "região de fundo" e 

"bastidores" à luz da sua Teoria Dramatúrgica21. Nesse sentido, também aqui nessa 

dissertação, utilizamos esse aporte conceitual no intuito de buscar um modelo teórico, a partir 

da análise das interações face a face, para ampliar  uma perspectiva sociológica, possível de 

estudar a vida social em ambientes mediados por tecnologia digital.  

Nos afastando um pouco das abordagens relativas às Teorias da Comunicação de 

massa e interpessoal, buscando em outras áreas mais algumas contribuições entre os dois 

campos, é mister destacar, que para alguns autores Comunicação e Presença são dois 

processos de grande importância da dimensão psicológica do indivíduo (RIVA, 1999; 

BIOCCA e LEVY, 1995) e o potencial de convergência destes dois campos emergiu 

principalmente, com o desenvolvimento das tecnologias de telecomunicações, das tecnologias 

de Realidade Virtual (simulando e reproduzindo ambientes e agentes) e da tecnologia de 

Inteligência Artificial (permitindo a simulação e (re)produção de interagentes em Ambientes 

3D). 

Para Mantovani et al. (2006), nos seus respectivos domínios, as aplicações 

tecnológicas permitiram (1) comunicarmos uns com os outros remotamente (isto é, com 

alguém que não está fisicamente presente, como em CMC) e fazer isso como se estivéssemos 

fisicamente copresentes; (2) comunicar e interagir com agentes autônomos não-humanos, 

                                                
20 Traducão livre para "Goffman focususes only on the study of face-to-face interaction and ignores the influence 
and effects of media on the variables he describes; McLuhan focuses on the effects of media and ignores the 
structural aspects of face-to-face interaction." 
21 Em sua obra seminal, A Representação do Eu na Vida Cotidiana (1985), seu primeiro e mais importante livro, 
Goffman apresenta os fundamentos da sua teoria, conhecida como teoria dramatúrgica. Pressupondo que a vida e 
a ordem social se estabelecem em um cenário (palco) onde há atores e público, o autor desenvolve um modelo 
teórico, a partir da análise das interações face a face, para descrever detalhadamente uma perspectiva sociológica 
possível de estudar a vida social.  
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eletrônicos, da mesma forma que fazemos com pessoas humanas; (3) admitir a experiência de 

se sentir presente num local diferente daquele em que o corpo está situado (como nos mundos 

virtuais ou em situações de telepresença). 

Podemos encontrar a aplicação dessas tecnologias nos campos mais diversos, desde 

cuidados com saúde (telemedicina), como para a aprendizagem (ambientes aprendizagem 

virtuais, e-learning), entretenimento (desenvolver relacionamentos interpessoais através de 

sites de redes sociais, games online), nos negócios e comércio (em apoio ao trabalho 

colaborativo, e-commerce), etc. (BURDEA, 2003; RIVA, 2003; SZÉKELY e SATAVA, 

1999). 

Ainda, segundo Mantovani et al. (2006), os avanços nos últimos anos, resultaram no 

desenvolvimento de formas híbridas, combinando características e aplicações de 

telecomunicações e simulação de realidade, onde nasceria assim, segundo o autor, os multi-

usuários multi-agentes dos mundos 3D: simulação através de mundos gráficos onde pessoas 

podem interagir e comunicar com outros remotamente e/ou com agentes autônomos, enquanto 

eles estão representados no mundo simulado por um personagem 3D, também conhecido 

como avatar (SCHROEDER, 2002, BAILESON et al, 2005).  Estas formas, consideradas pelo 

autor como mais avançadas, combinam elementos de imersividade, típicos de tecnologia de 

RV com possibilidades de interação social mediada (com agentes humanos e/ou  agentes 

autônomos eletrônicos), levando a um aumento significativo a possibilidade de alterações da 

experiência do mundo físico e social.  

Este potencial para a transformação da própria natureza dos processos 

comunicacionais envolvidos na comunicação interpessoal mediada e no nosso sentido de 

estar-no-mundo com outros (humanos ou agentes artificiais) favoreceu o nascimento de novas 

questões (BIOCCA et al, 2003; BIOCCA, 1992) teóricas (com o intuito de explicar 

fenômenos e experiências emergentes) e práticas (em termos de proporcionar um quadro 

referencial para a concepção e avaliação de aplicações tecnológicas efetivas).  

Mantovani et al. (2006) afirmam que o interesse pela comunicação como um domínio 

específico de investigação psicológica pode ser rastreado antes mesmo do desenvolvimento da 

comunicação mediada por computador: através das abordagens cibernética, matemática 

(SHANNON e WEAVER, 1949), lingüística (SAUSSURE, 1916), pragmática (AUSTIN, 

1962; GRICE, 1971) bem como, a partir das perspectivas sociológicas e relacionais 

(BATESON, 1972; GOFFMAN 2010-2011), a fim de responder, conforme descrevemos 

acima, pela interação face a face.  
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Ainda segundo os autores,  ao longo das últimas duas décadas, é possível identificar 

uma tradição específica na Psicologia, desenvolvida através de um identificação gradual de 

características dos processos psicológicos envolvidos na comunicação, com ênfase em 

questões como: o comportamento não-verbal e multimodal da comunicação, o papel de 

processos inferenciais, das representações e modelos mentais na produção e compreensão de 

atos comunicativos (dimensões cognitiva, semântica e pragmática), a noção de 

intencionalidade e intenção comunicativa, a identificação de padrões comportamentais 

"escondidos", e a falta de comunicação e opacidade intencional (ANOLLI, 2005, ANOLLI, et 

al, 2002). 

Mantovani et al. (2006), por fim, ressaltam que enquanto a psicologia da comunicação 

existiu antes mesmo do surgimento da comunicação mediada por tecnologias telemáticas - e 

já havia desenvolvido um estudo criterioso das interações face a face - foi a tecnologia de 

realidade virtual que desempenhou um papel fundamental para a emergência da presença 

como um domínio separado da investigação no campo da Psicologia. Comunicação, 

tecnologias digitais e práticas sociais são conceitos que se encontram atualmente imbricados e 

em grande medida, as reflexões acerca das relações na sociedade contemporânea perpassam 

pelos fenômenos comunicacionais – dentre eles, são contemplados aqueles que dizem respeito 

à Internet e às tecnologias digitais, de maneira mais ampla.   

Temos então, cada vez mais, unidades clássicas de arquitetura do espaço físico e de 

ambiências digitais - do corpo situado e de suas possíveis extensões fluidas, de maneira 

sobrepostas, entrelaçadas e hibridizadas em formas complexas. Neste sentido, apresentamos 

nesta dissertação, uma abordagem onde o sentido de presença mediada possa ser observado e 

descrito a partir das associações entre objetos, sujeitos - seus comportamentos, cognição, 

lugares unidos no presente - e que resultam da igualdade de uma rede de aspectos humanos e 

tecnológicos. Não apenas definir o sentido de presença como recipiente que ao mesmo tempo 

comunica, contém e ocupa um espaço mediado, ou como um espaço humano no espaço 

apenas. Queremos ir em busca de possibilidades de sentido de presença através das interações 

sociais nesses ambientes - e não das conquistas através desse sentido. 

Que linguagens interpretativas podemos utilizar para observar a relação da 

corporeidade e subjetividade humanas na experiência das conversações mediadas, a partir de 

uma rede de dados, se a dimensão humana que temos a tarefa de examinar somos nós 

mesmos? Até que grau de deformação (ou estranheza) permanecemos humanos numa 
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experiência mediada?22 O que seria uma associação temporária de sentidos, percepções, 

imagens, linguagem, ausências, bits etc., que aciona um sentido de presença em ambientes 

mediatos por tecnologia?   

Talvez não seja do léxico comum do campo de estudos abdicar de uma noção de 

essência - ontologicamente situada na existência (HEIDEGGER, 2009), mas o  esforço 

empreendido nesta dissertação, resgata na tradição das interações sociais humanas e das 

Teorias da Comunicação, um lugar de destaque para a ideia de presença como uma ação 

dinâmica relacional antecessora, que determina e precede as experiências sociais em 

contextos de interação (seja em situação de interação fisicamente situada ou mediada por 

tecnologia digital). Sem um sentido de presença imediata anterior à situação social, torna-se 

praticamente impossível estabelecemos interações, relações e consequentemente, 

conversações. Por que negar ao sentido de presença a grandeza de ser o laço social que nos 

mantém ligados às coisas da vida e do mundo, principalmente o seu aspecto determinante para 

as experiências comunicacionais e interacionais?  

Ao tensionar os dois campos, quando iniciamos o capítulo, nos comprometemos em 

oferecer bases teóricas para superar uma clivagem entre Comunicação, Presença e Interações 

Sociais propondo um lugar comum, relacional entre as áreas e que também contribuíssem 

para o estudo do tráfego humano ordinário (dos padrões de contatos sociais) que pouco 

recebeu atenção das ciências sociais. O interesse, entretanto, foi a possibilidade de construir e 

compartilhar uma base teórica através das interações sociais que acolhesse o sentido de 

presença como um fator determinante  das ocasiões sociais e consequentemente, das 

conversações. A questão aqui apresentada é a de evidenciar que as condições comunicativas 

cruciais das interações (face a face ou mediadas por tecnologia digital), estão estribadas no 

âmbito do sentido de presença, que precede os arranjos sociais comuns dos processos 

comunicacionais. Estas características, para Goffman (2010), têm significância estruturante 

suficiente para fornecer uma base relacional analítica para o tratamento que a sua abordagem 

dá às normas sociais que regulam o comportamento de pessoas conscientes da presença 

imediata umas das outras - independente do tipo de interação que estabelecem.  

Para Mantovani et al. (2006), em termos gerais, podemos dizer que a presença (física 

ou social) é um requisito para a comunicação, estando enraizada na experiência fenomenal de 

ser-no-mundo e ser-com-os-outros:  
                                                
22 Analogia a partir das ideias de Ieda Tucherman (1999): Breve história do corpo e de seus monstros, Vega, 
Lisboa, p. 101 
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Isto sugere que é possível enquadrar a comunicação e a presença dentro de 
uma psicologia da ação [...]: de um lado, a comunicação é um ato (ou 
melhor, um "situado inter-agir"), por outro lado, a presença é um mecanismo 
evolutivo para controlar a ação. Experiência é o lugar onde esses dois 
processos se encontram. Na verdade, a pragmática destacou a forma como a 
comunicação está sempre fazendo alguma coisa dentro de um determinado 
contexto, e no intuito de obter objetivos específicos (MANTOVANI et al., 
2006, p.8)23 

Para os autores, nosso senso de estar no mundo físico e social define um conjunto de 

oportunidades e constrangimentos para as trocas comunicativas. Em outra perspectiva, 

afirmam ainda, que a comunicação e a interação social são a base para a construção dessa 

experiência de ser-no-mundo: graças a comunicação e a interação social, nós temos a 

oportunidade de gerenciar o processo de atribuição de sentido ao mundo, seus objetos/pessoas 

e eventos e negociar a "posição" que ocupamos em relação à eles. Afirmam também, que essa 

ligação é dada pela nossa experiência corporal: "estamos presentes em um corpo localizado 

no espaço e pronto para agir e interagir de múltiplas formas com outras pessoas" 

(MANTOVANI, 2006, p.8). 

No próximo capítulo, apresentaremos de forma detalhada a Teoria da Presença Social, 

como sendo o referencial teórico-conceitual mais próximo do sentido de copresença aqui 

apresentado, bem como dedicaremos especial atenção em identificar quais aspectos (sociais 

dos interagentes e aspectos do meio/mídia)  autorizam as pessoas a estarem particularmente 

acessíveis, disponíveis e sujeitas umas às outras em um ambiente digital. Ou seja, buscaremos 

identificar o que seria essa unidade de copresencialidade equivalente e qual o papel que 

desempenha para a manutenção dessa ordem interacional nesses ambientes. Para esse 

percurso teórico-conceitual, recorreremos também às ideias de O´Sullivan et al. (2004) sobre 

comportamentos de proximidade  (comportamentos de comunicação que reduzem a distância 

física ou psicológica entre interagentes) e de proximidade mediada (conjunto de pistas 

comunicativas em meios digitais, que podem formar percepções de proximidade psicológica 

entre os interagentes). 

 

 

 
                                                
23 Tradução livre para: This suggests that is possible to frame both communication and presence within a 
psychology of action, as briefly anticipated in the previous section: on one side, communication is an act (or, 
better, a “situated inter-act”); on the other side, presence is an evolutionary mechanism to control action.  
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Capítulo 3 

Ambientes Digitais e o Sentido de Presença 
 

3.1 Esquema interacional em ambientes de CMC 

 

 No capítulo anterior, apresentamos a consequencialidade da presença com a qual 

estamos interessados nesta dissertação: o seu caráter determinante para o fornecimento das 

condições cumunicativas cruciais das interações sociais.  

 Aqui, neste capítulo, buscamos solidificar e reiterar o sentido maior que dedica-se esta 

pesquisa: o de identificar e iluminar novas perspectivas teóricas aplicadas às ambiências 

digitais, com intuito de contribuir para as ciências da comunicação, bem como para o 

desenvolvimento de um tratado científico que oferece uma visão inusitada, pouco - ou quase 

nada - discutida pela academia brasileira. Chamamos a atenção todavia, para a existência de 

um campo de estudos científicos - o da Presença - que possui grande representatividade, com 

pesquisas robustas e aplicações tecnológicas substanciais e sofisticadas em outros países. 

Contudo, para uma análise aplicada e para que esta pesquisa auxilie na continuação e 

ampliação das discussões, tomaremos os sites de redes sociais como vetores de novas 

possibilidades sócio-comunicativas, sobretudo como objeto de pesquisa, pelo status adquirido 

na promoção de novas estruturas para engajamentos mútuos na atualidade. 

 Apreciando as dimensões tecno-sociais envolvidas na relação homem-computador 

como propõe Ribeiro (2005), que contempla não apenas o par interacional homem-homem, 

mas também as relações estabelecidas entre homem e media, assumiremos o termo interação 

social exatamente como propõe o autor, contemplando os mecanismos de interatividade que 

se apresentam nas experiências em ambientes online:  

Sem dúvida, um olhar mais atento revela que a simples conversa de um 
usuário com seu interlocutor nesse ambiente passa necessariamente por uma 
seqüência de passos interativos e de níveis de negociação, onde a 
comunicação social estabelecida entre eles é, em última instância, apenas um 
desses esquemas. Dessa forma, acreditamos que a interação social 
promovida pelas redes digitais está diretamente ligada à noção de 
interatividade e aos seus mecanismos (RIBEIRO, 2005, p. 5). 

 Ao aplicar a expressão interação social, o autor faz referência ao conjunto de 

esquemas de interatividade (dimensões técnicas e sociais) que se apresenta nesses 

engajamentos, destacando que antes mesmo da interação entre usuários ser estabelecida, há a 
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priori, uma interação entre usuário e máquina24, apenas num segundo momento entre os 

dispositivos microeletrônicos e por fim, se estabelece a interação propriamente dita, entre o 

usuário e o seu interlocutor. Para ilustrar esta descrição, de uma situação interacional comum 

entre dois usuários em um ambiente digital, Ribeiro (2005) nos oferece o seguinte diagrama: 

 
 

FIGURA 2: Esquema interacional em ambientes de CMC: usuário x usuário 
 Fonte: RIBEIRO (2005, p. 6) 

 

 

 

 Diferenciando as interações estabelecidas em ambientes online das interações face a 

face (FTF), o autor chama a atenção para uma característica em especial: a desvinclulação da 

presença social da presença física:  

Não há a necessidade de copresença dos interlocutores no mesmo espaço e 
tempo. Não estando vinculada à presença dos corpos físicos e biológicos, 
que podem estar localizados em diferentes dimensões espaço-temporais, a 
interação constitui-se unicamente através de representações sociais dos 

                                                
24 Podemos estender essa reflexão também aos dispositivos móveis e demais tecnologias digitais. 
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usuários, ou seja, através da composição de corpos simbólicos. Como 
percebemos, o usuário 1 encontra-se situado no espaço físico 1 e mantém o 
contato com o usuário 2, que, por sua vez, localiza-se no espaço físico 2, 
distanciado e separado geograficamente. O processo interacional ocorre, 
entretanto, no espaço social comum que não está atrelado nem ao espaço 
físico 1 do primeiro usuário, nem ao espaço físico 2 do segundo usuário 
(RIBEIRO, 2005, p. 6). 

 Sobre considerar as interações sociais promovidas pelas redes digitais ligadas 

diretamente à noção de interatividade, o autor apresenta ainda, quatro componentes que as 

constitui:  

(1) um conjunto de unidades que interagem entre si;  

(2) um conjunto de regras que estruturam as orientações dessas unidades e a própria 

interação;  

(3) um sistema ou um processo ordenado de interação; e 

(4) um ambiente no qual os componentes se apresentam e onde há efetivamente as 

trocas sistemáticas. 

 Ora, se no esquema interacional apresentado não necessita da expressão de uma 

referência física, espacial situada que localize as trocas estabelecidas, temos então, um 

processo interativo desenvolvido fora de um perímetro de espaço-tempo (FTF) - 

tradicionalmente situado - de forma bastante peculiar. Para Ribeiro (2005), desenvolve-se 

através da comunicação mediada por computador (CMC) um novo espaço contextual, onde as 

relações são estabelecidas entre “ausentes”, alcançando níveis de expressão em um grau 

significativo de “extensão de acessibilidade e distanciamento” das formas simbólicas no 

espaço: 

Desta forma, o que nas interações FTF se mostra como fator inerente ao 
processo de estabelecimento dos contatos (o uso comum do mesmo espaço 
físico), passa a ser dispensável nas interações on-line efetivadas nesse 
ambiente. Ou seja, mesmo podendo ser verificadas através de uma recíproca 
presença imediata, tais interações online não requerem que os participantes 
partilhem uma localidade física comum (RIBEIRO, 2005, p. 7). 

 Compartilhando da existência de um novo espaço contextual onde se estabelecem 

essas interações sociais efetivamente a partir dessas experiências, admitimos a ideia de 

criação de uma ambiência interacional projetada, estendida - um espaço social imaginário 

projetado, onde localizam-se as trocas interacionais e as conversações em rede. Aqui, cabe 

retomarmos às reflexões de Giddens (1989), apresentadas logo no início desta pesquisa - 
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ainda no primeiro capítulo - onde o teórico afirma que  a questão fundamental da teoria social 

está estribada em "expor como as limitações da presença individual são transcendidas pela 

extensão das relações sociais através do tempo no espaço" (GIDDENS, 1989, p. 28). Embora 

as inquietações teóricas do autor tivessem dedicado especial atenção à Teoria Social de forma 

lato, é a partir da ideia de expansão do distanciamento tempo-espaço da atividade social na 

atualidade, que o próprio Giddens afirma que "as relações com aqueles que estão fisicamente 

ausentes, envolvem mecanismos sociais distintos do que está envolvido em contextos de 

copresença" (GIDDENS, 1989, p. 29). Aí também localiza-se a importância para o 

desenvolvimento das nossas reflexões e a abertura para o tratamento de algumas questões a 

cerca da estruturação das instituições na modernidade.  

 

3.2 Copresença e Proximidade Mediadas: definindo o ethos da situação e as condições 

comunicativas cruciais da interação online  

 

 Afirmamos num momento anterior desta dissertação, que partilhamos da acepção que 

contatos mediados por tecnologia digital possibilitam algumas das intimidades de copresença, 

mas que não podemos assumir integralmente como copresença  - nos padrões goffmanianos - 

as experiências de compartilhamento de um espaço experimentado em ambiências digitais em 

função, principalmente, dessas situações não permitirem uma experiência genuína através dos 

cinco sentidos humanos e também, por conta do acesso integral às mensagens incorporadas 

(tão importantes para definição dos enquadramentos primários apresentados por Goffman). 

Dessa forma, sustentamos e reiteramos o pensamento de que as condições completas, ou 

condições plenas, da copresença são encontradas em situações onde os atores encontram-se 

fisicamente presentes, em presença imediata uns dos outros.   

 Nós usamos a acepção da copresença proposta por Goffman (2010) como um conceito 

sensibilizante para refletir sobre quando agentes "sentem estar suficientemente próximos para 

serem percebidos em sua ação" na perspectiva dos ambientes digitais. Usamos assim, um 

referencial teórico para pensar um conjunto complexo de matrizes de ação, em contextos de 

encontros e contatos mediados por tecnologia que permitem algumas das intimidades da 

copresença.  

 Embora a sociologia de Goffman limite explicitamente sua análise às interações face a 

face - onde a situação social definida fisicamente é a unidade de análise para o estudo das 

formas de interação - e a despeito destas ideias serem muito caras integralmente às ciências 
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sociais - encontramos na literatura algumas abordagens que transpuseram aos estudos dos 

ambientes online, a mesma expressão copresença, para caracterizar um sentido de 

compartilhamento mútuo de um espaço virtual. Abriremos espaço de destaque para estas 

contribuições, não necessariamente por compartilharmos integralmente do aporte conceitual, 

mas pelas provocações teóricas e fomento do campo em diálogo com as questões sobre 

interações em ambientes digitais.  

 Conforme destaca Subramaniam (2010), pesquisas anteriores (BODEN E MOLOTCH, 

1994; MEYROWITZ, 1985) encontraram nas idéias de Goffman relevância e inspiração para 

o desenvolvimento dos estudos sobre interações mediadas como interações virtuais 

copresentes. Meyrowitz (1985), por exemplo, destaca-se ao afirmar que a ideia de situação 

social estabelecida fisicamente é irrelevante em ambiências mediadas por tecnologia e que 

essas situações devem ser qualificadas como "sistemas de informação" ou "padrões de acesso 

à informação". Boden e Molotch (1994) por sua vez, chamaram a atenção para a necessidade 

que as pessoas têm de se encontrarem em situações de copresença, chegando a considerar esta 

necessidade como uma  “compulsão para a proximidade”. 

 Campos-Castillo (2012) por sua vez, afirma que muitas pesquisa sobre ambientes 

digitais avaliaram e propuseram a transferência (equivalência) de processos sociais 

fisicamente situados para o contexto das interações em ambientes digitais -  a autora destaca 

alguns trabalhos mais recentes como o de McCall e Blascovich (2009) e Sivunen e Hakonen 

(2011). Apoiada por esta equivalência processual, afirma com certa ênfase, que os processos 

sociais identificados no interior dos ambientes online podem espelhar aqueles observados em 

experiências físicas, situadas. Em outras palavras, a autora assegura que podemos usar 

ambientes virtuais para replicar situações face a face, e a medida em que estes processos vão 

sendo replicados, existirá uma implicação em relação ao nível de copresença com outros 

agentes no próprio ambiente.  

 Seguindo a mesma perspectiva e propondo uma taxonomia da copresença, Shanyang 

Zhao (2003) delineia quatro condições de "co-localização" humana para descrever as 

principais formas de ajuntamentos na contemporaneidade. Para o autor, na sua redação mais 

contemporânea, copresença refere-se a (1) a sensação de estar junto com outras pessoas em 

um ambiente remoto (LOMBARD e DITTON, 1997) e (2) a sensação de estar junto com 

outras pessoas em um ambiente virtual compartilhado (SLATER, et al. 2000; DURLACH E 

SLATER, 2000). Ressalta porém, que o uso de copresença é, portanto, paralelo ao uso de 

presença, que vem sendo empregado por alguns pesquisadores, envolvendo: (1) telepresence - 
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como a sensação de estar presente num ambiente remoto, e (2) presença virtual - como a 

sensação de estar presente numa ambiente virtual simulado (STEUER, 1992; SHERIDAN, 

1992). Analisando alguns parâmetros da interface que definem formas pelas quais indivíduos 

se comunicam uns com os outros em uma determinada condição de co-localização e as 

implicações associadas à esta experiência, Zhao (2003) propõe, a partir de uma situação 

diática, uma taxonomia sobre formas de copresença que consiste em quatro tipos básicos, 

sintetizados a seguir na Quadro 3.  

 Devemos destacar ainda que, embora não esteja explicitamente descrito no trabalho do 

autor que as formas de copresença (ou as condições de co-localização) são sempre definidas a 

partir do referencial do "outro" localizado na situação, notamos que durante a descrição 

taxonômica este referencial funciona como um critério da sistemática, que engloba 

identificação, descrição, nomenclatura e classificação das formas apresentadas. 

 

QUADRO 3 
 A Taxonomia da copresença humana em uma situação Diádica 

 

Onde o outro está 
localizado? 

O outro está localizado em 
proximidade física 

O outro está localizado em 
proximidade eletrônica 

O outro está presente 
Pessoalmente 

Copresença corpórea 

(face a face) 

Telecopresença Corpórea 

(face ao meio) 

O outro está presente 
através de Simulação 

 
Copresença Virtual 

 
(simulação física:  

robôs comunicativos) 
 

 
Telecopresença Virtual 

 

(simulação digital: 
agentes comunicativos) 

 
 

Fonte: ZHAO (2003) 

 

 

3.2.1. Copresença Corpórea 

 

 Copresença corpórea é apresentada pelo autor como a forma de co-localização humana 

em que a outra pessoa está corporeamente presente numa situação social em proximidade 

física do seu interagente. A co-localização é posta de tal maneira que os agentes "X" e "Y" 

encontram-se dentro do alcance de percepções sensoriais (dos cinco sentidos humanos) e são 

capazes de alcançar simultaneamente através dos canais sensoriais não mediados um ao outro. 
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O que para Zhao (2003) apresenta-se como copresença corpórea, Goffman (2010) qualifica 

como condições plenas de copresença, onde as pessoas percebem que estão perto o suficiente 

para serem percebidas em tudo o que estão fazendo. 

 Segundo o autor, esta é a mais antiga forma de copresença humana, onde as interações 

ocorrem "cara a cara", "corpo a corpo". Dos exemplos apontados por ele temos: jantar com 

alguém em um restaurante, jogar vôlei com amigos na praia, dançar com alguém em uma 

festa. 

 

3.2.2. Telecopresença Corpórea 

 

 Esta é a forma de co-localização humana oferecida pelo autor, em que a outra pessoa 

está corporalmente presente num contexto eletrônico em proximidade de seu interagente. 

Temos aqui dois indivíduos posicionados fora do alcance das condições plenas da percepção 

dos cinco sentidos humanos, mas ao alcance de uma rede de comunicações mediadas por 

tecnologia que permite que ambos estejam conectados. Para Zhao (2003), estendendo canais 

sensoriais através da internet, as pessoas "X" e "Y" estão em contato imediato umas com as 

outras, mesmo que fisicamente distantes. 

 Contrastando os conceitos de telepresença com o de telecopresença, o autor expõe que 

a telecopresença permite comunicação bidirecional instantânea entre indivíduos distantes, e 

que a telepresença não acolhe as interações humanas recíprocas sob estas mesmas condições:  

Telepresença permite que uma pessoa receba informações sensoriais ao vivo 
a partir de um ambiente distante e, sob certas condições, telemanipule os 
objetos ali, mas esta capacidade de presença distante não está disponível 
para as pessoas do local remoto. Ao assistir a cobertura ao vivo de um jogo 
de futebol na televisão, por exemplo, os telespectadores estão telepresentes 
no estádio de futebol, mas as pessoas no estádio de futebol não estão 
telepresentes no lugar dos telespectadores. Como resultado, apenas os 
telespectadores podem ver as pessoas do estádio, mas as pessoas do estádio 
não podem ver a TV dos telespectadores. Da mesma forma, ouvir rádio é 
também uma forma de telepresença. No entanto, quando os indivíduos em 
locais distintos têm a capacidade de estarem simultaneamente telepresentes 
no ambiente do outro, a telepresença é transformado em telecopresença 
(ZHAO, 2003, p. 3) 

 O autor afirma ainda, que interagir com alguém na forma de telecopresença corpórea 

corresponde ao mesmo que interagir com uma pessoa "face ao meio", ou seja, entre agentes, 

mas através de uma rede de comunicações e também de um meio e interface. Alguns dos 
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exemplos citados: conversas com amigos ao telefone, conversas com outras pessoas em 

mensagens instantâneas através de dispositivos e conferências profissionais via satélite. 

 

3.2.3. Copresença Virtual 

 

 Copresença virtual é caracterizada por Zhao (2003) como uma forma de co-localização 

em que a outra "pessoa" está presente na situação em proximidade física da pessoa "X", 

através de simulação física, incluindo qualquer componente eletrônico necessário. 

Identificado no perímetro de uma ilusão de não mediação, ou no hiato das percepções 

sensoriais dos sentidos humanos da pessoa "X", a máquina robótica (que pode ou não estar 

ligada em rede) permite que a pessoa "X" possa interagir "face a face" com o agente 

simulado. Zhao (2003, p. 4) descreve dois tipos de máquinas robóticas utilizadas para 

substituir humanos nas formas de copresença virtual:  
 

(1) Robôs Instrumentais - que simulam o aspecto "causador" da copresença humana 
(as propriedades físicas e materiais do corpo e o alcance limitado do posicionamento 
da face), e são usados, por exemplo, para substituir humanos em suas atividades 
repetitivas com outros indivíduos humanos. 
 

(2) Robôs Comunicativos - em outra perspectiva, simulam o aspecto emocional da 
copresença humana, e são usados para substituir pessoas em seus contatos íntimos 
com outros indivíduos humanos. Para o autor, robôs humanóides podem substituir o 
lugar de um amigo ou uma assistente social no momento de entretenimento ou 
companheirismo para indivíduos socialmente isolados, por exemplo. 

 

 Apresentados como robôs sociais25, ambos exemplos - instrumental e comunicativo -  

são, segundo Zhao (2003), projetados para substituir humanos que interagem com outros 

humanos. Ele acrescenta também, que em geral, os robôs instrumentais são máquinas 

automatizadas, que executam funções de acordo com instruções previamente programadas; e 

robôs comunicativos, por sua vez, são máquinas "treináveis" com uma certa capacidade de 

aprendizagem.  

 

 

                                                
25  Para Zhao (2003), robôs não-sociais são projetados para substituir humanos que interagem com não-humanos: 
ao invés de termos um trabalhador humano desempenhando alguma atividade em situação de risco, é possível 
existir um braço robótico operando dentro de um reator nuclear, por exemplo. 
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3.2.4. Telecopresença Virtual 

 

 Por fim, a telecopresença virtual é qualificada por Zhao (2003) como a forma de co-

localização em que a outra "pessoa" está presente no local, em proximidade eletrônica da 

pessoa "X", através de simulação digital - incluindo qualquer componente físico necessário. O 

agente digital é um programa de computador interativo, e a pessoa "X" interage com ele 

através do meio eletrônico: um computador local se o programa for executado diretamente 

sobre ele, ou um computador em rede, se o programa está localizado em algum outro lugar e 

precisa ser acessado remotamente. Segundo o autor, como máquinas robóticas, estes agentes 

tecnológicos são também divididos em duas categorias:   

(1) Agentes Instrumentais - muitas vezes utilizados para os serviços automatizados de 
resposta: um programa computacional que substitui a assistência humana com um 
sistema de respostas automatizado, que faz com que a partilha de informação ocorra de 
maneira mais eficiente. 
 
(2) Agentes Comunicativos - usados comumente, segundo o autor, para recreação 
pessoal e interação com humanos em níveis emocionais: um programa computacional 
que simula a interação humana e proporciona às pessoas entretenimento, 
aprendizagem interpessoal e conforto psicológico. 

 

 Zhao (2003) esclarece porém, que esses agentes computacionais interativos diferem de 

outros tipos de programas de computador que são desenvolvidos especificamente para auxiliar 

nos processos comunicacionais com humanos em substituição dos próprios humanos. 

Interagir com alguém sob a forma de telecopresença virtual significa, por conseguinte, 

interagir com um programa26 de computador que simula respostas humanas, diz o autor.  

 
3.3 Proximidade Mediada 

 

 Comportamentos de proximidade têm sido cada vez mais objeto de investigação 

científica. Neste sentido, Bickmore e Picard (2005) listam um conjunto de comportamentos 

humanos que contribuem para a diminuição da distância psicológica e social:  

 

                                                
26 Também em Ribeiro (2005) encontramos reflexões sobre a efetivação de trocas comunicacionais entre 
usuários e programas de computador especializados em cumprir tarefas automatizadas nas plataformas 
interacionais online, conhecidos como “chatterbots”. 
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- o conhecimento recíproco da auto-revelação (“self-disclosure”) aumenta a confiança, 
a proximidade/intimidade e a afinidade/atração; 

- o uso do humor, como uma importante estratégia de manutenção da relação 
aumentando também a afinidade/atração; 

- o falar sobre o passado e o futuro, fazendo referência a um conhecimento partilhado. 

- o assumir comportamentos de continuidade para fazer a ponte entre o tempo em que 
as pessoas estiveram separadas (cumprimentar e saudar adequadamente, dar as boas 
vindas e falar sobre esse tempo em que estiveram separados) são estratégias para 
manter o sentido de persistência num determinado engajamento mútuo.  

 
 Comportamentos não verbais de proximidade incluem porém, a redução da distância 

física, posturas e movimentos descontraídos, utilização de gestos e expressões faciais, sinais 

vocais e entoação, direção do olhar e contato visual durante as interações. Já 

os comportamentos verbais de proximidade compreendem a utilização de pronomes pessoais 

durante as conversações, a utilização do humor e de elogios, a utilização de linguagem 

inclusiva nas conversações (“nós”, “eu”), o chamar os outros pelo próprio nome etc.  

 Com uma abordagem semelhante, Nardi (2005) definiu e caracterizou os 

comportamentos de conexão dividindo-os em três tipos: afinidade, empenho e atenção. 

A afinidade é caracterizada pelo autor como sentimentos de ligação e conexão entre as 

pessoas, um senso de abertura para a interação com os outros. As atividades que promovem 

esta ligação social como afirma, incluem: tocar, partilhar experiências num espaço comum, 

comer e beber e a própria conversação informal. O empenho é apresentado como a expressão 

do desejo de participar de relações mútuas e denota envolvimento numa comunicação 

contínua em projetos de interesse mútuo. A terceira dimensão envolve o capturar da 

atenção do outro, que inclui o contato do olhar e a negociação da disponibilidade para a 

conversação/interação. Nessa tipologia está presente a ideia de que os sujeitos buscam 

ativamente formas de ligação social que ultrapassam a mera leitura de pistas sociais contidas 

nos meios.  

 Atividades como tocar, comer, beber, partilhar experiências num espaço público, 

manter contato com o olhar, etc., para Nardi (2005), têm um impacto pré-consciente, 

fisiológico e corpóreo, muito importante para o estabelecimento de uma ligação social e estes, 

não são especificamente impactos informacionais. Para a autora, a transposição de ações 

físicas para formas de conexão virtual constitui um problema chave na compreensão da 

comunicação mediada: 
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“Quando descobrimos o comer e o beber virtual, a invocação do espaço na 
comunicação mediada, ou os abraços online, vemos as pessoas a usarem as 
mesmas estratégias que já utilizavam face a face, mas agora em contexto 
mediado. Embora isso possa mudar no futuro, até ao momento atual as 
pessoas aprenderam a comunicar através da interação face a face, e depois, 
pelo menos no mundo moderno, começaram a aprender formas de 
comunicação mediada. O poder e a primazia da comunicação face a face 
constitui o modelo de pelo menos alguma parte daquilo que podemos 
observar em contexto midiatizado. Desconhecemos a natureza da 
transformação que leva da experiência corporal real à experiência corporal 
mediada […] (NARDI, 2005, P.123). 

 Nardi (2005) afirma ainda, que o trabalho da ligação é complementar ao trabalho sobre 

o conhecimento mútuo, onde ambos necessitam ser trabalhados continuamente, considerando 

um padrão temporal distinto um do outro: o conhecimento comum diz respeito à informação 

partilhada, enquanto o trabalho de ligação é relacional.  

 O'Sullivan, Hunt & Lippert (2004) alargaram a noção de proximidade e apresentaram 

o conceito de proximidade mediada da seguinte forma:  

Definimos proximidade mediada como o conjunto de pistas comunicativas 
em canais mediados, que podem formar as percepções de proximidade 
psicológica entre os interagentes. Posto de outra maneira, as pistas de 
proximidade podem ser vistas como uma linguagem de afiliação. A literatura 
existente identificou um vocabulário de comportamentos verbais e não 
verbais que sinalizam um convite e uma intenção para uma maior 
proximidade. E porque é claro, a partir da literatura sobre os relacionamentos 
em contexto de comunicação mediada por computador, que as pessoas 
encontraram ou inventaram maneiras de criar intimidade usando canais 
mediados, examinar a linguagem da afiliação em canais mediados permitiria 
um melhor esclarecimento quanto aos meios como a proximidade pode ser 
obtida através das novas, e das mais velhas, tecnologias de comunicação 
(O'SULLIVAN et al., 2004, p. 471)27 

 Considerando que a literatura sobre comunicação mediada por computador (CMC) 

propõe que as pessoas encontraram formas muito peculiares de desenvolverem intimidade 

usando canais midiáticos, os autores consideram relevante observar as linguagens de afiliação 

humana através desses meios para compreender como a intimidade pode ser desenvolvida a 

partir das tecnologias digitais.  

                                                
27 Tradução livre para: "We define “mediated immediacy” as communicative cues in mediated channels that can 
shape perceptions of psychological closeness between interactants. Stated another way, immediacy cues can be 
seen as a language of affiliation. The existing literature has identified a vocabulary of verbal and nonverbal 
behaviors that signal an invitation and intention for greater closeness. Because it is clear from the literature on 
CMC in relationships that people have found or invented ways to develop intimacy using mediated channels, 
examining the language of affiliation in mediated channels would further illuminate the means by which 
intimacy can be accomplished via newer and older communication technologies". 
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 Além da definição proposta, O'Sullivan et al. (2004) identificaram duas categorias de 

comportamentos de proximidade mediada, comportamentos do tipo I e II: 

 

QUADRO 4 

Dimensões da Proximidade Mediada (Comportamentos tipo I) 
 
 

“Approachability” (“pode aproximar-te”) 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Dar-se a 
conhecer 

Revelar intencionalmente informação 
pessoal que permite aos outros sentirem  

que conhece o emissor 

- referir experiências fora do  contexto 
oficial 

 

- fotografias reveladoras de  
experiências fora do contexto oficial 

Expressividade Variação na ênfase, na intensidade, na 
vivacidade, no "tom" da mensagem 

- usar pontuação 

 

- usar cores 

Acessibilidade Estar acessível para comunicar 

- indicar disponibilidade 

 

- fornecer informação para contatos 

 

- dispor de mais tempo para contatos 

Informalidade Mostrar informalidade e                                 
o "estar à-vontade" 

- posturas/imagens informais 

 

- uso de coloquialismos ou linguagem 
popular 

Similitude Revelar qualidades pessoais/partilhar 
história pessoal com o receptor 

- revelar interesses, experiências, 
opiniões, passado, etc., que vão de 

encontro aos do receptor 

Familiaridade Providenciar contatos repetidos no tempo 

 

Encontros frequentes e/ou interações 

 

Humor Usar humor 
- partilhar anedotas 

 

- brincadeiras 

Atração Mostrar características empáticas 
- apresentação atraente 

 

- mostrar personalidade atraente 

Competência 
Mostrar competências e capacidades 

relacionadas com o papel do receptor 
Demonstrar conhecimento 

 
Fonte: Adaptado de O’SULLIVAN et. al. (2004) 
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QUADRO 5 

Dimensões da Proximidade Mediada (comportamentos tipo 2) 
 

“Regard of the other” (“aproximo-me de você”) 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Personalização 

 
 
 
 

Transmite a ideia de que o emissor  
vê o receptor de forma individualizada.  

- comunicação síncrona, canais de 
comunicação ricos; 

 

- memória, trata o receptor pelo seu 
nome; 

 

- referencia o conhecimento                   
do outro nas suas interações  

 

Compromisso 

(Engagement) 

 
 

Indica atenção e responde  
aos receptores  

- devolve mensagens             
telefônicas/e-mails 

 

- ouve com atenção/lê as mensagens 
cuidadosamente  

 

Solidariedade 

 
 

Ajuda os receptores a resolverem  
os seus problemas e a perseguirem  

os seus objetivos  

 

- site na Web desenhado de forma      
clara e com ajuda na navegação 

 

- presta ajuda necessária durante as suas 
mensagens 

  

Delicadeza 

 

 
Seguir a etiqueta, cortesias e  

outras normas de procedimento  na 
comunicação  

 
- escolha das palavras cuidada 

- praticar cortesias comuns nas suas 
interações  

 
 

Fonte: Adaptado de O’SULLIVAN et. al. (2004), In Leonor Santos (2008) 

 

- Tipo I ou “Approachability”: estes comportamentos incluem as pistas de proximidade que 

indica ao outro a mensagem: “pode aproximar-te”, autorizando-o a participar de uma 

conversação. Esta macro categoria é constituída por outras nove micro categorias de pistas de 

proximidade: auto-revelação, expressividade, acessibilidade, informalidade, similaridade, 

familiaridade, humor, atratividade e perícia. No Quadro 4,  temos a descrição das dimensões 

da proximidade mediada relacionada aos comportamentos do tipo I. 
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-  Tipo II ou “Regard”:  aqui, os comportamentos incluem pistas de proximidade que 

assinalam em geral aos outros intergentes a mensagem: “estou aproximando-me de 

você”. Assim como nos comportamentos do tipo I, esta macro categoria é constituída por 

quatro outras micro categorias: personalização, envolvimento, solidariedade e delicadeza,  

especificadas no Quadro 5. 

 

 As reflexões sobre copresença e proximidade mediadas nos são muito caras nesta 

dissertação. Da análise das acepções apresentadas até aqui, temos entendido que tecnologias 

telemáticas têm inspirado um sentido de copresença que a configura como condição 

necessária para a interação do usuário nesses ambientes. Também verificamos que as 

interações do usuário em ambiências digitais são ativadas por partilha de informações e 

conhecimento em contextos de mutualidade de uso. Podemos assumir por tanto, que nesses 

encontros mediados, as pessoas se conectam e se comprometem com as tarefas interacionais 

estabelecendo uma ligação relacional.  

  

3.4 O Being There Together: estabelecendo parâmetros e dimensões da presença social  

 

 Mais que refletir sobre um senso de presença em ambientes mediados por tecnologia, 

nos interessa especialmente suscitar novas questões sobre sociabilidade, considerando que o 

espaço virtual é semelhante ao espaço físico/natural, não apenas por reproduzir características 

físicas, mas principalmente por produzir um contexto social de trocas simbólicas cada vez 

mais relevante. Neste sentido, devemos considerar estes ambientes como uma construção 

social que envolve características sócio-culturais, afetivas e cognitivas, assim como um 

espaço concebido pelo próprio ato do uso. Por se tratar de um contexto social amplamente 

utilizado para trocas interacionais e conversações na atualidade, influenciado por 

características dos meios e características do usuário, Biocca, Harms e Burgoon (2008) 

destacam ainda, que embora pesquisas anteriores já tenham comprovado que tecnologias 

telemáticas são explicitamente projetadas para aumentar a presença dos usuários em 

ambientes mediados, ainda existe pouca contribuição metodológica que auxilie na 

mensuração desses efeitos. Segundo eles, tentativas de medir e avaliar o desempenho da 

presença social ainda estão em fase inicial.  

 Nos interessa então, a título de recorte teórico-metodológico, concentrar o nosso 

esforço analítico sob as questões relacionadas ao sentido de presença social. As discussões 
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fundamentais que constituíram os capítulos anteriores, especificamente as que dizem respeito 

aos conceitos de presença, interações sociais e comunicação, se constituem como alicerces 

conceituais necessários para que nos aproximemos do objeto de estudo dessa dissertação - 

indicadores comportamentais das diferentes dimensões da presença social em sites de redes 

sociais. 

 Para isso, portanto, oferecemos o referencial teórico necessário para que se tenha uma 

leitura  do problema escolhido, que se constrói. Assim, duas discussões nos são centrais, uma 

primeira relacionada às dimensões da presença social, e uma segunda discussão, que propõe 

metodologicamente avaliar a aplicação do quadro conceitual sobre níveis e dimensões da 

presença social (BIOCCA E HARMS, 2002)  como critério de análise em sites de 

relacionamento online. Para que seja possível seguir com as reflexões de cunho exploratório, 

retornaremos aos referenciais teóricos sobre presença social considerados mais relevantes, 

para iluminar os dados apresentados a partir da nossa metodologia de aproximação ao objeto 

que abriga esta pesquisa. 

 Em uma revisão sobre presença e espaços mediados, Renò (2005) destaca que o estudo 

do espaço virtual/mediado é caracterizado por algumas controvérsias recorrentes, incluindo: 

(1) uma abordagem realista, contrariada por uma abordagem sócio-construtivista sobre a 

natureza do espaço mediado, (2) a identificação do espaço mediado unicamente a partir dos 

seus componentes digitais e eletrônicos, em oposição a uma concepção híbrida do espaço 

mediado, (3) uma ênfase na liberdade e na desmaterialização, contrariada por limitações 

materiais e políticas incorporadas. Como espaço compartilhado, a ênfase da autora recai 

principalmente, sobre o fato dos ambientes virtuais permitirem que pessoas experimentem um 

"estar junto com" possibilitando níveis diferenciados de conexão com “outros”. Neste sentido, 

afirma que grande parte do que é comumente chamado de interação social em contextos 

mediados, não pode ser considerado interação com outras pessoas fisicamente, mas sim, com 

representações de outras pessoas que se tornam acessíveis aos nossos sentidos através de e-

mails, teleconferências e outras tecnologias digitais.  

 Biocca e Harms (2002) apontam que a característica fundamental de todas as 

interações mediadas é a própria mediação ou, interagir com os espaços e as pessoas que não 

estão imediatamente presentes em um ambiente físico: 

Sentimos e interagimos não com suas encarnações imediatas da mente, ou 
seja, os corpos físicos com os seus rostos e vozes reais, mas com 
encarnações mediadas de mentes, as representações feitas de pixels, tinta, 
pedra, papel, etc. Experimentamos os "outros como se estivessem 
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copresentes e socialmente engajados" com a gente. Dependendo das 
propriedades do meio, a natureza da interação, e as diferenças individuais, 
muitos de nós experimentaremos alguns níveis de presença social, seja 
passageira e superficial, ou forte o suficiente para provocar fortes reações 
emocionais, tais como choro em filmes, sorrindo em caracteres de 
computador, etc. (BIOCCA E HARMS, 2002, P. 4-5).28 

 A genealogia da construção do conceito de presença social pode ser rastreada até 

Mehrabian (1969, p. 203): como os "comportamentos de comunicação que melhoram a 

proximidade e a interação verbal com o outro". Sua pesquisa sugeriu que as pistas não-

verbais, como expressões faciais e os movimentos do corpo, aumentam o contato com a 

estimulação sensorial dos interlocutores. Este por sua vez, levaria a uma interação mais 

intensa, mais afetiva e imediata. O conceito de presença social provém do conceito de 

presença e Short et al. (1976) são amplamente reconhecidos como os precursores da Teoria da 

Presença Social - a partir do desenvolvimento dos primeiros estudos que utilizaram análise 

comparativa das interações mediadas e não-mediadas através dos meios de comunicação. 

  Short et al. (1976, p. 65) definem presença social como "o grau de relevância da outra 

pessoa numa interação mediada e a consequente relevância da interação interpessoal". 

Relevância, neste caso, refere-se à significância relativa da outra parte na interação e para 

além do conceito, indica a força da relação entre as partes. Esta definição resultou no 

desenvolvimento de duas correntes de investigação sobre presença social: da riqueza dos 

media29 e a perspectiva interacional. 

 Numa fase inicial, os pesquisadores apresentaram a presença social como um atributo 

dos meios de comunicação e já numa fase seguinte, mais recente, concentrou-se na 

capacidade dos media em veicular as informações necessárias de modo que uma experiência 

mediada pudesse ser percebida como não-mediada. As definições de presença social 

decorrentes dessa perspectiva remetem à sua capacidade em simular as características das 

                                                
28 Tradução livre para: We sense and interact not with their immediate embodiments of mind, i.e., physical 
bodies with their actual faces and voices, but with mediated embodiments of minds, representations made of 
pixels, ink, stone, paper, etc. We experience the others “as if they were co-present and socially engaged” with 
us. Depending on the properties of the medium, the nature of interaction, and individual differences, most of us, 
will experience some levels of social presence, be it fleeting and superficial or strong enough to elicit powerful 
emotional reactions, such as crying at films, smiling at computer characters, etc. 
29  O Modelo da Riqueza dos Media, desenvolvido por Daft e Engel (1984), propõe que os meios de 
comunicação e informação mediados por tecnologia telemáticas, variam na sua capacidade para reduzir a 
ambiguidade nas comunicações. Sendo assim, meios ricos facilitam o feedback, comunicam múltiplas pistas 
sociais, permitem mensagens personalizadas e altamente específicas e além disso, permitem comunicação não 
ambígua. Essa é uma abordagem muito próxima da abordagem da presença social, porém sob a perspectiva da 
capacidade dos meios em aproximar as relações, as interações das pessoas e "encurtar distâncias". As 
comunicações face a face seriam a forma de comunicação mais rica enquanto que diversas formas de CMC 
constituiriam formas mais pobres de comunicação mediada.  
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interações face a face. Nesse contexto, ao passo em que as CMC se desenvolviam, o seu uso 

também dilatava-se para além da transmissão e processamento das informações e neste 

sentido, os usuários de ambientes digitais começaram a experimentar interações mais ricas e 

produtivas. Paralelamente, os pesquisadores restabeleceram as fronteiras das definições mais 

ortodoxas que identificavam a presença social como um atributo dos meios de comunicação, 

passando a compreendê-la como uma característica dos sistemas interacionais. A partir daí, as 

definições relacionadas ao conceito de presença social começaram a refletir a ênfase nos 

aspectos interacionais, incluindo a noção das capacidades dos indivíduos perceberem os 

outros através das suas interações mediadas (COLLINS & MURPHY, 1997), com foco no 

grau de "tangibilidade e proximidade dos outros”, no contexto de uma interação mediada, nos 

graus de conexão afetiva e na capacidade de projeção social e emocional numa comunidade 

(ROURKE et al., 2001). 

  Por fim, um núcleo emergente de pesquisas sugere que o papel e funções da presença 

social dependem de uma variedade de fatores, incluindo (1) o contexto no qual ocorre a 

comunicação, o tipo de experiência comunicacional, (2) as características particulares dos 

indivíduos envolvidos - incluindo competências na utilização do meio, predisposição cultural 

a favor ou contra certos tipos de comunicação e confiança nas comunicações ou capacidades 

específicas, como letramento e utilização de um teclado; e (3) as formas como esses 

indivíduos subjetivamente interpretam os sinais da presença social (TU, 2002; TU & 

MCISAAC, 2002; RIVA, 2002). 

 Biocca e Harms (2002) fornecem de forma abreviada, uma definição que julgam ser 

mais elaborada, que estabelece os parâmetros básicos que serão explicados e vinculados com 

maior profundidade no tópico seguinte:  

Mais sucintamente definida como uma "sensação de estar com o outro em 
um ambiente mediado", a presença social é a consciência de copresença 
momento-a-momento de um corpo mediado e o senso de acessibilidade do 
outro em estados psicológicos, emocionais e intencionais. Presença social 
mediada é uma propriedade das pessoas, não das tecnologias, mas é um 
estado fenomenal, momento-a-momento facilitado por uma representação 
tecnológica de uma outra pessoa. [...]. Ao longo da interação mediada, a 
presença social pode incluir o aumento da acessibilidade dos sentidos do 
outro, vistos como algo para aumentar o envolvimento psicológico e 
comportamental. Psicologicamente, o usuário pode ter uma sensação maior 
de acesso a estados intencionais, cognitivos ou afetivos do outro. 
Finalmente, considere, como o nível de interação social, presença social 
pode ser caracterizada como um julgamento subjetivo ou intersubjetivo de 
acessibilidade mútua do outro, como a atenção mútua, a compreensão mútua, 
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estados emocionais compartilhados e comportamento interdependente. 
(BIOCCA e HARMS, 2002, p. 10-11).30 

 Para os autores, a Teoria da Presença Social não procura fornecer um mecanismo para 

explicar toda a comunicação interpessoal mediada, mas sim uma teoria da interação da mente 

com a tecnologia, focada em mediadas únicas de interação especificamente, com diferentes 

formas tecnológicas de incorporações mediadas e representações mentais na interação social. 

Ressaltam também que, embora a pesquisa sobre presença social possa acrescentar muitas 

contribuições sobre todas as interações sociais, ela não é uma teoria geral da cognição social, 

mas uma teoria de como a tecnologia pode afetar, distorcer e aumentar certos aspectos da 

cognição social.  

 

3.5  Critérios de Mensuração da Presença Social em Sites de Redes Sociais: indicadores 

comportamentais 

 

 Explicando sobre os tipos de pesquisa no campo da comunicação, Santaella (2001) 

ressalta que embora as definições de pesquisas enfatizem a alusão à realidade empírica do 

conhecimento, existem pesquisas que não possuem nenhuma relação direta com a realidade 

empírica: 

É o caso das ciências formais, como é o caso das pesquisas teóricas que têm 
por função preencher lacunas no conhecimento, desvendar e construir 
quadros conceituais de referência. Há pesquisas cuja função poderia estar 
exclusivamente na discussão de um conceito controverso dentro de uma 
determinada área de conhecimento: o conceito de representação ou o 
conceito de consciência, nas ciências cognitivas, por exemplo, ou o próprio 
conceito de comunicação, na área de comunicação, um conceito que, aliás, 
está longe de ser consensual (SANTAELLA, 2001, p. 139) 

                                                
30 Tradução livre: "Most succinctly defined as a “sense of being with another in a mediated environment”, social 
presence is the moment-to-moment awareness of co-presence of a mediated body and the sense of accessibility of 
the other being’s psychological, emotional, and intentional states. Mediated social presence is property of 
people, not of technologies, but it is a moment-to-moment phenomenal state facilated by a technological 
representation of another being. The state of social presence varies over the course of a mediated interaction 
from a low level awareness that another being is co-present to more intense sense of the accessibility of 
psychological modeling of the other’s intentional states (i.e., the attributional modeling of the other mediated 
mind). At the lowest levels social presence is characterized by perceptual awareness, a peripheral sense of 
spatial co-presence of the other’s mediated body, and minimal, automatic attributions about the internal states 
of the other such as basic categorization of the other’s identity, sentience, and attention. Over the course of 
mediated interaction, social presence may include increasing sense of the accessibility of the other, perceived as 
increasing psychological and behavioral engagement. Psychologically the user may have a greater sense of 
access to intentional, cognitive, or affective states of the other. Finally, consider, as the level of social 
interaction, social presence can be characterized as subjective or intersubjective judgment of mutual 
accessibility of the other, such as mutual attention, mutual comprehension, shared emotional states, and 
interdependent behavior. " 
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 Dessa diferença, a autora acrescenta que entre os tratados teóricos e os que tem por 

objetivo um conhecimento referenciado à realidade empírica, temos dois grandes grupos 

tipológicos de pesquisa: (1) a fundamental e a (2) a empírica. Neste sentido, quanto ao 

cumprimento do rigor metodógico nessa dissertação, optamos pelo desenvolvimento de uma 

pesquisa fundamental, que tem como objetivo principal aumentar as contribuições de saberes 

disponíveis na literatura do campo de investigação. Para Santaella (2001), a pesquisa 

fundamental tem por função criar quadros teóricos de referência e mantê-los, livres de 

interpretações equivocadas e das "anemias que a impaciência e negligência teóricas costumam 

produzir. Sem bons quadros teóricos de referência, pesquisas aplicadas ficam debilitadas, de 

modo que, na pesquisa, não pode haver nada mais prático do que uma boa teoria" 

(SANTAELLA, 2001, p. 140).  

 Quanto à natureza da pesquisa, essa dissertação caracteriza-se  como uma investigação 

básica; quanto aos objetivos, uma pesquisa do tipo exploratória; quanto aos procedimentos 

adotados, utilizaremos a aplicação de um modelo com critérios previamente estabelecidos 

com medidas analíticas para tal investigação. Aplicada nesta pesquisa como procedimento 

técnico exploratório de investigação científica, utilizaremos a base metodológica proposta por 

Biocca e Harms (2002) para avaliar as medidas da presença social em sites de redes sociais. 

Segundo os autores, a definição de presença social descreve vários níveis e dimensões da 

existência social pela qual o conceito pode ser operacionalizado:  

 

Nível 1 ou nível de copresença - é um requisito necessário, mas não suficiente para a 
sensação de presença social; 

Nível 2 ou nível subjetivo - tenta medir a acessibilidade psico-comportamental de outro 
interagente;  

Nível 3 ou o nível intersubjetivo - avalia a simetria intra e trans-interagente.  

 

 Os autores acrescentam ainda, que no decorrer de uma interação, a sensação da 

acessibilidade perceptual, psicológica e interacional do corpo e da mente do outro 

provavelmente deverá oscilar, em função das limitações das características do meio, da 

modelagem mental, dos outros estados humanos internos e a natureza do ambiente de tarefas. 

Na Figura 2, os autores organizam de forma mais efetiva os conceitos e os indicadores que 

utilizaremos como critério de análise para mensuração em três níveis:  
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  FIGURA 3 
 

  Níveis e Dimensões da Presença Social 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fonte: Adaptado de BIOCCA E HARMS (2002) 

  

 Enquanto alguns estudos têm abordado temas estritamente relacionados à copresença 

grupal em contextos de mediação tecnológica (LAMPINEN, 2009), muito pouco tem sido 

investigado sobre a natureza e o papel da presença social em sites de redes sociais. 

 Neste sentido, para que seja possível efetivamente aplicar o quadro teórico de referência 

proposto, precisamos fazer uma breve pontuação sobre alguns aspectos dos sites de redes 

sociais (SRS), mais especificamente do Facebook - nosso objeto de pesquisa - sobre o modo 

pelo qual ele se estrutura enquanto ambiência digitaal ativada por partilha de informações e 

conhecimento em contextos de mutualidade de uso. De acordo com as estatísticas 

apresentadas no próprio site Facebook, atualmente, existe mais de 1 bilhão de usuários ativos 

em todo o mundo, o que reitera a sua relevância e reconhecimento como um espaço social 

online e como um fenômeno de grande escala.  

 Sites de redes sociais (SRS) são compreendidos nessa pesquisa a partir do ponto de vista 

de suas características estruturais básicas como “serviços da web que permitem aos usuários: 

construir um perfil público ou semipúblico dentro de um sistema conectado, articular uma 

lista de outros usuários com os quais compartilham uma conexão e ver e mover-se pela sua 
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lista de conexões e pela dos outros usuários” (BOYD e ELLISON, 2007).  

 Dado o potencial de influências variadas e a possibilidade de níveis diferenciados de 

conexão com “outros”, o Facebook consolida-se como um dos grandes espaços mediados por 

tecnologias digitais na atualidade, responsável pela maior concentração de encontros 

mediados, trocas simbólicas e coversações em rede, posicionando-se como um fenômeno real 

e significativo onde pessoas se conectam e se comprometem com tarefas interacionais, 

estabelecendo uma ligação relacional profícua. São projetados, portanto, para criar e manter 

vínculos e relações de trocas com outros usuários, bem como a promoção da sociabilidade. 

Eles são, em suma, "um novo tipo de ágora que reinventa nossa atividade social mais natural: 

o relacional" (FUMERO-REVERON, 2011, p. 606). 

 Em SRS como o facebook, poderíamos considerar numa análise primeira pouco 

aprofundada, que o sentido de copresença é perceptível (em um determinado nível), quando 

usuários visualizam as atividades que acontecem em tempo real, a partir das suas redes de 

relações (é possível identificar quais outros usuários da sua rede estão online simultaneamente 

e em determinado grau, atribuir um senso de compartilhamento do espaço mediado) - mas 

aqui, não necessariamente estamos considerando um contexto interacional em sua plenitude. 

Quando online, conectados ao ambiente, percebendo que "outros" da nossa rede estão 

simultaneamente presentes e a presença do outro é marcante/saliente o suficiente na medida 

em que é possível acompanhar as atualizações instantaneamente (incluindo as atualizações do 

feed de notícias, visualizando as ações em que os outros membros se engajam) e também, ao 

iniciar interações através das ferramentas de comunicação síncrona. Podemos considerar, 

portanto, uma situação social comum de trocas simbólicas e conversações em rede análoga ao 

que Subramaniam (2010) qualificou como interações virtuais copresentes.  

 Partindo para a aplicação do quadro referencial de análise proposto por Biocca e Harms 

(2002), apresentaremos detalhadamente os três níveis de copresença propostos e os 

relacionaremos com o contexto das ambiências interacionais situadas no cerne dos sites de 

redes sociais, aqui representado pelo Facebook como objeto de análise:  

  

 (1) Nível Perceptivo (copresença incorporada do outro)  

 Aqui, os autores esclarecem que presença social não é apenas a percepção/o senso do 

outro, mas é muito mais um sentimento dos outros estabelecido em relação à "mim", um 

estado de consciência sensorial mútua. Destacam que em ambientes mediados podemos 
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identificar casos sensoriais bem originais, por exemplo: quando um indivíduo está facilmente 

ciente de outro, mas o outro pode ou não estar ciente do seu observador. Neste sentido, 

afirmam que ao contrário do ambiente físico, o conhecimento mútuo não pode ser garantido, 

ou seja, a percepção sensorial mútua pode portanto, ser assimétrica. Também ao contrário do 

ambiente físico, os nossos interagentes podem aparecer ou desaparecer rapidamente do 

contexto mediado, exigindo uma habilidade comunicativa para o tratamento das conversações 

quando interrompidas.  

 Aplicando a perspectiva do nível 1, identificamos que o Facebook promove mecanismos 

de auto-apresentação/revelacão de duas formas mais evidentes: (a) através do status de 

conexão do usuário ou através das indicações de atualizações do feed de notícias. Ambas 

situações indicam que o usuário está online no ambiente, podendo estar envolvido em um 

fluxo de informações e retroalimentação de trocas simbólicas nestes ambientes. Quando 

online, os "outros" estão "singularmente acessíveis, disponíveis e sujeitos uns aos outros" 

(GOFFMAN, 2010, p. 33), estabelecendo assim, um sentido de presença no meio num 

primeiro momento, e apenas após o início do engajamento em uma interação mútua qualquer, 

experimentam o sentido de presença social. Nas Figuras 4 e 5 ilustramos o exemplo: temos 

uma representação da relação de usuários que estão presentes no ambiente em tempo real e 

consequentemente, disponíveis (online) para chat; bem como uma mostra do feed de notícias, 

caracterizado principalmente pelo dinamismo nas atualização em tempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 e 5: Percepção da Saliência dos Outros no Facebook 
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(2) Nível Subjetivo (acessibilidade psico-comportamental do outro)  

  

 Biocca e Harms (2002) afirmam que a acessibilidade do "outro", em contextos de 

mediação tecnológica, começa sempre com algum nível de atenção. Destaca ainda, que o 

sentido de copresença é baseado na consciência do "outro", mas a construção de um modelo 

de estados intencionais do outro requer alguma atenção aos sinais corporais. Compreensão 

percebida, interdependência comportamental, interdependência emocional percebida e 

engajamento da atenção são os quatro elementos que compõe o nível de acessibilidade psico-

comportamental de "outro" numa situação social mediada. Para os autores, quando o estado 

afetivo, seja o estado emocional ou de forma mais simples o humor de um indivíduo, fica 

explícito em qualquer interação interpessoal, existe sempre um impacto emocional sobre o 

outro indivíduo. A habilidade de compreender a qualidade emocional da percepção do outro é 

importante para estabelecer e manter uma interação. Ao mesmo tempo, os indivíduos capazes 

de perceber de forma eficaz as emoções e os sentimentos do "outro", ficam vulneráveis ao 

estado afetivo do "outro" tendo um impacto sobre suas próprias emoções e sentimentos. 

 O senso dos usuários de que os "outros" estão ou não acessíveis, é um estado 

fenomenal aberto à introspecção, segundo os teóricos. Embora o tópico anterior tenha 

contribuído para a identificação da acessibilidade do "outro", a partir do status de conexão e 

das indicações de atualizações no feed de notícias, itens como engajamento da atenção, estado 

de humor percebido, compreensão percebida, e engajamento comportamental são mais 

evidentes através de recursos de comunicação síncrona. No Facebook, podemos pensar que o 

vídeo-chat cumpre com os requisitos necessários para satisfazer o segundo nível de presença 

social proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Acessibilidade psico-comportamental do "outro" no Facebook 
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 Ainda na perspectiva da interdependência emocional percebida, podemos destacar, que 

recentemente o Facebook incorporou uma funcionalidade onde a ideia é que os usuários 

possam expressar de modo mais evidente as suas emoções ou o que estão fazendo no 

momento. Com o recurso, os usuários podem expressar se estão se sentindo cansados ou 

solitários, dizer qual livro estão lendo, a música que estão ouvindo (e de qual artista) ou até 

mesmo, o que está comendo ou bebendo no exato momento. 

 

Figura 7: Acessibilidade psico-comportamental do "outro" no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Elementos para mensurar a compreensão percebida no Facebook 
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(3) Nível Inter-subjetivo (presença social mútua)  

 

 O nível inter-subjetivo descreve a necessidade de percepção da presença de si e do 

outro em um contexto mediado, num senso de interação mútua. O primeiro é a sua própria 

perspectiva da situação, o contexto de interação, e o outro é uma percepção subjetiva baseada 

no ego. Trat-se, por tanto, de uma percepção subjetiva, mas intersubjetiva por natureza, na 

medida em que é uma avaliação da percepção do outro. Neste sentido, mesmo que o usuário 

interaja com um agente, existe ainda alguma modelação dos agentes no sentido de perceber 

como o outro se apresenta socialmente. Para os autores, basicamente, a presença social é uma 

forma de interação entre múltiplos interagentes e também um fenômeno social. Nesse 

contexto, afirmam que não há distinção entre interação entre humanos diretamente ou a 

interação com uma máquina, por exemplo.  

 O nível inter-subjetivo que nos é oferecido caracteriza-se assim, como uma 

composição de simetrias perceptivas intra e trans-interagentes com graus de subjetividade 

muito altos. Para os autores, esse terceiro nível, seria o nível mais sofisticado de presença 

social, desenvolvido na medida em que os processos sociais conhecidos se desdobram.  

 Apropriando esse terceiro nível num esforço de observar o objeto da nossa análise, 

propomos que a simetria inter e trans-subjetiva em sites de redes sociais, podem ser 

estabelecidas a partir do uso, principalmente, das ferramentas de comunicação síncrona - que 

reúnem numa mesma experiência a incorporação de uma grande parte dos sentidos humanos. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Presença social mútua no Facebook 
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Conclusão 

 

 Fenômenos e questões suscitadas por tecnologias telemáticas avançadas, definem 

desafios de pesquisa interessantes em diferentes níveis, cujas implicações vão bem além das 

questões práticas/relacionadas e resultam em uma abertura para diversas investigações sobre o 

campo relacional entre Comunicação, Presença e Interações Sociais.  No decorrer desta 

dissertação, buscamos construir uma abordagem sociológica mais sólida que acolhesse as 

acepções de presença a partir das experiências interacionais com uso da internet. Esta 

exploração foi estimulada pela maneira como as tecnologias digitais reconfiguram as formas 

como nos comunicamos e nos engajamos em experiências sociais num mundo que também é 

mediado.  

 O principal objetivo desta investigação é acolher a acepção de que os encontros e as 

formas de territorialidade na contemporaneidade, ganharam outro status e comportam 

diferentes experiências a partir das tecnologias digitais, criando assim, nessa ambiência 

interacional, um elemento equivalente à copresença das interações fisicamente situadas. 

Sendo esta a principal inquietação e motivação investigativa, paralelamente buscamos 

desenvolver uma abordagem para o sentido de presença social em contextos mediados não 

imersivos. Essa incursão permitiu refletirmos sobre a definição do ethos da situação e as 

condições comunicativas cruciais das interações online.  

 Biocca e Harms (2002) chamam a atenção para o fato de que teóricos da copresença, 

como o próprio Goffman, nunca criaram uma medida para copresença, talvez porque nos 

ambientes físicos esta medida não lhe parecia ser relevante. Mas, consideram que em 

ambientes mediados, o sentido de copresença é complexificado principalmente por ser 

altamente variável, daí destacam a importância das investigações que provocam análises 

mensuráveis. Entendemos que as acepções de presença e presença social, têm um papel 

simples, mas fundamental na nossa experiência cotidiana: o controle da agência e da interação 

social através de unidades localizadoras (internas e externas) do "eu" e do "outro ". 

 De forma objetiva, esta pesquisa empenhou-se em problematizar três questões de 

ordem: a primeira, vinculada à a ideia de que a sensação de presença social precede e 

determina as práticas interacionais estabelecidas em ambientes mediados; a segunda, implicou 

o sentido de presença social ou o "estar junto com outro em um ambiente mediado" como um 

sentido possível de ser identificado e mensurado também em ambientes não-imersivos (para 
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essa análise aplicamos um quadro referencial com medidas de presença social para comprovar 

nossa hipótese); e por fim, admitimos duas dimensões da presença em ambientes mediados: 

(a) uma vinculando-se a um sentido de forma extensiva/projeção do corpo e mente situados, e 

uma outra, (b) que inaugura a perspectiva de uma presença residual/persistente, localmente 

distribuída. Adicionalmente, através de uma abordagem sociológica da copresença, nos 

interessou entretanto, a construção e compartilhamento de uma base teórica através das 

interações sociais em ambientes mediados. 

 Como resultado da nossa pesquisa, desenvolvemos algumas proposições teóricas que 

iniciam um olhar mais cuidadoso para algumas das ligações entre os domínios da 

comunicação, da presença e principalmente, das interações sociais: 

- Teóricas: contribuições teórico-conceituais entre os três campos do conhecimento, 

subscritos a uma sociologia e psicologia da ação interacional situada;  

- Metodológicas: com o uso de medidas de presença social e da utilização de 

tecnologias provocando altos níveis de presença mediada, apresentamos \uma 

ferramenta para análise dos processos de comunicação interpessoal humana; 

- Aplicativo, com a discussão de como a teoria da comunicação pode fornecer insights 

para a concepção de agentes virtuais projetados/representados e de como um ambiente 

dinâmico online pode promover as habilidades de comunicação interpessoal. 

 Além de aperfeiçoar as proposições aqui apresentadas, futuras pesquisas podem 

avançar na atualização das contribuições teóricas e empíricas em torno dos sentidos de 

copresença (física e mediada) e presença social nas experiências mediadas como fenômenos 

sociais emergentes, de grande escala e relevância na atualidade. 
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