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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo discorrer sobre as relações das categorias público e privado no 

Grupo UFF Campos, no Facebook. O trabalho busca compreender como as publicizações 

realizadas na comunidade virtual influenciam no processo de formação da opinião. Desse modo, 

durante sete dias, foi realizado o trabalho de observação nas publicações realizadas no grupo. 

O campo nos apresentou que as postagens realizadas na comunidade virtual, necessariamente 

não implicam na construção da opinião, pois as esferas do público e privado colidem-se entre 

as regras de uso da plataforma do Facebook, das descrições do grupo e das publicações dos 

usuários.  

 

Palavras-Chave: Público; Privado; Publicização; Facebook; Grupo UFF Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This article aims to discuss the relationship between the public and private categories in the 

UFF Campos Group, on Facebook. The task seeks to understand how the publicizations made 

in the virtual community influence the process of opinion formation. Thereby, for seven days, 

the observation work was performed in the publications made in the group. The sampling 

displayed that posts made in the virtual community do not necessarily imply the construction 

of opinion, as the public and private spheres collide between the rules of use of the Facebook 

platform, group descriptions and user posts. 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao longo das últimas duas décadas, emerge uma nova forma de nos comunicarmos, e 

ela se dá por meio de dispositivos eletrônicos que nos permitem estabelecer diálogos em tempo 

real, em função das mídias sociais digitais. Através dessas redes tecnológicas, que ascenderam 

num cenário de recorrentes transformações e imersões ao mundo virtual, temos possibilidades 

de nos conectarmos com um novo público presente no ciberespaço. 

As potencialidades, sejam negativas ou positivas, presentes nas redes sociais digitais 

propiciam uma nova forma de se fazer e deliberar decisões. Como por exemplo, a grande 

influência dessas mídias em eleições presidenciais, notícias falsas, manifestações mais 

explícitas de preconceitos e discriminações etc., que podem, ou não, perpassar os espaços 

públicos e privados de cada usuário.  

As comunidades virtuais criadas através da rede, por sua vez, possibilitam que seus 

usuários usufruam de uma comunicação eventualmente mais próxima através de publicações 

compartilhadas com seus amigos, família, colegas de trabalho, pessoas com gostos parecidos, 

graças ao leque de oportunidades para navegar nas mídias digitais, mesmo que ainda não seja 

de modo mais crítico-reflexivo. 

As Ciências Sociais nos permitem compreender como as relações estabelecidas no 

espaço virtual nos atravessam no cotidiano. Sendo assim, para que possamos construir uma 

discussão acerca dessas gamas de acessos, limites e potencialidades, o enfoque deste trabalho 

consiste em compreender como os usuários do Facebook se comportam em grupos de interação, 

os chamados grupos virtuais, ao aludirmos às pluralidades possíveis nesse espaço virtual e 

abordarmos as dimensões do público e do privado nas postagens realizadas nesses ambientes e 

modo a verificar como se dá a construção e propagação da opinião pública a partir dessas duas 

categorias. 

Para que fosse possível a realização desta pesquisa, analisamos um grupo virtual do 

Facebook, UFF- Campos dos Goytacazes. Esta comunidade virtual faz parte do cotidiano 

universitário da Universidade Federal Fluminense. Esse campus, em específico, oferece os 

cursos de Ciências Sociais, História, Geografia, Serviço Social, Psicologia, Economia e mais 

dois cursos de pós-graduação vinculados ao curso de Geografia e um multidisciplinar.  

A escolha se deve ao fato de esse grupo do Facebook ser um canal de comunicação 

oficial da comunidade acadêmica, um espaço de ampla circulação de opiniões acerca de pautas 

vigentes da sociedade e da comunidade universitária, um ambiente que proporciona uma troca 
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de conhecimentos que está para além do espaço virtualizado, pois certas discussões perpassam 

o mundo off-line. 

Neste contexto, é proposto que se discuta como os usuários se comportam dentro dos 

grupos no Facebook, ao longo de sete semanas, com o intuito de compreender como as relações 

estabelecidas no grupo influenciam as esferas do público/privado para além on/off-line. Foi 

possível observar como essas construções são desenvolvidas e praticadas por seus usuários. 

Para sustentar as análises a partir das observações do campo, temos como aporte teórico 

selecionado Jürgen Habermas, com sua obra A Mudança Estrutural da esfera pública (1984); 

Jean-Gabriel de Tarde, com A opinião e as Massas (2005); Daniel Cefaï, com Público, 

Socialização e Politização: reler John Dewey na companhia de George Herbert Mead (2018); 

Luiz Mauro Sá Martino, com Teoria das Mídias Digitais: linguagens, ambientes, redes (2014); 

Bruno Latour, com Reagregando o Social: uma introdução a Teoria Ator-Rede (2012); Rogério 

do Amaral, com Exposição privada nas redes sociais: uma análise sobre o Facebook na 

sociedade contemporânea (2016); Manuel Castells, com A galáxia da internet: reflexões sobre 

a internet, os negócios e a sociedade (2003), e Pierre Lévy, com Cibercultura e O que é virtual? 

(1999; 1996). 

As discussões teóricas que esses autores desenvolvem nos ajudam a compreender como 

as formações de público influenciam as esferas sociais a partir das concepções que nos oferecem 

de público e suas práticas de emanar opinião em determinados grupos. Assim, propomos aqui 

um resgate das categorias público/privado para que seja possível dialogar com as (re) 

configurações das comunidades virtuais com suas regras e diretrizes de uma pré-suposição de 

como se comportar no ambiente virtual. Colocamos em relevo as novas perspectivas teórico-

metodológicas sobre as mídias digitais, desde o boom da internet, as experimentações de 

cenários virtualizados e as consequências dos processos e ressignificações da socialização. 

 

 

1. A OPINIÃO COMO FORMAÇÃO DO PÚBLICO-PRIVADO: BREVES 

ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

Para que seja possível elucidar tais questões dialogaremos com autores das áreas de 

Ciências Sociais e Sociais Aplicadas que discorrem acerca das arenas públicas e privadas, nos 

ambientes de interações. 
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Jürgen Habermas, filósofo e sociólogo alemão que fez parte da segunda geração da 

escola de Frankfurt, e um dos grandes fundadores da teoria crítica, com o debate acerca das 

esferas públicas e democracia, em sua obra A Mudança Estrutural da esfera pública 

(HABERMAS, 1984) discute os parâmetros sob quais se formularam os conceitos de 

público/privado e o entendimento que se tem deles na modernidade. 

O autor explica que a formação da esfera pública burguesa acontece em uma perspectiva 

histórica, que abrange desde a Grécia Antiga até os primeiros séculos da modernidade. Ele nos 

diz que, 

a esfera pública burguesa desenvolve-se no campo de tensões entre Estado e 

sociedade, mas de modo tal que ela mesma se torna parte do setor privado. A 

separação radical entre ambas as esferas, na qual se fundamenta a esfera pública 

burguesa, significa inicialmente apenas o desmantelamento dos momentos de 

reprodução social e do poder políticos (...). (HABERMAS, 1984, p. 169) 

 

Desse modo, com o processo de transformação social e econômica da sociedade 

burguesa e do Estado, cada vez mais os meios de articulação e formação de ideias colaboraram 

para formação de novas arenas de debates. 

Os burgueses são pessoas privadas; como tais, não ‘governam’. Por isso, as suas 

reivindicações de poderio contra o poder público não se dirigem contra a concentração 

do poder que deveria ser ‘compartilhado’; muito mais eles atacam o próprio princípio 

de dominação vigente. [...] Os critérios da ‘razão’ e as formas da ‘lei’, a que o público 

gostaria de submeter a dominação e, assim, modificá-la de modo substancial, [...] da 

própria esfera pública burguesa, já pelo fato de que são pessoas privadas que nela se 

relacionam entre si como público. A compressão que tirocínio público tem de si 

mesmo é dirigido especificamente por tais experiências privadas que se originam da 

subjetividade, em relação ao público, na esfera íntima da pequena-família. 

(HABERMAS, 1984, p. 43) 
 

 Habermas, demonstra o quanto esses novos espaços de articulações são necessários 

para formação da opinião pública: 

 
a linha entre a esfera privada e esfera pública passa pelos meios da casa. As pessoas 

privadas saem da intimidade de seus quartos de dormir para publicidade do salão (...) 

as pessoas privadas que se constituem num público não aparecem na ‘sociedade’; toda 

vez elas, por assim dizer, destacam-se primeiro em relação ao pano de fundo de uma 

vida privada (...). (HABERMAS, 1984, p. 62) 

 

O autor supracitado aborda como as esferas públicas e privadas são formadas e 

agenciadas por meio das estruturas sociais de uma dada sociedade. Nesse estudo, ele apresenta 

como essa esfera burguesa constituiu um espaço público a partir de ambientes privados, o que 

ocasiona na formação de opiniões particulares, no espaço público, mas que se refletem em 

decisões coletivas que afetam o espaço privado. 
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Bem antes de Habermas, o filósofo e sociólogo francês, Jean-Gabriel de Tarde (1843-

1904), um dos grandes nomes da fundamentação da disciplina Sociologia, em sua obra A 

opinião e as Massas (TARDE, 2005), originalmente publicada em 1901, já propunha a 

discussão da formação de opiniões a partir do público e das multidões, que seriam, para ele, 

categorias distintas, público implicando uma formação mais complexa do que multidão. 

O ator defende a ideia de que as construções dessas opiniões já estão pré-estabelecidas 

nos espaços e que são os “autores” dessas multidões que propagam as informações através da 

imitação, ou seja, que as ações individuais estão para além de ações coercitivas e determinantes 

pela sociedade. Para Tarde, são as pequenas ações, aquelas despercebidas, que irão resultar em 

opiniões grandiosas coletivamente, ocasionados por um público.  

São as entrelinhas da conversação que irão acarretar na construção e formação de 

opinião, conforme sinaliza o autor, “as opiniões não são as de seu ‘autor’, pois não são 

propriamente inventadas-, caberia antes dizer que são descobertas, ou seja, simplesmente 

trazidas à luz. ” (TARDE, 2005, p. IX). 

Neste sentido, Tarde irá explicitar que, para construção das opiniões, é necessário que 

possamos compreende a concepção e criação de um público, que consequente se transformará 

na opinião de uma multidão.  

 
Diz-se: o público de um teatro, o público de uma assembleia qualquer; aqui, público 

significa multidão (...) de onde procede o público, como ele nasce, como se 

desenvolve; suas variedades; suas relações com seus dirigentes; suas relações com a 

multidão, com as corporações, com os Estados; sua força para o bem ou para o mal e 

suas maneiras de sentir ou de agir. (TARDE, 2005, p. 5-6) 

 

Segundo Tarde (2005), as arenas públicas são utilizadas como meio de ação para criação 

dessas multidões, mas que necessariamente não irão pertencer ao mesmo público. Elas só 

funcionam se há relações de multipertencimentos condicionadas às relações de pertencimentos 

desses atores, ou seja, a possibilidade de co-presença, ou não, a variados grupos oriundos de 

um mesmo público, que está vinculado à formação do espaço público/privado. São os sujeitos 

individuais que constituem seu público, ocasionadas a partir da formação de opinião e suas 

conversações presentes na multidão, ou seja, em sua condição de sujeitos coletivos. 

Mais contemporaneamente, nota-se a existência de um ator que vem acompanhando as 

transformações sociais e estruturais na sociedade – ator no sentido de que também ele (des) 

constrói as novas concepções dos termos público/privado.  Neste trabalho, o conceito de ator-

rede será utilizado como em Reagregando o Social: uma introdução a Teoria Ator-Rede, 

(2012), do filósofo e sociólogo Bruno Latour. 
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A obra visa compreender as ressignificações do mundo social enquanto uma categoria 

limitada das Ciências Sociais que necessitava de reformulações.  Nesse ínterim, o social é algo 

que precisa ser analisado a partir de suas particularidades, diferente do que a Ciências Sociais 

delimita, de modo generalizado, como se tudo fosse explicado através das estruturas e fatores 

sociais, o que resulta em uma abordagem superficial dos fenômenos. Latour evidencia que esses 

atores são interligados a partir de vários mundos sociais que se cruzam, ao longo de suas 

socializações, através de suas redes. Dessa forma, ele pretende corroborar que esses atores são 

os próprios protagonistas de seus processos de formações e socializações, mesmo que haja 

influências dos meios de comunicação, sejam internos ou externos, ou seja, uma convergência 

de sentidos e ações nas esferas públicas/privadas. 

A discussão sobre esses espaços plurais pode ser enriquecida com o texto Público, 

Socialização e Politização: reler John Dewey na companhia de George Herbert Mead (2018), 

em que o sociólogo francês Daniel Cefaï, propõe uma releitura desses autores e suas categorias. 

Nesta obra, o autor realiza novas abordagens teóricas desses dois importantes intelectuais, 

ressignificando os conceitos por eles desenvolvidos. 

Daniel Cefaï (2018) apresenta diferenças e semelhanças nas teorias dos autores, como 

as situações problemáticas propostas por Dewey e Mead são construídas, pois, segundo esses 

dois autores, as situações problemáticas são motivadoras de experimentações públicas em um 

espaço politizado, através de moralidades sociais, que irão resultar na opinião pública. 

 
A adoção da perspectiva do “público” é o que torna possível a esses membros de se 

distanciarem da situação problemática, de criticarem-na por meio de atos sociais de 

análise, de denúncia ou de reinvindicação, e de transformarem-na em um objeto de 

investigação, de interrogação e de intervenção. A constituição de um problema 

público não concerne apenas às pessoas diretamente afetadas e às suas vidas privadas, 

mas a todos os membros de uma comunidade política que se sentem indiretamente 

concernidos, compartilhando, a partir de então, a “consciência pública” do problema. 

(CEFAÏ, 2018, p. 4) 

 

Consequentemente, essas situações problemáticas dizem respeito às perturbações 

geradas nesses espaços, visto que acompanhar o problema público é assistir aos conflitos que 

são construídos a partir do ambiente privado, que são publicizados nas arenas, sem o objetivo 

de manter uma discussão, mas, influenciar na ordem social, as construções do self. 

 
A situação problemática é tornada pública, no sentido de ser visível sem restrições, 

por meio de operações de testemunho, de medida, de investigação, de experimentação 

ou de discussão: 1) a perturbação, inicialmente não refletida, inconsciente porque 

autoevidente, mantida em segredo em nome de princípios normativos ou por conta de 

interesses particulares, ou vivida como reservada à esfera íntima ou privada, é levada 

à praça pública. 2) Essa situação problemática torna-se o foco de processos de 
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investigação e de experimentação, mas também de dramatização e de argumentação: 

o público é uma atividade coletiva, centrada nas provações de descrição das 

circunstâncias, de atribuição de causas, de identificação de autores, de imputação de 

responsabilidades, de qualificação de danos, e assim por diante. Essas operações não 

são apenas estratégicas, mas elas envolvem concepções do bem público e do mal 

público. 3) A situação problemática atinge, desta forma, um grau suplementar de 

institucionalização. Assumida por coletivos, organizações e instituições, ela se torna 

um issue em tomadas de posições, num jogo de aproximações e de oposições, de 

alianças e de conflitos. Ela conduz ao estabelecimento de frentes de batalha onde as 

linhas de demarcação, os campos e os desafios se constituem no processo de 

publicização. 4) Como tal, a situação problemática, quando é reconhecida como uma 

questão pública, conduz, quase sempre, a uma interpelação dos poderes públicos, a 

fim de que eles intervenham como juiz ou árbitro, investigador ou experimentador, 

mediador ou legislador, administrador, decisor ou policial. (CEFAÏ, 2018, p. 5) 

 

Cefaï discorda dos autores por ele analisados quando argumenta que as situações 

problemáticas ocorrem quando os sujeitos são afetados pelas ações das publicizações das arenas 

públicas, o que gera uma alteração no self, quando ele é descoberto. De todo modo, o self está 

para e além do sujeito, pois, as pluralidades presentes nesses espaços possibilitam novas 

experimentações.  

Para Mead, o controle social começa pela conversação: a conversação de gestos, como 

um mecanismo de ajuste mútuo e de adoção da atitude de outro, torna-se a conversa 

por símbolos significativos “quando eles provocam implicitamente no indivíduo que 

os realiza a mesma resposta que eles provocam explicitamente – ou supostamente 

provocam – para aqueles à que eles se dirigem”. A interação mediada por esses 

símbolos significativos, em um processo de experiência, de cooperação e de 

comunicação, é o que permite a gênese da sociedade, da mente e do Self. Para dizer 

de outra maneira, os símbolos significativos, em primeiro lugar a linguagem, 

articulam contextos de experiência comum ou partilhada: os humanos experimentam 

situações em relação às quais eles se sentem concernidos (...) Dewey não diz outra 

coisa quando ele vincula o advento da consciência de si e da consciência de outrem, 

não com a existência de sujeitos preexistentes, com seus “estados psíquicos”, mas 

com processos sociais, mais ou menos complexos, de cooperação e de comunicação, 

que fazem “nascer novos objetos na situação social”. Em um público, como em 

qualquer outra situação social, alguém fala de algo com alguém fazendo algo com 

alguém. O significado desse “algo” se dá em uma experiência social: ela é indicada a 

terceiros, mostrando aos que dão a indicação, representando-a, simbolizando-a e 

transformando-a. (CEFAÏ, 2018, p. 10) 

 

Deste modo, as discussões elucidadas até esse momento, nos ilustram como a formação 

de um público torna-se determinante para propagação de uma dada informação. As situações 

criadas e disseminadas nesses ambientes são elementos que geram uma concepção e espaço 

para construção de fatores sociais. Nessas discussões acerca de sua construção e formação de 

opinião, não necessariamente, precisam que sejam estabelecidas em ambiente que exija 

presença física, está para além do real imaginável. São fronteiras que pressupõe a possibilidade 

de novas experimentações. 
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1.1 (Di) Convergências no âmbito da sociedade virtual digital? 

 

Atualmente, no contexto da era das mídias digitais, onde as noções de público/privado 

se permeiam, temos espaços de constantes experimentações, formações de opiniões e 

pertencimentos, especificamente dentro de grupos virtuais nas redes sociais digitais. Nesse 

espaço, que proporciona disputas e discussões acerca da ordem social, novos atores emergem 

através das redes digitais, que podem ou não ser consideradas novas esferas públicas ou 

representações das esferas públicas tradicionais, pois, novas instituições são estabelecidas para 

propagação desses ambientes de formação de público. 

A rede social digital permite a interconexão em tempo real com sujeitos conectados on-

line, de modo global, em seus aparelhos digitais, possibilitando um ambiente de troca de 

informações e circulação de ideias. Como observa Luiz Mauro Sá Martino (2014), 

 
Embora seja geralmente utilizada para falar de agrupamentos sociais on-line, a noção 

de “redes sociais” é um conceito desenvolvido pelas Ciências Sociais para explicar 

alguns tipos de relação entre pessoas. O uso da noção de “redes sociais” no ambiente 

da internet significa transpor um modelo de análise social para o espaço virtual, o que 

requer algumas mudanças no conceito. (MARTINO, 2014, p. 55). 

 

O autor discorre em sua obra Teoria das Mídias Digitais: linguagens, ambientes, redes 

(MARTINO, 2014) sobre uma perspectiva histórica dos usos das redes digitais, desde o advento 

do boom da internet, a constituição do ciberespaço e as influências que essas culturas digitais 

têm gerado na sociedade. 

Segundo Martino, para estudar as mídias digitais, é necessário ter ciência em relação 

aos limites e possibilidades para o acesso a essas redes, não deixar de compreender que as 

conexões vão para além do real, não apenas no aspecto tangível, mas também no que se refere 

aos vínculos reais estabelecidas no ciberespaço. Em virtude dessas experiências, o real virtual 

se converge com o real social, por isso, os sujeitos que navegam nesses ambientes são os atores 

de suas ações, estabelecendo novas possibilidades de publicizações e experimentações, o que 

vai dialogar com discussão acerca do público/privado no ambiente virtualizado. 

 
Os temas da Esfera Pública se caracterizam pelo engajamento que provocam, ou 

deveriam provocar, nas pessoas. Não se trata, portanto, do simples interesse que um 

tema tem, mas da relevância que esse tema pode assumir dentro da democracia. Essa 

distinção está presente também nos temas discutidos através das mídias digitais no 

ciberespaço. O fato de um tema se tornar público por conta de sua divulgação na 

internet não significa, de antemão, que ele faça parte de uma “Esfera Pública” virtual. 

Ao contrário, seria possível dizer que, [faça parte] da avalanche de informações 

presentes na rede (...). (MARTINO, 2014, p. 95) 
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Em meio à profusão de informações e mensagens que produzem e trocam na e pela rede, 

as comunidades exercem vigilância, no que tange ao público/privado: o que era privado torna-

se público, e vice-versa, e essas inversões são geradas devido às pluralidades presentes nas 

mídias digitais.  “As comunidades virtuais e os fóruns de discussão na internet enfrentam esse 

problema: o reconhecimento de interlocutores nem sempre acontece, e menos ainda em 

condições de igualdade. ” (MARTINO, 2014, p. 96) 

Martino, exemplifica como essas vigias constantes com os perfis de usuários privados 

em comunidades virtuais, que são perfis de caráter público, e como as formas de publicizar 

podem variar de acordo com laços estabelecidos pelos atores. Segundo Amaral (2016), também, 

o quantitativo de números de amigos influencia em suas formações de opinião, ou seja, há 

influência dos laços fracos e dos laços fortes.1 

As relações desses laços fortalecem o espaço virtual, de modo que as construções 

estabelecidas na web acabam por influenciar as arenas off-line. 

 
Além disso, no mundo virtual emergem vozes antes sufocadas pelos limites físicos e 

políticos no contexto das relações sociais. Os aparatos tecnológicos permitiram assim 

que as pessoas se mostrassem ao mundo e compartilhassem com os outros usuários 

sua forma de ver as coisas, sua cultura e seu posicionamento político, (...) no entanto, 

ao mesmo tempo em que as barreiras foram quebradas e os limites expandidos, 

também tivemos o dimensionamento de práticas sociais como a vigilância, o aumento 

das manifestações de preconceito de gênero, de classe e étnico-racial. Tudo isso 

produzido em escala maior do que os ataques e os controles realizados dentro do 

espaço físico. (AMARAL, 2016, p. 194) 

 

Segundo Manuel Castells (2003), em sua obra A galáxia da internet: reflexões sobre a 

internet, os negócios e a sociedade, os meios de comunicação foram indispensáveis para essa 

revolução social, econômica e política que forjou a sociedade contemporânea. O autor nos 

apresenta como a Revolução Técnico Científico Informacional, ocasionada a partir da 

Revolução Industrial, foi essencial para os meios de comunicação se aperfeiçoarem, e com isso, 

a criação da internet, na década de 1960, do mesmo modo que a proliferação das novas 

tecnologias da informação e comunicação fizeram com que novas reconfigurações na sociedade 

emergissem ou fossem ressignificadas. 

Mediante isso, essa sociedade tecnológica foi redescobrindo-se rapidamente, de modo 

que os estudos sobre esses impactos estão em constantes mudanças, de modo que não se sabe 

                                                           
1 A Teoria acerca dos laços fracos e fortes, foi criada nos anos 70, pelo teórico Mark Granovetter. “O foco está em 

entender como a força dos laços existentes entre os vários participantes interfere no estabelecimento de contatos e 

na divulgação de mensagens entre os participantes. ” (GRANOVETTER apud MARTINO, 2014, p.68) 
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totalmente suas potencialidades e quais os seus limites para o uso crítico-reflexivo no ambiente 

virtual.  

Para que possamos tratar dessas (re) configurações midiáticas digitais, um autor central 

nessa área é o sociólogo e filósofo francês Pierre Lévy, com suas obras O que é virtual? (1996) 

e Cibercultura (1999). 

 Nos referidos textos, o autor diz que a partir das transformações nos meios eletrônicos, 

os processos de comunicação começam a virtualizar-se, ou seja, o virtual não é oposto do real, 

as relações no espaço virtual também são reais, há uma sociedade que permeia os ambientes 

virtuais, um ciberespaço povoado por migrantes e nativos digitais. 

Como toda sociedade, são esferas que propiciam as criações de vínculos, formações de 

identidades, novas formas de pensar a sociedade, sendo assim, emerge a cibercultura, e  uso 

deste conceito se torna importante para pensarmos as relações estabelecidas nessa fronteira 

virtualizada, conforme Lévy aponta 

 
A cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a Internet, novos 

computadores são interconectados, novas informações são injetadas na rede. Quanto 

mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna "universal", e menos o mundo 

informacional se torna totalizável. O universal da cibercultura não possui nem centro 

nem linha diretriz. É vazio, sem conteúdo particular. Ou antes, ele os aceita todos, 

pois se contenta em colocar em contato um ponto qualquer com qualquer outro, seja 

qual for a carga semântica das entidades relacionadas. Não quero dar a entender, com 

isso, que a universalidade do ciberespaço é “neutra. ” (LÉVY, 1999, p. 110) 

 

Conforme Miskolci (2016), as novas formas de categorizar estudos digitais são 

constantemente reconfiguradas, cria-se um aspecto de desconfiança por parte de teóricos da 

área de sociologia, que apontam que eles fazem parte dos estudos de comunicação. Mas não em 

seu todo, e mesmo dentro da linha sociologia da comunicação esses estudos ainda não estão 

representados por completo. Daí a necessidade de a sociologia digital se afirmar no campo; 

 
Uma sociologia digital pode problematizar tanto as expectativas utópicas de respostas 

técnicas para dilemas culturais e políticos assim como as profecias distópicas sobre o 

caráter potencialmente destrutivo da tecnologia para as relações sociais. Pode, 

portanto, partir da constatação do caráter social, criativo e aberto dos usos da 

tecnologia, os quais variam socialmente e só podem ser aferidos por meio das práticas 

cotidianas. Em outras palavras, as tecnologias midiáticas se inserem em um contexto 

maior que tanto as origina quanto as transforma moldando sujeitos que, por sua vez, 

as modificam. (MISKOLCI, 2016, p. 293) 

 

Desse modo, quando recorremos as essas teorias das mídias digitais para 

compreendermos os dispositivos tecnológicos e seus usos e influências em variados momentos 

de nossa vida, seja para lazer ou trabalho, com base nas novas percepções de que a sociedade 
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se atualiza, percebemos as convergências entre o mundo on e off-line e como eles têm se 

entrelaçado, de um modo que dificilmente se consegue dissociar as práticas cotidianas e de 

sociabilidade das mídias digitais. Sendo assim, é nosso interesse compreender até que ponto 

essas (di) convergências colaboram para o processo de socialização entre os usuários dessas 

redes e até onde as Ciências Humanas podem colaborar com as análises das pluralidades 

presentes no ciberespaço. 

 

 

2. O GRUPO VIRTUAL DO FACEBOOK UFF CAMPOS 

 

Através da internet, novas plataformas de comunicação foram criadas,  

 
A noção de “comunidades virtuais”, proposta pelos pioneiros da  interação social  na  

Internet,  tinha  uma  grande  virtude:  chamava  a  atenção  para  o surgimento de  

novos  suportes  tecnológicos  para  a  sociabilidade,  diferentes  de formas  anteriores  

de  interação,  mas  não  necessariamente  inferiores  a  elas. (CASTELLS, p.130) 

 

 Com o avançar das novas tecnologias da informação e comunicação e o uso da internet, 

novos formatos de comunidades virtuais foram criados, dentre eles, o Facebook, que surge 

como uma mídia social digital de relevância na sociedade no início do século XXI, promovendo 

relacionamento e interação entre indivíduos no mundo virtual.  

Deste modo, iremos analisar um grupo virtual presente no Facebook, que em um 

primeiro momento, há o intuito de publicizar acontecimentos cotidianos entre amigos, depois, 

foi expandida para diversos outros setores, pelo mundo todo, em tempo real. 

 
A expressão “redes sociais online \ nesse sentido, refere-se a um número considerável 

de formas de interação entre indivíduos a partir da construção de páginas ou de perfis. 

Cada um desses, assim como cada uma das redes, tem suas próprias características e, 

por conta disso, permite tipos diferentes de interação. Em redes sociais nas quais as 

pessoas compartilham fatos de seu cotidiano a interação é diferente em termos de 

quantidade/qualidade das redes digitais dedicadas a reunir pessoas que gostam de 

tricotar. Os tipos de interação variam conforme a possibilidade de pertencer a uma 

rede e, de fato, interagir com os outros membros. (MARTINO, 2014, p. 73-74) 

 

O Facebook foi criado em 20042 e, ao longo dos anos, vem sendo reconfigurado, 

conforme as demandas dos usuários ou da empresa que têm perfil na rede. Os grupos de 

discussões foram criados em 2010, assim como as melhorias nos botões de curtir e outras 

                                                           
2 Disponível:  https://br.newsroom.fb.com/company-info/ Acesso em: 24/10/2019 

https://br.newsroom.fb.com/company-info/
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reações, mudanças burocráticas, melhorias na segurança de dados e abertura do capital da 

empresa, que veio a adquirir outras empresas de redes sociais digitais, Instagram e WhatsApp.3 

Em 2012 o Facebook atingiu o número de 1 (um) bilhão de pessoas ativas em sua 

plataforma apenas no Brasil, lugar com mais índice de usuários ativos onde se registra média 

diária de 93 (noventa e três) milhões de pessoas ativas nessa rede social específica em dezembro 

de 2018, conforme as informações no site da empresa.4 

Com a sua expansão, ficou cada vez mais fácil comunicar-se no ambiente virtual da 

rede, diante das facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação, cuja quantidade e multiplicidade de conteúdos são dos mais diversificados. 

 
 A internet se refere a recursos tecnológicos acessados por um usuário que tenha 

um computador, um modem e uma linha telefônica, permitindo o contato infinito com 

diferentes informações, além de acessar serviços diversificados. Na atualidade, com a 

expansão do serviço wi-fi, que permite a conexão sem fio à internet, esse contato entre 

o usuário e o mundo virtual se intensificou ainda mais. Dessa forma, a internet se 

apresenta como um agrupamento de recursos tecnológicos, que coloca à disposição 

das pessoas, informação e possibilidades de variados acessos, desde que elas possuam  

os componentes necessários. (AMARAL, 2016, p. 27) 

 

 

Como tal objetivo, a partir das leituras acerca das pluralidades no espaço 

público/privado, analisaremos o grupo virtual universitário do Facebook UFF - Campos dos 

Goytacazes.  

Esse grupo, que não é oficializado pela Universidade, foi criado por estudantes com o 

intuito de disseminar e facilitar o diálogo na mídia social entre os alunos e instituição. 

O grupo UFF Campos foi criado em 25 de março de 2011, através de estudantes de 

alguns cursos do campus, alguns já graduados, dentre eles, alunos de Ciências Sociais, História, 

Serviço Social, Geografia, Economia e Psicologia. A administração do grupo atualmente é 

composta por 5 (cinco) discentes, dois alunos do curso de História, duas alunas de Serviço 

Social e uma aluna de Economia, alunos estes vinculados a movimentos estudantis na 

instituição. 

De acordo com as descrições de privacidade do Facebook, no qual o grupo pode optar 

como quer ser encontrado, o que pode ser compartilhado, visualizado por usuários da rede social 

etc. (Tabela 1), o UFF Campos está localizado na categoria grupo privado. 

 

                                                           
3 Disponível:  https://br.newsroom.fb.com/company-info/ Acesso em: 24/10/2019 
4 Disponível: https://br.newsroom.fb.com/company-info/ Acesso em: 24/10/2019. 

https://br.newsroom.fb.com/company-info/
https://br.newsroom.fb.com/company-info/
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Tabela 1- Diferença entre um grupo Público e Privado no Facebook 

Fonte: Facebook, 2019. 

 

 

O grupo UFF Campos, em sua descrição, se apresenta com as seguintes funções;  

 
O Grupo UFF- Campos dos Goytacazes tem como objetivo facilitar a comunicação 

entre os diversos setores da instituição no sentido da divulgação de agenda de eventos, 

atividades e avisos importantes não só para a comunidade acadêmica, como a própria 

comunidade campista. As divulgações de empresas e outros serviços, não são o foco 

do grupo e podem ser excluídas pelos membros administradores. No mais, sintam-se 

à vontade para tornar a UFF mais dinâmica e coletivizada.   Bem-vindos! (GRUPO 

UFF Campos, 2019) 

 

Atualmente, o grupo virtual é composto por 9.649 (nove mil e seiscentos e quarenta e 

nove) membros, dentre alunos, professores, técnicos e moradores do município, vinculados ou 

não à instituição. 

Essa descrição dialoga com os princípios descritos pelo Facebook em sua página oficial,  

 

A missão do Facebook, fundado em 2004, é dar às pessoas o poder de criar 

comunidades e aproximar indivíduos do mundo inteiro. As pessoas usam o Facebook 

para manter contato com amigos e parentes, descobrir o que está acontecendo no 

mundo e compartilhar e expressar o que é importante para elas. (FACEBOOK, 2019) 

 

Desde a disseminação da internet e a popularização das comunidades virtuais, temos 

múltiplos formatos de interação, para além da face a face. Os grupos virtuais, por exemplo, são 

meios que facilitam e permitem o diálogo mais fluido sem grandes intervenções burocráticas. 

 

Nas comunidades virtuais há imensos fluxos de informação entre os participantes- 

qualidade compartilhada pelas redes sociais. A possibilidade de formação de espaços 

de debate, troca de opiniões e eventualmente de tomada de decisões não pode ser 

negligenciada na medida em que indica, também, o potencial de ação das 

comunidades virtuais no mundo real. (MARTINO, 2014, p. 55) 

 

A discussão sobre o processo de virtualização destas comunidades, inicia-se com Pierre 

Lévy (2011), a partir de suas incursões pelo processo de virtualização da sociedade, bem como 

das transformações decorrentes desses ambientes ocasionados no âmbito da globalização. O 

autor defende a ideia de não opormos as ações do mundo virtual do mundo real, ou seja, a 

 Público Privado 

Quem pode ver o que os membros publicam, comentam e compartilham no 

grupo? 

Qualquer 

pessoa 

Membros 

atuais 

Quem pode ver a lista de membros no grupo? 
Pessoas no 

Facebook 

Membros 

atuais 

Quem pode ver quem são os administradores e moderadores? 
Pessoas no 

Facebook 

Pessoas no 

Facebook 
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realidade vivida no espaço virtual faz parte do cotidiano dos usuários. Com base nessa ideia, 

como já vimos (DUQUE, 2019), os sistemas ditos de realidade virtual nos permitem 

experimentar, além disso, uma integração dinâmica de diferentes modalidades perceptivas. 

Podemos quase reviver a experiência sensorial completa de outra pessoa.  

 
A sociedade virtual começa a estabelecer seus laços na web, com a disseminação de 

informações, com a criação da plataforma do e-mail, chats on-line, criação de blogs, 

uma nova rede de trocas de conhecimento entre pessoas desconhecidas. “Os usuários 

da Internet ingressam em redes e grupos on-line com base em interesses em comum, 

e valores, e já que têm interesses multidimensionais, também os terão afiliação on-

line.” De modo que, podemos afirmar que através desses laços em comum, novas 

comunidades virtuais são construídas, fazendo com que os seus usuários naveguem 

em variados espaços ao mesmo tempo. (CASTELLS, 2011, p. 144 apud DUQUE, 

2018, p. 18) 

 

Desse modo as relações estabelecidas no grupo UFF Campos, nos fazem refletir sobre 

as pluralidades presentes na comunidade virtual analisada, visto que, a circulação de 

informações está centrada na vinculação acadêmica, que para Castells (2011), pode ser 

denominada como laços comuns ou fortes. Essas duas relações vão de encontro com a discussão 

do que tange o espaço público-privado nas publicações e conteúdo das postagens. 

 
Nas redes sociais, os vínculos entre os indivíduos tendem a ser fluidos, rápidos, 

estabelecidos conforme a necessidade em um momento e desmanchado no instante 

seguinte. A noção de flexibilidade das redes sociais refere-se a essa característica dos 

laços existentes em uma rede — os vínculos criados podem ser transformados a 

qualquer momento, de acordo com sua dinâmica e com as características dos 

participantes. (MARTINO, 2014, p. 55) 
 

Desse modo, para que possamos compreender como são estabelecidas as relações entre 

seus membros, foi utilizado um mix de métodos para execução deste trabalho 

 Foram utilizados como arcabouço metodológico, o uso da técnica semana construída, 

pois, para melhor análise dos conteúdos, essa técnica tornou-se interessante devido sua 

flexibilidade em acompanhar o campo em semanas distintas, sem interferência direta de algum 

acontecimento que viesse a interferir no dia a dia do grupo e acabar por influenciar os resultados 

da pesquisa. 

Esta técnica se faz necessária por nos permitir cruzar os conteúdos de modo aleatório, 

“a amostragem aleatória exige uma lista completa de unidades de onde se possa fazer uma seleção. 

(BAUER e GASKELL, p.197) ” uma técnica de pesquisa muito usual no meio jornalístico,  

 

Em tais casos, então, a fim de evitar distorções na amostragem de notícias sobre 

ciência (...) uma semana tem sete dias, desse modo, escolhendo cada terceiro, quarto, 

sexto, oitavo ou nono, etc. dia, por um longo período, criada uma amostra sem 
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periodicidade. Para cada edição selecionada, todos os artigos relevantes são 

selecionados. (BAUER e GASKELL, p.196-197). 

 

A amostragem foi construída ao longo de sete semanas, com observação do perfil do 

grupo das 7h às 22h, de domingo à sábado (Quadro 1). Entre segunda-feira e sábado, 

contemplamos os horários de funcionamento dos cursos e tomamos o domingo como dia de 

lembrete de postagens sobre o decorrer na semana. 

 

Quadro 1- Semana Construída 

Fonte: A autora 
 

Com base na semana construída, foram coletados através de capturas de telas todas as 

postagens realizadas no dia observado. Sendo assim, foi possível inventariar e elencar os 

principais conteúdos publicizados no grupo virtual. 

Uma das ferramentas usuais para se pesquisar dentro da internet é a etnografia virtual, 

ao nos possibilitar descrições mais densas acerca das interpretações dos conteúdos publicados 

no grupo, de acordo com Fragoso, Recuero e Amaral (2011). 

Com base nessa premissa, a inserção ao campo foi apenas de observador distante, de 

acordo com Morton (2011 apud Polivanov, 2013, p. 6), segundo o qual “há a observação das 

interações sociais em determinado ambiente online pelo pesquisador, mas essa observação não 

é participante. O etnógrafo vai coletar nesses casos dados como textos, imagens e emoticons, 

sem interferir no ambiente. ” 

Dentro das comunidades virtuais, constitui-se um espaço de emaranhadas culturas, um 

lugar que possibilita uma transitoriedade de informações e identidades em múltiplos contextos, 

 DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA 

Semana 1 Domingo 

25/08/2019 

      

Semana 2  Segunda-

Feira 

02/09/2019 

     

Semana 3   Terça-Feira 

10/09/2019 

    

Semana 4    Quarta- 

Feira 

18/09/2019 

   

Semana 5     Quinta-

Feira 

26/09/2019 

  

Semana6      Sexta-

Feira 

4/10/2019 

 

Semana7       Sábado 

12/10/2019 
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para além do real virtual (LÉVY, 2011; FRAGOSO; RECUERO e AMARAL, 2011, p. 41). 

Deste modo, ao estudarmos essa comunidade virtual UFF Campos, conseguimos depreender 

alguns vínculos estabelecidos por seus usuários através das relações institucionais, ou não, no 

ambiente real da instituição. 

 
A perspectiva da internet como artefato cultural observa a inserção da tecnologia na 

vida cotidiana. Assim, favorece a percepção da rede como um elemento da cultura e 

não como uma entidade à parte, em uma perspectiva que se diferencia da anterior, 

entre outras coisas, pela integração dos âmbitos online e off-line. A ideia de artefato 

cultural compreende que existem diferentes significados culturais em diferentes 

contextos de uso. O objeto internet não é único, mas sim multifacetado e passível de 

apropriações. (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p. 42) 

 

 

3. GRUPO UFF CAMPOS: O QUE PUBLICAM, COMO PUBLICAM E 

SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE OPINIÃO 

 

De acordo com os dados obtidos, notamos que desde a descrição do grupo UFF Campos, 

como privado, até as informações sobre sua funcionalidade, confirma-se a tendência para 

geração de informação e criação de laços entre os membros desse público específico, tanto no 

espaço on-line e quanto no off-line, conforme sinalizado por Amaral: 

 
A internet parece ter um efeito positivo na interação social e apresenta a tendência de 

aumentar o grau de exposição de outras fontes de informação. Portanto, o advento da 

internet estabelece uma nova ordem no campo das relações sociais, que agora passam 

a ser realizadas em um novo espaço, ilimitado, e sem nenhuma preocupação com a 

preservação do privado. Nessa nova ordem o que conta é ser visto e percebido. 

(AMARAL, 2016, p. 27) 

 

No decorrer do trabalho de campo virtual, pudemos encontrar variados tipos de 

publicações no grupo UFF Campos, desde adoção de animais, alugueis de imóveis, vendas de 

produtos dentro da instituição, seja por alunos ou comerciantes da cidade, até avisos sobre aulas, 

eventos acadêmicos e culturais e mobilizações estudantis através da construção de pautas 

coletivas deliberadas em assembleia. O Quadro 2 sintetiza esses achados: 
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Quadro 2- Análise de Campo 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

        

Quantas 

publicações 

ao longo do 

dia (7h-

22h) 

2 15 11 14 10 5 6 

Assuntos 

mais 

recorrentes 

nas 

postagens 

Divulgação 

de eventos 

acadêmicos 

externos; 

divulgação 

de 

atendimento 

psicológico 

Divulgação 

de eventos 

acadêmicos 

internos e 

externo; 

convocação 

para 

assembleia; 

informes 

de aula; 

vaga em 

república 

Divulgação 

de eventos 

acadêmicos 

internos e 

externos; 

venda de 

alimentos 

de alunos; 

publicações 

sobre 

reportagens 

do 

país/cidade 

Divulgação 

de eventos 

acadêmicos 

internos e 

externos à 

instituição; 

postagens 

sobre 

informes 

de aula; 

venda de 

produtos; 

publicações 

sobre 

reportagens 

do 

país/cidade 

Divulgação 

de eventos 

acadêmicos; 

vendas de 

produtos da 

atlética; 

publicações 

de 

reportagem 

sobre a 

cidade; 

vaga em 

república; 

venda de 

produtos 

externos à 

instituição 

Divulgação 

de editais 

para 

eleição, 

concurso; 

venda de 

produtos 

alimentares 

e 

eletrônicos 

externo a 

instituição; 

venda de 

livros; 

Divulgação 

de eventos 

acadêmicos; 

atendimento 

psicológico; 

informações 

de horário 

de ônibus; e 

publicação 

de texto 

para 

reflexão 

Fonte: A autora. 

 

Esses tipos de publicações estão direcionados ao público que compõe o dia a dia da 

universidade. Em grande parte das postagens, eram os mesmos perfis que publicavam variados 

tipos de assunto no decorrer da semana. Os dados apresentados refletem nos dias de maior 

intensidade das publicações, o que não infere na amostragem. A observação dessa participação 

mais intensa de uns do que de outros nos faz lembrar aquele ponto da leitura da obra de Martino 

(2014) em que ele cita: 

Dentre os princípios básicos para o estabelecimento de interações entre indivíduos 

dentro de uma comunidade virtual estão as noções de troca e interesse. O interesse em 

um assunto ou um determinado tema é em geral um dos primeiros fatores responsáveis 

por levar uma pessoa a fazer parte de um agrupamento; no entanto, dentro de uma 

comunidade virtual, o grau de participação e engajamento de um indivíduo tem como 

base o que poderia ser entendido como uma economia baseada na troca — no caso, 

de informações. “Participar”, nesse sentido, significa oferecer e buscar informações a 

respeito de vários assuntos. O princípio é de distribuição desigual e coletiva de 

informações. Cada pessoa deve estar disposta a compartilhar com outras as 

informações que tem, esperando que, quando precisar, igualmente deve encontrar 

indivíduos com as informações de que precisa. (RHEINGOLD apud MARTINO, 

2014, p. 46-47). 
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Deste modo, com base na troca de interesse entre as públicações, reações e comentários, 

deparamo-nos com as trocas de informação estabelecidas entre os usários, temos o contato com 

o perfil pessoal dessas pessoas, o que pode acarretar em  acesso às  opiniões privadas, que 

podem ou não, condizer com as publicações feitas no grupo da universidade.  

O grupo UFF Campos, é canal dos alunos do campus, mesmo que não tenha sido 

deliberado  de modo formal, ou seja, qualquer publicação feita nesse espaço é emitido como 

posicionamento formal dos alunos da instituição. 

Conforme apresentado no Quadro 2, temos os maiores índice de publicações entre as 

semanas 2 e 5, que correspondem a segunda, terça, quarta e quinta-feira, com variação de 15-

10 publicações ao longo do dia. Mesmo com o número de postagens ultrapassando uma dezena, 

notou-se uma baixa interação entre os quase 10 mil membros do grupo, em sua maioria, apenas 

curtidas e/ou comentários para acompanhar a discussão, com ‘up’5 ou ‘ac’,6 ou raras interações 

com cometários  entre os usuários. Quando há muitos comentários recorrentes, a publicação 

fica em evidência por alguns dias dentro da comunidade virtual, e isso faz com que não se 

disperse conforme as postagens ao longo do dia. 

Nas figuras 1, 2 e 3, observam-se as publicação com maiores números de curtidas e 

comentários ao longo do trabalho de campo. Ainda assim, mesmo com a maior recorrência na 

divulgação de eventos acadêmicos e culturais e tendo mais envolvimentos, foram postagens 

que não renderam números expressivos em curtidas ou comentários entre os usuários. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Abreviatura de UP: termo em inglês que significa: acima, nas mídias digitais, os usuários utilizam para 

movimentar e evidenciar uma publicação. 
6 Abreviatura de AC: Acompanhando comentário. 
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Figura-1- Publicação de Venda de Produtos da Atlética UFF Campos, Semana 5 

 
         Fonte: Grupo UFF-Campos dos Goytacazes, 2019. 

 

 

Observamos  na figura 1, o total de 42 (quarenta e duas) curtidas, entre reações de curtir, 

amei e surpreso, com 21 (vinte e um) comentários de membros vinculados à atlética e/ou 

usuarios interessados na compra dos materiais.  

 

 

Figura 2- Venda de Produtos por estudante do campus- Semana 3 

 
              Fonte: Grupo UFF-Campos dos Goytacazes, 2019. 
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Na figura 2, temos um usuário que é estudante da instituição comercializando venda de 

comidas para além do espaço físico da universidade. A postagem recebe um total de 35 (trinta 

e cinco) curtidas, entre reações de curtir e amei, com 17 (dezessete) comentários 

potencializando a divulgação no grupo. 

 

 

Figura 3- Informe da assistência estudantil- Semana 2 

 
       Fonte: Grupo UFF-Campos dos Goytacazes, 2019. 

 

 

Na figura 3, observa-se uma postagem realizada através da página virtual da Assistência 

Estudantil do campus, publicização esta, que abrange o edital de bolsas e auxílos financeiros 

para o ano letivo de 2020. Ao todo, foram 25 (vinte e cinco) curtidas e 15 (quinze) comentários 

para movimentar a publicação dentro do grupo UFF Campos. 

Essas três publicações que mais de destacaram no número de curtidas e comentários 

caem na contradição na descrição proposta pelo grupo, conforme já foi descrito anteriormente, 

segundo a qual quem fizer algum tipo de comércio no grupo será banido, algo que não foi visto 

ao longo do campo. Podemos depreender que as tolerâncias para não cumprimento dessa regra 

seja o fato de ser estudante da instituição, e isso uma abre a prerrogativa de uma vigilância 

constante por parte dos administradores. 

Algo que também notado ao longo das obsevações é que não há tópico que diga respeito 

acerca de trocas de administradores e sua periodicidade como responsável por ser fiscal da 

comunidade. As conversações referentes a essa questão foram feitas em assembleia dos 
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estudantes, a instância legitimadora e com maior deliberação de ações dos estudantes 

universitários. 

Atualmente, para se inserir no grupo, tem que ser estudante de alguns dos cursos ou ter 

algum outro vínculo direto com a instituição, porém, apenas cinco administradores que 

fiscalizam essa entrada, o que não garante que de fato consigam garantir que os usuários digam 

a verdade no ambiente virtual. 

É a partir dessas conversações entre usuários que pertencem, ou não, a instituição, 

estabelecidas na comunidade virtual UFF Campos, onde os meios de se publicizar são 

construídos através das políticas virtuais criadas, regras de uso, entre o que pode ou não ser 

publicizado, de modo que não interfira nos perfis pessoais de cada usuário. E é nessa 

perspectiva que emerge o problema do público: essas ações, que afetam ou não a sua formação, 

irão transitar pelas dimensões das arenas públicas e privadas.   

 Deste modo, 

 
a política nas mídias digitais relaciona-se com as diversas manifestações e afirmações 

de identidade, na disputa pela chance de chamar a atenção de outras pessoas para 

problemas sociais diversos, procurando não apenas o engajamento, mas também a 

visibilidade. Isso significa aparecer em público e dar mais espaço para uma causa, 

reivindicação ou problema. (MARTINO, 2014, p. 86) 
 

Durante as sete semanas de observação nas postagens, não foi possível localizar nenhum 

tipo de conflito entre os usuários, ou, algum tipo de interferência por parte da administração. 

Porém, muito se sabe nos bastidores da pesquisa, que já tiveram muitos momentos de embates 

por conta de publicizações, principalmente em assuntos relacionados às eleições presidenciais, 

de centros acadêmicos e diretórios acadêmicos.  

Em virtude disso, as moralidades estão presentes nas publicações da comunidade virtual, 

pois é a partir dela que há formação de arenas públicas, ou seja, são as construções de ações 

individuais de usuários, que, através de suas socializações irão experimentar as implicações de 

suas postagens no grupo, decorrente do seu perfil privado. (CEFAÏ, 2018; LATOUR, 2012; 

HABERMAS, 1989) 

A circulação de informação é decorrente da formação de opinião, logo, os 

posicionamentos, desejos, iniciativas, desta comunidade virtual torna-se central para 

comunicação entre os usuários do grupo. Mesmo que as opiniões compartilhadas nesse 

ambiente não contemplem todos os usuários, as ações coletivas desses membros estão 

relacionadas com o pertencimento de cada usuário à comunidade virtual UFF Campos.  
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Segundo Lévy (2019), essas interferências na construção da opinião podem acarretar na 

(des) construção de identidades, pois, nesse espaço virtualizado, a legitimação da verdade 

criada  nesse ambiente estabelece a veracidade de informações provenientes de instâncias ou 

ambientes para além do ciberespaço.  

Quando ocorrrem divergências nas cirulações de informações, publicações que ‘ferem’ 

a construção política e formativa dos cursos que compõem a comunidade virtual (Ciências 

Sociais, História, Geografia, Serviço Social, Economia e Psicologia), há o surgimento de 

perturbações e ampla troca de comentários nas postagens.  

Cefaï nos diz: “eles discutem, eles refletem, eles se inquietam em voz alta, eles se 

informam, eles questionam, eles exprimem a opinião. A perturbação da experiência é 

convertida em um problema (CEFAÏ, 2018, p. 3, grifo do autor). ”  E, dependendo da situação 

problema, o caso é levado para a instância superior dos estudantes, a assembleia estudantil, 

como já ocorreu há alguns anos, sobre a mudança de grupo virtual de modo público para grupo 

privado, por motivos de segurança virtual dos perfis dos estudantes, demarcado por 

perseguições políticas e/ou ideológicas nos perfis pessoais. 

 
A adoção da perspectiva do “público” é o que torna possível a esses membros de se 

distanciarem da situação problemática, de criticarem-na por meio de atos sociais de 

análise, de denúncia ou de reinvindicação, e de transformarem-na em um objeto de 

investigação, de interrogação e de intervenção. A constituição de um problema 

público não concerne apenas às pessoas diretamente afetadas e às suas vidas privadas, 

mas a todos os membros de uma comunidade política que se sentem indiretamente 

concernidos, compartilhando, a partir de então, a “consciência pública” do problema. 

(CEFAÏ, 2018, p. 4) 

 

Deste modo, também no grupo UFF Campos, quando os usuários fazem alguma 

publicação na comunidade virtual, estes, segundo, Latour (2012), se tornam responsáveis por 

suas ações individuais no grupo, pois não significa que o seu posicionamento pessoal seja de 

consonância com a maioria dos estudantes e membros do grupo. Atitudes estas que devem ser 

filtradas pelos administradores, mas que nesse caso, não há permissão para publicar, é de modo 

livre, caso, cause algum incômodo geral, conforme defende Latour (2012), a situação problema 

deve ser evitada e resolvida a todo custo.  

Essas ações individuais dentro da comunidade virtual, desenvolve-se para os 

mapeamentos dos perfis privados desses usuários, principalmente para aqueles com 

publicizações mais recorrentes no grupo. Um dado que merece ser explorado em trabalho 

futuros, pois, percebe-se que há certa influência nas reações de curtir e comentar as publicações.  
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Sendo assim, as fronteiras público-privado se estreitam ainda mais nas relações de 

membros no Facebook. Durante os dias observados, como já mencionado, não houve conflitos, 

porém, em dias que não eram os do campo, foram presenciadas movimentações de conflitos 

nas postagens de usuários mais ativos. Para próximos trabalhos, um intervalo maior de dias de 

observação poderá nos ofertar mais elementos para análise. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme discutimos e abordamos ao longo do texto, as formas e os meios de 

construção de opiniões estão imbricados na formação das arenas públicas. As multidões que 

são geradas através desses fatores, nos permitem dizer que as comunidades virtuais contribuem 

para propagação dessas ações individuais que moldam as ações coletivas. 

As publicações do grupo UFF Campos nos mostram como esses espaços são 

importantes para circulação de informações, mesmo que não contemplem todos os membros e 

registrem um baixo número de interações entre os usuários desta comunidade. Esses dados nos 

fizeram refletir sobre esses aspectos desse ambiente virtualizado.  

As transitoriedades e convergências entres os espaços on e off-line nos interpelam, 

conforme foi observado em campo, e nos deixam a seguinte indagação: será que os membros 

se sentem persuadidos a publicarem no grupo com base no pertencimento a agremiações 

estudantis, e/ou por comporem instâncias deliberativas da instituição estabelecidas no ambiente 

institucional, devido ao fato das três postagens com maior engajamento estão interligadas na 

questão financeira no campus? Questão essa, que merece mais dias de observação de campo 

para que possamos afirmar. 

As alterações do self são necessárias para (re) descobrimento de sua atuação nos 

ambientes de interação, as situações problemáticas ocorrem e isso gera as divergências 

necessárias para as dinâmicas que habitam nos espaços públicos-privados, e isso não ocorre no 

Grupo UFF Campos, ao menos, nos sete dias de observação, devido à ausência de conflitos.  

Nesse sentido, as discussões acerca dos limites, potencialidades e como se deve usar a 

internet e redes sociais digitais estão em voga, as fronteiras do que é público e privado ainda 

não estão completamente estabelecidas. 

O que denotamos é que as construções debatidas no ciberespaço têm crescido no espaço  

off-line. As arenas públicas, o Estado, por exemplo, tem se apropriado dessas ferramentas para 
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o uso desenfreado dessas redes, do mesmo modo que várias patologias sociais estão surgindo 

com as potencialidades das mídias digitais. 

No grupo UFF Campos, os usuários se comportam conforme as publicações lhe ofertem 

algum interesse ou aproximação de quem publicou. Desse modo, há pouco interesse na ordem 

social do campus, com base, nos dias observados.  

Todas as ações realizadas individualmente influenciam nas formas de se e como 

publicar no grupo, como se houvesse uma certa ‘padronização’ nas chamadas. Todas as 

chamadas utilizavam de jargões universitários e textos escritos com flexões de gênero. 

Durante o decorrer da pesquisa, nossa hipótese não se comprovou verdadeira, o que se 

esperava do Grupo UFF Campos durante o campo é que nele fosse observada uma maior 

participação e disseminação na formação de opinião a partir do senso comum, por ser um 

campus de Humanas, logo, o debate deveria ser um fator crucial para formação desses futuros 

profissionais.  

Cabe ressaltar que este trabalho foi realizado no período de sete dias, o que não nos 

permite afirmar sobre como os laços sociais estabelecidos entre os membros do grupo 

influenciam diretamente nas ações individuais dentro da comunidade. As categorias do público 

e privado permeiam nas influências na formação de opinião, pois estão imbricadas nas regras 

de uso do Facebook e nas das regras criadas pelos administradores do grupo.  

Algo a ser observado, é que o grupo existe há dez anos, e, dentro desse período, as 

informações sobre e o modus operandi da comunidade foram sempre revistos. Isso pode 

influenciar no comportamento do grupo, ou seja, desmotivar no envolvimento dos usuários na 

comunidade, já que as regras de uso do espaço estão sempre sendo vigiadas, não pelos 

administradores, mas, sim, pelos próprios usuários. 

A comunidade virtual não contribui significativamente para o espaço da formação de 

opiniões, por mais que gere conversações sobre as publicações, é algo que não potencializa 

entre os usuários. Neste caso, seria quase uma arena privada, da vida privada, do gozo, da 

vivência à parte da Academia, que é pública. 
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