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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar aspectos das redes sociais na Internet, com 

enfoque especial para o formato no grupos Afrodengo, criado por usuários do website 

Facebook. A perspectiva é a de analisar o conteúdo e as relações geradas através da 

ferramenta sob o ponto de vista das teorias de capital social, construção de face e 

manutenção de fachada. Pretendemos perceber como o espaço do grupo contribui para a 

formação de capital social, através da interação entre os membros e da manutenção das 

faces. 
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Introdução 

A construção das relações mediadas pelo contexto tecnológico de interação na 

WEB continua sendo alvo constante de investigações por estudiosos. As redes sociais na 

Internet causaram uma reinvenção dos grupos sociais, possibilitando a interação e o 

fortalecimento de laços tanto entre pessoas globalmente próximas quanto com aquelas 

que se encontram territorialmente distantes, mas de interesses em comum. 

São muitas as razões que mantém o entusiasmo para o uso das redes sociais. Para 

ALGAIER (2010), um dos motivos mais relevantes é a ideia de que, participando da rede, 

as pessoas saem do anonimato, podem reencontrar amigos, fazer novos contatos e 

compartilhar interesses. Através da publicação de vídeos, fotos, e atualizações sobre 

discussões da vida profissional, pessoal, ou do cotidiano, as redes sociais virtuais se 

tornam muito semelhantes aos espaços de troca físicos. 

Para o caso do Facebook, umas das maiores redes sociais gratuitas do momento, 

com acesso diário de um bilhão de usuários (G1, 2016), os participantes podem usar fotos 

de perfil, capa, publicar textos, imagens ou vídeos, apresentar lista de amigos, 

compartilhar conteúdos e montar um perfil que compreenda as características de como o 

sujeito deseja ser reconhecido. O website lança mão de diversas ferramentas de 

conversação que possibilitam a interação entre os usuários e a construção de capital 

social. Dois conceitos a serem trabalhados mais adiante. 
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Perfil, página e grupo: cada coisa no seu lugar 

No Facebook, existem três possibilidades diferentes para quem deseja comunicar 

algo para determinado número de pessoas. Em um primeiro momento, o perfil pessoal 

serve para interagir com um número limitado de contatos ― são permitidos até 5 mil 

aceites de convites de amizade. A partir desse número em diante, ou até menos que isso, 

um indivíduo é considerado uma figura pública.  Suas informações e postagens são 

reconhecidas como de interesse de número de pessoas mais abrangente, e o ideal é que se 

crie uma página específica, para facilitar essa interação. 

As páginas são ideais para alocar informações sobre perfis de pessoas públicas, 

empresas, personagens fictícios, humorísticos, e afins. O público-alvo pode ser indicado 

nas configurações, mas todas as informações apresentadas nesse modelo podem ser 

acessadas por qualquer usuário, que tem a possibilidade de se tornar um seguidor e 

acompanhar as atualizações, visitando a página ou através do próprio feed de notícias. 

Já os grupos contemplam um conceito um pouco mais seletivo. Um grupo pode 

ser público, privado ou secreto, e são indicados para acomodar uma quantidade razoável 

de pessoas que têm interesses em comum e desejam compartilhar informações sobre 

determinado assunto, sem que os dados pessoais sejam revelados para a comunidade que 

integra o grupo. São ambientes mais restritos, por assim dizer, com menos possibilidade 

de personalização e maiores vantagens quanto à seleção dos membros ― nomenclatura 

adotada para os integrantes desse espaço virtual. 

Em geral, os administradores desses grupos costumam criar regras de convivência 

para os membros e têm a possibilidade de moderar as publicações, ou seja, verificar, antes 

da publicação, se ofendem a comunidade reunida ou fogem aos limites pré-determinados, 

e até liberar ou não a entrada de uma pessoa de acordo com características que ele mesmo 

ou a comunidade tenham definido. Os integrantes são notificados nas atualizações 

realizadas nos grupos que são, portanto, espaços ideais para realização de enquetes, 

convites para eventos, e discussão acerca de temas específicos com menos riscos de 

dispersão. 

  

O Afrodengo 

Outro uso que se pode fazer das redes é adequá-las à paquera online. O conceito 

já é conhecido, tendo em vista que existem sites e aplicativos com esta finalidade, como 

o Tinder, lançado em 2012, app voltado para encontros amorosos, e o Badoo, criado em 
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2006, rede social e aplicativo também desenvolvido para promover a busca por romance 

online. O objeto a ser analisado no nosso trabalho é o Afrodengo, um grupo que surgiu 

no Facebook como uma opção para promover paquera, especificamente entre pessoas 

negras provenientes de todo os estados do país. 

Criado em dezembro de 2016 pela jornalista baiana Fernanda Ifé, o grupo 

Afrodengo surgiu como uma alternativa de paquera virtual exclusiva para pessoas negras. 

Em entrevista cedida para o portal CORREIO NAGÔ (2017), a jornalista revelou ser 

adepta do Tinder, mas percebia que não conseguia encontrar muitas pessoas negras no 

aplicativo. A ideia do grupo teria surgido de uma brincadeira em um bate-papo também 

online no qual um amigo sugeriu que se iniciasse uma espécie de “Afrotinder” e os 

participantes começassem a se apresentar para alimentar uma rede de paquera. Ela relatou 

que já na primeira semana, após a criação do grupo, surgiram mais de 500 solicitações de 

novos participantes e a demanda seguiu aumentando com o passar do tempo. No registro 

para este trabalho, feito em 08 de fevereiro de 2017, o espaço já registrava um total de 

13.830 membros. Segue a descrição do grupo: 

Quem não gosta de um dengo? Palavra que vem do dialeto 

Quicongo, de origem africana e significa “carinho”, “agrado”. Tão 

presente no linguajar da população negra e no vocabulário brasileiro, 

expressa nossa forma de amar, dar colo, fazer um cafuné, um abraço, dar 

amor. 

O Afrodengo é um grupo de paquera virtual criado para pessoas 

negras e tem como proposta ser um espaço de interação, flerte, 

construção de relações saudáveis, saídas casuais com o intuito de 

fortalecer a afetividade negra (tão abalada no período pós-abolição). 

Também é um espaço para dialogar sobre a importância do amor para 

população preta e todas as suas nuances. 

Paquerem, se amem, combinem, se beijem, se abracem, dêem 

dengo, transem, pratiquem a sarrada e o negro amor em sua máxima 

essência, para além do mundo virtual. Sejam bem-vindes! (sic) (IFÈ, 

2017: https://www.facebook.com/groups/afrodengo/?fref=ts) 

  

Tendo em mãos as principais características do objeto a ser analisado, partimos 

em busca de entender como se dá a construção da identidade do grupo e dos indivíduos 

como membros do aglomerado. A ideia é entender como a perfomance individual se 

adéqua às exigências do grupo e como é formada a noção de identidade grupal a partir 

destas construções de face. 

Vendo alguns dos aspectos dos participantes como atores, passamos a análise de 

como esse arranjo contribui para a geração de um capital social engendrado para a criação 

de um local virtual que gera compartilhamento constante de informações, engajamento e 
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uma noção de confiabilidade, pertencimento e autoafirmação de uma condição subjugada 

historicamente pela sociedade, a de ter a pele negra. 

Propomos ainda uma breve participação das noções de liquidez nos 

relacionamentos afetivos sob a justificativa de situar o espaço do Afrodengo como um 

lugar de busca por relações humanas afetivas com potencial de descarte, como ocorre nos 

demais aplicativos e websites voltados para essa função: a de encontrar pares. 

Os grupos do Facebook podem ser vistos como ferramentas simples e acessíveis 

de atuação em conjunto, de reunião de sujeitos com demandas em comum. Para o caso 

do Afrodengo, temos uma ideia aparentemente simples de realização emocional e até de 

entretenimento, mas que apresenta um grande potencial de manutenção ou rompimento 

de laços através de discussões que são geradas a partir do reconhecimento entre os 

sujeitos. 

O Afrodengo pode ter iniciado como mais uma ferramenta para encontros casuais, 

mas acaba sendo acompanhado por um background que engloba questões sociais que vão 

desde o enfrentamento do racismo e autoafirmação da identidade negra, a geração de 

afetividade entre sujeitos que se reconhecem desde suas características físicas, aflições 

do cotidiano, ao reconhecimento de novas manifestações de sexualidade e mutações 

sociais, e ainda questões de gênero. Vê-se, portanto, a necessidade de conhecer tal 

ferramenta de tamanho potencial estratégico de comunicação direcionada a público 

específico. 

  

Perfomance do eu e reconhecimento no grupo 

Como afirmado no início do trabalho, um dos principais fatores de 

impulsionamento para o uso das redes sociais seria a saída do anonimato e possibilidade 

de auto retratar-se para o mundo de acordo com os próprios parâmetros. Segundo 

RECUERO (2009) apud POLIVANOV (2014), a visibilidade é um dos valores centrais 

dos sites de redes sociais, mas essa exposição não se dá de modo indiscriminado e também 

faz parte da negociação de construção de relações entre os internautas. 

Nas redes sociais, assim como nas atividades em sociedade, os indivíduos 

representam papéis, e buscam aceitação e reconhecimento pelas características do 

personagem que assumem. Mas o indivíduo não faz isso somente em benefício próprio 

pois, 

Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente 

solicita de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada 
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perante eles. Pede-lhes para acreditarem que o personagem que vêem no 

momento possui os atributos que aparenta possuir, que o papel que 

representa terá as consequências implicitamente pretendidas por ele e 

que, de um modo geral, as coisas são o que aparentam ser. Concordando 

com isso, há o ponto de vista popular de que o indivíduo faz sua 

representação e dá seu espetáculo “para benefício de outros” 

(GOFFMAN, 1959, p. 34) 

 

 De acordo com essa noção de representação, chegamos ao conceito de fachada, 

cunhado por GOFFMAN (1959), como um “equipamento expressivo de tipo padronizado 

intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação.” 

A fachada ainda possui características padronizadas, tais como o cenário, aparência e 

maneira. 

O cenário é composto pelo plano de fundo e plataforma que constituem o espaço 

para o “desenrolar da ação humana”. 

Se tomarmos o termo “cenário” como referente às partes cênicas 

de equipamento expressivo, podemos tomar o termo “fachada pessoal” 

como relativo aos outros itens de equipamento expressivo, aqueles que 

de modo mais íntimo identificamos com o próprio ator, e que 

naturalmente esperamos que o sigam onde quer que vá. Entre as partes 

da fachada pessoal podemos incluir os distintivos da função ou da 

categoria, vestuário, sexo, idade e características raciais, altura e 

aparência; atitude, padrões de linguagem, expressões faciais, gestos 

corporais e coisas semelhantes. (GOFFMAN, 1959) 

  

Já os fatores aparência e maneira referem-se aos estímulos empregados na 

representação, de acordo com a “função exercida pela informação que esses estímulos 

transmitem”. 

Pode-se chamar de aparência aqueles estímulos que funcionam 

no momento para nos revelar o status social do ator. Tais estímulos nos 

informam também sobre o estado ritual temporário do indivíduo, isto é, 

se ele está empenhado numa atividade social formal, trabalho ou 

recreação informal, se está realizando ou não uma nova fase no ciclo das 

estações ou no seu ciclo de vida. Chamaremos de “maneira” os estímulos 

que funcionam no momento para nos informar sobre o papel de interação 

que o ator espera desempenhar na situação que se aproxima. [...] 

Frequentemente, é claro, esperamos uma compatibilidade confirmadora 

entre aparência e maneira. Esperamos que as diferenças de situações 

sociais entre os participantes sejam expressas de algum modo por 

diferenças congruentes nas indicações dadas de um papel de interação 

esperado. [...] Além de compatibilidade entre aparência e maneira, 

esperamos naturalmente certa coerência entre ambiente, aparência e 

maneira. Tal coerência representa um tipo ideal que nos fornece o meio 

de estimular nossa atenção e nosso interesse nas exceções. (GOFFMAN, 

1959) 
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A execução de uma fachada também faz algumas exigências a audiência que deve 

ter sido levada anteriormente a situações que possibilitem um entendimento sobre o papel 

desempenhado. Desse modo constitui-se a ideia de que uma representação é “moldada, 

socializada e modificada para se ajustar às expectativas e a compreensão da sociedade a 

qual está sendo apresentada”. 

Esse ajuste do indivíduo perante aos conceitos pré-estabelecidos socialmente faz 

com que o mesmo tende a “incorporar e exemplificar os valores oficialmente 

reconhecidos pela sociedade e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo 

como um todo.” Dessa forma, consideramos que a representação se constitui como uma 

reafirmação dos valores já estabelecidos em comunidade. POLIVANOV e SÁ (2012) 

adaptam essa ideia como coerência expressiva para explicar a busca dos sujeitos por 

manter certo controle sobre as suas expressões, deduzindo que essa construção social é 

fruto de uma negociação “entre o ator social e “os outros”. 

  

Reivindicação de face e capital social nas redes sociais da internet 

Segundo GOFFMAN (1967), a face é o “valor social positivo que uma pessoa 

reclama para si”, através das próprias expressões e dos movimentos de participação e 

interação com os outros.  Exige um trabalho de construção que se realiza na formatação 

de uma fachada que vai dialogando com os aspectos positivos pré-concebidos pelos 

atuantes da interação. Esse trabalho de face estaria, portanto, diretamente relacionado 

com o capital social. 

Propor e receber legitimação de uma determinada face em uma 

determinada conversação é essencialmente uma negociação de valor que 

envolve o suporte ao ator que reivindica a face, o conhecimento das 

normas de interação, a informação e outras formas de capital social 

(Bertolini e Bravo, 2004 apud RECUERO). 

 

Ainda segundo o autor, buscar a manutenção de uma face diz respeito a estar 

alinhado com os sentimentos positivos gerados no meio de atuação, ou seja, a face é 

legitimada pelos valores da comunidade, e o discurso escolhido tende a ser influenciado 

por essa busca por legitimação. 

Por Bourdieu (1986 apud RECUERO, 2004), entendemos o capital social como 

aquilo que erige das relações sociais e dos valores que nelas se constroem, como uma 

consequência dessas relações. Relações essas geradas dentro das redes sociais, que são 

compostas basicamente pelos atores (indivíduos participantes) e conexões (Wasserman e 

Faust, 1994, Degenne e Forsé, 1999 apud RECUERO, 2004). Do capital social ainda 
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abordamos o conceito de laços sociais, que são aqueles construídos a partir das interações 

sociais. Podem ser constituídos relacionais ou associativos, segundo Breiger (1974) apud 

Recuero (2004). Um laço relacional evolui das relações sociais entre os indivíduos, 

enquanto o laço associativo evolui do sentimento de pertença a um determinado grupo ou 

instituição. 

O laço ainda pode ser do tipo fraco ou forte: 

Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela 

intimidade, pela proximidade e pela intencionalidade em criar e 

manter uma conexão entre duas pessoas. Os laços fracos, por 

outro lado, caracterizam-se por relações esparsas, que não 

traduzem proximidade e intimidade. Laços fortes constituem-se 

em vias mais amplas e concretas para as trocas sociais , enquanto 

os fracos possuem trocas mais difusas.(Wellman, 1997 apud 

Recuero, 2004) 

 

Tendo tomado nota sobre os conceitos de face, capital social e laços sociais, 

partimos para a adequação do objeto analisado, o grupo Afrotinder, a essas teorias. 

Partimos da ideia de que a construção de face que evolui do grupo e o sentimento de 

pertença dos membros a um espaço onde todos se correspondem em demandas e questões 

relacionadas à característica de ser negro, possibilitam a geração de um capital social que 

agrega os sentimentos de confiança em bem, como o de pertença e de visibilidade. 

          

Procedimentos metodológicos 

Através do percurso que compreende a netnografia, solicitamos a entrada no 

grupo Afrodengo para acompanhar como ocorria o diálogo entre os membros. 

 

A etnografia é um método de investigação oriundo da 

antropologia que reúne técnicas que munem o pesquisador para 

o trabalho de observação, a partir da inserção em comunidades 

para pesquisa, onde o pesquisador entra em contato intra-

subjetivo com o objeto de estudo. (Amaral, Natal, Viana, 2008) 

 

Trabalhamos também com o acompanhamento das regras de convivência do 

grupo, percebendo como os membros se relacionam e buscam criar e manter diálogos, na 

perspectiva de atrair a atenção do público estando sob o incentivo de comportamentos 

previamente acordados. 

  

A busca por um dengo 
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Uma das sugestões que é feita na descrição do grupo é a de auto apresentação dos novos 

membros. Grande parte dos integrantes acolhe ao pedido de imediato, enquanto outros tardam um 

pouco mais a realizarem tal tarefa e outras ainda não a fazem de maneira alguma. Característica 

comum a grupos com grande número de participantes. 

  

 
Figura 01 - Recorte de apresentação pessoal de membro do grupo Afrodengo 

 

 
Figura 02 - Recorte de comentários realizados pelos membros do grupo sobre a publicação da Figura 01. 

A partir das apresentações, notamos a construção da face de alguns dos membros 

ao atenderem a valores. Com foto e texto, eles evocam termos que reafirmam a identidade 

negra, declaram algumas das características que consideram relevantes sobre si para 

questões de relacionamento afetivo.  

Na figura 01, uma das participantes do grupo indica a idade, a condição de mãe 

de uma criança, o signo no zodíaco e finaliza acionando o termo que nomeia o grupo 

“dengo” como um valor que compreende a todos do grupo e demais pessoas que se 
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identifiquem com o termo. Podemos dizer que ela faz uma apresentação que busca realçar 

a noção de pertencimento ao grupo, de igualdade com os outros membros, ao mesmo 

tempo em que tenta chamar o foco de atenção do diálogo para si, para a avaliação do seu 

próprio personagem. 

 
Figura 03 - Recorte de apresentação de membro do grupo. 

Na figura 03, a participante interage relatando o modo como chegou até o grupo 

e utilizando de expressões que sinalizam uma busca por parecer familiarizada com os 

demais membros já participantes. Cria uma face de espontaneidade e alegria frente à 

proposta que o espaço sugere. 

 
Figura 04 - Recorte de postagem referente a interatividade no grupo Afrodengo. 

Aqui, uma terceira participante já apresenta uma dinâmica que propõe um jogo de 

interação entre os membros, com o objetivo de incentivar o diálogo e a paquera no grupo, 

ideia mobilizadora para a criação do espaço. A atividade é comum a grupos do Facebook 

e tem o potencial de alavancar um diálogo massivo entre os participantes, fazendo com 
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que interajam e se conheçam, sem o risco de uma exposição tão ampla quanto a de 

apresentação com foto pessoal, como ocorre nas duas primeiras imagens. 

 
Figura 05 - Recorte de membro do grupo abrindo discussão sobre o relacionamento entre os membros. 

Na figura 05 a proposta da participante já se refere a discutir a relação entre os 

integrantes, problematizando discursos lançados no próprio grupo. Vê-se que ela 

reivindica o direito de cobrar pelos valores previamente acertados no acordo de 

convivência, e toma o espaço da cena como seu para centralizar a discussão. De certo 

modo, ela acerta mecanismos de manutenção do seu próprio vínculo com o capital social 

gerado na convivência do grupo, e questiona valores que estariam sendo burlados, ou 

faces postas em risco por ações de alguns dos integrantes. Podemos aferir que ela busca 

proteção nos que julga serem conhecidos e acatados por todos do grupo. 

Para o exemplo acima citado, cabe citar o acordo de convivência do grupo, que 

compreende alguns dos valores reivindicados pela participante. 

Regras de participação e convivência do Afrodengo 

1. Este é um grupo de paquera, portanto cabe aos membros a 

divulgação de coisas relacionadas a temas como afetividade, 

festas, sexo, relacionamento e tudo que envolve essas questões. 

2. Não é permitido mensagens clichês de bom dia, vídeos e 

qualquer outra temática que não perpassa pela afetividade, já que 

existem outros grupos para dialogar temas acadêmicos, políticos, 

religioso e cultural. 

3.   Só é permitida a entrada de pessoas acima a partir dos 16 

anos de idade, abaixo dessa idade serão banidas; 
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4.   Só é permitida a entrada de pessoas que se autodeclaram 

negras, sejam elas de pele retinta ou não, mediante aprovação 

dos moderadores. 

5.   Está terminantemente proibida a entrada de pessoas que se 

autodeclaram brancas. Caso tenham, cabe aos membros do 

grupo fazer a denúncia a administração em mensagem 

privada. 

6.      É permitida a entrada de pessoas solteiras e comprometidas, 

mas a administração da página não se responsabiliza pelo 

que vier a acontecer no grupo, afinal é um espaço de paquera. 

No popular: não somos fiscais de rola e buceta (hahaha), seja 

consciente; 

7.      Não é permitido comércio de programa sexual dentro do 

grupo; 

8.      Proibido a hipersexualização dos nossos corpos, sejem 

menas (rs); 

 9.  As postagens são moderadas e passam por aprovação, por 

isso antes de postar veja se está dentro das regras, releia e 

analise se o conteúdo: a) não ofende algum dos membros do 

grupo; b) se tem procedência, só poste se você pode defender 

a autenticidade do assunto, consulte fontes seguras; c) quer 

só chamar atenção, mas não faz sentido algum; d) se algum 

membro não fez a mesma postagem que você; c) se está 

dentro das regras do grupo.  

10. É permitida problematizações que envolvem afetividade 

entre pessoas negra desde que seja saudável e não ofenda e 

nem exponha participantes; 

11.  Ninguém é obrigado a nada, nem a permanecer no 

Afrodengo; 

12. Caso se sinta ofendido com algum conteúdo, notificar a 

administração do grupo para providências; 

13.  Problemas de comunicação ou relacionamento pessoal entre 

os usuários não devem ser comentados em público, muito 

menos em mensagens do Grupo, busque a adm, não exponha 

as pessoas; 

14. Todos têm direito de manifestar descontentamento com a 

utilização, mas lembre-se que não somos responsáveis por 

tudo, apenas um canal; 

15.   Não é permitido a publicação de textos, mensagens e 

imagens que reproduzam o racismo, machismo, homo-lesbo-

bi-transfobia, xenofobia, intolerância religiosa e qualquer 

outro tipo de opressão. Caso isso ocorra o post será excluído 

e membro banido do grupo; 

16.  É permitida a apresentação individual na linha do tempo com 

até três (03) fotos por postagem e no Álbum da paquera; 

17.  É permitido jogos e brincadeiras de paquera; 

18.  É permitido post de desabafos, desde que seja dentro da 

temática do grupo. Nossa saúde mental importa muito; 

19.  Respeite as mana, as mina, as mona, não mande seus nudes 

e nem escreva suas putarias sem que a pessoa solicite e nem 

falte ninguém com respeito no grupo e nem em mensagem 

privada; 
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20.  Se você é comprometido/a, preserve as pessoas que estão 

solteiras no grupo de passar qualquer tipo de 

constrangimento por sua causa, 

21.  Todos do grupo tem a possibilidade de receber no in box: 

“Olar tenho interesse”; 

22.  Saiam do virtual, vão beijar na boca, comer, dançar e transar! 

 

Sobre a exclusividade dos grupos 

O fator de exclusividade do Afrodengo confere ao grupo uma série de valorações 

que, por si só, já desencadeiam a busca por reconhecimento de face através de indivíduos 

com outras características distantes antes não acessadas. Pessoas provindas de outros 

territórios, com crenças diferentes, estilos de vida etc., mas que dispõem dos mesmos 

interesses e características  que o grupo se dispõe a atender, tais como ter a pele negra e 

estar em busca de relações afetivas na internet. 

Ellison, 2007 apud Recuero 2008 levanta a ideia de que as redes sociais, em 

especial o Facebook, permitem a manutenção de laços pré-estabelecidos no não virtual 

(usaria o termo espaço analógico, acho mais elegante), mas também facilita e permite que 

possamos conhecer atores que nos interessam por alguma característica, mas com os quais 

dificilmente teríamos oportunidade de dialogar e “aprofundar laços sociais” fora do 

ambiente fornecido pelo website. 

 

Considerações finais 

Com a popularização massiva das redes sociais, as pessoas estão aparentemente 

mais próximas umas das outras, publicam e recebem mais informações, o que pode ser 

um fator de dispersão e perda na construção de capital social. O ator sente-se mais exposto 

e tendo sua face posta em risco frente a tantas possibilidades de interação. Esse fator pode 

levá-lo a aderir a grupos de interesse mais seletivos, onde as informações dispostas não 

necessariamente sejam ampliadas para todos da rede, mas somente aqueles a quem 

realmente o conteúdo é interessante. 

Para Recuero, as redes podem até estar mais “clusterizadas”, ou seja, as pessoas 

estão mais próximas e com informações mais visíveis umas para as outras, mas esse fator 

também pode gerar um esvaziamento do capital social que desencadeia movimentos 

inversos na rede com a saída para espaços com menor número de atores e maior vínculo 

de interesses em comum. Para a autora “o esvaziamento do capital social pode gerar um 

movimento inverso na rede social, aumentando a distâncias e criando grupos mais 

privados, onde é possível construir mais capital social para a manutenção da face”. 
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Interagir é sempre um risco e, na discussão apresentada buscamos direcionar um 

pouco do diálogo sobre as interações em rede para o potencial de comunicação e geração 

de capital social que se encontram nos diversos espaços online, dando atenção especial 

para aqueles que priorizam determinados grupos de interesse e possibilitam um maior 

contato entre os participantes. Também tomamos nota sobre o risco do isolamento dos 

grupos, mas não nos aprofundamos nesse aspecto tendo em vista que nos próximos 

trabalhos pretendemos aprofundar o diálogo sobre essa questão. 
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