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INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO MEDIADA POR COMPUTADOR NA ESTRUTURA DE 
REDES DAS COMUNIDADES VIRTUAIS. Rebeca da Cunha Recuero, Raquel da Cunha Recuero 
(orient.) (UCPEL). 

O trabalho realizou uma análise do poder da comunicação virtual por meio do computador na composição das redes 
das comunidades virtuais e na influência nos seus indivíduos. Focou-se comunidades que são a favor da Anorexia 
Nervosa e da Bulimia existentes no Orkut, pois este sistema facilita o estabelecimento de relações e laços sociais 
virtuais, permitindo que seus usuários organizem-se em comunidades e garantindo a formação de estruturas sólidas 
com informações enriquecedoras para o estudo de como são formadas as redes sociais, apoiadas na comunicação 
mediada pelo computador. A pesquisa tem por base autores como Alex Primo, Pierre Bourdieu e Raquel Recuero. O 
seu objetivo principal é a análise da atuação destes grupos no ciberespaço e a influência destes em fortalecer estas 
relações e dar continuidade aos seus grupos sociais. Foram selecionadas de forma aleatória 10 comunidades que são 
pró-Anorexia Nervosa e pró-Bulimia que começaram a ser observadas em março de 2006 e permanecerão em 
pesquisa diária até novembro do mesmo ano. Estudou-se a maneira de como os membros destas comunidades 
organizavam-se dentro da estrutura de redes, a sua interação e o capital social presente, capaz de firmar a existência 
destes grupos no ciberespaço. Com a análise realizada através do estudo das redes das comunidades virtuais, tornou-
se possível uma maior compreensão de como estes grupos “marginais” organizam-se, que meios utilizam-se para 
permanecerem com suas comunidades em ativa. Estes jovens são praticamente dependentes do ciberespaço para 
estabelecerem relações sociais sólidas, visto que são constantemente discriminados na sociedade atual. Assim, graças 
à formação destas redes sociais dentro da comunicação mediada pelo computador, eles criaram um mundo 
praticamente paralelo à realidade, o que lhes possibilitou a criação de amizade virtuais que acabam por tornar-se 
essenciais para a conquista de seus sonhos e por fortalecer seus ideais de vida. 
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