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RESUMO 

 

A tese “Comunicação & Astronomia, uma união virtual” aborda o universo da 

comunicação virtual, das organizações virtuais, da ciência virtual. Um universo novo 

e emocionante onde a relação assíncrona espaço-temporal é o fator comum a todos 

os atores sociais envolvidos. O universo do virtual, das ferramentas de comunicação 

relacionadas às novas tecnologias, do ciberespaço, da existência concreta de uma 

organização imaterial. Estes elementos abrem novos horizontes para o 

conhecimento e compreensão dos processos de comunicação humana e 

organizacional na era da revolução informacional, proporcionando a oportunidade de 

estabelecer uma teoria de comunicação organizacional on line. A pesquisa 

bibliográfica apoiou-se em três bases teóricas de referência: a comunicação 

mediada por computador, comunicação virtual e comunicação organizacional, estas 

bases tiveram ainda o suporte de um estudo de caso que constituiu o corpus da 

pesquisa. Pudemos então compreender como ocorre a comunicação em uma 

organização virtual, seus processos, ferramentas e pontos cruciais que podem ser 

resumidos no fator motivacional necessário ao estímulo à interação virtual 

cooperativa, necessidade de construção e manutenção de imagem institucional forte 

que delimite a organização no ciberespaço e definição clara dos códigos de conduta 

da organização virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

“Comunicación & Astronomía: una unión virtual" es una thesis acerca al 

universo del virtual comunicación, de las organizaciones virtuales, de la ciencia 

virtual. Un universo nuevo y emotivo donde la relación asincrónica espacio-tempo es 

el factor común a todos los agentes sociales implicados. El universo de el virtual, de 

las herramientas relacionadas de la comunicación a las nuevas tecnologías, del 

ciberespaço, de la existencia concreta de una organización incorpórea. Estos 

nuevos elementos abren los horizontes para el conocimiento y entender de lo  

proceso de la comunicación humana y organizacional en edad de la revolución del 

información, esta es la oportunidad de establecer una teoría del comunicación 

organizacional on line. La investigación bibliográfica fue apoyada en tres bases 

teóricas de referencia: la comunicación mediada para la computadora, comunicación 

virtual y comunicación organizacional, estas bases todavía habían tenido la ayuda 

de un estudio de caso que constituyó lo cuerpo central del estudio. Podríamos 

entonces entender como ocurre la comunicación en una organización virtual, sus 

procesos, herramientas y puntos cruciales que se pueden resumir en el factor 

motivacional necesario a lo estímulo a la interacción virtual cooperativa, necesidad 

de la construcción y mantenimiento de la imagen fuerte del institucional que delimita 

la organización en ciberespaço y la definición clara de los códigos del 

comportamiento de la organización virtual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The thesis "Communication & Astronomy, a virtual union" approaches the 

universe of the virtual communication, of the virtual organizations, of virtual science. 

A new and emotive universe where the asynchronous relation space-time is the 

common factor to all the involved social actors. The universe of the virtual one, of the 

related tools of communication to the new technologies, of ciberespace, of the 

concrete existence of an incorporeal organization. These new elements open 

horizons for the knowledge and understanding of the communication processes 

human being and organizacional in the age of the informacional revolution, providing 

the chance to establish a theory of organizacional communication on line. The 

bibliographical research was supported in three theorical bases of reference: the 

computer mediated communication, virtual communication and organizacional 

communication, these bases had the support of a case study that constituted the 

corpus of the study. We could then understand how the communication in a virtual 

organization occurs, its processes, crucial tools and points that can be summarized in 

the necessary motivacional factor to the stimulation for a cooperative virtual 

interaction, necessity of construction and maintenance of strong institucional image 

that delimits the organization in ciberespaço and clear definition of the codes of 

behavior of the virtual organization. 
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