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RESUMO
Em um mundo norteado pela cibercultura e pela socidedade do consumo, em que os meios de
comunicação contribuem para modelar práticas identitárias, evidencia-se uma parcela significativa de
jovens que, por meio da produção de conteúdos em redes sociais digitais, compartilham seus modos de
ser e viver. Investigou-se nesse estudo a construção de identidades por parte de estudantes universitários
de duas instituições de ensino superior da Grande São Paulo com perfis socioeconômicos contrastantes.
Por meio de uma pesquisa empírica de caráter netnográfico, complementada por entrevistas pessoais,
propõe-se um entendimento sobre as articulações entre comunicação e consumo nas lógicas de
construção de identidades dentro do ambiente virtual da rede social digital Facebook. Os resultados
mostraram que há diferenças e semelhanças entre as estratégias de construção de identidade. No
entanto, as diferenças entre as estratégias de apropriação da rede social são as mais notadas. Nessa
jornada investigativa, elas merecem nossa reflexão.
Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Identidade; Facebook, Cibercultura.

ABSTRACT
In a world guided by cyberculture and consumption society, in which the media contribute to shaping
identity practices, we see a significant portion of young people who, through the production of content
in digital social networks, share their ways of being and living. We investigated the construction of these
identities by college students of two institutions of higher education in the city of São Paulo with
contrasts in socioeconomic levels. Through empirical research with netnographic character,
supplemented by personal interviews, it proposes an understanding of the connections between
communication and consumption in the logical construction of identities within the virtual
environment of digital network Facebook. The results showed that there are differences and similarities
between the strategies of identity construction; however, the differences between the strategies of
appropriation of social network are the most noticeable. In this investigation journey, they deserve our
reflection.
Keywords: Communication; Consumption; Identity; Facebook; Cyberculture.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas cinco décadas, a sociedade contemporênea foi modelada por meio de mudanças e
transformações drásticas (KELLNER, 2001) no âmbito cultural. Após os anos 1960 e 1970, marcados
por prolongados tumultos sociais e pela emergência de novas culturas e novas alternativas de vida, viu-se
as novas tecnologias adentrarem o mundo do trabalho e interferirem também de forma decisiva na
rotina da vida cotidiana. A partir do surgimento de aparatos como a TV a cabo, do videocassete e do
computador pessoal – e principalmente da forma como as pessoas se apropriam socialmente deles –,
acelerou-se a disseminação e o aumento do poder da cultura veiculada pela mídia, tendo motivado
declarações de que estaria em marcha uma substituição das chamadas formas de cultura erudita1.
Estas mudanças das formas de cultura erudita são evidenciadas nas mais diversas esferas da
sociedade. Por exemplo: as celebridades de certo modo substituem a família como árbitros de gosto,
pensamento, estilo, comportamento. Os indivíduos interagem com novos fluxos de imagens e sons
dentro de suas casas, configurando um novo mundo virtual de entretenimento, comunicação e consumo
até então desconhecido.
Nos anos 1970, começam a surgir argumentações de que a modernidade estaria acabada.
Sobre isso, Kellner (2001, p. 28), diz que “as sociedades contemporâneas, com suas novas tecnologias,
novas formas de cultura e novas experiências do presente, constituem uma ruptura decisiva em relação
às formas modernas de sociedade”. Revela-se diante dos olhos dos cidadãos um espantoso
desenvolvimento, uma decisiva novidade da aventura humana, protagonizada pelo computador e pelo
ciberespaço. Ao comentar esse cenário, em vez de preconizar uma nova superteoria, Douglas Kellner
(2001) se ancora em uma teoria social multidisciplinar focada nos estudos culturais da mídia. O
pensador norte-americano defende o uso da expressão “cultura da mídia”, para descrever que estamos
imersos em uma situação em que a mídia colonizou a cultura, constituindo o principal agente de
produção e distribuição cultural.
Ao chegarmos aos anos 2000, pode-se afirmar que temos mais formas de comunicação do que
1

Podemos entender cultura erudita ou alta cultura conforme nos coloca Eagleton – uma cultura como conceito de civilidade e
de refinamento de vida, algo que “designa um vínculo entre uma civilização específica e a humanidade universal”
(EAGLETON, 2005, p. 83).
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em qualquer outro momento da história. No entanto, muito mais do que simplesmente classificar os
novos ambientes de produção midiática, devemos tomar essa produção como ponto de partida para
compreender a sociedade contemporânea. Vive-se hoje em um universo de ficção científica, onde as
máquinas falam e os homens se comunicam por meio de próteses artificiais (SFEZ, 2007). Com
números de vendas exponenciais, os chamados gadgets2 como smartphones, tablets, laptops etc.
rapidamente se tornaram indispensáveis na vida atual. Quando alguém compra um iPhone, por exemplo,
está não apenas adquirindo um aparato tecnológico, como também vivenciando certo estilo de vida
(digital). Da mesma forma, está se inscrevendo num imaginário tecnológico que enfatiza as ideias de
inovação, elegância e distinção econômica (FELINTO, 2010). Assim, entende-se que as identidades são
fortemente moduladas pelo aspecto simbólico dos bens de consumo aos quais se tem acesso.
Para André Lemos (2007), o acesso à informação e as possibilidades de comunicação foram
estendidas no contexto cibercultural, reconfigurando a concepção de mundo virtual paralelo, criando o
que o autor chama de “territórios informacionais”. Agora, boa parte do acesso e do controle da
informação realizam-se a partir de dispositivos móveis, onde nosso território físico está sendo
crescentemente interpenetrado pelas redes telemáticas de comunicação e informação. Isso forma
territórios informacionais, que são espaços híbridos por definição. Ainda para Lemos (2007), “a partir
do uso dos computadores pessoais, já era possível admitir duas dimensões da presença online: a
primeira, vinculando-se à forma extensiva do corpo situado e uma outra, que inaugura a perspectiva de
uma presença localmente distribuída, que permanece e circula entre dados, sites, blogs ou games
simultaneamente”. A colocação de Lemos nos ajuda a compreender o objeto de pesquisa aqui estudado.
Ou seja, utilizar um site de rede social digital para construção identitária online torna-se possível a partir
do momento em que há a perspectiva de uma presença localmente distribuída nos diversos territórios
informacionais nos quais circulamos. Deve-se definir os lugares agora com “uma complexidade de
dimensões físicas, simbólicas, econômicas, políticas, aliadas a banco de dados eletrônicos, dispositivos e
sensores sem fio, portáteis e eletrônicos, ativados a partir da localização e da movimentação do usuários.
Esta nova territorialidade compõe, nos lugares, o território informacional” (LEMOS, 2009, p. 92).
No meio ambiente comunicacional, regido pelo diapasão da cibercultura, o tom da
2

Nessa dissertação, optou-se por não grafar em itálico os nomes em inglês de sites de redes sociais digitais como Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube e LinkedIn, e também outras palavras como web, games, sites, blogs, smartphone, tablet,
notebook, laptop e desktop. Por mais que sejam palavras de origem estrangeira, são termos já incorporados amplamente no
cotidiano do idioma no Brasil. Para todas as demais palavras de língua inglesa será respeitado o uso do itálico.
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comunicação entre pessoas, bem como entre empresas e consumidores, está em visível transformação.
Pode-se partir da afirmação que comunicação, cultura e tecnologia formam “uma tríade inseparável e
indispensável para o entendimento de nossa situação contemporânea” (FELINTO, 2010, p. 42). Sem
perder de vista essa importante associação entre cultura e tecnologia, neste estudo privilegia-se o
alinhamento com a proposta do PPGCOM ESPM. Nele, entende-se a associação entre comunicação e
consumo como fator central da contemporaneidade. Conforme explicam Gisela Castro e Everardo
Rocha (2011, p. 269), “o consumo constitui um código por meio do qual nós nos relacionamos com os
nossos pares e com o mundo a nossa volta. A cultura midiática interpreta a produção e socializa o
consumo, contribuindo para a associação entre marcas, produtos e serviços nas diversas experiências de
vida”.
O objeto de pesquisa dessa dissertação tem a apropriação social da internet como um dos seus
principais focos de análise. Nesse sentido, a Internet deve ser tratada “simultaneamente como meio
social e ambiente de entretenimento, informação e consumo” (CASTRO, 2012). O binômio
comunicação-consumo é o fenômeno central que norteia esse estudo. Consome-se e comunica-se o
tempo todo na vida cotidiana contemporânea. Ao adquirir uma lata de refrigerante ou um maço de
cigarros, ao assistir à telenovela e até mesmo quando se entra em um site de rede social digital, se está
consumindo e comunicando algo. Consumo pode ser entendido como o ato de se inscrever socialmente
– comunicando-nos por meio do consumo podemos legitimar nosso pertencimento a um grupo
específico. Para Baccega (2009, p. 3), consumir significa “investir no pertencimento à sociedade, tornarse vendável”, ou seja, o consumo é um fator preponderante na vida do sujeito que pretende viver em
sociedade. No caso das classes com menor poder aquisitivo (C, D e E), a porta de entrada para o
consumo digital costuma ser o celular3, seguido pelo computador em casa, na escola, no trabalho ou
(cada vez menos) em lan house4.
É dentro dessa perspectiva do consumo – visto como um “sistema midiático com implicações
3

Segundo pesquisa conduzida pela F/Nazca Saatchi & Saatchi em parceria com o Instituto Datafolha, 63% dos brasileiros
acessam a internet pelo celular, tendo como acesso principal smartphones pré-pagos. Fonte:
<http://www.planetmob.com.br/?p=2069>. Acesso em fev. 2014.
4

A oitava edição da pesquisa TIC Domicílios (2012), pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da
Informação e da Comunicação (Cetic.br), revela que o “acesso à internet em lan houses caiu oito pontos percentuais e chegou
a 19% em 2012. Porém, entre as classes D e E, esse continua sendo o local de acesso mais citado na pesquisa. O domicílio
continua crescendo como o principal local de conexão à internet”. Fonte: <http://giacomodegani.com.br/comunicacaodigital/acesso-a-internet-movel-no-brasil-cresce-ja-em-lan-houses-diminui.html>. Acesso em fev. 2014.
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em processos materiais e produtivos, e também como regime afetual, dinâmica estésica e estética de
produção de sentido vinculado a dimensões simbólicas” (ROCHA e SILVA, 2007, p.9) – que esse
projeto evidencia sua aderência com a temática central dos trabalhos realizados no âmbito do Programa
de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da ESPM-SP. Há também um visível
alinhamento do estudo com a pesquisa desenvolvida pela Profa. Dra. Gisela Castro, orientadora da
dissertação. Seu projeto analisa as condições e lógicas de produção de mensagens midiáticas e suas
relações com os processos comunicacionais e de consumo que caracterizam a sociedade
contemporânea, contemplando reflexões sobre a relação entre entretenimento, tecnologias e
digitalização da cultura. A dissertação tem seu foco nas dinâmicas midiáticas e do consumo associadas à
produção de identidade e diferença entre os jovens pesquisados em um site de rede social digital.
Evidencia-se também uma relevância desse estudo com a trajetória do autor, assumido heavy
user5 de sites de redes sociais digitais como Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter e Instagram, pois
acredita-se na potência comunicacional dessas novas redes para o compartilhamento de informações,
gerando importantes transformações no consumo midiático e cultural.
Esta dissertação se insere na linha de pesquisa denominada Lógicas de produção e estratégias
midiáticas articuladas ao consumo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do
Consumo da ESPM-SP e elege como tema a produção de conteúdo e a construção de identidade
midiática por parte de jovens universitários da Grande São Paulo no Facebook. Entende-se por
identidade midiática aquele tipo de representação pessoal que se forma fundamentalmente a partir da
espetacularização e estetização do cotidiano, ou seja, modelados pelos eixos organizadores dos padrões
econômicos e socioculturais do mundo atual.
O objetivo principal da pesquisa consiste em examinar a forma como alunos de cursos de
Publicidade em dois centros universitários da Grande São Paulo modelam suas identidades online e
constroem o que estamos denominando aqui como “eu midiático”, por meio da produção de conteúdos
textuais e imagéticos que perfazem seus modos de apresentação de si no site de rede social digital mais
popular entre os brasileiros na atualidade, o Facebook. Retomamos aqui a ideia de presença localmente
distribuída para discutir a constituição discursiva do eu midiático nas rede sociais digitais. Como Lúcia
Santaella (2013, p. 43), entendemos que “nesses espaços virtuais, cada usuário desenvolve maneiras de
apresentação, apropriação e uso que lhe são próprias [...] e funcionam com pistas das silhuetas
5

Usuário assíduo, que busca sempre informações e novidades sobre determinado produto/serviço.
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subjetivas”.
Para alcançar o objetivo mencionado, definimos os seguintes objetivos secundários: a)
identificar as estratégias utilizadas por esses jovens para compor seus perfis identitários e gerar seus
modos de presença na rede; b) estabelecer semelhanças e dissonâncias nestas narrativas midiáticas
tendo o nível socioeconômico como elemento contrastante entre os dois grupos pesquisados. Parte-se
da hipótese que o nível socioeconômico é um dos fatores delineadores e fundamentais da forma como
jovens estudantes de Publicidade se apropriam desses espaços digitais e constroem modos de
apresentação de si. Estudantes economicamente mais privilegiados elaboram estratégias de
apresentação de si de um modo diferente ou semelhante em relação a uma outra parcela de estudantes
menos abastados, mas com similar faixa etária, cidade de moradia e perfil de interesses acadêmicos? Com
base neste questionamento repousa nosso problema de pesquisa.
A dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro deles apresentamos uma reflexão
sobre as transformações digitais que permeiam o ambiente comunicacional contemporâneo,
protagonizadas pelos sites de redes sociais digitais. O que são esses espaços? Quais são as suas lógicas de
funcionamento? Como as pessoas se apropriam desses ambientes? Esss são algumas das perguntas que
buscaremos responder nesse capítulo.
No capítulo dois faremos uma imersão nos conceitos de consumo e na identidade, verificando
como ambos se hibridizam na contemporaneidade. À luz de autores como Goffman e Giddens, dentre
outros, a intenção nesse capítulo é analisar e problematizar a apropriação dos sites de rede sociais
digitais e discutir a constituição de perfis identitários online à luz das articulações comunicaçãoconsumo.
Por fim, no capítulo três, iremos discorrer sobre o estudo comparativo realizado na parte
empírica dessa pesquisa, tendo como base a observação de modos de presença online de estudantes
universitários da cidade de São Paulo. Após descrever os procedimentos metodológicos da pesquisa e
elaborar sobre o método etnográfico, iremos contextualizar as duas instituições de ensino selecionadas
para esse estudo, ambas localizadas na Grande São Paulo: a ESPM e a UNINOVE, bem como seus
alunos. Na sequência, serão apresentados os principais resultados da pesquisa.
Lembrando que o presente estudo se propõe a analisar como os jovens universitários desses
dois centros acadêmicos procuram se dar a conhecer de modo a estabelecer relações nos ambientes
digitais. Iremos, então, discutir ao final da dissertação de que modo o processo investigativo foi capaz de
nos ajudar a perceber como esses jovens universitários constroem suas identidades em um site de rede
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social digital, compreendido como espaço comunicacional por excelência.
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CAPÍTULO 1 – O ECOSSISTEMA COMUNICACIONAL ATUAL

“Nesses espaços virtuais, cada usuário desenvolve maneiras de apresentação, apropriação e uso que
lhes são próprias [...] e funcionam como pistas das silhuetas subjetivas de cada usuário”
(VIANA apud SANTAELLA, 2013, p.43)
Vivemos hoje em um ecossistema comunicacional (OROZCO, 2010), onde as mídias não se
restringem aos aparatos técnicos usados para transmitir informações de um indivíduo a outro. Abordase nesse estudo um conceito que se possa traduzir como subordinado a “um ecossistema no interior do
qual habitam todos aqueles que criam ideias, pensamentos, culturas, tempo livre, prazer, arte, conteúdos
na rede.” (DI FELICE, 2010, online). Na contemporaneidade, o ciberespaço, esse novo meio de
comunicação que emerge da interconexão mundial das redes de computadores, funda uma ecologia
comunicacional. Isso significa que entendemos a comunicação como uma atividade não somente
humana mas também como o conjunto de interações entre pessoas, meio ambiente, terriotalidades e as
tecnologias. Compreender as relações que surgem por meio das tecnologias digitais têm ganhado cada
vez mais destaque no campo da comunicação no Brasil e no exterior.
Após a revolução da escrita no Oriente Médio no século V, a revolução da imprensa de
Johannes Gutemberg no século XV e a Revolução Industrial no século XIX, para muitos estudiosos do
campo vive-se hoje “uma quarta revolução, ainda em curso, implementada pelas tecnologias digitais e
ocasionando importantes transformações no interior dos distintos aspectos do convívio humano” (DI
FELICE, 2008, p. 22). Outros autores do campo também fazem questão de utilizar a palavra
“revolução” para classificar o período em que vivemos. No começo desse século, André Lemos (2001, p.
5) afirmava ao dizer que “o milênio terminou marcado por uma Revolução Tecnológica Informacional
que está reconfigurando o conjunto das sociedades humanas em todos os seus aspectos, implodindo
barreiras de tempo e espaço, colocando a Informação como elemento central de articulação das
atividades humanas”. Se fizermos um percurso por outros pensadores para buscar uma leitura mais
contemporânea dessas transformações, nota-se até mesmo “verdadeiros abalos sísmicos que têm sido
provocados em todos os campos sociais – economia, política, cultura e arte – desde que a
implementação do processo digital, naquilo que ficou conhecido como Internet, alcançou o terminal do
usuário” (SANTAELLA, 2013, p. 33).
Quando especulamos sobre as potenciais transformações que estão por vir, devemos nos
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perguntar: o que a tecnologia é capaz de fazer? Em matéria publicada em abril de 2013 na revista Wired6,
o jornalista Bill Wasik escreveu que, num futuro próximo, quando estivermos nos aproximando de loja
da Starbucks, eles já saberão que estamos chegando perto e o nosso café (do jeito que gostamos) já
começará a ser preparado antes mesmo de entrarmos na loja. Quartos de hotéis em Las Vegas já
personalizam as luzes, o som e a claridade da janela em função das preferências do hóspede, antes mesmo
dele adentrarem ao andar. E a tecnologia de internet sem fio (wi-fi), um dos mais potentes amálgamas
que unem todas as esses dispositivos, foi inventado no início dos anos 2000. A matéria descreve também
que, muito em breve, nosso smartphone vai dar o sinal de alerta que podemos nos deparar com uma
pessoa não desejada que está vindo na rua em nossa direção. A partir desse sinal, poderemos desviar
daquele caminho7. São transformações importantes que acontecem à nossa volta.
No entanto, nessa dissertação, optou-se por não endossar o uso do termo “revolução”, por
considerá-lo excessivo. Prefere-se adotar um olhar menos radical das transformações que evidenciamos a
partir do digital, pois entendemos que certos “argumentos carregam um tom radicalmente
revolucionário, fazendo crer quer tudo aquilo que antes era passa a ser de forma diferente,
antagonizando e contradizendo o que passou” (PRIMO 2013, p.13). Mesmo sem pretender fazer coro
aos que defendem a ideia de uma suposta revolução digital, é evidente que temos hoje mais formas de
comunicação do que em qualquer outro momento da história. De modo mais especial, interessa a este
estudo a complexificação das interações no âmbito da comunicação mediada por computador.
Nosso objeto de pesquisa, que é marcado pela apropriação social da internet, está inscrito em
um contexto cibercultural. Na tentativa de entender a polissemia do campo semântico do termo
“cibercultura” como o objetivo de ilustrar o cenário que rodeia as interações nesses novos espaços
discursivos e informacionais, partimos do olhar do pesquisador fluminense Erick Felinto (2007, p. 56),
que vê “a cibercultura como herdeira de diversas questões da modernidade”. Para Felinto, “elaborar uma
cartografia da cibercultura significa também desenhar linhas de tempo, paisagens temporais estranhas
que conectam épocas distantes e se enraízam no secular projeto tecnológico do Ocidente”.

6

Para ver essa matéria sobre a “Internet das Coisas” acesse: http://www.wired.com/gadgetlab/2013/05/internet-of-things/.
A revista Wired é uma das mais aclamadas publicações norte-americanas e trata de temas como tecnologia, inovação e negócios.
Disponível em: <http://www.wired.com>.
7

Para saber mais sobre esse conceito tratado por muitos autores como a “Internet das Coisas”, recomendamos o livro de André
Lemos A Comunicação das Coisas, lançado em 2013 pela Editora Sulina.
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1.1. TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS

Ao analisar a cibercultura, André Lemos (2007) observa que “o acesso à informação e as
possibilidades de comunicação foram estendidas, reconfigurando a concepção de mundo virtual
paralelo (...) agora o acesso e o controle informacional realizam-se a partir de dispositivos móveis e redes
sem fio”. Aqui nota-se uma íntima aproximação do conceito de cibercultura com elementos de
mobilidade. Então, faz-se necessário trazermos a visão que a pesquisadora Lúcia Santaella (2010),
imprime sobre esse debate ao dizer que “nas redes sociais a informação funde-se com o usuário em um
contexto em que a interface visual se torna mais simples e a interface manual, mais complexa”.
Diferentemente das máquinas do mundo fabril, que eram concebidas sob as condições de causa-e-efeito
de um sistema mecânico, vemos hoje um nova concepção que resultou numa forma de aproximação
entre humano e a máquina, baseada na interação por troca de dados e informação. Santaella (1998, p.
174) alerta que a interface “suprime qualquer distância, produzindo um mergulho, imersão, navegação
do usuário no interior das circunvoluções da imagem”. Assim, o rompimento dos efeitos espaciais
motivados pelo uso de dispositivos móveis inauguram uma presença localmente distribuída. A partir do
momento em que expandimos e interconectamos espaços físicos com ambientes digitais, redistribuimos
localmente a sensação de presença física. Da mesma forma como o corpo ocupa seu lugar no espaço, a
presença constitui-se na mobilidade. A presença online portanto, é o que circula dela e a partir dela, por
meio do que está associada. Utilizando tais perspectivas teóricas, entendemos que há uma nova forma de
se estar no mundo hoje e, sobretudo, na maneira como interagimos com aparatos e dispositivos
comunicacionais.
Uma compreensão mais precisa acerca dos fenômenos comunicacionais da cibercultura –
busca que permeia toda essa dissertação – leva em consideração de que há uma relação indissociável
entre cultura e tecnologia, resultante da força do binômio homem-máquina. Grande parte dos conceitos
que hoje usamos para compreender nossa relação com as tecnologias estão descritos na obra
do canadense Marshall McLuhan. Em boa parte de seu legado teórico, McLuhan conseguiu
sintetizar algumas dessas imagens ou conceitos, como a famosa compreensão das tecnologias
como extensões humanas. Para ele, todos os meios técnicos são extensões do corpo.
Celulares são então extensões de nossa voz, o botão do chaveiro de um carro é extensão de nosso braço
no momento em que destrava a porta do veículo e até mesmo o Google serve como extensão de nossa
memória. McLuhan entende todas as tecnologias:
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Como extensões de nosso próprio corpo, de nossas próprias faculdades, quer se trate
das roupas, habitação, quer se trate dos tipos mais familiares de tecnologias, como as
rodas, os estribos, que são extensões de várias partes do corpo. A necessidade de
amplificar as capacidades humanas para lidar com vários ambientes dá lugar a essas
extensões tanto de ferramentas quanto de mobiliário. Essas amplificações de nossas
capacidades, espécies de deificações do homem, eu as defino como tecnologias.
(MCLUHAN, 2005, p. 90).

Sem dúvida, nosso objeto de pesquisa toca, de alguma forma, essa relação homem-máquina,
pois o objetivo é compreender a apropriação de um site de rede social digital por meio de jovens
estudantes. Porém, nosso esforço consiste em refletir sobre as transformações subjetivas advindas das
interações com a cibercultura e, mais notadamente, com as atuais tecnologias de comunicação digital.
A clássica distinção entre emissor e receptor é substituída por uma interação de fluxos
comunicativos entre o internauta e a rede. A comunicação em rede representa um conjunto de teias nas
quais é possível reconstruir uma única fonte de emissão, um único sentido, e uma única direção. O
emissor não apenas emite mensagens, mas constrói um sistema com rotas de navegação e conexões. A
mensagem passa a ser um programa interativo que se define pela maneira como é consultado, de modo
que ela se modifica na medida em que atende às solicitações daquele que manipula o programa. A fala de
Santaella é muito esclarecedora nesse sentido:
A comunicação eletrônica sistematicamente remove os pontos fixos, as fundações que
eram essenciais as teorias modernas.....na nova ideia de mídia, a realidade se tornou
múltipla...... toda a variedade de praticas inclusive na comunicação via redes – correio
eltronico, serviços de mensagens, vídeo conferencias, constituem um sujeiro múltiplo,
instável, mutável, difuso e fragmentado, enfim uma constituição inacabada, sempre em
projeto (SANTAELLA, 2004, p. 126).

Alguns estudos têm apresentado de modo recente (BOYD e ELLISON, 2007; RECUERO,
2009), que o ciberespaço tornou-se um lugar essencial para os indivúduos se darem a conhecer,
construindo suas identidades e estebelecendo relações sociais. Martín-Barbero nos ensina que “a
tecnologia é, hoje, uma das metáforas mais potentes para compreender o tecido - redes e interfaces - de
construção da subjetividade” (2008, p. 20). Nesse estudo, entendemos que os sites de redes sociais
digitais sejam o principal tipo de site na internet que permite aos usuários uma apresentação mais
completa de si, uma vez que, diferentemente de blogs e outros tipos de páginas de sites pessoais, neles é
possível conectar-se a uma rede de amigos, publicar e compartilhar fotos, vídeos, etc.
Fundamentalmente, pode-se construir uma estratégia de como se pretende que outros usuários
percebam nosso modo apresentação pessoal.
Turkle é elucidativa nessa perspectiva e nos ensina que:
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Adolescentes usam diferentes tipos de materiais para construir seu senso de
identidade. Eles usam suas relações com as roupas, com discos, com causas. Há um óbvia
razão pela qual os computadores podem se tornar parte desse processo: eles se tornam
um jeito de viver. Alguns jovens começam a olhar para si mesmo e são vistos pelos
outros como “pessoas-computador”, experts de aspectos técnicos da computação. Eles
integram seus computadores no desenvolvimento de suas identidades. Eles usam a
programação como um canvas de sua expressão pessoal. (TURKLE, 1994, p. 132)

Acreditamos que essa forma de apresentação é sempre construída no sentido de que os
usuários optam por deixar à mostra alguns elementos considerados adequados e importantes para
caracterizar como desejam se dar a conhecer. Eles enfatizam e também ocultam certas informações,
preferências e interesses, criando uma estratégias com o que é valorizado ou desvalorizado pelos
indivíduos com os quais se identificam e com os quais compartilham uma rede de contatos. Esses
usuários procuram ainda estabelecer uma “coerência expressiva” (GOFFMAN, 2009; SÁ e
POLIVANOV, 2012) entre seus indícios identitários, ou seja, as pistas e características que compõem a
identidade de um indivíduo na vida real, e a personalidade do usuário que ele mantem ativo no
Facebook.

1.2. CIBERCULTURA, CONSUMO E COMUNICAÇÃO DIGITAL

Como um palco onde ocorrem as mais diversas manifestações midiáticas contemporâneas, o
ciberespaço tem se apresentado como um ambiente tecnológico que abarca múltiplas facetas de uso e
significados culturais. Em meio a uma potente repercussão de conteúdos e de holofotes apontados às
supostas celebridades que surgem a cada dia, o ciberespaço é um ambiente sempre aberto para
contemplar novas formas de apropriação.
Nesse sentido, nota-se como panorama atual a forma pela qual é possível a existência de uma
cultura da virtualidade real, um sistema em que a própria realidade é inteiramente captada, totalmente
imersa em uma composição de imagens virtuais do mundo da imaginação (CASTELLS, 1999). Na
mesma pessoa combinam-se o que se ouve num disco, livros escaneados, publicidade da televisão, iPods,
enciclopédias digitais que mudam todo dia, uma variedade de imagens, textos e saberes (GARCÍA
CANCLINI, 2008). Em meio a uma imensidão de possibilidades de compra de produtos e adesão a
serviços, aliada ao acesso à informação e à melhoria tecnológica, reorganizam-se as sociedades no âmbito
cultural, social e político. Isso deixa evidente como esses fenômenos tecnológicos, tal qual a explosão do
wireless, catalisam a dinâmica da web, onde se pode compartilhar imagens, textos e vídeos (CASTELLS,
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2009).
Ao abordar a complexificação do ambiente comunicacional contemporâneo, Castells (2009)
especula que “a proliferação das redes sociais digitais inaugura um novo modelo de comunicação que
combina de modo paradoxal características da comunicação interpessoal com a distribuição em
circuitos potencialmente capazes atingir escalas massivas” (CASTRO, 2013, online). As interações
mediadas pela comunicação interpessoal de massa podem aqui ser entendidas como uma modalidade
contemporânea de participação social. A notada emergência desses espaços virtuais comunicacionais
está intimamente relacionada ao que se convencionou chamar de web 2.0, definida por Primo (2007,
p.1) como “a segunda geração de serviços online que se caracteriza por potencializar as formas de
publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a
interação entre os participantes do processo”, referindo-se “não apenas a uma combinação de técnicas
informáticas mas também a um determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias
mercadológicas e a processos de comunicação mediada por computador” (PRIMO, 2007, p. 1).
As interações humanas em ambientes de interface digital – que congregam milhões de usuários
– têm sido objeto de pesquisa no campo da comunicação, notadamente em grupos e laboratórios
criados especialmente para esse fim nas principais universidades do país. Analisar essas interações
mediadas pelas redes digitais nos permite estabelecer “uma compreensão do termo que envolve tanto
discursos sociais e narrativas ficcionais, quanto realidades tecnológicas e práticas comportamentais e de
consumo” (FELINTO, 2010, p. 43). Ao analisar esses fenômenos de novas práticas culturais no
contemporâneo, pode-se entender que a conectividade e o consumo hoje representam as vias
preferenciais de construção da identidade de nossas juventudes em relação aos modos vigentes de
organização social.

1.3. OS SITES DE REDES SOCIAIS DIGITAIS COMO ESPAÇOS IDENTITÁRIOS

Os chamados sites de redes sociais, que protagonizam esta dissertação, surgem de forma mais
contundente nos anos 2000 e com uma maior audiência a partir de 2003. Ali se evidenciava a
disseminação de sites de redes sociais como um novo fenômeno importante da cibercultura,
interferindo em práticas sócio-comunicativas cotidianas em âmbito mundial e, dessa forma, atraindo a
atenção da comunidade acadêmica. As pesquisadoras norte-americanas Danah Boyd e Nicole Ellison se
tornaram referência nos estudos sobre sites de redes sociais digitais, por meio da publicação em 2007 do
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trabalho Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, no qual definem os sites de redes sociais
como serviços baseados na web. Eles permitem aos indivíduos construírem um perfil público ou
semipúblico dentro de um sistema, articularem uma lista de outros usuários com quem compartilham
uma conexão, além de olharem e cruzarem sua lista de conexões e as que são feitas por outros dentro do
sistema (BOYD E ELLISON, 2007). Segundo Papacharissi (2012, p. 18), “os sites de redes sociais
convidam pesquisadores a avançarem na compreensão de como os indivíduos se comunicam, além de
ajudar a entender novas instâncias de estratégias de comunicação e interpretar novas formas de
mensagens mediadas e de conteúdo”.
Segundo Boyd (2007), o primeiro site de rede social digital foi lançado reconhecidamente em
1997 e era chamado SixDegrees.com. Ele permitia que os usuários criassem perfis individuais e
publicassem uma lista de amigos. Uma das principais virtudes do SixDegrees se deve ao fato de possuir
uma ferramenta para ajudar as pessoas a telefonar e enviar mensagens para outros. No entanto, apesar de
seu pioneirismo e de ter atraído milhões de usuários, em 2000 o site foi encerrado. A partir de 2003,
muitos novos sites de rede social digital foram lançados. Além disso, como as redes sociais digitais e os
fenômenos de conteúdo gerado pelo usuário, sites focados em compartilhamento de mídia começaram a
implementar novas funcionalidades. Os exemplos incluem Flickr (um site de hospedagem e
compartilhamento de imagens que também permite novas maneiras de organizar fotos e vídeos),
Last.FM (um serviço de recomendação personalizada de músicas baseado nas preferências do usuário) e
o YouTube (o maior site de compartilhamento de vídeos do mundo).
Definimos os sites de redes sociais digitais como:
(...) ambientes online em que as pessoas criam um perfil auto-descritivo e, em seguida,
criam ligações para outras pessoas que eles conhecem no site, criando uma rede de
conexões pessoais [...] participantes de sites de redes sociais são normalmente
identificados por seus nomes reais, muitas vezes incluem fotografias e a sua rede de
conexões é exibida como uma parte integral de sua auto-apresentação (DONATH e
BOYD, 2011, p. 253).

Nesses ambientes virtuais, estas apresentações de identidade são complementadas por
comentários de outros usuários. Os sites de redes sociais digitais são espaços comunicacionais mais
frequentemente utilizados para se conectar com as outras pessoas que se conheça entre os ambientes
offline, em vez de para conhecer novas pessoas online.
Desde a sua introdução, sites de redes sociais digitais como MySpace, Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn e YouTube são apropriados por muitas pessoas em suas práticas cotidianas. No
entanto, apesar de suas características tecnológicas fundamentais serem similares, a forma como as

25

pessoas utilizam esses sites pode variar de maneira significativa, fundamentalmente por conta de
aspectos culturais. Alguns sites como Facebook, YouTube e Twitter são mais universais, pois ajudam
pessoas a se conectarem por conta de interesses comuns – ainda que em suas interações possam aflorar
questões, políticas e culturais, por exemplo.
Esses espaços comunicacionais têm crescido também, de forma exponencial, não só em termos
quantitativos (nota-se um número cada vez maior de usuários que aderem a essas novas plataformas e
mais websites que pretendem atingir segmentos diversos), mas também em termos qualitativos, a partir
do momentos que eles têm incorporado novas e variadas funções, como a geolocalização, a uso de
estratégias de gamificação.
Raquel Recuero (2009, p. 102) ressalta que “a grande diferença entre sites de redes sociais e
outras formas de comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a visibilidade e a
articulação das redes sociais”, entendendo que sites de redes sociais não devem ser confundidos com
‘redes sociais’, uma vez que os ‘sites de redes sociais’ são meros suportes, ferramentas, sistemas, softwares
que possibilitam a interação social entre os atores, ao passo em que as redes seriam justamente essas
interações, que podem ocorrer de modo online ou offline. A autora reforça que embora as pessoas
utilizem o espaço online para manter conexões, a rede de amigos em um site de rede social contém uma
estrutura muito mais complexa e diferente da rede offline. Logo, embora online e offline não sejam
necessariamente opostos, neste caso são, sim, diferentes (RECUERO, 2011). Nessa dissertação
escolheu-se utilizar sempre a expressão “rede social digital” (CASTRO, 2012) para designar as redes
sociais que se desenvolvem no ambiente digital. Acopla-se o adjetivo “digital”, pois são em plataformas
tecnológicas digitais onde se dão os jogos discursivos e as interações comunicacionais que nos
interessam.
Primo (2012) critica o uso do termo “social” na criação do binômio “mídias sociais”, expressão
que hoje ganha um significativo espaço tanto no meio acadêmico, como no mercado e na esfera do senso
comum. Se olharmos sob o prisma de que as redes sociais são formadas por pessoas, podemos afirmar
que há um caráter mais social, ou seja, relacionado com as tessituras das interações entre indivíduos. Mas
segundo o pesquisador, porém, não há nada de social nas redes sociais. O principal alicerce teórico que
sustenta essa afirmação é a Teoria Ator-Rede, proposta por Latour (2012). Conforme ensina Primo
(2012), nenhuma mídia em si é social, pois o social só se estabelece nos momentos em que ocorrem as
associações, entre humanos e entre humanos e não humanos, sendo que os atores não humanos (como a
plataforma Facebook, por exemplo) entram no processo fazendo diferença e interferindo na relação
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entre as diversas partes. São actantes, conceito que Latour se utiliza para designar qualquer tipo de ator
que interage com outros e perfaz uma determinada rede. Nessa dissertação, optou-se por adotar o termo
“sites de rede social” aos invés de “mídia social” para designar essas plataformas ou serviços, reservando
para as redes a expressão “rede social digital” e entendendo-as, como fazem Primo e Latour, como sendo
formadas pela interação de elementos de ordem humana e não humana na apropriação social desses
sites.
Os públicos inseridos nos sites de redes sociais digitais em rede funcionam com muitas das
mesmas funções que outros tipos de públicos (que não estejam em rede), pois:
(...) eles permitem que as pessoas se reúnam para fins sociais, culturais e cívicos, e
ajudam as pessoas a se conectarem com um mundo para além dos seus amigos mais
próximos e familiares [...] públicos em rede compartilham muito em comum com outros
tipos de públicos, as formas pelas quais se dão as estruturas tecnológicas apresentam
affordances8 distintas que dão forma como as pessoas se envolvem com esses
ambientes. (BOYD, 2011, p. 48).

Recuero (2009, p. 30), destaca-se que os dois grandes elementos que constituem as redes
sociais seriam: 1) os chamados “atores”, ou seja, as pessoas envolvidas na rede em questão – que são
representados por nós e 2) as conexões – constituídas pelos laços sociais “que, por sua vez, são formados
por meio da interação social entre os atores”. A autora afirma que as conexões em uma rede são, de certo
modo, “o principal foco do estudo das redes sociais, pois é sua variação que altera as estruturas desses
grupos” e, a maneira de analisar e entender essas conexões seria prestar atenção nos rastros deixados nos
sites de redes sociais.
Boyd e Ellison (2007) entendem também que a maioria dos sites de redes sociais pede uma
confirmação recíproca, bilateral (para que dois nós estejam conectados), mas que existem também sites
com laços unidirecionais. As autoras norte-americanas atentam para o fato de que as conexões dos
atores nesses espaços virtuais do primeiro tipo, com confirmação bidirecional, são usualmente
chamadas de “amigos” ou “contatos”, e normalmente nós do segundo tipo, com confirmação
unidirecional, os contatos costumam ser chamados de “fãs” ou “seguidores”, ainda que a nomenclatura
“fãs” possa aparecer também em sites de rede sociais do primeiro tipo. Elas esclarecem que o nome
8

O termo affordances não tem uma tradução literal adequada na língua portuguesa e refere-se a um atributo de um objeto que
permite às pessoas saber como utilizá-lo, ou seja, propriedade relacionada a quanto a forma do objeto tem propriedades que
convidam o usuário a operá-lo de maneira intuitiva; apresentar bons mecanismos de feedback, visibilidade, consistência e
mapeamento de funções (PREECE, ROGERS, SHARP, 2005; NORMAN, 1986).
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“amigos” (friends) para definir esses contatos pode ser enganoso, já que não necessariamente se trata de
uma relação de amizade e as razões pelas quais os atores sociais se conectam uns aos outros nos
diferentes ambientes virtuais variam enormemente, não se limitando somente a relações de amizade.
Beer (2008, p. 520), por sua vez, pondera ao dizer que talvez a questão que deva ser pensada é o fato
desses sites poderem, em um futuro breve, transformar a nossa própria concepção do que seja a amizade.
Ellisson (2011) nos alerta que “perfis em sites de redes sociais digitais são menos propensos a
conter uma auto-apresentação enganosa, por vezes encontrados em outros contextos online, como sites
de namoro virtual (TOMA, HANCOCK, ELLISSON, 2008), porque a rede social visível serve como
uma garantia para o conteúdo do perfil dos usuários (WALTHER, VAN DER HEIDE, HAMEL,
SHULMAN, 2009), apresentando confiabilidade da auto-apresentação em sites de redes socais
(DONATH, 2007). É pouco provável que as pessoas usem o Facebook para descobrir um grande
número de novos amigos, mas o site efetivamente facilita a capacidade de pedir (e receber) apoio
emocional de laços fortes e fracos. Em nosso próprio uso do Facebook, diz Ellisson (2011, p. 139)
“vemos pessoas que sofrem de problemas crônicos de saúde atualizarem seus status com declarações
explícitas de dor ou depressão, e recebem simpáticos comentários públicos de apoio”.
A criação do perfil nos sites de redes sociais digitais é um ato explícito de se inscrever em um
ambiente digital (BOYD, 2006), onde os participantes determinam como eles querem se apresentar
para aqueles que podem vê-lo. Devido a isso, as questões de moda e estilo têm um papel central na
abordagem dos participantes em seus perfis. Além de ser uma auto-apresentação, os perfis são um lugar
onde as pessoas se reúnem para conversar e compartilhar (BOYD, 2011, p. 40). No entanto, é
importante notar que “as pessoas são capazes de publicar apenas as informações que apresentam uma
imagem desejada”. Enquanto “estão supostamente se mostrando, elas estão apresentando uma versão
muito seletiva de si mesmas” (MENDELSON; PAPACHARISSI, 2011, p. 252)
Em Conversações em Rede, Recuero (2012) nos traz um recorte das redes sociais digitais e
analisa como indivíduos se apropriam delas com a finalidade publicar seus conteúdos. A autora enxerga
essas redes como uma “ferramenta social usada para usos conversacionais e de fundamental importância
para compreensão da sociabilidade na contemporaneidade” (2012, p.21). São essas conversas públicas e
coletivas que hoje influenciam a cultura, constroem fenômenos sociais e espalham informações. Recuero
traz também uma visão de que a conversação em rede segue alguns rituais culturais e faz parte dos
processos de interação social. A mediação digital, ou seja, a intermediação da conversação por suportes
de informações digitais transforma essa conversação, pois o meio interfere profundamente também no
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sentido da mensagem (fazendo alusões à frase do pesquisador Marshall McLuhan – “o meio é a
mensagem”.
Uma das principais inquietações que norteiam esse estudo é: como se dão e como se articulam
os modos de apresentação de jovens estudantes na cena digital? As mídias digitais e as novas formas de
comunicação esmaecem as fronteiras entre as pessoas (BAYM, 2010) e em nossas interações sociais, as
imagens produzidas pela mídia orientam a apresentação do eu na vida cotidiana (KELLNER, 2001).
Sobretudo, na forma como são apropriados socialmente os espaços comunicacionais como o site de
rede social digital Facebook. Em virtude disso, há o surgimento de novas formas de conversação e de
novas maneiras de se apresentar em rede. Por conta da presença desses tipos de sites, é “muito fácil,
menos custoso, espalhar informações, ideias, conversar com outros que estão fisicamente distantes”
(RECUERO, 2012, p.127).
Para Boyd (2007), o que faz com que sites de rede social sejam uma forma de expressão única,
não é o fato deles permitem que os indivíduos se conectem com estranhos, mas sim a questão de se
permitir que os usuários articulem ideias, narrativas e tornem visível o seu desenvolvimento social em
rede. Ou seja, os usuários agem frequentemente no que diz respeito ao pertencimento ou exclusão de
um determinado grupo social, constituindo uma espécie de cartografia fundamental dos sites de redes
sociais digitais. Outro fator importante que os caracteriza se deve ao fato da maioria deles também
incentivar os usuários a fazer upload de uma foto de perfil.
Depois de ingressar em um site de rede social digital, os usuários são solicitados a identificar
outros usuários com quem tenham ou desejam ter um relacionamento. Segundo Boyd (2007), a
exibição pública de como está formada a minha rede de conexões é um componente crucial dos sites de
rede social digital, pois a lista de amigos contém links para o perfil de cada respectivo amigo do amigo,
permitindo que se visualize e navegue a outros níveis de amizades. Na maioria dos sites de redes sociais
digitais, sobretudo no Facebook, a lista de amigos é visível para quem tem permissão para ver o perfil,
embora haja exceções (por exemplo, na rede social digital LinkedIn, que possui um cunho mais
profissional e corporativo, há a possibilidade de que os usuários optem por não expor suas redes de
contatos).
Para Viana (apud Santaella, 2013, p. 43), ao criar um perfil em um site de rede social digital, as
pessoas “passam a responder a atuar como se esse perfil fosse uma extensão sua, uma presença daquilo
que constitui sua identidade. Esses perfis passam a ser como estandartes que representam as pessoas que
as mantêm”. Entendemos ser esse o sentido da expressão “eu midiático” que se utiliza ness estudo.
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Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, Turkle (2011) traz uma importante
questão que permeará toda essa dissertação: “atualizações de status permitem que mostremos o ‘eu’ que
desejamos ser. Isto significa que podemos editar. E, se quisermos, podemos deletar. Ou retocar: a voz, a
carne, o rosto, o corpo. Nem muito, nem pouco – na medida certa”. Nessa fala da psicóloga do MIT9,
nota-se como sites de redes sociais digitais, como o Facebook, permitem aos seus usuários a condução de
um processo de modelagem de como se apresentar publicamente. Santaella e Turkle concordam que
elementos subjetivos são de fundamental importância para que se possa entender as lógicas de
construção de identidade nos espaços online.
Nesses espaços virtuais, cada usuário desenvolve maneiras de apresentação,
apropriação e uso que lhes são próprias. Cada um decide como deseja ser visto, o que
ver, consumir, o que compartilhar ou mesmo com quem se deseja conviver online.
Hábitos e usos na apropriação de sites de redes sociais digitais funcionam como pistas
dos modos de constituição do eu midiático, ou silhuetas subjetivas de cada um (Viana
apud SANTAELLA, 2013, p. 43).

Lampe, Ellisson, Steinfeld (2007) analisaram os perfis de alunos de graduação (cerca de trinta
mil jovens). Descobriram que os campos de preenchimento de perfil do Facebook eram difíceis de
falsificar e permitiam os usuários criarem um terreno comum em ambientes offline (por exemplo, cidade
natal, local em que cursou o ensino médio, preferências de livros e filmes favoritos), pois tais ambientes
offline eram mais importantes na criação de grandes redes de conexões no site. Os campos de perfil do
Facebook reduzem o custo de encontrar esses pontos em comum entre os usuários. Isto sugere que os
usuários do Facebook podem ser mais propensos a usar a informação online para encontrar outras
pessoas com quem eles compartilham algum tipo de conexão, ao contrário de encontrar outras pessoas
com base em interesses comuns, como músicas ou filmes. Além disso, pode ser que, “simplesmente o fato
de você ser da mesma cidade que outra pessoa, fornece o contexto e pontos de referência que criam um
terreno comum, mesmo se você não tiver interagido com essa pessoa nesse contexto” (LAMPE,
ELLISON, STEINFELD, VITAK, 2011, p.133).
Paula Sibilia também traz importantes contribuições para delimitar como se constroem esses
modos de apresentação de si em sites de rede social digital, como o Facebook, ao dizer que:
Existem agenciamentos coletivos, usos e apropriações da tecnologia por parte dos
sujeitos que, por sua vez, também vivenciam seus efeitos em seus próprios corpos e
subjetividades. Os aparelhos e ferramentas exprimem as formas sociais que os

9

O MIT (Massachusets Institute of Technology) está localizado na cidade de Boston (Estados Unidos) e é reconhecido como
um dos mais prestigiados centros de excelência acadêmica do mundo.

30
produzem e lhe dão sentido, formando redes, teias de pensamento, matrizes sociais,
econômicas, políticas e que permeiam o corpo social inteiro e estão inextricavelmente
ligados às novas tecnologias. (SIBILIA, 2002, p. 11).

A autora nos alerta que é necessário um entendimento mais preciso em relação às dinâmicas
identitárias na arena online. Vale reforçar aqui no encerramento dessa seção uma outra corrente
balizada pelo olhar inquieto que defendemos, pois de acordo com Baym (2011, p. 17), os sites de redes
sociais são “únicos na combinação de modos múltiplos de comunicação e, assim, na extensão e controle
de pistas sociais que eles podem fornecer”. É dentro da perspectiva teórica dos autores aqui
apresentados que se pretende entender os diversos modos de apresentação de si no Facebook, objetivo
que permeia toda essa investigação.

1.4. AS REDES SOCIAIS DIGITAIS

Pesquisadores que se interessam em estudar a cibercultura e, sobretudo, aqueles que procuram
entender como se dão as lógicas sociais e de consumo da cena digital, se deparam com uma alta
perecibilidade do uso de dados quantitativos para se mapear o tamanho das redes, além de um
surgimento cada vez mais veloz de novos espaços digitais, que angariam um número expressivo de
usuários em um curto espaço de tempo. Há claramente uma atípica velocidade que revela com que se
dão as transformações hoje em dia nessa arena online, fazendo com que haja o risco de uma rápida
obsolência de números, dados e informações sobre sites de redes sociais digitais. Por essa razão, neste
trabalho decidiu-se por não trabalhar com dados quantitativos ou estatísticas de sites de redes sociais
digitais no Brasil e no mundo. Utilizamos apenas duas referências estatísticas de mercado a titulo de
contextualização. Ambas foram apresentadas na página 14 da dissertação.
O Facebook é hoje o o espaço comunicacional protagonista da cena digital no Brasil. Utilizálo, seja por meio de smartphones, tablets, notebooks ou desktops, já se tornou um hábito dentro da
rotina diária de boa parte da população brasileira. É importante ressaltarmos nesse trabalho “o
protagonismo do Brasil no contexto das redes sociais digitais. Ainda que tenhamos um país de
dimensões continentais e com enorme desigualdades sociais, somos um dos povos mais interativos do
mundo. O Brasil hoje é o segundo país com o maior tempo de conexão do usuário” (CASTRO, 2014).
Por conta de dados como esses, o Facebook ainda parece estar longe de alcançar o ponto de saturação
no Brasil. Segundo o prestigiado Wall Street Journal, o Brasil é hoje a capital mundial das redes sociais

31

digitais (CHAO, 2013).
O Orkut, outro site que fez muito sucesso no Brasil há alguns anos, foi o primeiro site de rede
social digital amplamente difundido no país. O Orkut foi uma ideia originada no Google, que não
conseguiu construir uma base de usuários nos Estados Unidos. Outros sites de rede social eram lançados
para atender nichos específicos. O Facebook, por exemplo, foi um desses inicialmente. Ele foi projetado
para atender alunos universitários em rede no início de 2004. Para participar, o usuário tinha que ter um
email “harvard.edu”, restrito aos membros (estudantes, professores e funcionários) da universidade
norte americana de Harvard. Em setembro de 2005, o Facebook se expandiu para incluir estudantes do
ensino médio, profissionais dentro de redes corporativas e, eventualmente, todos os usuários que
desejassem fazer ali sua página pessoal.
Mas é o Facebook que protagoniza os acessos de usuários internautas no Brasil hoje. Tanto é
que inaugurou em São Paulo um escritório no prédio10 considerado o mais moderno e tecnológico da
América Latina. Segundo relato do Vice-Presidente Criativo do Facebok na região, embora nem metade
dos brasileiros utilizem a rede mundial de computadores, dentre os que fazem, praticamente todos estão
no Facebook.
Neste capítulo, a intenção foi criar uma reflexão inicial desse estudo que serve de alicerce
conceitual para os capítulos que sequenciais. Por meio das perspectivas teóricas aqui apresentadas,
buscamos um entendimento acerca das transformações tecnológicas que presenciamos cotidiamente,
abarcadas significativamente pelos sites de redes sociais digitais. A seguir, apresentaremos uma discussão
sobre como se dá a construção de identidades online, processo que passa intimamente pelas esferas da
comunicação e do consumo.

10

Trata-se do imponente edifício Infinity Tower, no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo.
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CAPÍTULO 2 – CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE EM REDE

“O consumo passa a ser entendido como fato social, como fenômeno da ordem da cultura, como construtor
de identidades, como bússola das relações sociais e como sistema de classificação de semelhanças e diferenças
na vida contemporânea” (ROCHA, 2005, p. 127)

Iremos discutir a questão da questões de construção de identidade na contemporaneidade,
inicialmente sob a perspectiva de Erving Goffmann (2009). O autor considera que a apresentação para
o outro, por meio de uma performance discursiva, como sendo de extrema importância em qualquer
processo comunicacional e identitário. Também utilizaremos a perspectiva teórica de Anthony Giddens
(2002), segundo a qual o consumo nos revela como os atores sentem e pensam, proporcionando
simultaneamente um material para construção de suas próprias micronarrativas, em um processo que é
altamente reflexivo e que passa necessariamente pelas escolhas que são efetuadas.
A intenção nesse estudo é, por meio de aportes teóricos, encontrar elementos que nos ajudem
a elucidar como se constrói a identidade em sites de redes sociais digitais e que variáveis são levadas em
consideração nesse processo, sobretudo no público que nos interessa: jovens estudantes de cursos de
Publicidade e Propaganda da Grande São Paulo; e dentro do espaço que nos instiga e nos inquieta: o
Facebook.

2.1. APRESENTAÇÃO DO SELF: A PERSPECTIVA DE GOFFMAN

No campo da comunicação, uma parte significativa dos estudos relacionados aos sites de redes
sociais digitais vai buscar fundamentos nos estudos de Goffman e a corrente do interacionismo
simbólico, surgida na Escola de Chicago, e que teria tido início com a publicação de Mind, Self and
Society de George Mead (1967). Desde a criação de interfaces virtuais para publicação de conteúdos
online, os ambientes de internet passaram a ser largamente utilizados por usuários comuns como meio
de expressão individual e coletiva. Eles funcionam como um espaço social para apresentações do self, em
que são veiculadas representações de identidade e de individualidade, em uma dinâmica análoga ao que
Goffman (1998) denomina “gerenciamento da impressão” (impression management).
Goffman vai buscar na linguagem teatral metáforas que busquem dar conta do complexo
processo de apresentação do self, entendendo-o enquanto ator/personagem, que encena para uma
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plateia estando sempre suscetível a rupturas através, principalmente, dos “gestos involuntários”, mas que
busca manter coerência na sua encenação e que só pode ser entendido enquanto “produto de todos
esses arranjos” e que “em todas as suas partes traz as marcas dessa gênese” (GOFFMAN, 2009, p. 232).
Expandimos para o ciberespaço e, mais especificamente para os perfis nos sites de redes sociais
digitis, o entendimento tanto de Goffman quanto de Giddens no que tange ao autocontrole que os
atores sociais exercem cotidianamente sobre seus próprios comportamentos online, nos quais o
processo de controle parece ser acentuado. Esse “controle rotineiro” seria “crucial para a manutenção
do casulo protetor do indivíduo em situações de interação cotidiana. Em situações do dia a dia, a pessoa
mantém uma orientação mostrando o que Giddens chama de “controle fácil” (GIDDENS, 2002, p. 58).
O controle é entendido como “o meio fundamental através do qual se mantém uma biografia da
autoidentidade; e, no entanto, ao mesmo tempo o eu está quase sempre "em exibição" para os outros em
termos de sua corporificação” (GIDDENS, 2002, p. 59) – assim como argumentamos que ocorre nos
sites de redes sociais digiais. Vale lembrar apenas que não se trata de uma “exposição” indiscriminada ou
aleatória, conforme apostamos.
O conceito de “fachada” é entendido por Goffman, como “o equipamento expressivo de tipo
padronizado intencional ou insconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação”
(2009, p. 29). Nele, busca-se representar e enfatizar (criando muitas vezes a idealização de algumas
características), o que favorece essa representação. Mas cabe ressaltar a explicação de Goffman, para
quem “a informação transmitida pela fachada” tem um “caráter abstrato” e genérico (2009, p. 32). É um
“tipo padronizado”, uma vez que circunscreve o indivíduo a determinado “clã”, algo que seria necessário
nas sociedades.
Goffman vai explicar que comumente se espera que haja uma “compatibilidade” entre maneira
e aparência, mas que nem sempre isso ocorre (como quando alguém de altíssimo status social age de
modo igualitário ou humilde com atores sociais de status menos proeminente). A aparência está, assim,
para o status social assim como a maneira está para os gestos e ações do ator social (GOFFMAN, 2009, p.
31). Nos sites de redes sociais digitais, as ações dos usuários ficam visíveis e expostas, sendo passíveis de
serem analisadas. A aparência (tangibilizada em símbolos que indicam status, gestos expressivos e
insinuações, por exemplo) torna-se elemento fundamental na interação social para que o indivíduo
possa tentar prever minimamente com quem e com qual situação está lidando, conforme explica este
autor:
Para descobrir inteiramente a natureza real de uma situação, seria necessário que o
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indivíduo conhecesse todos os dados sociais importantes relativos aos outros, (…)
assim como os mais íntimos sentimentos deles a seu respeito. Raramente se consegue
completa informação dessa ordem. Na falta dela, o indivíduo tende a empregar
substitutos – deixas, provas, insinuações, gestos expressivos, símbolos de status, etc. –
como recursos para a previsão. (…) Paradoxalmente, quanto mais o indivíduo se
interessa pela realidade inacessível à percepção, tanto mais tem de concentrar a
atenção nas aparências. (GOFFMAN, 2009, p. 228).

Desse modo, a aparência não deve ser vista em oposição a uma suposta essência dos indivíduos,
mas sim como um dos relevantes fatores que podem ser indicativos de que um indivíduo deseja ser visto
e de como constrói sua identidade. O que se deixa à mostra nos sites de redes sociais digitais é
fundamental para que se possa conhecer melhor as pessoas, como defendemos, em um lugar no qual não
se pode contar com a presença do corpo físico.
Na imagem a seguir, vemos a “capa” do Facebook de uma aluna da ESPM (Figura 1). Ela
selecionou uma fotografia de si mesma deitada no chão do interior da Ópera Garnier11 de Paris, que
segundo ela “é o lugar mais lindo do mundo”. Nota-se aqui a tangibilização do conceito de “fachada”
proposto por Goffman, pois ao selecionar intencionalmente uma imagem dessa natureza, onde há
claramente a inscrição em um imaginário de consumo que denota elementos de distinção
socioeconômica, sofisticação e exclusividade, a aluna da ESPM usa essa elemento entendido como o
equipamento expressivo para enfatizar elementos que a favoreça. Nitidamente, ela se circunscreve em
determinado “clã” ao selecionar uma imagem que remeta à arte, historicidade, nobreza, tons de dourado
etc.

11

A Ópera Garnier ou Palais Garnier é uma casa de ópera localizada na cidade de Paris, França. O edifício é considerado uma das
obras-primas da arquitetura de seu tempo. Construído em estilo neobarroco, é o 13º teatro a hospedar a Ópera de Paris, desde
sua fundação por Luís XIV, em 1669. Sua capacidade é de 1979 espectadores sentados.
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Figura 1: Capa do Facebook da estudante da ESPM - Ópera Garnier de Paris/França. Fonte: Página observada no
Facebook da aluna

No entanto, nota-se também que nesses espaços virtuais há um jogo entre o “ser você mesmo”
e o ajustar-se aos diversos ambientes sociais, o que nos interessa para pensar que tipos de estratégias são
adotadas, ou seja, como determinados elementos discursivos são elencados para compor os perfis
identitários e porquê isso ocorre. Essas estratégias efetuadas visam à adaptação a diferentes situações,
buscando manter a “coerência da autoidentidade”, e passam pelo que Goffman chama de “manipulação
da impressão” (2009). Ressaltamos que tal expressão merece uma outra tradução na língua portuguesa
do original impression management (como “gerenciamento da impressão”, por exemplo, que utilizamos
neste trabalho). Uma vez que a palavra “manipular” e seus derivados na nossa língua podem implicar
uma carga semântica negativa ao conceito e não denotar o que o autor buscava traduzir com ele,
apropria-se da ideia de “manipular” nesse estudo como a ideia de que os indivíduos se empenham em
construir uma determinada impressão de si , negociando nas interações sociais com seus pares. Eles o
fazem buscando seguir comportamentos coerentes com essa impressão construída e/ou desejada
(POLIVANOV, 2012).
Tanto a dimensão cultural (língua e comportamento, por exemplo) quanto a material (como
roupas, acessórios e os próprios corpos dos atores sociais) dessa impressão são igualmente relevantes. A
importância ocorre por seu valor simbólico, pelo que significam e pelo que comunicam sobre a
construção de identidade que se busca fazer. Ambos (dimensões cultural e material) são
constantemente modificados e ajustados de acordo com os interesses, situações e experiências dos

36

indivíduos sobre “o que funciona” e o que “não funciona” em determinado contexto (POLIVANOV,
2012). Desse modo, o processo de gerenciamento da impressão está relacionado a três aspectos:
performance, interpretação e ajuste. E é “parte de um processo maior no qual as pessoas tentam definir
uma situação através de seu comportamento” (BOYD, 2008, p. 128). Tendo isso em vista, Boyd e
Ellison (2007) vão argumentar que os sites de redes sociais digitais, bem como outros contextos online
nos quais os indivíduos podem conscientemente construir uma representação igualmente online (...),
constituem um contexto de pesquisa importante para acadêmicos, investigadores dos processos de
gerenciamento da impressão, autoapresentação e desempenho da amizade (BOYD E ELLISON, 2007,
online).

2.2. PERFIS IDENTITÁRIOS: A PERSPECTIVA DE GIDDENS

Antes de refletirmos sobre como se dá a construção de identidade no site de rede social digital
Facebook, faz-se necessário definir o conceito a identidade. Para isso, escolheu-se também remeter a
Giddens (2002), que propõe um argumento fundamental para esse estudo, quando afirma que “na
ordem pós-tradicional da modernidade, e contra o pano de fundo de novas formas de experiência
mediada, a autoidentidade se torna um empreendimento reflexivamente organizado” (2002, p. 12). O
autor revela que neste período histórico “não só seguimos estilos de vida, mas num importante sentido
somos obrigados a fazê-lo – não temos escolha, senão escolher” (2002, p. 79).
Assim, Giddens define “estilos de vida” como um conjunto mais ou menos integrado de
práticas que um indivíduo abraça. Não apenas porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias,
mas porque dão forma material a uma narrativa particular da autoidentidade (…). São práticas
rotinizadas, as rotinas incorporadas em hábitos de vestir, comer, modos de agir e lugares preferidos de
encontrar os outros; mas as rotinas seguidas estão reflexivamente abertas às mudanças à luz da natureza
móvel da autoidentidade. Contribuem para essas rotinas desde as pequenas decisões que uma pessoa
toma todos os dias (como se comportar, o que dizer, como se vestir, o que comer, como se relacionar
com amigos). Todas essas escolhas são decisões não só sobre como agir mas também sobre quem ser.
Quanto mais pós-tradicionais as situações, mais o estilo de vida diz respeito ao próprio centro da
autoidentidade, seu fazer e refazer (GIDDENS, 2002, p. 79-80).
Outra discussão central do autor que nos interessa nesse estudo é a colocação da escolha de
estilos de vidas estar relacionada com a esfera do consumo e com padrões de comportamento. No
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entanto, não se deve tomar o conceito (“estilos de vida”) enquanto algo trivial ligado a uma ideia de
“consumismo superficial” (2002, p. 79). Trata-se de algo mais complexo, escolhas efetivadas
cotidianamente pelos sujeitos em sociedades modernas (pós-tradicionais) que acabam por construir
rotinas e, mais do que isso, acabam por compor os modos de ser desses sujeitos. Dessa forma, os perfis
subjetivos em sites de redes sociais digitais são marcados, por um lado, pela individualidade e
singularidade de quem os mantém (alguns indivíduos optam por não publicar certos conteúdos como
fotos pessoais, links para vídeos, entre tantos outros) de determinados modos (fotos apenas do rosto no
perfil, sorrrindo ou não, qual enquadramento utilizam etc.). Por outro lado, os perfis são marcados
também pelas afiliações dos sujeitos, que podem se dar inclusive para grupos bastante numerosos e
heterogêneos (como as milhares de pessoas que “curtem” determinada marca/empresa/produto
cultural). Na imagem a seguir (Figura 2), um dos informantes deixa à mostra em uma fotografia no
Facebook, latas de cerveja Skol, a marca mais vendida do Brasil.

Figura 2: Detalhe da embalagem da cerveja Skol. Fonte: Página observada no Facebook do aluno

Apesar do Facebook, por exemplo, não oferecer a possibilidade dos usuários mudarem o o
design e layout de suas páginas, os jovens utilizam uma série de recursos do site para tornar suas páginas
personalizadas. Dentre os recursos, estão as escolhas de fotos para a “capa” do perfil ou as fotos para o
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perfil, além dos variados links, textos e imagens que são publicados em ambientes diversos do site, como
mural, mensagens, curtidas, comentários etc. Dessa forma, o discurso e práticas midiáticas nesses
espaços virtuais são transformados em discursos e práticas individuais que conferem novos e
particulares significados aos objetos. Nessa esfera, Papacharissi (2009) nos alerta que “a menos que os
usuários adotem vários perfis online, os sites de redes sociais representam uma confluência de papéis de
identidade, espaços onde os usuários devem ajustar o seu comportamento de forma a torná-lo adequado
para uma variedade de diferentes situações e audiências" (PAPACHARISSI, 2009, p. 207). Esse
conceito trazido pela autora norte-americana é essencial para o entendimento das lógicas com que se
dão os modos de apresentação de si nessa arena online. Os usuários modelam sua aparência nesses
ambientes midiáticos como o Facebook, o que nos leva a crer que as pessoas tendem a escolher fotos
para o perfil principal que estejam em ângulos, enquadramentos, vestimentas e situações que lhes
favoreçam de alguma forma. Na verdade, esse tipo de estratégia na definição da fotografia para o perfil
parece ser algo habitual em quaisquer usuários de sites de redes sociais no Brasil.
Outra questão importante para esse estudo diz respeito ao conceito de “self-disclosure”
proposto por Baym (2010, p. 109). Nesses modos de apresentação de si há uma necessidade de abertura
para com a figura do outro, de forma a mostrar-se como alguém passível de ser confiável. Isso se deve ao
fato de a relação que se busca estabelecer ou manter com o outro não é dada a priori por laços já
determinados. Também deve-se ao fato do ator desejar, em muitos casos, ser reconhecido como ele
mesmo nos sites de redes sociais digitais – de modo que contatos online pré-existentes possam
identificá-lo. Conforme argumenta Giddens, “o que importa na construção da confiança na relação é que
cada pessoa deve conhecer a personalidade da outra” (2002, p. 93). Trata-se, portanto, novamente de
um processo autorreflexivo, autogerenciado e no qual autenticidade deve ser entendida como uma
verdade construída pelo sujeito e negociada com os outros com quais mantém relação, buscando
manter, assim, sua coerência expressiva, norteada por um contrato de “self-disclosure”. A autoidentidade
seria então negociada por processos associados de autoexploração e de desenvolvimento da intimidade
com o outro.
Esses processos ajudam a criar “histórias partilhadas”, as quais têm um potencial de ligação
maior das que caracterizam os indivíduos que partilham experiências em virtude de uma posição social
comum (GIDDENS, 2002, p. 94). Eis um elemento central para analisarmos as entrevistas realizadas
com os dois grupos de jovens estudantes pesquisados, uma vez que cada um dos grupos está inserido em
em distintos contextos sócioeconômicos. Nesse sentido, Gilpin (2011) é muito elucidativo quando diz
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que “a identidade é construída como resultado da dinâmica estrutural e de energia, e sujeito a constante
negociação de fronteiras. Evidenciamos que mídia interativa online complica ainda mais a questão das
fronteiras” (GILPIN, 2011, p. 233).

2.3. CONSUMO COMO VIA DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE

Para compreender a complexidade deste fenômeno social que é o consumo contemporâneo –
e de como ele contribui de forma decisiva para construção de identidade de indivíduos – é necessário
percorrer diversas correntes teóricas de forma interdisciplinar. Esse esforço tem como finalidade
dimensionar a privilegiada posição reflexiva qua a relação comunicação-consumo-identidade ocupa
hoje. Iremos analisar também como um olhar sobre essa interface é de destacada importância para a
análise dos processos de formação de nossas subjetividades e avaliação critica de nossos modos de
organização sociocultural.
As práticas do consumo que, no século XIX, começaram a protagonizar de forma mais incisiva
a construção de identidades, também eram evidenciadas nesse momento como uma representação
estética da vida urbana (SIMMEL, 1995). O consumo não era individual e subjetivo, mas coletivo e
social. Percebia-se um sujeito que era (e ainda é) regulado por uma identidade socialmente estabelecida
e economicamente regulada (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Quando Baccega (2012, p. 251) nos
diz que o “consumidor não é aquele que consome apenas porque a propaganda manda consumir [...]
consumo não é apenas consumismo, ele é indispensável à existência de qualquer sociedade”, vemos que a
autora já marca seu olhar para essa questão.
Na imagem a seguir (Figura 3) nota-se a tangibilização da fala de Baccega (2008). O conde
Chiquinho Scarpa, reconhecido como um personagem icônico da alta sociedade paulistana e que
preconiza de forma exacerbada o consumo de itens de luxo e de ostentação, esteve presente das
depedências da ESPM por conta de um evento. Um dos alunos do grupo observado fez questão tirar um
fotografia ao lado de Chiquinho e devidamente publicá-la no mural de seu Facebook. Assim, criou algum
tipo de proximidade ou mesmo intimidade com uma figura pública, o que faria com que parte da
reputação desta figura célebre pudesse ser associada ao aluno, contribuindo para elevar-lhe o status (ou
capital social) junto à sua rede de contatos.
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Figura 3: Presença de Chiquinho Scarpa na ESPM. Fonte: Página observada no Facebook

Diversos pensadores contemporâneos que estudam o consumo, em grande parte, associam
esse fenômeno com a construção da identidade do sujeito. A fala de Everardo Rocha é muito
esclarecedora nesse sentido:
O consumo possui uma óbvia presenca tanto ideológica quanto prática no mundo em
que vivemos, pois é um fato social que atravessa a cena contemporânea de forma
inapelável. Ele é algo central na vida cotidiana, ocupando, constantemente (mais
mesmo do que gostaríamos), nosso imaginário. O consumo assume lugar primordial
como estruturador dos valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem
identidades e definem mapas culturais. (ROCHA, 2005, p. 124).

Ao analisar esse fenômeno do consumo como prática cultural central no contemporâneo,
nota-se que diversos indivíduos entendem o consumo não apenas como a apropriação de um novo bem,
mas sim o ingresso num imaginário simbólico e que tornam mais viável seu acesso a bens globalizados,
conforme exalta García Canclini (2008) em sua clássica obra Consumidores e Cidadãos.
O consumo não é uma prática exclusiva da sociedade contemporânea. McCracken (1990)
descreveu o consumer boom como fenômeno já na Inglaterra do século XVI, analisando o seu impacto na
corte elizabethiana. O autor chama a atenção para uma mudança de padrão de consumo na nobreza
britânica: saía-se de um modo de viver baseado na “pátina do tempo” para um padrão baseado em
“fashion” – ou seja, da transformação de elementos presentes ao longo dos anos numa determinada
família para a valorização da novidade.
A centralidade do consumo merece estar presente nesta reflexão, pois a caracterização da
sociedade de consumo em que vivemos é fundamental ao estudos de nossa contemporaneidade. Nesta
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dissertação, percebe-se que “é preciso ir além da visão restrita sobre o consumidor apenas alienado,
submetido, sem reação, aos interesses dominantes, totalmente cooptado pelo ‘consumismo’, sem
condições de decisão” (BACCEGA; CASTRO, 2009). Concentra-se o olhar nesse estudo para outras
concepções, em total consonância com a dinâmica da realidade contemporânea. Nesse sentido, Alonso
(2006) traz com precisão seu olhar para essa perspectiva do consumo:
(nós) Nos encontramos com uma mescla realista de manipulação e liberdade de
compras, de impulso e reflexão, de comportamento condicionado e uso social dos
objetos e símbolos da sociedade de consumo. E ao fazer do consumidor não um ser
isolado e desconectado do resto de seus contextos sociais, e sim portador de
percepções, representações e valores que se integram e completam com o resto de
seus âmbitos e esferas de atividade, passamos a perceber o processo de consumo como
um conjunto de comportamentos que recolhem e ampliam, no âmbito privado dos
estilos de vida, as mudanças culturais da sociedade em seu conjunto” (ALONSO, 2006,
p. 99).

Nesse estudo, deve-se pensar o consumo como articulador privilegiado das dinâmicas atuais e,
sobretudo, como “um sistema cultural importantíssimo e um dos fenômenos mais marcantes na vida
social do nosso tempo [...] ele é algo central na vida cotidiana, ocupando, constantemente (mais mesmo
do que gostaríamos), nosso imaginário” (ROCHA, 2009, p. 124). A partir da foto a seguir (Figura 4), vêse claramente a intenção de uma estudante em se ingressar em um imaginário de consumo simbólico,
como por exemplo, com um fotografia da mesa de refeição do restaurante Outback, localizado no
Shopping Vila Olímpia, região nobre da cidade de São Paulo. Notadamente, a jovem estudante faz
questão de deixar à mostra onde está indo, com quem está indo e deixa visível o nome do local12.

12

Nesse caso, o nome do restaurante Outback está estampado um suporte para copos e faz parte de uma campanha
promocional da marca de refrigerante Coca-Cola Zero.
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Figura 4: Mesa de refeição do restaurante Outback. Fonte: Página observada no Facebook da aluna

Para Rocha (2008), deve-se definir o consumo como uma questão de cultura, algo complexo e,
no esforço para construir sua teoria, é preciso refazer essa indagação fundamental: por que um
fenômeno de imensa visibilidade, atuação e constância na vida social do nosso tempo recentemente tem
sido objeto de uma reflexão mais ampla? O consumo implica transmissão de mensagens intencionais
(ou não) que podem ser lidas socialmente. Os bens que possuímos ou portamos são indicativos de
relações sociais ou, na feliz expressão de Douglas e Isherwood (2004), “constroem muros ou pontes”
entre o um e os outros.
Baccega (2008) também pensa sobre o consumo como um formador de identidade. Segundo a
decana do PPGCOM ESPM-SP, é por meio da comunicação e do consumo que ajustamos, reparamos e
reconfiguramos nossos modos de ser e de estar no mundo. Em suas palavras:
Nos templos de consumo podemos observar também toda a complexidade das
distinções sociais e dos gostos [...] e observar ainda identidades que se vão
transformando, em tempo curto, em cada sujeito consumidor. A identidade passou a ser
móvel, está sempre em movimento. Todos temos várias identidades. Somos branco ou
negro, temos escolaridade maior ou menor, somos pai ou mãe ou filho, enfim,
membros de uma família, orgulhamo-nos ou temos vergonha de nossas origens,
gostamos de samba ou rock, usamos seios grandes, siliconados ou não, atendemos aos
chamamentos das revistas de moda ou não etc. etc. etc. Estamos sempre em mutação.
Ocorre que, entre todas as identidades possíveis em determinada fase, uma delas é a
que preferimos e queremos mostrar. Para isso, fazemos grande esforço: queremos ser
identificados como aquele que tem escolaridade elevada, por exemplo. Ou como mãe
zelosa. Ou queremos que vejam em nós determinado traço do que está sendo
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considerado belo no corpo da mulher. Fazemos grandes esforços para o
reconhecimento “público” dessa identidade escolhida. E essa exposição se garante
sobretudo com as escolhas do que se consome. O consumo serve, portanto, como
alavanca do desfile de identidades cambiáveis do sujeito. A identidade não é mais
permanente, dada pela família, pelo território. O sujeito a reconstrói
permanentemente, sempre levando em consideração o traço de identidade que ele
poderá “vender mais caro”, pois é o que está sendo valorizado naquele momento.
(BACCEGA, 2008, p. 23).

Um ponto que parece perpassar inúmeros autores (CASTELLS, 1999; GIDDENS, 2002,
dentre outros) é que na nossa modernidade tardia houve uma ampliação da percepção do caráter
fragmentado da identidade em um processo histórico marcado por uma série de razões atreladas
principalmente ao modelo econômico-político do neoliberalismo. Conforme argumenta Giddens “a
modernidade [...] rompe o referencial protetor da pequena comunidade e da tradição, substituindo-as
por organizações muito maiores e impessoais” (2002, p. 38). A intenção aqui não é defender que o
fenômeno do consumo seja uma prática do contemporâneo, apenas, mas que ele ganha destaque a partir
deste período, passando a caracterizar nossa era como a era do consumo (ALONSO, 2006).
Com a crescente urbanização, principalmente na Europa no final do século XIX e começo do
XX, surgiam novos lugares destinados ao consumo de mercadorias. A cada dia eram instalados tapumes,
para esconder as obras de remodelação da arquitetura da cidade de Paris, por exemplo, e neles eram
colados cartazes anunciando os mais diversos produtos – desde chocolates, até lenços de seda, desde
tabaco até a inauguração de uma nova peça de teatro. O consumo passava a funcionar como um tipo de
educação, pois era daquela forma que os cidadãos se informavam das coisas, das mercadorias, das
novidades. Nesse sentido, o consumo passa a ter um papel central enquanto processo de comunicação,
cujos significados são construídos na interpretação, juntamente com a figura do “outro”.
Outra perspectiva teórica que corrobora com o olhar que se pretende lançar nesse trabalho é
pensar o consumo um definidor de estilos de vida na contemporaneidade. De acordo com Lívia Barbosa
(2006), consumo é:
(...) um mecanismo social percebido pelas ciências sociais como produtor de sentidos e
de identidades, independentemente da aquisição de um bem; uma estratégia utilizada
no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para definir diversas situações em
termos de direitos, estilos de vida e identidades; e uma categoria central na definição
da sociedade contemporânea. (BARBOSA, 2006, p. 26).

Há ainda outras linhagens teóricas que vêem o consumo com um teor mais problemático. Por
exemplo, o pensador polonês Zigmundt Bauman, que também dedicou boa parte de seu percurso
intelectual no entedimento do consumo e sua íntima relação com a formação de identidade, afirma:
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Aos consumidores lhes move a necessidade de ‘converter-se eles mesmos em
produtos’ – reconstruir-se a si mesmos para ser produtos atrativos. [...] Forçados a
encontrar um nicho no mercado para os valores que possuem ou esperam desenvolver,
devem seguir com atenção as oscilações de oferta e demanda e não perder o pé nas
tendências dos mercados, uma tarefa nada invejável e que em geral é ‘esgotadora’, dada
a conhecida volatilidade desse mercado. (BAUMAN, 2007, p. 151).

A proposta desta dissertação é abordar o consumo como um olhar mais amplo e menos
reducionista. Entende-se o consumo aqui como uma apropriação social, simbólica e sinérgica que se dá
entre pessoas e bens e, sem dúvida, como uma alavanca fundamental na construção de identidade de
sujeitos. Ao pensarmos a construção dos perfis de indivíduos nos sites de redes sociais digitais,
poderíamos afirmar que não há limitações na afiliação dos usuários ao consumo de marcas ou produtos
culturais, por exemplo, que estariam muito além de seu poder aquisitivo (em sites como o Facebook, por
exemplo, qualquer um pode “curtir” uma página de determinada marca). No entanto, sabendo que
outras pessoas poderão visualizar no perfil de um usuário como ele se comporta, o que um indivíduo irá
publicar em seu mural, as fotos que publicar, a forma como se apresenta, dificilmente buscará sustentar
algo que fugiria muito da sua realidade (como participar de comunidades do tipo “eu só uso o produto
de marca a ou b”), buscando manter a coerência expressiva entre o seu perfil e seu eu offline, conforme
exploraremos mais em detalhe adiante. Nesse sentido, buscamos nesse estudo manter uma posição que
fuja da ideia, sem dúvida preconceituosa, de que esses processos são meramente expressões narcísicas.
Pretendemos aqui entender os modos por meio dos quais determinados bens são apropriados
publicamente pelos jovens estudantes nos sites de redes sociais digitais para expressar suas
subjetividades. Além disso, ressaltamos o pressuposto do consumo como prática reflexiva central na
construção de identidades. Entendemos que a própria noção da identidade não pode ser dissociada da
comunicação e do consumo na contemporaneidade, uma vez que definimos quem somos através do
consumo, conforme argumenta Everardo Rocha (2005) quando diz que:
O consumo é o exercício de um sistema de classificação do mundo que nos cerca a partir
de si mesmo e, assim como é próprio dos códigos, pode ser sempre inclusivo. Neste
caso, inclusivo em pelo menos dois sentidos. De um lado, inclusivo de novos produtos
e serviços que a ele se agregam e são por ele articulados aos demais. De outro,
inclusivo de identidades e relações sociais que são elaboradas, em larga medida na
nossa vida cotidiana, com base nele. (ROCHA, 2005, p. 129).

Assim, na tão dinâmica esfera da comunicação e do consumo, os indivíduos podem construir
suas próprias micronarrativas, seus próprios modos de apresentação de si mesmo, em um processo que é
altamente comunicacional, reflexivo e que passa necessariamente pelas escolhas que são feitas
(GIDDENS, 1992).

45

Buscamos fazer neste capítulo um percurso sobre conceitos centrais para se pensar a modos de
apresentação nos sites de redes sociais, segundo três grandes eixos: o consumo como produtor de
identidades, a autoidentidade e a importância do outro na apresentação do eu. Buscamos mostrar como
elas estão entrelaçadas e como são significativas para os estudos dos sites de redes sociais digitais. Iremos
agora para o terceiro capítulo da dissertação, no qual serão discutidos os procedimentos da pesquisa
empírica realizada neste estudo. Para analisar como essa gama de fenômenos sociais ocorre no
ciberespaço, servimo-nos da etnografia aplicada ao contexto da internet, método denominado
netnografia (FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011).
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CAPÍTULO 3 - PESQUISA EMPÍRICA: ESTUDO COMPARATIVO NO FACEBOOK

“... eu fico ligada o dia inteiro e a primeira coisa que faço na cama logo que acordo é olhar meu
Facebook no celular, até mesmo antes de escovar os dentes. Tudo que acontece no meu Facebook, qualquer
notificação que chega ou um comentário em algum post meu, eu paro tudo e olho na hora”
(MS, 20 anos, estudante do curso de Publicidade da ESPM)

O objetivo principal deste trabalho é compreender como se dá a construção de modos de
apresentação de si por determinados estudantes de cursos de graduação em Publicidade da Grande São
Paulo no meio do site de rede social digital Facebook. A intenção é analisar como ocorre, de forma
simbólica e material, a apropriação desse espaço comunicacional virtual. Averiguou-se nesta pesquisa
como é modelado esse processo autorreflexivo (os jovens pesquisados refletem sobre os conteúdos que
irão publicar) e que transita, em grande medida, pela esfera do consumo como parte constituinte de
uma identidade desejada.
Relacionado diretamente ao objetivo principal deste estudo, também efetuou-se o
mapeamento dos diversos campos nos quais os jovens usuários podem se apresentar no Facebook como,
por exemplo: a foto escolhida para o perfil e para a capa, como se dão as estratégias de postagens em seu
mural, dentre outros. Entende-se que são decisões importantes a serem tomadas por um usuário ao
utilzar um site de rede social digital e que fundamentalmente devem estar em consonância com a sua
persona offline. Também será efetuada a análise de como os atores se apropriam deles, pois é por meio
desses indícios identitários recolhidos durante a observação netnográfica e nas entrevistas realizadas
que se buscou elementos para entender as especificidades do modo de apresentação de si online dos
jovens estudantes.
Para responder à nossa questão principal, ou seja, quais são as lógicas de construção dos modos
de apresentação de si adotadas por estudantes de Publicidade na Grande São Paulo, optamos pela
constituição de grupos mais homogêneos dentro de cada instituição de ensino selecionada.
Primeiramente escolheu-se a ESPM por ser o lugar de fala do autor desse trabalho investigativo. Isso
trouxe contribuições para a execução da pesquisa. A seleção dos informantes pode ser feita de forma
conveniente geograficamente falando, o contato pessoal e próximo facilitou o agendamento de
entrevistas com os alunos pesquisados.
Optou-se por escolher outra escola, também da Grande São Paulo, mas que tivesse um perfil
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de alunos distinto, de modo a tornar possível entender se há diferenças (e se houver, quais são) entre os
alunos de classes sociais mais favorecidas e um centro universitário composto por alunos menos
privilegiados sob o prisma socioeconômico (conforme iremos descrever mais detalhadamente adiante).
Inicialmente escolheu-se a UNG (Universidade de Guarulhos) em virtude de um contato próximo com
um professor da casa.
Primeiramente, efetuamos uma pesquisa inicial exploratória junto a esses dois centros
universitários. Em março de 2013, foi feita uma pesquisa preliminar tendo como objeto a produção no
Facebook de cinco estudantes do curso de Publicidade de Propaganda de cada uma das instituições de
ensino em questão na ocasião: a ESPM e a UNG. Tratou-se, mais precisamente, de uma observação não
participante de toda a produção de conteúdo efetuada por esses usuários na rede, além de um
levantamento de elementos imagéticos e textuais selecionados para comporem os perfis identitários
desses jovens online. A intenção foi criar uma familiaridade com o modus operandi da produção de
conteúdos ali presentes. Com isso, pretendia-se observar a lógica, o tom e a frequência das publicações
efetuados pelos alunos. Não há uma razão específica para que se tenha selecionado na pesquisa alunos
do curso de graduação em Publicidade e Propaganda e não de qualquer outra área do conhecimento.
Porém, no caso da ESPM, o curso em questão é o mais tradicional oferecido pela instituição, sendo um
dos pioneiros no Brasil e se enquadrando no campo da comunicação.
A observação não-participante é um método onde o observador não interage de forma
explícita com o objeto de estudo no momento em que a realiza. Os alunos da ESPM foram abordados
pessoalmente e ouviram a explicação de que se a referida pesquisa era para um trabalho de mestrado que
tinha o Facebook como objeto de estudo. Foi explicada a necessidade de adicioná-los ao perfil do
pesquisador no Facebook para simples observação de suas postagens. Os cinco alunos que trabalhavam
na Agência Junior13 da ESPM) foram selecionados de forma aleatória. Na UNG, também cinco outros
alunos (selecionados aleatoriamente) foram convidados. Em ambos os locais, todos os jovens
estudantes abordados concordaram em participar voluntariamente na condição de observados. Foi
reforçado que os seus nomes e identidades seriam preservados, tratados com total sigilo e com o rigor
ético de uma pesquisa desse nível acadêmico. Nessa mirada inicial, decidiu-se por não obter assinatura
em termos de consentimento desses alunos, por se tratar de um estudo ainda muito preliminar e inicial.
13

A Agência Junior é um espaço que simula o ambiente de um agência de publicidade onde alunos de graduação atuam em
projetos reais de clientes no sentido de colocar em prática os seus aprendizados. Trata-se de uma prática habitual em faculdades
brasileiras que possuem cursos de Comunicação Social.
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Com o andamento da pesquisa, obteve-se uma autorização formal por parte dos alunos (ver Apêndice
II).
O procedimento inicial dessa pesquisa preliminar foi a criação de um perfil no Facebook com
um pseudônimo de “José Arenas”, que possuía uma foto de rosto genérica de perfil. Diz-se que uma foto
é genérica quando não se pode identificar claramente de quem se trata. O perfil “José Arenas” adicionou
e foi aceito por todos jovens pesquisados. Ele não produzia nenhum tipo de conteúdo, não curtia e nem
mesmo comentava nada. Todos esses procedimentos tiveram o intuito de se minimizar a presença do
pesquisador naquele ambiente. Tal técnica possui reduz substancialmente a interferência do observador
no observado e permite o uso de instrumentos de registro sem influenciar o grupo-alvo (CARMO e
FERREIRA, 1998, p. 106).
Havia também a suposição de que, em pouco tempo, os alunos observados não se dariam mais
conta da presença do pesquisador de campo. Acreditava-se que nos ambientes virtuais, onde não há a
presença do corpo físico, os alunos pesquisados iriam selecionar os conteúdos que queriam deixar à
mostra (BAYM, 2010) com um mínimo de intimidação causada pela presença do observador,
identificado inicialmente como um “simples aluno de mestrado”14.
Esse olhar preliminar nos trouxe insumos que ratificaram a importância do objeto de estudo,
pois haviam nuances e idiossincrarias peculiares nos diversas formas de apropriação do Facebook pelos
alunos. Os resultados e conclusões desta observação preliminar de caráter exploratório reforçaram a
hipótese inicial que sustenta esse estudo. Ou seja, os modos de apresentação de si no Facebook variam
de forma significativa de um grupo para o outro, levando a crer que o nível socioeconômico desempenha
um papel importante na construção de identidades em sites de redes sociais digitais.
A análise dos dados apresentados mostrou que, apesar de serem jovens com faixas etárias
similares e de cursarem o mesmo período de curso universitário (terceiro e quarto semestre de
graduação em Publicidade e Propaganda), há discrepâncias entre os perfis identitários dois grupos de
alunos, principalmente no que tange à forma como eles se apresentam em ambientes digitais com o
Facebook. No entanto, tanto para os alunos da ESPM como para os estudantes da UNG, ocorreu a
vinculação dos bens culturais e midiáticos às suas identidades. Esse processo corrobora o entendimento
das práticas cotidianas de construção identitária. Esta construção se dá, sobretudo, a partir do caráter
simbólico associado às marcas e aos produtos.
14

Esse foi o termo utilizado no momento inicial de abordagem e identificação juntos aos jovens estudantes de ambas as escolas.
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No caso dos alunos da UNG, verificou-se a valorização muito evidente do pertencimento de
cada um desses jovens a uma coletividade. Entende-se, nesse caso, que duas funções primordiais que
estão entrelaçadas: sociabilização e identificação. A primeira diz respeito ao pertencimento e à
interação. Desse modo, fazer parte de performances coletivas é “não ficar de fora”, é interagir com os
pares reforçando laços sociais. Tanto na performance do Harlem Shake15, como no coro de alunos
cantando uma música de homenagem ao Chorão16 (e hospedado no YouTube), a presença de uma
pluralidade de interagentes dá potência à performance. Ao mesmo tempo, afirma-se a constituição de
uma identidade única a partir da soma de “características interessantes (e vistas como positivas) a um
determinado ator, somando traços a sua narrativa identitária no Facebook” (RECUERO, 2012).
Já no caso de alunos da ESPM, há traços que foram buscados em produtos culturais
específicos, caso de um destacado de seriados televisivos norte-americanos, além de fotos de obras de
arte e de retratos fotográficos efetuados no exterior. Curiosamente, o uso do Instagram e de aplicativos
de geolocalização como o Foursquare só ocorreu no grupo da ESPM e não entre os alunos da UNG.
Entendeu-se que, ao menos para os nossos observados da ESPM, a marcas de sociabilidade não são
evidenciadas pela publicação de imagens de performances coletivas (como foi evidenciado no outro
grupo). Os registros revelam mais fortemente a cuidadosa construção de perfis identitários individuais,
talvez como forma de se tornar atraente para os pares. Atrelar-se de modo tão visível a produtos
culturais mais elitizados no Facebook é uma clara estratégia de construção identitária comum aos
alunos deste grupo observados.
O objetivo desta pesquisa exploratória foi reunir elementos que nos permitissem começar a
compreender e discutir como se dão certas lógicas de apropriação de sites de redes sociais digitais para
construção de identidades, particularmente no Facebook. Apesar de ser uma pesquisa ainda preliminar,
nesta mirada inicial foi possível constatar que a construção de narrativas (textuais e imagéticas) revelouse como um processo autorreflexivo através do qual os jovens optaram por ressaltar determinados

15

Harlem Shake é um hit da Internet ou um meme que obteve enorme repercussão em fevereiro de 2013. Nesse vídeo de
apenas 36 segundos, quatro amigos aparecem dançando uma determinada música e trajando fantasias. Este viral foi
reproduzido com elementos diferentes por centenas de uploaders tendo sido visualizado por milhões de pessoas em muito
pouco tempo. Um grupo de alunos da UNG reproduziu uma dança ao estilo Harlem Shake na quadra da universidade, tendo
tendo o vídeo desta performance sido postado a página do FB de alguns alunos selecionados para o nosso estudo.
16

Chorão era o nome artístico do vocalista da banda santista Charlie Brown Jr, que em 6 de março de 2013 foi encontrado
morto em seu apartamento em São Paulo/SP, vítima de uma overdose de cocaína.
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aspectos – nem sempre, mas em sua maioria vistos como positivos – de suas identidades. No caso do
grupo da UNG, as características ressaltadas foram o espírito trabalhador, sensibilidade para a música, o
gosto pela literatura, dentre outros que compõem os perfis identitários observados. No grupo da ESPM,
o processo de construção identitária parece necessariamente mais alinhado com elementos que
denotam características como irreverência e criatividade.
Com o decorrer da pesquisa e devido a um motivo não declarado, os alunos da instituição
UNG não foram mais receptivos aos novos contatos para andamento da investigação e realização de
entrevistas pessoais. Inúmeros convites foram efetuados por email/telefone/chat mas todos sem êxito.
Para contornar o problema, foi necessário buscar outra instituição com o mesmo perfil
sociodemográfico para dar sequência. Chegou-se a novos cinco nomes de alunos, dessa vez na
UNINOVE. Nosso foco nessas duas escolas deveu-se a uma aproximação geográfica da pesquisador com
tais instituições, facilitando em grande medida a obtenção de informantes para a pesquisa.
Os diversos espaços comunicacionais digitais possuem determinadas especificidades em
relação a lugares offline. No que diz respeito à questão de pesquisa nesse estudo, pretendeu-se pensar
como se dá a construção de identidade dos jovens estudantes em um lugar onde eles não podem contar
com seus corpos para tal, onde se dá um processo de se tornar presente acionando determinados
materiais (como fotografias, imagens, bens, músicas e vídeos). Também vale destacar que os diversos
lugares digitais permitem essa autoapresentação de usuários. Entende-se que os sites de redes sociais
digitais, devido exatamente ao seu objetivo principal de conectar os usuários, seu ambiente não
anônimo17 e sua estrutura, sejam o principal tipo de lugar na internet que permita a eles uma
autoapresentação mais completa de si, uma vez que, diferentemente de blogs e outros tipos de sites
pessoais, neles é possível – e desejável – a construção de uma persona real e a publicização da sua rede de
contatos através de materiais diversos como textos, imagens, vídeos, links, dentre outros, além de modos
de interação distintos como troca de mensagens públicas ou privadas, participação em comunidades
virtuais, etc. (POLIVANOV, 2012).
Cabe ainda ressaltar que se concentrou a atenção aqui para a necessidade de trazer para o
debate acadêmico a diversidade com que se dão as estratégias de produção de conteúdo feitas por jovens
estudantes no contexto das redes sociais digitais da comunicação, do consumo e da sociabilidade. Bem

17

No Facebook, não há a possibilidade de se criar um perfil anônimo, pois é preciso inserir minimamente informações básicas
que comprovem a identidade do usuário, como nome e foto do perfil.
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como, verificar que essas estratégias fundamentam a construção de suas identidades. A intenção aqui
não se limitou somente em mostrar a relevância dos estudos da comunicação e do consumo para a
compreensão das dinâmicas socioculturais pós-modernas, mas também contribuir para o debate sobre
as implicações na formação de identidades e na sociabilidade contemporânea. A análise e conclusões a
que se chegou serão apresentadas na seção 3.3 e nas considerações finais dessa dissertação.

3.1. PESQUISA EMPÍRICA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Investigou-se nesta pesquisa como se dão essas estratégias de modos de apresentação de si, as
quais passam em grande medida pela esfera do consumo como parte constituinte de uma identidade
desejada. A influência das linguagens do consumo pode ser percebida, por exemplo, quando muitos
optam por “curtir” as páginas de determinadas empresas e marcas, afiliando-se simbolicamente a elas,
mesmo que efetivamente não adquiram seus produtos ou serviços.
Uma aluna da UNINOVE deixou claro em sua fala que não consome produtos da marca
MAC18 ao dizer que “eu não uso mas eu curto a MAC no Facebook”, fazendo questão de deixar isso à
mostra no Facebook (Figura 5).

18

MAC é uma marca canadense de maquiagens. Sua imagem é atrelada à estrelas do cinema e televisão. É também citada por
maquiadores profissionais pela qualidade de seus produtos.
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Figura 5: Produtos da marca MAC. Fonte: Página observada no Facebook da aluna UNINOVE

A presença dessa influência das práticas de consumo nos modos de apresentação de si nas redes
sociais digitais pode ser observado quando compartilham informações sobre os produtos culturais que
estão consumindo. Um dos informantes da ESPM escolheu a imagem da capa do disco Dark Side of the
Moon (Figura 6) da banda Pink Floyd19 para ilustrar a capa de seu Facebook, pois deseja que outros
usuários fiquem sabendo que ele é fã da banda. O informante foi enfático ao dizer que “eu curto o Pink
Floyd, é minha banda favorita, [...] quero que as pessoas vejam e pensem: esse cara é fã do Pink Floyd!”.
Na fala desse aluno, há uma visível associação da escolha de um produto cultural (no caso, um álbum
musical) à forma como ele deseja ser visto, reconhecido e notado por demais usuários do Facebook. Por
meio do consumo e no consumo, é que se obtém pistas para uma leitura de uma lógica cultural como via
de acesso ao imaginário contemporâneo (ROCHA, 2005). No caso, denotado por uma banda que não
enfatizava elementos clichês comuns, mas itens de vanguarda musical, artística e cultural.

19

Pink Floyd foi uma banda de rock inglesa formada em Cambridge em 1965, que atingiu sucesso internacional com um estilo
de música que ficou conhecida como rock progressivo. Seu trabalho foi marcado pelo uso de letras densas, experimentações
musicais, capas de álbuns inovadoras e shows elaborados. O Pink Floyd é até hoje considerado um grupos de rock mais
influentes e comercialmente bem-sucedidos da história, tendo vendido mais de 250 milhões de álbuns ao redor do mundo.
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Figura 6: Capa do álbum Dark Side of The Moon. Fonte: Foto da capa observada no Facebook do aluno ESPM

No sentido de responder à nossa questão principal sobre como são desenvolvidos os modos de
apresentacao de si em sites de redes sociais digitais, pode-se fazer diferentes recortes quanto aos
participantes da pesquisa. Defendemos nesse estudo, em alinhamento com Fragoso, Recuero e Amaral
(2011) que os lugares digitais são tão reais quanto os offline no que tange aos sentimentos, ações e
dinâmicas de interação social entre os atores sociais. Nas redes sociais digitais, é possível encontrar os
mais variados agrupamentos sociais, come seus movimentos de conflito, negociações e cooperação.
As estratégias adotadas pelos alunos (de ambas as instituições) quando se apropriam do
Facebook são diversas, no entanto o consumo é elemento presente em grande maiorias das publicações.
Como se pode ver nas imagens a seguir, onde as marcas dos produtos estão em evidência nas fotografias
publicadas no site de rede social digital. Na imagem a seguir (Figura 7), vê-se a aluna da UNINOVE
posando no interior de um veículo da marca Ferrari, reconhecido no senso comum como ícone de marca
de luxo, em um evento automotivo no Parque de Exposições do Anhembi. Já na imagem sequente
(Figura 8), há uma foto produzida pela aluna da ESPM na cidade de Paris (França), onde não houve
apenas a intenção de um simples registro fotográfico da cena, mas uma afinada produção feita com a
disposição elaborada dos produtos, iguarias, rótulos à mostra e a busca por um ângulo privilegiado.
Nota-se um certo destaque para produtos de marca própria do supermercado Carrefour (há embalagens
de dois patês na foto), sendo que no Brasil, o consumo de produtos de marca própria das grande redes
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varejistas tem uma penetração pouco expressiva e com uma orientação mais voltada ao consumo de
classes emergentes. Mesmo tendo na foto produtos de marca própria do supermercado Carrefour, a
intenção foi enfatizar que o piquenique se deu na icônica Paris, a cidade luz.

Figura 7: Automóvel Ferrari na feira Auto Motor Show. Fonte: Foto da capa observada no Facebook

Figura 8: Um piquenique nas imediações da Torre Eiffel em Paris. Fonte: Foto observada no Facebook

Dentro do universo do consumo, as marcas surgem como o elo de ligação entre as
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organizações e as pessoas (PEREZ, 2004), onde se pode evidenciar elementos de diferenciação social,
símbolo do sucesso econômico, do êxito e do status elevado. Em sociedades díspares, com grande
concentração de renda nas mãos de poucos – caso nítido do Brasil, por exemplo – as marcas são vistas
como o símbolo do sucesso, tão almejado, mas conquistado por poucos. Já em países europeus, ou em
sociedades econômica e socialmente mais desenvolvidas, a marca dilui-se como símbolo de
diferenciação social, mas ganha força como ícone de autenticidade e de afirmação de valores tradicionais
(PEREZ, 2010).
Em ambas as fotos, “o consumo revela-se como palavra da sociedade contemporânea sobre si
mesmo [...] é a maneira como nossa sociedade se fala” (BAUDRILLARD, 2007, p. 208). No imaginário
do consumo desses jovens, conceitos de marca são ressignificadas, de modo a transformar a
compreensão das práticas cotidianas. Muito mais do que meros símbolos que representam organizações,
nesses espaços digitiais, nota-se uma estratégia onde as marcas são cooptadas pelos jovens de ambas as
Instituições de Ensino Superior (IES)20 como forma de expressão identitária de si mesmos. Eles usam as
marcas e suas respectivas representações imagéticas aspiracionais para modelar a forma como querem
ser percebidos e decodificados por demais usuários (seus “amigos” do Facebook).
No sentido de se utilizar um modelo teórico que nos auxilie no entendimento da análise
netnográfica, servimos-nos de pistas encaminhadas pela teoria ator-rede (TAR), especialmente
conforme trabalho de Bruno Latour (2007). A quantidade dos rastros digitais hoje presentes na
internet apresentam ao campo da comunicação, segundo este autor, a possibilidade de renovar tanto
suas metodologias quanto suas abordagens teórico-conceituais. Tais ciências jamais estiveram diante de
uma riqueza tão grande de dados: rastros subjetivos, comportamentais, linguísticos, bem como
interações, associações e conflitos de diversas escalas tornam-se significativamente mais fáceis de serem
descritos e retraçados, conforme nos aponta Fernanda Bruno (2012). A autora ensina também que “um
rastro digital é o vestígio de uma ação efetuada por um indivíduo qualquer no ciberespaço”. De alguma
forma, esse estudo perpassa por análises que se interessam por perspectivas de rastreabilidade digital,
por ser uma das pistas que se pretende utilizar para entender como se dão essas lógicas de construção de
identidades dos jovens estudantes.
O princípio inicial da TAR nos remete à heterogeneidade dos modos de existência que
compõem o social. A TAR reivindica um social de composição híbrida, entendido como coletivo
20

Nesse estudo, utilizam-se as iniciais “IES” para designar “instituição de ensino superior”.

56

sociotécnico de entidades humanas e não humanas. Latour (2007) traz à tona a ideia de que a ação
jamais é individual ou local. Nunca agimos sós e quando agimos, outros passam à ação e, se agimos, é
porque fomos acionados por outros. Nesse sentido, O referido autor retoma uma das intuições
fundadoras das ciências humanas e sociais na Modernidade: a de que não somos senhores de nossa
própria ação – seja porque nunca agimos sós (outros agem em nós), seja porque nunca somos
conscientes de nossas ações, seja ainda porque nossas ações nos ultrapassam e produzem efeitos
inesperados, que nos escapam. Uma das tarefas de descrição de como as redes e coletivos sociotécnicos
se constituem consiste em retraçar os rastros das ações, traduções, associações inscritos em documentos,
arquivos, notas e registros de toda ordem (BRUNO, 2012). Já Primo (2013) nos relembra que Latour
critica o que chama de Sociologia do Social ou Sociologia Tradicional, ao enfatiza que o social só ocorre
quando acontecem as associações, tanto entre humanos, como entre todos os atores que fazem
diferença. No nosso objeto de estudo, o Facebook (aqui considerado como um ator não humano) é o
palco em que se dão todas as associações e interações entre esses jovens estudantes.

3.2. A (N)ETNOGRAFIA

Inicia-se essa seção partindo da afirmação de Fragoso, Recuero e Amaral, quando dizem que “a
internet é um universo de investigação particularmente difícil de recortar, em função de sua escala (seus
componentes contam-se aos milhões e bilhões), heterogeneidade (grande variação entre as unidades e
entre os contextos) e dinamismo (todos os elementos são permanentemente passíveis de alteração e a
configuração do conjunto se modifica a cada momento)” (2011, p. 55).
A etnografia é o método de pesquisa empírica selecionado para esse estudo. Trata-se de um
termo complexo, que pode adquirir acepções diversas dependendo de como é apropriado por
determinada área de estudo. Deve-se destacar que a etnografia pode ser entendida tanto como método
quanto como “produto resultante de uma pesquisa (relatório, narrativa)” (FRAGOSO, RECUERO E
AMARAL, 2011, p. 168). Como afirma Evans, o termo etnografia pode ser livremente aplicado a
qualquer projeto de pesquisa qualitativa no qual o objetivo seja prover uma descrição detalhada e
profunda da vida e práticas cotidianas. Em termos mais exatos, a etnografia pode ser definida tanto
como um processo e método de pesquisa qualitativa como um produto (o resultado desse processo é
uma etnografia) cujo objetivo é interpretação cultural. Evans afirma que etnografia é “a representação
escrita da cultura” (EVANS, 2010, p. 11).
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Segundo a Teoria Interpretativa da Cultura defendida por Geertz (1978), a etnografia é
menos um conjunto de técnicas e procedimentos e mais efetivamente uma “descrição densa” de
determinada cultura. Segundo a opinião dos livros-textos, praticar a etnografia é estabelecer relações,
selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário. Seu
objetivo principal é a criação dessas descrições densas de práticas sociais de indivíduos ou redes de
indivíduos, com o propósito de entender diferentes aspectos de diversas culturas. Dessa forma,
conforme explica Barros, a etnografia é um método que enfatiza a dimensão simbólica e os significados
socioculturais dos comportamentos sociais, podendo ser considerada na verdade uma compreensão de
sociedades a partir de uma descrição densa de valores, práticas e culturas (BARROS, 2011).
A internet é “normalmente compreendida enquanto um espaço distinto do offline” e os
estudos que seguem essa perspectiva costumam enfocar “o contexto cultural dos fenômenos que
ocorrem nas comunidades e/ou mundos virtuais” (FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011, p. 41). A
segunda perspectiva – da internet vista como um artefato cultural, conceito que Hine apropria de
Woolgar (1996) – a vê como “um produto da cultura: uma tecnologia que foi produzida por pessoas
particulares com objetivos e prioridades situadas contextualmente” (HINE, 2000, p. 9). Essa ótica
“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 (…) pela integração dos âmbitos online e offline” (FRAGOSO,
RECUERO E AMARAL, 2011, p. 42). Assim, coloca-se a ênfase nos diversos usos e apropriações que os
atores sociais fazem da internet, entendendo-a como um artefato com significados culturais diversos.
Como apontam Fragoso, Recuero e Amaral (2011), uma série de termos (como netnografia,
etnografia virtual, webnografia e ciberantropologia) foram criados, a partir principalmente dos anos
1990, para tentar dar conta de uma “adaptação” do método etnográfico para a cena digital. Na
bibliografia, ora são tomados como sinônimos, ora como termos específicos defendidos por alguns
pesquisadores por razões que iremos abordar na sequência (POLIVANOV, 2012). As autoras resumem
de modo bastante elucidativo as principais terminologias referentes à etnografia nos meios digitais: a)
Netnografia: neologismo criado no final dos anos 90 (net + etnografia) para demarcar as adaptações do
método etnográfico em relação tanto à coleta e análise de dados, quanto à ética de pesquisa.
Relacionado aos estudos de comunicação com abordagens referentes ao consumo, marketing e aos
estudos das comunidades de fãs (...). b) Etnografia digital: Explorar e expandir as possibilidades da
etnografia virtual através do constante uso das redes digitais, postando o material coletado. Outro
objetivo é a criação de narrativas audiovisuais colaborativas em uma linguagem que sirva como material
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de estudo mas atinja também um público extra-acadêmico.
Alguns autores o utilizam o termo “webnografia” relacionado à pesquisa aplicada de marketing
na internet, relacionado à questão das métricas e audiências dos sites, principalmente em ambientes de
discussão (...) Assim como netnografia, webnografia também é utilizada tanto para pesquisas
acadêmicas quanto mercadológicas. c) Ciberantropologia: (...) Baseia-se nos conceitos da antropologia
ciborgue de Donna Haraway para examinar a reconstrução tecnológica do homem e preparar o
etnógrafo para lidar com uma categoria mais ampla de “ser humano” em suas reconfigurações.
(FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011, p. 198-201).
Vale enfatizar ainda uma característica dos ambientes mediados por computador que é seu
constante processo de transformação e reconfiguração. Por conta da rapidez com que se atualizam os
dados nos ambientes digitais e à própria dinâmica da web 2.0, lugares diversos como sites de redes
sociais digitais, fóruns, blogs, games etc. estão sempre sendo modificados (pelos usuários e pelos
criadores das plataformas), o que não raras vezes pode dificultar o trabalho do pesquisador, que deve
guardar sempre que possível os rastros digitais (BRUNO, 2012) das interações entres os atores e os
sistemas.
Dentre os métodos já utilizados em estudos qualitativos cujos objetos são os sites de redes
sociais digitais, Fragoso, Recuero e Amaral mapearam os seguintes: “ARS (Análise de Redes Sociais),
Etnografia, ARS + Etnografia, Grupo Focal Online, Entrevista em profundidade e Análise da
Conversação” (2011, p. 50). Tendo em mente ainda que “questões complexas e universos heterogêneos
e dinâmicos, como a internet, frequentemente requerem observações em diferentes escalas de análise,
bem como desenhos metodológicos que combinam diferentes estratégias de amostragem” (FRAGOSO,
RECUERO E AMARAL, 2011, p. 69). Optamos por realizar nosso estudo com foco metodológico
principal na etnografia – conforme discutido acima – mas complementando a análise com a aplicação de
um questionário (ver Apêndice 1) com perguntas abertas realizadas a dez informantes que possuem
perfil no Facebook. A intenção foi perceber determinadas tendências nas dinâmicas dos modos de
apresentação de si dos participantes da pesquisa nesse lugar.
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3.3. PERFIL DAS INSTITUIÇÕES E SEUS ALUNOS

Antes de se entender de forma mais analítica os relatos dos jovens estudantes, se faz necessário
aqui uma breve descrição de cada das instituição de ensino superior pesquisada, com o intuito de
contextualizá-las dentro da cena universitária paulistana e do contexto mais geral, nacional.
A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) é uma tradicional instituição de
ensino superior localizada no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. A escola nasceu da percepção de
Pietro Maria Bardi, então diretor do MASP (Museu de Arte Moderna de São Paulo), para o qual a
propaganda estava muito associada às artes plásticas. Por sua inicativa, fez com que a instituição – então
Escola de Propaganda de São Paulo – ficasse instalada no Masp até 1955. Em 1971, a já então ESPM, foi
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como uma instituição de ensino superior. Em 2013, o
curso de Publicidade e Propaganda da ESPM possuía um valor de mensalidade acima de R$ 2.500, o que
nos mostra uma intenção da instituição em atuar junto às camadas economicamente mais privilegiadas
da sociedade. Uma parcela significativa dos principais publicitários e profissionais de grandes agências
do Brasil hoje possuem a ESPM em seus currículos.
Em entrevista realizada com o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda ESPM,
procurou-se entender a visão docente sobre os alunos e sobre como eles se apropriam desses espaços
comunicacionais virtuais como o Facebook. Para ele, o perfil clássico de um aluno ESPM “é o jovem
comum, que passa por transição, tem ansiedades e angústias e passa por descobertas”. Quando
questionado se o estudante ESPM pode ser considerado um aluno de elite, o coordenador disse que
“essa afirmação é preconceituosa, pois ela faz referência a uma associação ter dinheiro signifique ser de
elite [...] muitos alunos que estão aqui dentro usam bolsa [...] os pais de nossos alunos investem neles e
eles têm mais poder aquisitivo”. Quando perguntado sobre a relação dos jovens estudantes com a
tecnologia, o docente relata que eles a utilizam bastante em sala de aula, por exemplo, onde se oferece
um dado qualquer e rapidamente buscam no Google, pois “têm o perfil explorador, são heavy users”. O
relato do coordenador do curso de Publicidade da ESPM não deixa evidente que são alunos
socioeconomicamente privilegiados, mas reforça questão de que eles têm índice elevados de tempo de
conexão diária.
A UNINOVE (Universidade Nove de Julho) foi fundada há mais de 50 anos, no bairro da Vila
Maria na cidade de São Paulo, pelo casal de professores José e Lydia Storópoli. Atualmente,
administrada pelo filho do fundador, a UNINOVE transformou-se em um enorme complexo
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educacional composto por quatro campi (nos bairros da Vila Maria, Bara Funda, Vergueiro e Santo
Amaro) com mais de mais de cem mil alunos. No curso de Publicidade e Propaganda pratica-se um valor
de mensalidade por volta de R$ 450, bem inferior ao praticado na ESPM, o que nos evidencia uma
intenção da instituição em atuar junto às camadas economicamente menos privilegiadas.
Houve a tentativa de contato com o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da
UNINOVE para uma entrevista pessoal, mas após inúmeras tentativas por telefone e por email, não
houve retorno exitoso.
Visando os critérios de confidencialidade que regem a ética das pesquisas empíricas deste tipo,
não se identificou os nomes e fotos dos rostos dos alunos entrevistados em ambas as instituições, no
sentido de preservar sua privacidade conforme foi acordado previamente. Para identificá-los, utilizam-se
as a iniciais apenas.
Os cinco alunos da ESPM são: MS, do sexo feminino, tem vinte anos e não está empregada. RG
é um rapaz que tem dezenove anos, cursa o terceiro semestre e trabalha na agência junior Arenas. RM é
um rapaz de dezenove, cursa o quarto semestre e trabalha na Arenas. CS é uma moça de vinte e um anos,
cursa o sexto semestre e também atua no Arenas. Por fim, temos JV, rapaz de 21, que está no sexto
semestre e não trabalha no momento. Todos esses cinco alunos estão matriculados no curso de
Publicidade e Propaganda.
Na UNINOVE, apesar de todos os cinco alunos informantes também estarem matriculados no
segundo semestre do curso de Publicidade e Propaganda, percebe-se notadamente uma característica
distinta: apenas um deles estava empregado profissionalmente no período da pesquisa, o que nos leva a
crer que a ESPM oferece ao seu corpo discente uma maior chance de empregabilidade. CT é uma jovem
de dezoito anos. MT também é uma jovem de dezenove anos. Ela não trabalha. LC é um jovem rapaz de
dezenove anos e trabalha em uma rede de farmácias como balconista. GS é um rapaz de vinte e quatro
anos, não está trabalhando mas havia acabado de se desligar de uma loja de moda jovem, onde atuava
como vendedor. Por fim, YF é mulher, tem vinte anos e não tem emprego no momento.

3.4. AS ENTREVISTAS: RESULTADOS E DISCUSSÃO

Depois de um período de observação de caráter netnográfico, optou-se por fazer as entrevistas
individuais (de forma presencial ou virtualmente), tendo em vista que gostaríamos que nossos
informantes estivessem concentrados no processo investigativo e pudessem refletir com mais precisão

61

sobre suas respostas, se comparado a uma questionário enviado por email, o que às vezes, via internet,
não ocorre, devido ao fato de os informantes estarem realizando outras atividades simultaneamente
(POLIVANOV, 2012). No contato pessoal com os pesquisados tínhamos também interesse em reparar
possíveis pequenos gestos não-verbais que pudessem nos informar mais detalhes sobre as respostas
dadas, assim como alteração de tons de voz e expressões faciais de dúvida que pudessem ser dadas para
perguntas mais específicas sobre os detalhes de estratégias individuais de cada informante. Ou seja, por
que deixou à mostra uma foto específica, ou por qual razão curtiu determinada marca. Além disso, no
sentido de responder às nossas questões, optamos por fazer uma pesquisa de cunho qualitativo,
entendendo que ela “visa uma compreensão aprofundada e holística dos fenômenos em estudo e, para
tanto, os contextualiza e reconhece seu caráter dinâmico” (FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011,
p. 67).
Vale destacar também que os informantes se dispuseram a participar das entrevistas, que
duraram em média cerca de vinte minutos cada, em caráter voluntário, com o objetivo de colaborar com
a pesquisa. Todas as entrevistas foram realizadas durante os meses de setembro e outubro de 2013,
tendo cinco delas ocorrido na própria ESPM com os alunos respectivos dessa escola, e as outras cinco
com os alunos da UNINOVE, por meio da plataforma de conversação online Skype (isso devido à
dificuldade de agendamento de conversa presencial com esses alunos). Em ambas as situações, todas as
respostas dadas pelos informantes eram transcritas pelo pesquisador. Evidentemente, em se tratando de
um recorte específico e uma quantidade de alunos escolhida aleatoriamente para um trabalho de cunho
primordialmente qualitativo, não pretendemos generalizar os resultados que encontramos, mas
entendemos que eles eram significativos na medida em que se pode perceber semelhanças e variações
nas lógicas e idiossincracrias dos alunos da ESPM e da UNINOVE.
Na estruturação das entrevistas que se seguiram ao período de observação online, a intenção
principal foi formular perguntas que nos ajudassem a validar e aprofundar as observações efetuadas de
modo a elucidar as lógicas de utilização do Facebook pelo jovens estudantes de Publicidade,
evidenciando como esse site de rede social digital pode ser importante no modo de apresentação de
cada um. Nessas entrevistas semi-estruturadas, utilizou-se um questionário composto por 22 perguntas
(vide Apêndice I), cuja elaboração e objetivos serão detalhados a seguir.
Para começar, pediu-se que o informante respondesse sobre como utilizava o site de rede
social digital. O objetivo de uma questão inicial mais aberta como essa foi deixar o aluno falar livremente
sobre como usa o Facebook. Logo em seguida, perguntou-se qual o objetivo deles ao usarem o Facebook,
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ou seja, novamente se tinha uma intenção de refinar o entedimento do que faz um jovem estudante estar
presente em um espaço comunicacional virtual como esse hoje em dia. Verificou-se quais os conteúdos
que eles publicavam em suas timelines21, sendo que aqui já se tinha como objetivo entender quais as
estratégias pecualiares de apropriação por parte de cada aluno. Buscou-se aqui entender que tipo de
conteúdo eles publicam (se eram mais textos, fotos ou vídeos) e com qual frequência de publicação.
Questionou-se o que achavam da questão de privacidade e exposição deles mesmos no Facebook. A
intenção era iniciar o entendimento sobre como eles se vêem no site em questão. Investigou-se qual o
pensamento deles quando conheciam alguém que não usava Facebook. O objetivo era notar qual o nível
de importância que o aluno dá para o uso de um site de rede social digital nos dias atuais e qual seria o
nível de estranhamento do informante ao imaginar uma hipótese pouco evidenciada como essa entre
jovens da cidade de um grande centro urbano como São Paulo. Perguntou-se qual era o critério de
escolha da foto do perfil e da capa no Facebook, e aqui tocou-se em um dos pontos centrais dessa
investigação, pois acreditamos serem essas duas imagens pontos preponderantes na estratégia de
construção de identidade do usuário em um site de rede social digital. Foi pedido que eles imaginassem
um mundo sem Facebook e descrevessem como seria. A intenção era novamente verificar o nível de
importância que o aluno dá para o uso de uma ferramenta como o Facebook em suas práticas cotidianas.
Na segunda metade da entrevista, questionou-se o que eles menos gostam no Facebook, com o
objetivo de novamente entender as nuances da interação do jovem aluno com esse ambiente online.
Perguntou-se se entendem que o Facebook complementa as amizades deles ou faz com que se criem
novos amigos. Com a análise da resposta dessa questão, poderíamos notar como ele usa o Facebook para
interagir com outros usuários. Verificou-se quais os critérios que faz com curtam determinada fanpage22
no Facebook. Neste elemento, tocou-se numa questão central para confirmarmos ou não da hipótese: as
estratégias de construção identitária em redes sociais digitais passam fortemente pela esfera do consumo
de bens simbólicos, para inscrição em determinados imaginários de como o jovem pretende ser visto
pelos amigos. Foi comentado com eles que algumas pessoas dizem que o Facebook só tem o lado bom da
vida e foi solicitada suas opiniões sobre essa afirmação, pois a intenção era verificar qual o nível de
21

O termo timeline (linha do tempo) refere-se a uma funcionalidade do Facebook e tem como finalidade criar uma linha em
ordem cronológica de todas ações do usuário.
22

A fanpage ou página de fãs é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas ou produtos,
associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que desejem interagir com os
outros usuários.
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interpretação e reflexão sobre essa hipótese. Com isso, conseguimos ter uma visão clara de como o aluno
analisa a apropriação do Facebook por parte de demais usuários. Os alunos foram questionados sobre o
entendimento de que o Facebook ajuda a compor quem eles são ou se o Facebook ajuda a compor como
os outros os enxergam. Novamente outra questão-chave para entender como o jovem estudante de
Publicidade constrói de forma consciente e insconcientemente suas estratégias de identidade na rede.
Por fim, foi perguntado se eles já se arrependeram de algo que foi publicado no Facebook. A intenção era
novamente compreender as lógicas, idiossincrasias e tessituras de apropriação do Facebook pelos
informantes paulistanos.
Na ESPM, quando os entrevistados foram perguntados sobre como utilizam o Facebook,
houve relatos como eles ficam ligados o dia inteiro e a primeira coisa que fazem na cama logo que
acordam é olhar o site pelo celular. Segundo eles, tudo que contece na página pessoal do Facebook,
qualquer notificação que chega ou um comentário em algum post são motivos para deixar outras
atividades e olhar na mesma hora. Na UNINOVE, quando os jovens alunos do curso de Publicidade
foram perguntados sobre como utilizam o Facebook, viu-se respostas como: “Em casa, uso no
computador. Na rua, uso 3G. Normalmente quando aparece algo na tela, eu paro tudo pra ver”; “uso
mais no celular e fico online dia todo, dou um jeito [risos], é primeira e última coisa que faço no dia:
olhar meu Facebook”; “uso praticamente o dia inteiro, em casa e sempre no laptop”; “eu uso bastante e
normalmente no celular. Tenho uma celular Galaxy Samsung e fico conectada o dia inteiro”.
As falas desses dez estudantes (de ambas as instituições) nos evidenciam que o advento de
tecnologias móveis concede a esses jovens a possibilidade de estar “always on” (TURKLE, 2011). A alta
conectividade é algo notado em ambas escolas. A conexão à internet é bastante presente no cotidiano
desses alunos, conforme foi verificado nas falas de 100% dos jovens estudantes. Conforme nos ensina
Turkle (2011), as pessoas adoram se conectar por meio de seus aparatos tecnológicos. Esse alcance da
conectividade, entre jovens nos dias de hoje, não depende mais de seuas distâncias uns dos outros, mas
da disponibilidade tecnológica desses aparatos comunicacionais. Na maioria das vezes, os jovens das
duas escolas carregam a tecnologia com eles o tempo todo, pelo simples fato de ser mais fácil de se
comunicar.
Na grupo de estudantes da instituição de ensino do bairro da Vila Mariana, quando
questionados sobre quais os objetivos de estarem no Facebook, destaca-se um uso o Facebook mais para
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conversar com outras pessoas pelo fato de “ser mais fácil”. Eles relataram que antes era o msn23, mas
agora usam o Facebook mais que o Whatssup24. Eles estão no Facebook mais para acompanhar, quando
dizem que “é como se fosse uma newsletter de vários assuntos [...] tento curtir muitas páginas de vários
assuntos, pra ver vários lados do mesmo tema”.
Na análise das respostas dos alunos ESPM, evidencia-se como o Facebook está imbricado na
vida desses jovens de forma incisiva, como uma ferramenta presente nas mais diversas esferas
interacionais da vida do jovem. Um deles chega a usar o adjetivo “essencial” para qualificar o Facebook, o
que ratifica essa constatação. Pelo corredores da ESPM em especial, é muito evidente se ver a grande
maioria dos alunos andando e digitando em teclados e telas sensíveis ao toque de seus smartphones,
visto que por todas as depedências da faculdade há um sinal de conexão de internet sem fio ultra veloz.
Há pouco tempo, era preciso sentar na frente de uma tela de computador para entrar no espaço virtual.
Mas agora, com um dispositivo móvel, é possível se conectar com o virtual e estar em movimento ao
mesmo tempo. Ainda para Turkle (2011), essa nova possibilidade facilita que usemos avatares para
administrar as tensões da existência cotidiana. Para a autora, usamos as redes sociais de ser “nós
mesmos”, mas nossas performances online assumem vida própria. Nossa vida online desenvolve uma
personalidade distinta, sendo que, às vezes, os indivíduos se enxergam até mesmo como uma “pessoa
melhor” nesses espaços comunicacionais virtuais.
Quando questionou-se junto aos alunos menos privilegiados sobre quais os objetivos deles ao
estarem no Facebook, destacou-se respostas como: “uso o Face25 para mostrar o que estou sentindo, para
postar frases, fazer contatos com quem está longe... família, amigos”; “meu objetivo maior é ficar em
contato com pessoas que estão longe, pra saber as novidades”; “uso o Facebook para me comunicar com
quem tá longe, pra interagir com as pessoas, ver o que acontece no dia a dia”; “minha principal intenção é
entrar em contato com familiares que não estão no Brasil”; “normalmente uso o Facebook para
encontrar pessoas que não vejo há muito tempo”. Diferentemente aos alunos de renda mais alta, nas
cinco respostas acima dos estudantes UNINOVE evidenciamos lógicas afetivas como razão principal de
23

O msn refere-se à ferramenta de conversação online da empresa Microsoft e amplamente difundida antes do surgimento do
Facebook.
24

Já o Whatssup é um aplicativo mobile mais difundido entre as pessoas no mundo hoje para conversação e troca de conteúdos
online.
25

O uso da expressão “Face” (uma abreviação de “Facebook”) torna-se uma prática cada vez mais usual entre jovens
estudantes.
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se estar no Facebook. Todos os alunos relataram expressões como “estar perto”, “saudade” ou então
“encontrar pessoas que estão longe”. Compreender esse laço afetivo entre indivíduos por meio do
Facebook e como isso está atrelado aos modos como são construídas as relações sociais é um importante
passo para entender as práticas identitárias. Dessa forma, o Facebook é apropriado como uma
plataforma primordialmente de sociabilização e comunicação (RECUERO, 2009), onde as conexões
afetivas foram evidenciadas com a principal razão de uso nos relatos do alunos UNINOVE.
Entre os alunos mais privilegiados socioeconomicamente, perguntou-se quais os conteúdos
que cada um deles publica em suas respectivas timelines. Eles relataram que publicam fotos raramente e
apenas quando saem com amigos. Disseram que postam alguns vídeos de música, como por exemplo do
Macklemore26 e geralmente publicam fotos de situações irreverentes pelas quais passaram.
Um relato importante foi feito por um dos alunos, que possui uma banca de música:
Normalmente eu publico pouco no Facebook e no Twitter eu posto mais [...] sou meio
resistente por conta de publicidade [...] Não dou check-in 27 em lugar nenhum e posto
vídeos da minha banda. Coisas pessoais, eu não posto. Às vezes tem assunto que tenho
ânsia de falar, as manifestações28, por exemplo. Eu prefiro deixar minha opinião. Ou
então, coisas da banda. Eu curto a minha banda no Facebook mais pra divulgar ela, nem
tanto pra compor meu perfil. Quem quiser me marcar29 nas fotos, eu deixo. Alguém
sempre me marca.

Nota-se que as estratégias de publicação são diversas mas percebe-se uma predominância dos
alunos ESPM serem capazes de publicar apenas as informações que apresentam uma imagem desejada –
e que isso seja uma forma de publicização da banda de música de um dos alunos. Nas falas desses
estudantes de renda mais elevada, enquanto as pessoas estão supostamente se apresentando, nota-se que
elas estão apresentando “uma versão altamente seletiva de eles próprios” (MENDELSON,
PAPACHARISSI, 2011, p. 252) a fim de que tal iniciativa traga ganhos futuros para eles mesmos. Esse
elemento foi notado de forma mais acentuada junto a tal grupo.
26

Macklemore é um músico e rapper norte-americano, ganhador do Grammy de artista-relevação do ano de 2013.

27

O ato de dar check-in refere-se a uma funcionalidade de aplicativos de geolocalização (como Foursquare e Facebook) onde a
pessoa deixa à mostra para demais usuários em que localização geográfica está. Dentre os pesquisadores brasileiros cujos
trabalhos se voltam para questões colocadas por esses aplicativos, destacam-se André Lemos (UFBA) e Eduardo Pelanda
(PUC-RS).
28

Quando o fala de “manifestações”, ele se refere aos levantes sociais que aconteceram de forma incisiva no Brasil no ano de
2013.
29

No Facebook, há a opção de que as pessoas que aparecem fotos sejam identificadas por meio de tags e, com isso, demais
usuário tomem conhecimento que aquela pessoa está em determinada fotografia.
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Pode-se analisar os relatos sob outra perspectiva teórica. Recuero (2012) afirma a
constituição de uma identidade única é feita a partir da soma de características interessantes (e vistas
como positivas) a um determinado ator e que compõem a narrativa identitária no Facebook, conforme
evidenciamos na fala “geralmente eu publico fotos de situações irreverentes que passei, pois eu gosto de
postar humor”. O aluno se utiliza de uma estratégia discursiva calcada no humor como forma de
promover sua presença online.
No grupo de alunos menos privilegiados, socioeconomicamente falando, foi relatado que eles
publicam conteúdos com as seguintes estratégias:
Gosto de postar mais fotos do que estou fazendo, os lugares que acho legal pra minhas
amigas ficarem sabendo [...] gosto de frases que fazem bem pro auto-estima ou frases
que dizem sobre minha personalidade. Gosto de postar vídeo de skate pois eu ando,
posto coisas pros meus amigos. Eu gosto de dar bom dia pras pessoas. O pessoal me acha
muito besta, muito palhaço e por isso eu gosto de interagir, tudo bem que é um
humorzinho meio chulo, mas eu gosto de postar. Eu utilizo mais Facebook pra postar
foto do que aquelas lamentações do Facebook. Prefiro estar postando foto, algo mais
real do que ficar enfeitando.

Assim como na ESPM, na UNINOVE viu-se também que as estratégias de publicação são
diversas, no entanto se percebe uma acentuada intenção de imaginar a audiência ou público que está
lendo determinado conteúdo publicado, e eles “ajustam o comportamento e a autoapresentação para se
adequar às normas intencionadas daquela coletividade” (BOYD, 2011, p. 6). Por exemplo, no relato
“posto coisas pros meus amigos”. O processo de escolha de conteúdos para publicar no Facebook é
cuidadosamente pensado pelos informantes, marcado, portanto, pela autorreflexividade (GIDDENS,
2002). Em ambas as escolas, os jovens entrevistados refletem sobre o que irão publicar, buscando
também manter um perfil interessante para sua rede.
Novamente lógicas afetivas apareceram nas falas dos alunos UNINOVE, em passagens como
“gosto de dar bom dia pras pessoas”, “eu gosto de interagir”, “eu gosto de postar” ou então “gosto de
postar lugares que eu acho legal pra minhas amigas ficarem sabendo”. Diferentemente dos alunos ESPM,
onde termos relacionados à lógicas de afeto não apareceram nos relatos. Nossa impressão é que os
alunos UNINOVE se apropriam do Facebook para “estar perto” ou para se conectarem afetivamente
com outros usuários.
No centro universitário no bairro da Vila Mariana, quando os jovens foram questionados sobre
qual é o pensamento deles no momento que conhecem alguém que não usa ou não está no Facebook,
todas as respostas exigiram um olhar atento:
Acho que seria uma pessoa meio que independente, pois não precisa ficar conversando
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o tempo. O Faceook cria uma dependência nas pessoas e preenche uma certa carência
nelas, pois quem posta o tempo todo, no fundo ela quer é chamar atençãoNão tem nada
de errado com ela. É uma opção válida. Até é legal pessoas que ficam longe, pois o
Facebook pode matar seu tempo útil. É legal não estar pois estar no Facebook criar um
tédio de ver o que se passa vida alheia. Cada vez mais as pessoas reclamam do tédio e
acho que por causa do Facebook. É estranho alguém não estar no Facebook. Essa pessoa
deve ser muita velha, ou a pessoa quer se desligar. É desapegada. Um vizinho meu não
usava e ficava lá na bolha dele, no vídeo-game o dia todo, meio ripongo. Acho que se a
pessoa não está no Facebook, é mais difícil falar com essa pessoa. Ela ficará um pouco
alienada do que está acontecendo, em relação às notícias. O contato que tenho com as
pessoas é mais com Facebook. Eu penso que ela não está inserida na sociedade atual.
Facebook faz parte da vida de qualquer um. Quem não tem tá atrasado. Quem eu
conheço que não usa é velho.

Nas respostas acima, vemos como o Facebook é entendido pelos alunos como “algo presente e
fundamental na sociedade” (conforme dito pelo informante JV). Os alunos da ESPM trataram com um
certo tom de surpresa a pergunta que lhes foi feita, como se nunca tivessem cogitado a possibilidade de
que alguém pudesse não estar inserido em um site de rede social digital. Estar no Facebook virou algo
muito presente em seus cotidianos. Um deles chegou a dizer que não estar no Facebook significa “não ter
um ciclo social forte”, ou “eu penso que ela não está inserida na sociedade atual” e até mesmo trataram
com certa ironia e tom de segregação, ao dizerem que “quem eu conheço que não usa é velho”. Essas
constatações nos remetem a Turkle (1994, p.132), quando disse que “alguns jovens começam a olhar
para si como ‘pessoas-computador’ [...] eles integram seus computadores no desenvolvimento de suas
identidades”.
Na univesidade localizada no bairro de Santo Amaro, nas respostas em destaque foram
evidenciados relatos como: “acho estranho”; “a sociedade insiste hoje em dia que você tenha um
Facebook [...] a sociedade em si tem uma necessidade em manter contato pelo Face”; “imagino que a
pessoa é do outro mundo [risos], acho super estranho. Penso que ela não tem muita convivência”; “Que
mundo você vive? [risos] acho que tem a ver a condição da pessoa, se tem acesso à internet”.
A informante YF, ao imaginar essa “difícil” possibilidade, disse:
Essa pessoa vive em outro mundo [...] porque hoje o Facebook é uma forma de
comunicar com facilidade e até de entretenimento, além de saber notícias, fofocas,
novela. Ah, ela vive em outro mundo, porque a pessoa não tá conectada. Quem não tem
Facebook: ou não conheço ou não tem acessibilidade ou não usa internet ou o
namorado não deixa [risos].

Assim como nas respostas dos alunos ESPM, viu-se aqui também houve um certo
estranhamento dos alunos em imaginar pessoas que não usam Facebook. Os alunos enxergam o
Facebook como algo presente, fundamental e que definitivamente “faz parte da sociedade”.
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Dentre os alunos da ESPM, perguntou-se sobre o critério da escolha para definição da foto do
perfil e da capa no Facebook. As respostas que mereceram um olhar mais atento foram: “escolhi uma
foto bem de antigamente e eu nunca troquei. O fato de eu usar óculos escuros na foto me enconde um
pouco, acho legal, me traz uma certa segurança”; “é uma foto bonita desse animal30, eu que tirei, gosto de
animais, sou vegetariana”; “essa foto foi na Arenas, eu gostei da foto! Estou de camisa, tem um
enquadramento legal. Me apresenta de uma forma bacana. Eu mudo ela muito pouco. Depois de muito
tempo, é válido”.
Falando sobre a foto da capa do Facebook, um dos entrevistados explicou:
Ganhei um câmera semi profissional de meus pais e fiz uma foto que é a imagem da
minha casa vizinha, visto do meu quarto. Acho que representa como tudo que você
achasse sobre eu está embaixo daquele teto, ou seja, como é a visão de meu quarto, as
pessoas vão ver as pessoas como eu enxergo de minha janela.

Em sua foto da capa, ele tem uma imagem preto e branco de uma paisagem como fotos de
carro:
Tava lendo um blog sobre fotos oportunas, peguei essa pois acho que combina com uma
cover, nem diz muito respeito sobre quem eu sou. Temos uma embalagem, digamos
assim.

Nas respostas acima, nota-se como os alunos são criteriosos no momento de escolha das fotos
que querem constituir seu perfil e sua identidade na rede digital. Retomamos as contribuições de
Baccega (2008, p. 19) quando nos diz que o “consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas
socioculturais e do imaginário de uma sociedade e revela a identidade do sujeito, seu “lugar” na
hierarquia social, o poder de que se reveste”. Outras características como a foto da Ópera Garnier de
Paris (“o lugar mais lindo do mundo”), ou o uso da câmera semi-profissional ou até mesmo querer
relatar por meio da foto do mural do Facebook que é um pessoa vegetariana, vemos nos alunos ESPM
uma notada afiliação à bens sofisticados e a modos de ser sui generis de nossa sociedade. Esse processo
endossa o entendimento das práticas de consumo na contemporaneidade como atividades de
construção identitárias cotidianas, que se dão tanto no âmbito material quanto simbolicamente. Nesse
sentido, vale trazer as relevantes contribuições da pesquisadora Maria Eduarda Mota Rocha quando diz
que o “consumo moderno define-se pela proeminência de atributos simbólicos dos produtos em
detrimento de suas qualidades estritamente funcionais e pela manipulação desses atributos na
composição de estilos de vida” (ROCHA, 2010, p. 37).
30

A aluna MS tem a foto de alguns animais em um zoológico na sua foto de capa do Facebook.
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Um apontamento do sociólogo Gilles Lipovetsky se faz necessário ao afirmar que estamos
inseridos em um “universo do hiperconsumo que traz uma multidão de benefícios, bem estar material,
melhor saúde, informação e comunicação, ele contribui para tornar possível uma maior autonomia dos
indivíduos em sua ações cotidianas (2010, p. 58). O pensador francês também nos oferece outro
pensamento de forma muito pertinente ao especular que na sociedade do hiperconsumo, as atividades
mais elementares da vida cotidiana tornam-se problemas e são causadoras de interrogações perpétuas,
como a alimentação, pois “a hora é da desorganização das condutas alimentares, da cacofonia das
referências e critérios... trata-se não mais tanto de comer quanto de saber o que comer, de tanto presos
que estamos entre os estímulos gulosos e modo de se alimentar mal, de consumir muito açúcar, muita
gordura, corantes, de tornar-se obeso em uma sociedade que apresenta como modelo a magreza.”
(LIPOVETSKY, 2010, p. 59).
Entendemos que a aparência está para o status social, assim como a maneira está para os gestos
e ações do ator social (GOFFMAN, 2009, p. 31). Nos sites de redes sociais digitais, as ações dos usuários
ficam visíveis e expostas, e a aparência (tangibilizada em símbolos que indicam status, gestos expressivos
e insinuações, por exemplo) torna-se elemento fundamental na interação social para que o indivíduo
possa tentar prever minimamente com quem e qual situação está lidando. O autor ainda nos ensina:
Para descobrir inteiramente a natureza real de uma situação, seria necessário que o
indivíduo conhecesse todos os dados sociais importantes relativos aos outros, (…)
raramente se consegue completa informação dessa ordem e, na falta dela, o indivíduo
tende a empregar substitutos (insinuações, gestos expressivos, símbolos de status, etc.)
como recursos para a previsão. (GOFFMAN, 2009, p. 228).

Na UNINOVE, quando questionado sobre o critério que o aluno escolheu para definição da
foto da capa no Facebook, com a qual declara se identificar, explica:
Esse pé de galinha significa paz e é do reggae, junto com uma frase do Charlie Brown
Jr 31. Sou uma pessoa muito positiva. E a foto tem todo esse contexto de paz, otimismo.
Fundo colorido e tudo mais.

Outro aluno disse o seguinte sobre sua foto “vejo uma foto que ficou legal e publico, mas tem
gente que faz isso pra se propagar e eu troco raramente [...] sobre a foto do fundo, é a foto do vocalista do
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Charlie Brown Jr foi uma banda brasileira formada em Santos no ano de 1992. Misturou vários ritmos como o rock,
hardcore, o reggae, o rap, o skate punk, criando um estilo próprio. Suas letras fizeram críticas à sociedade da perspectiva do
universo jovem contemporâneo. Todos os membros da banda eram naturais da cidade de Santos, exceto o vocalista Chorão,
que nasceu em São Paulo. No dia 6 de março de 2013, o membro-fundador Chorão faleceu em seu apartamento em São
Paulo devido a uma overdose de cocaína e álcool (Fonte: Wikipedia).
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Suicide Silence32, “uma banda que gosto, onde esse vocal da foto morreu e estou homenageando ele, foi
um acidente de moto”, segundo o informante da UNINOVE”.
Ao explicar sobre sua foto da capa, onde o aluno segura um besouro, disse o seguinte:
Eu trabalho como modelo de prova e tudo mais e essa foto é uma foto minha, achei legal
e pensei: por que não divulgar? Talvez eu possa receber alguma proposta. E sobre a
imagem da capa, eu escolhi essa foto pois achei muito interessante. Estava no sítio do
meu pai. Eu ía passar por cima desse bicho com meu carro. Eu tenho fama de medroso
[...] foi mais pra mostar que não te medo de nada. Achei o bicho lindo. Mudo essa foto
do fundo mais que a foto do perfil.

A aluna relata da seguinte forma a sua foto, em forma de mosaico, onde aparece com o
namorado ao lado:
Eu escolhi pois tenho um aplicativo que faz montagem e acho que ficou legal e troco
com pouca frequência [...] sobre a imagem do fundo, é que agora em 2013 fiz cinco anos
de namoro e fiz uma montagem de nossos momentos, foi meio que uma homenagem.

Em ambos os grupos de alunos analisados e comparados nesse estudo, percebe-se estratégias
muito peculiares na escolha das imagens que ilustram a página do Facebook. Evidenciamos, sobretudo,
que a constituição de uma identidade única é efetuada a partir da soma de características interessantes
(e vistas como positivas) a um determinado ator, que se somam a traços de sua narrativa identitária
(RECUERO, 2012), como por exemplo o aluno UNINOVE segurando de forma destemida o inseto e a
aluna da ESPM deixando à mostra que é adepta ao vegetarianismo. Nota-se um elevado nível de
consciência da informante sobre quem é sua audiência (intencionada) no site, o que faz com que reflita
sobre os conteúdos que posta, configurando, assim, um processo de autoapresentação marcado pela
autorreflexividade (GIDDENS, 2002). Ou seja, visivelmente os alunos refletem criteriosamente sobre o
que vão deixar à mostra.
Ao se tratar de conteúdos publicados há, então, controle por parte dos atores sociais sobre o
que desejam mostrar, sobretudo no que diz respeito a afiliação à bandas de música como Charlie Brown
Jr e Suicide Silence. Os alunos UNINOVE consomem um tipo de música específica, uma espécie de
música de protesto com vocalistas que defendem causas sociais. Eles parecem fazer questão de asssociar
esses tipos de bandas como uma faceta de sua própria identidade, denotada pelo contexto
32

Suicide Silence é uma banda norte-americana formada em 2002 e que toca música do chamado ritmo de deathcore. A banda
fez parte da chamada "Nova onda do metal americano" (New Wave Of American Metal), tocando um som mais agressivo bem
característico desse estilo. No dia 1 de Novembro de 2012, Mitch Lucker, o vocalista do grupo, morreu em um acidente de
moto
em
Huntington
Beach,
na
noite
de
Halloween
Fonte:Wikipedia.
Disponível
em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Suicide_Silence>. Acesso em fevereiro de 2014.
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socioeconômico no qual estão inseridos.
O conceito de “fachada” proposto por Goffman pode nos ajudar a entender essas
peculiaridades e tessituras no processo de escolha de uma fotografia para o Facebook. Segundo o autor,
“a fachada é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou insconscientemente
empregado pelo indivíduo durante sua representação” (2009, p. 29) e inscreve o indivíduo a
determinado grupo.
No caso de Facebook, a foto que se escolhe para o perfil e para o mural funciona como uma
espécie de “fachada”. Desse modo, a aparência não deve ser vista em oposição a uma suposta essência dos
indivíduos, mas como um dos fatores relevantes que podem indicar quem é aquela pessoa e como
constroi sua identidade (GOFFMAN, 2009).
Junto ao grupo de alunos pesquisados, foi solicitado que imaginassem um mundo sem
Facebook e que descrevessem como seria. Vimos relatos como:
Ah, a gente iria achar outro meio, mas dá sim pra viver bastante sem Facebook, ele não
é tão essencial assim. Acho que as pessoas aproveitariam muito mais o tempo dela. O
Facebook cria neuroses e preocupações supérfluas nas pessoas. Além delas exporem
apenas o lado bom da vida. Acho que se as pessoas aproveitassem o Facebook de uma
forma como eu uso, acho que seria muito melhor. As pessoas cresceriam. Eu uso pra
repertório e pra saber das coisas. O mundo seria mais orgânico, menos ansioso, menos
afoito. Boa parte das pessoas vivem em função do FB, é meio doentio. Você perde um
pouco de conexão. No caso da banda eu perderia um veículo de divulgação. O Facebook
é superficial. Se ele acabasse, as pessoas dariam valor para coisas menos superficiais. As
pessoas vão pro lugar apenas pra dar check-in e postar que estão lá. Sem Facebook, o
mundo seria mais sincero.

Nas respostas acima, percebe-se algumas opiniões contraditórias por parte dos alunos da
ESPM sobre a possibilidade de se imaginar um mundo sem o Facebook, pois anteriormente eles
relataram que o Facebook era algo de extrema importância em suas vidas e, nesse momento da
entrevista, começaram a considerar como algo “não tão essencial”. Na primeiras respostas desse
questionário, evidenciou-se o fato deles estarem conectados praticamente o dia todo e ao pensarem em
um mundo sem Facebook fez com que falassem sobre um suposto lado nocivo do uso da plataforma. A
utilização de temos como “doentio”, “neuroses”, “menos afoito” nos demonstra isso.
Na UNINOVE, viu-se respostas como:
As pessoas iriam se expor menor. Algumas pessoas acham que o Facebook é um diário
pessoal. As pessoas expõem coisas que não deveriam. Algumas pessoas iam ficar meio
piradas. E agora? Sem Facebook? [risos]. Provavelmente iriam inventar outra foram.
Nossa! Mas é muito difícil imaginar. Porque atualmente o gira mundo em torno do
Facebook, as pessoas se comunicam pelo Facebook, a publicidade é no Face.
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Nesse quesito, as respostas dos alunos UNINOVE foram bem similares aos alunos da ESPM e
não se evidenciaram diferenças significativas entre os dois grupos. Parece ser um olhar usual de jovens
estudantes nessa faixa etária na cidade de São Paulo. A percepção é que eles, apesar de serem heavy users,
não adotam uma estratégias de ser notados como pessoas com alto índice de conectividade.
Na ESPM, quando questionados sobre o que elas não gostam no Facebook, as respostas foram:
Não gosto da forma as pessoas usam. Uma amiga minha de longa data, eu parei de
seguir. Ela fica o tempo todo reclamando, fala que acordou de TPM ou fala mal do tempo
ou reclama do namorado. É muito rancor. Memes não gosto! Eu não gosto de piadinhas
do Chaves, montagens de gente tosca, muito egocêntricas [...] As pessoas se promovem
demais, a cada cinco minutos falam que estão tristes pois perderam o batom, ou então
postam que estão jantando com o amor perfeito. Não gosto da máscara social das
pessoas.

Nas respostas acima, percebe-se como os jovens estudantes da ESPM condenam um suposto
uso “não adequado” da ferramenta. Ele são críticos em relação ao demais modos de apresentação de
terceiros que eles vêem nas suas respectivas timelines do site de rede social digital Facebook. Um deles
(JV) classificou as estratégias de apropriação do Facebook por alguns usuários como uma “máscara
social”, dizendo que o uso do site pode ser feito por alguns como ganho de capital social, onde “o
Facebook é um espaço fundamental para a compreensão de como o capital social é acumulado e
mantido” (ELLISSON, LAMPE, STEINFELD, VITAK, 2011, p.133). Nota-se como um dos alunos
entende o Facebook absolutamente integrado à práticas diárias das pessoas, no sentido em que modula e
modela como pretende ser visto.
Entre o grupo de alunos da UNINOVE, quando houve o mesmo questionamento tivemos as
seguintes respostas que mereceram destaque:
Tem muita exposição das pessoas. Elas ficam mostrando foto de corpo. Ah vou comer, ah
vou beber, vou no banheiro, e isso me irrita. Acho que as pessoas não tem controle.
Ninguém é obrigado a saber o que você tá fazendo. É um diário mas você tem que saber
controlar. É um diário onde não só amigos estão vendo mas também inimigos. Pra fazer
algum malefício contra você é rápido.

Assim como notado na ESPM, os alunos da UNINOVE apresentaram uma indignação pelo
uso supostamente inadequado do Facebook por parte de alguns de seus “amigos” da rede virtual. Eles
não têm a percepção que cada usuário criar uma estratégias de apropriação desses espaços digitais que
lhe é própria. Turkle é muito precisa ao comentar a relação das pessoas com esses aparatos da tecnologia
quando diz que:
Esperamos mais da tecnologia e menos um do outro, e parecemos cada vez mais
atraídos pelas tecnologias que proporcionam a ilusão de companhia sem as exigências
do relacionamento. Dispositivos que estão sempre conectados e sempre conosco
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induzem a crer em três fantasias poderosas: a ideia de que sempre seremos ouvidos;
que podemos concentrar nossa atenção no que bem entender; e que nunca teremos de
ficar sozinhos. De fato, nossos dispositivos transformaram o “estar sozinho” num
problema que pode ser solucionado. Quando as pessoas ficam sozinhas, ainda que por
instantes, logo procuram um aparelho no bolso. Usamos a tecnologia para definir a nós
mesmos como os pensamentos e sentimentos que compartilhamos exatamente na hora
que os vivenciamos. Costumávamos pensar “Sinto alguma coisa: quero ligar para
alguém”. Agora, nosso impulso é “Quero sentir alguma coisa; preciso enviar um texto”.
Assim, para sentir mais, e nos sentirmos mais donos da própria personalidade, nós nos
conectamos. Mas, em nossa busca apressada pela conexão, fugimos da solidão, da nossa
capacidade de nos separar da multidão e organizar o próprio indivíduo. Sem capacidade
de suportar a solidão, nos voltamos para outras pessoas, sem no entanto vivenciá-las
como realmente são. É como se as usássemos, como se precisássemos delas como peças
capazes de sustentar nosso ser, cada vez mais frágil. (TURKLE, 2012, online).

Perguntou-se aos alunos ESPM se acreditam que o Facebook complementa as amizades deles
ou faz com que criem novos amigos, ou ainda se eles entendem que o Facebook intensifica suas amizades
offline (da vida real), ajudando-os a manter contato com essas pessoas. As respostas foram:
Ele não me ajuda criar nada. Você preserva os amigos antigos. O Facebook preserva
amizades. Mas os melhores amigos sempre uso mais telefone e vida real mesmo.
Somos dependentes do Facebook. Se eu parasse de usar Facebook, seria como parar um
remédio. Se você não entra um dia, você fica meio estranho. O Facebook ajuda você a se
relacionar com os amigos que você já tem. E ajuda a criar novos, claro. Você conhece
alguém num show, depois vai no Facebook da pessoas pois é lá onde a coisa se estreita.

Quando o aluno ESPM relata que o Facebook estreita a relação, podemos retomar a ideia de
Viana (apud Santaella, 2013) quando nos ensina que apropriação de sites de redes sociais digitais e
funcionam como pistas das silhuetas subjetivas de cada usuário. Nota-se como aluno se apropria do
Facebook, adota uma estratégia de aproximação com outras pessoas e até mesmo como ferramenta de
captação de indícios de outro usuário. O aluno ESPM parece entender que o modo de apresentação de
uma pessoa no Facebook indica como ela deseja ser vista por outros usuários e, de certa, revela
características importantes sobre a pessoa. Nota-se um elevado nível de consciência dos alunos mais
privilegiados sobre quem é sua audiência no site, o que faz com que reflita sobre os conteúdos que posta
no site, configurando, assim, um processo de auto-apresentação marcado pela autorreflexividade
(GIDDENS, 2002).
Quando perguntados sobre a mesma questão na outra IES estudada, obtivemos as seguintes
respostas:
Ajuda a criar sim e, de certa forma, complementa. Intensificar? Não! Intensificar só
olho a olho, cara a cara, mas ajuda de certa forma. Facebook complementa, criar amigos
novos é difícil, afinal Facebook é uma forma de manter contato. Facebook não substitui
um abraço de jeito nenhum.
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Ao analisarmos essas falas, fica evidente a importância que esses jovens dão para presença física
(e não virtual) do outro nas constituição de suas relações de amizade. Diferentemente ao que foi visto
no outro grupo, vê-se que as lógicas do afeto não apenas norteiam as vidas desses alunos menos
privilegiados, como também eles fazem questão de deixar isso evidente nos seus discursos.
Nesse momento da entrevista abordou-se os critérios que faz com os alunos da ESPM curtam
determinada fanpage de artista ou produto cultural e se esse ato de curtir ajuda a compor seus perfis.
Perguntou-se também qual a percepção deles sobre a presença de marcas naquele espaço digital.
Para o informante RM:
As pessoas buscam curtir coisas pra compor quem elas são. Tem gente que curte
Roberto Carlos e não fala no Facebook. Isso não condiz com perfil. As pessoas tentam
moldar um eu ideal. Facebook é uma vitrine do século vinte e um na veia [...] Sobre as
marcas estarem presentes ali, eu não curto marcas, não sou fã. Tenho um Mac e um
iPhone. As marcas estarem lá é indispensável. As pessoas interagem e é o futuro da
Publicidade, mas muitas marcas compram os likes. Se uma pessoa curte a marca X e
como ela quer se projetar

Já para a aluna CS:
O que faz eu curtir determinada fanpage é o conteúdo que ela vai me entregar. Se
quero ver aquele conteúdo na minha timeline ou não. Eu vejo o curtir com algo que
ajuda sim a compor meu perfil. Semana passada, fui entrar o Facebook de um amigo pra
entender sobre ele só pra comprar um presente [...] Sobre a presença das marcas no
Facebook, eu como publicitária acho legal, tem que ter. Se for relevante, é válido. Eu
trabalho na agência que faz a fanpage do Nissin Miojo.

No que concerne à afiliação a bens de consumo e produtos culturais, os alunos afirmam que
serviços ou marcas que se destaquem para eles, costumam ter suas páginas “curtidas” no site, além de
serem passíveis de elogio espontâneo na sua própria timeline. A relação entre as afiliações às marcas e os
modos de apresentação de si é uma questão central desse estudo, na medida que esses jovens modelam
suas identidade por meio de códigos, símbolos, expressões imagéticas advindas do consumo. Nesse
sentido, retoma-se a discussão feita em capítulo acima sobre o consumo enquanto produtor de
identidades (ROCHA, 2008 e BACCEGA, 2006), ou como inscrição em determinado imaginário.
Desde uma marca de cigarro que se fuma, um tipo de refrigerante que se bebe, um site de rede social
digital que se cadastra, ou até mesmo uma telenovela que se assiste, se está não apenas consumindo, mas
se inscrevendo em imaginários de consumo que denotam determinados elementos em detrimento a
outros.
A identificação de um indivíduo, além das dimensões fundamentais como nome, atividade ou
profissão, incorpora também a tipologia de consumo a que tem acesso, bem como suas escolhas de bens
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e serviços. García Canclini (1999, p. 79) constata que “nas sociedades contemporâneas, boa parte da
racionalidade das relações sociais se constroi, mais do que na luta pelos meios de produção, da disputa
pela apropriação dos meios de distinção simbólica”. Nesse processo, a apropriação desses símbolos por
esses jovens estudantes visa proporcionar uma desejada posição de destaque no mercado social. Castro
(2012), em consonância com García Canclini (2009), nos ensina que há uma lógica mercantil regendo a
sociedade, onde há uma intenção de se tornar tudo monetarizável.
Na contemporaneidade, vive-se imerso em uma cultura na qual se destaca a centralidade da
comunicação e do consumo – e tal centralidade deve estar presente nesta reflexão. O conhecimento da
caracterização da sociedade de consumo em que vivemos é indispensável aos estudos do campo da
comunicação, pois é dela que emergem os produtos culturais e é para ela que se destinam esses produtos,
conforme nos ensinam Castro e Baccega (2009). Cabe destacar, além de propriamente consumir
determinados bens para construir identidades, a associação simbólica a bens, marcas, objetos, pessoas
etc. é que vai nos revelar como os alunos desejam se autoapresentar.
Podemos afirmar também que os diferentes sites de redes sociais digitais são apropriados de
modos distintos pelos estudantes, cabendo ao Facebook, para os informantes desta pesquisa, ser uma
plataforma primordialmente de sociabilização e comunicação (RECUERO, 2009), autoexpressão
(BOYD E ELISSON, 2007) e fundamentalmente, ancorada sob o sempre presente viés do consumo.
O informante CT relatou:
São coisas que eu tenho utilizado ou assistido, livros que já li, filmes que já vi. Fazem
parte do meu hobby. Sim, acho que as coisas que curto ajudam a compor meu perfil.
Sobre as marcas estarem lá, não curto muito marcas. Mas nada é por acaso. A gente já vê
isso. A gente entra no Google, pesquisa marca, acaba digitando e já vai pro Facebook,
que criou mecaninsmo pra o que você tá procurando, e ele te faz propaganda. Tem
Uninove, tem Samsung Galaxy. Eu em si não curto as marcas. Você ajuda ela a crescer,
mas eu não curto. Mas não tenho nada contra.

A aluna YF disse que:
As páginas que eu curto não são tantas, normalmente curto pois tem frases legais, tem
imagens legais, tem músicas, ou estar atualizado de coisas que acontecem. Acho que
nem tanto compõe meu perfil, às vezes a gente curte uma coisa mas é um lance que uma
amiga está vivendo, às vezes tem uma frases que não são o que eu vivo mas a gente
posta e marca a pessoas. Sobre as marcas estarem lá é legal, eu não uso mas eu curto a
MAC. Pra mim não incomoda e é uma profissão que eu quero, eu estudo isso e um dia
minha marca pode estar ali, é uma forma de divulgação.

Em ambos os grupos de alunos no que concerne à afiliação a bens e produtos culturais, o
consumo de marcas dentro do Facebook (tangibilizado por meio do botão “curtir”) pode ser visto como
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um produtor de identidades e entendemos, em consonância com Barbosa (2006), Rocha (2008) e
Baccega (2006). A partir do momento em que se apropriam dos sites de redes sociais digitais, os alunos
permitem ficar visíveis tais afiliações citadas por eles e pela vivenciada pela cultura da mídia
(KELLNER, 2001), pouco importando se de fato consomem tais marcas. Em nossas interações sociais,
as imagens produzidas pelos meios massivos, orientam a apresentação do eu na vida cotidiana (idem). É
possível considerar as práticas de consumo e a construção dos perfis como uma estética que demanda
uma efetiva atenção a si mesmo, na medida em que se escolhe aquilo que pode ser visto sobre si e sua
forma de exibição.
Comentou-se com dos dois grupos de alunos sobre o fato de algumas pessoas dizerem que o
Facebook só tem o lado bom da vida e pediu-se qual a opinião deles sobre essa afirmação. O informante
RG disse “não concordo, pois algumas pessoas reclamam da vida no Facebook”.
O aluno RM foi enfático ao relatar que:
As pessoas mascaram muito [...] o Facebook não tem só o lado bom da vida, mas o lado
bom delas mesmas [...] elas mostram as coisas boas de forma estratosférica. As pessoas
se projetam. Nem sempre elas são o que dizem que são. Postam tragédia nem pela
tragédia, mas pelo confete. Por exemplo, falam ‘morreu minha vó’, mas o cara está
cagando pra ela. Me dêem atenção! E eu dou unfollow. Mas tem discursos verdadeiros.
E tem o lado falso. Só posta a tragédia quando é vantajoso. O que isso pode te trazer?
Essa é a pergunta na hora que as pessoas planejam suas publicações.

Outra resposta teve o seguinte teor:
Discordo pois Facebook tem seus pares e ímpares, Facebook tem de tudo, é quase uma
parada GLBT, por conta da diversidade, tem um pouco de tudo, tem que vê coisa boa e
coisa ruim, tem hora que você vê coisas bizarras.

As percepções dos jovens estudantes são similares. Nas respostas acima, percebe-se como
ambos grupo de alunos entendem que cada pessoa adota uma estratégia de apropriação do Facebook.
Ao analisar as respostas, nota-se que nesses espaços virtuais, cada usuário adota uma estratégia de
apropriação. Cabe ressaltar a fala de Viana quando diz que “cada usuário desenvolve maneiras de
apresentação que lhes são próprias. Cada um decide como deseja se apresentar, o que ver, consumir o
que compartilhar ou com mesmo com quem deseja quer conviver online” (Viana apud SANTAELLA,
2013, p. 43).
Quando questionados se o Facebook ajuda a compor quem eles são, ou quem eles desejam ser,
ou se o Facebook ajuda a compor como os outros os enxergam, as respostas que merecem um olhar mais
atento foram:
Sim. Mas eu curto uma série de coisas na vida real que eu não curtiria ali, acho que o
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Facebook ajuda a mostrar quem eu quero as pessoas pensem que sou, não
necessariamente quem eu seja. Afinal, você ecscolhe o que vc quer mostrar.
Mais ou menos, o Facebook serve pra vc questionar quem eu sou. E ajuda a compor que
eu desejo sim. Ajuda a criar mistério sobre quem eu sou. As pessoas vão ter se
aprofundar mais sobre mim pra me conhecer de verdade.
Sim, ajuda a compor, é difícil falar se quem deseja ser, mas sim, o Facebook ajuda a
moldar como os outros te enxergam, Facebook é uma embalagem, pois muitas pessoas
vão te julgar pelo teu Facebook.

Na UNINOVE, quando questionadas sobre o mesmo tema, destacamos os seguintes dizeres:
O Facebook mostra quem eu sou. Não 100% mas uns 80%. Meus gosto, minha
preferências, o que eu penso [...] O Facebook tá me descrevendo. Cada frase, cada foto,
cada atividade, cada curtida, tudo ali tem algo a ver comigo. Tá me personalizando.

O Facebook é um índice da pessoa.
Analisando os dois grupos de respostas acima, percebe-se construções de identidade de si, seja
no Facebook ou offline, feitas de modos distintos de acordo com os interesses e facetas que os atores
desejam reforçar em cada momento e para cada audiência (BOYD E ELLISON, 2007).
Chegando à última pergunta do questionário – sobre se algum dos alunos ESPM já se
arrependeu de algo que haviam postado no Facebook – as respostas foram:
Sim, eu curtia página de humor e havia frases do Hitler em situações inusitadas.
Acontece que tenho um amigo judeu e não pegou bem. Eu deletei depois que caí na
real.
Sim, já me arrependi de algum comentário contraditório, comentário sobre política. No
dia seguinte vejo algo que postei ontem e no dia seginte não entendo porque postei
aquilo, tipo água fora da geladeira. É que ter muitos likes é legal. Você sente sua opinião
sendo levada a sério, e a opinião da pessoas é importante. Não é determinante. Mas
aprovação das pessoas é importante.
Não, porque eu posto coisas mais genéricas, nada polêmico. Eu fui no retiro de minha
igreja e postei o álbum de fotos e deu uma bagunça, por causa das notificações, não pelo
que postei.
Sim, em uma discussão com um amigo, joguei mal, interpretei mal, apaguei. Não era um
amigo, era um conhecido, um debate sobre uma festa.

Junto ao outro grupo de alunos, obtivemos as seguintes respostas:
Já aconteceu sim, eu tava irritada com uma pessoa e ela tava falando coisas sobre mim. E
eu mandei uma indireta, ela acabou respondendo e aquilo gerou desconforto para
ambos, depois excluí aquilo.
Sim, eu namorava escondido uma pessoa e postei foto do cachorro dessas pessoa,
logicamente as pessoas descobriram.

Na resposta do aluno ESPM que relata o fato de “ter muitos likes é legal [...] você sente que sua
opinião sendo levada a sério [...] opinião da pessoas é importante, não é determinante, mas a aprovação
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das pessoas é importante”, fica evidente que o Facebook funciona como um instrumento de endosso
usado pelo jovem aluno em seu cotidiano. Esse espaço comunicacional virtual é visto como uma
ferramenta que legitima seu modo de ser e estar. Ao gerenciarem seus modos de apresentação de si no
site, as estratégias dos alunos UNINOVE reforçam nosso argumento. Os perfis nos sites de redes sociais
digitais não devem ser pensados como ambientes onde há uma superexposição aleatória dos usuários,
uma vez que se tratam de lugares nos quais se dirigem a um público específico, majoritariamente de
pessoas conhecidas, com as quais já se relacionam e que pressupõem, assim, um determinado grau
(mesmo que seja mínimo) de intimidade, conforme nos ensina Polivanov (2012).
Além disso, ainda que esse público seja basicamente composto de pessoas conhecidas, outro
dado relevante a se levar em conta é que se trata de contatos de origens e relacionamentos distintos,
como pessoas da família, amigos de lugares diferentes, o que exige dos jovens alunos que administrem de
modo autorreflexivo as impressões que querem passar de si no site para uma gama variada de pessoas,
com as quais mantêm diferentes relações. De forma consciente eles criam estratégias do que deixar à
mostra nesses espaços e refletem sobre os possíveis reflexos e desdobramentos que uma determinada
ação deles nesses espaços pode gerar.
Conforme relataram alguns dos informantes de ambas as escolas elencadas para esse estudo, há
dificuldade neste gerenciamento no Facebook, uma vez que os outros usuários, cotidianamente,
assumem diversos papéis sociais. Portanto, realizam diariamente diversas apresentações distintas de
suas personalidades (GOFFMAN, 2009). Nesse ambiente virtual, têm consciência que devem levar em
consideração toda essa diversidade de papéis e facetas em sua autoapresentação. Fica evidente que o
processo de escolha de conteúdos para postar no Facebook é cuidadosamente pensado pelos
informantes, marcado, portanto, pela autorreflexividade (GIDDENS, 2002). Assim, os entrevistados
buscam manter um perfil interessante para sua rede, seja por meio da apropriação de materiais já
existentes (como imagens, videoclipes de músicas) ou de criações próprias (frases, fotos, montagens).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há dois anos, quando me aventurei nadar nos revoltos mares dessa incomparável jornada que é
um mestrado em comunicação e práticas do consumo, sabia que seria um período de irreversível
engrandencimento pessoal e acadêmico. No entanto, com os decorrer das aulas, debates e
descobrimentos de inéditas perspectivas teóricas, fui percebendo que para cumprir a difícil missão de
achar respostas sobre como se dão as lógicas das turvas águas das redes sociais digitais, precisaria deixar
de lado o snorkell e colocar um respirador com um tubo de oxigênio, quem sabe até mesmo um
escafandro. Percebi que eu iria precisar de muito oxigênio e vários cilindros de reserva, que seriam
bombeados pela minha orientadora e pelos inúmeros autores que passaram diante de meus olhos.
Nesse mar difuso, complexo, dinâmico que é a comunicação digital, temos os sites de redes
sociais digitais como atores fundamentais. Mas, apesar da imensa popularidade, na verdade esses sites,
eles próprios (e demais actantes não-humanos) são meros atores coadjuvantes. O protagonismo está
mesmo na forma como as pessoas se apropriam deles. O protagonismo está na apropriação social. Sem as
pessoas e suas complexas formas de uso e apropriação desses espaços, de nada seria o Facebook. Há
quem coloque também o algoritmo33 do Facebook como outro fator de exterma importância nessas
águas. Mas esse é um tópico que merece ser objeto de estudo em oportunidades e momentos futuros.
O objetivo desse trabalho investigativo foi entender aspectos da comunicação no site de rede
social digital Facebook, e demonstrar como determinados atores, no caso alunos do curso de
Publicidade da Grande São Paulo, constroem suas estratégias de identidade na rede. Vimos que os
modos de apresentação de si assumem um papel cada vez mais central nas estratégias subjetivas, ou seja,
na forma como articulam suas atitudes, dos indivíduos contemporâneos. A esses universitários não basta
apenas estar presente nas redes, eles devem mostrar que se sentem à vontade ali e, ainda, se relacionando.
Nesta dissertação, lançamos nosso olhar primeiramente para as contundentes transformações
que a cena digital provoca nas mais diversas esferas da sociedade contemporânea. Rastreamos os pontos
centrais de como essas transformações se dão ao longo do tempo, analisamos suas características mais

33

O algoritmo diz respeito ao mecanismo que rege o critério de conteúdos que serão visualizados em uma timeline do
Facebook. Para saber mais sobre esse tópico, procure o artigo das pesquisadoras Elizabeth Saad Correa e Daniela Bertochi, da
ECA-USP, intitulado A cena cibercultural do jornalismo contemporâneo: web semântica, algoritmos, aplicativos e curadoria e
publicado
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http://www.revistas.usp.br/matrizes/article/viewFile/38329/41185 >. Acesso em fevereiro de 2014.
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recentes, sempre no contexto histórico de processos mais amplos no âmbito socioeconômico e cultural.
Dentro dessa análise, argumentamos e procuramos mostrar que os sites de redes sociais digitais
caracterizam-se como dos principais elementos da arena online. Não apenas eles, mas
fundamentalmente a forma como jovens estudantes se apropriam dos sites de redes sociais digitais no
processo de composição de suas identidade. Processo que, vale ressaltar, passa fortemente pelas lógicas
da comunicação e do consumo.
A seguir, mapeamos algumas perspectivas teóricas que elegeram o consumo como algo
complexo na vida coletiva, algo que mereça um olhar multidisciplinar e interdisciplinar. Fizemos isso
ancorados em pensadores como Maria Aparecida Baccega (2009), Everardo Rocha (2005) e Lívia
Barbosa (2006). Todos eles associam o consumo como um fenômeno chave para compreender a
sociedade contemporânea. Rocha (2005, p.135), para escolher um deles, pelo menos, no desfecho desse
estudo, nos ensina que “coisas como moda, objetos, produtos, servios, design, marcas, grifes, shoppings,
televisão, publicidade, comunicação de massa são traços indeléveis do espírito do tempo, e cada um à
sua maneira dá ampla visibilidade ao consumo na nossa vida social cotidiana”.
O método netnográfico e as entrevistas pessoais ajudam a reforçar a relevância desse projeto
de pesquisa, pois, da mesma forma que se mostrou no exercício preliminar doestudo, a forma como os
dois grupos de alunos se apropriaram do Facebook como espaço identitário se deu forma desigual. Podese perceber uma semelhança central ancorada no consumo – a bússola que orienta os dois grupos de
alunos a transitarem nesses espaços virtuais. O objetivo desta mirada netnográfica foi entender aspectos
da comunicação nos sites de redes digitais e discutir como determinados sujeitos sociais produzem
conteúdos em sites como o Facebook. Nosso propósito foi demonstrar como se evidencia um processo
autorreflexivo através do qual os usuários ressaltam em tornam público determinados aspectos de suas
identidades. Esse processo é necessariamente voltado para o olhar do outro e requer uma negociação
com ele de modo a obter uma aprovação daquele conteúdo. Neste sentido, a expressividade do usuário
no ciberespaço, combinada com suas características simbólicas, é usada para atingir a coerência
almejada pelo ator social.
Importante mencionar que concentramos nossa atenção aqui para a necessidade de trazer
para o debate acadêmico a diversidade e multiplicidade com que se dão as estratégias de produção de
conteúdo feitas por jovens estudantes no contexto das redes sociais digitais de comunicação.
Igualmente, miramos nosso estudo em como essas estratégias implicam na construção de suas
identidades. A intenção não se limitou somente em mostrar a relevância dos estudos da comunicação
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para a compreensão das dinâmicas socioculturais pós-modernas, mas também contribuir para o debate
sobre consumo midiático na contemporaneidade.
Mostramos ainda que, na contemporaneidade, o Facebook é um dos actantes que começa a
ganhar cada vez mais a “batalha das audiências”, emprestando aqui o tempo usado por Igarza (2010).
Segundo o pensador argentino, a primeira razão seria a polivalência de conteúdos oferecidos aos seus
usuários. A segunda razão se deve ao fato do Facebook romper barreiras temporais e de espaço e estar
ubiquamente com seus usuários, além de permitir que se assumadiversas identidades sem ter a
penalização que se teria ao fazer isso na vida offline. Segundo o autor, “no Facebook, não há castigos,
apenas os benefícios de manter amizades assíncronas e à vontade das partes” (IGARZA, 2010, p. 89).
Finalizamos esse estudo com a interpretação sobre os relatos dos jovens alunos, nos quais
evidenciou-se o consumo e sua inexorável relação com a comunicação, assumindo um notado
protagonismo. Com a pesquisa feita nessa jornada investigativa, fica muito evidente que as redes sociais
digitais são ambientes comunicacionais e, sobretudo, também espaços de sociabilidade e consumo.
Termino esse estudo enxergando e colocando o consumo como instância privilegiada para refletir a
experiência contemporânea no contexto da crescente penetração do mercado nas mais diversas esferas
de nossas vidas, notadamente passando pelo âmbito da subjetividade. A parceria entre as culturas
midiática e do consumo enseja formatos e modelos inovadores como a comunicação interpessoal de
massa, conforme nos ensina Castro (2012) a partir do conceito de mass self communication proposto por
Manuel Castells (2009). As lógicas do entretenimento, da sociabilidade se hibridizam neste tipo de
interação característico da cultura digital atual, pois:
Dentre as principais consequências da consolidação dessa modalidade híbrida de
comunicação, temos as captura subjetivas promovidas pela crescente utilização para fins
comerciais das interaçoes mediadas pelas redes sociais digitais [...] essa utilizaçao pode
ser feita tanto de modo explícito como por meio de uma série de procedimentos
automáticos de monitoramento, análise e combinação de dados nos intrincados
protocolos técnicos que perfazem os bastidores dos fluxos informacionais (CASTRO,
2011, p. 174-175).

Com base nas respostas obtidas por meio da realização das entrevistas e a observação nãoparticipante dos perfis, pudemos evidenciar como os jovens estudantes aqui investigados constroem
seus modos de apresentação no Facebook. Nesse sentido, cabe recuperar a ideia de Goffman (2009) de
que atores sociais estão sempre em face de um público ou uma audiência. Sendo assim, entendemos que
o modo como se apresentam também pode revelar importantes pistas identitárias.
Vimos que os diferentes sites de redes sociais digitais são apropriados de modos distintos pelos
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usuários, cabendo ao Facebook, para os alunos entrevistados desta pesquisa, ser uma plataforma
primordialmente de sociabilização e comunicação (RECUERO, 2009) e autoexpressão (BOYD E
ELISSON, 2007). Há algumas semelhanças nas formas de apropriação do Facebook pelo alunos ESPM
e pelos alunos UNINOVE. Ficou demonstrado que este site de rede social digital é algo incisivamente
presente na vida desses jovens de ambos os grupos. As diferenças nas formas de apropriação foram mais
notadas, sobretudo em função das realidades socioeconômicas a que cada grupo de alunos está inserido.
Cabe ainda ressaltar que a opção metodológica escolhida, que agregou a pesquisa bibliográfica
com o método netnográfico – por natureza qualitativo – trouxe avanços. A netnografia tem como
pressuposto fundamental o fato de que os comportamentos só podem ser compreendidos no contexto
social no qual estão inseridos (FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011), sendo absolutamente
necessário o registro, do ponto de vista do “outro”, que poderia ter sido possível por meio da captação de
imagens digitais dos jovens no campo, e que não foi efetuado. Tal método exige a imersão do
pesquisador no contexto sociocultural a ser pesquisado. No caso desta pesquisa, a imersão aconteceu
por um período de sessenta dias, durante os meses de setembro e outubro de 2013. Estamos cientes
dessa limitação, porém entendemos que não houve implicações negativas para a coleta de dados durante
a atividade.
Outra limitação diz respeito ao conceito de representatividade do universo da pesquisa, uma
vez que a análise teve em conta os contextos de dois importantes centros universitários e de apenas um
curso de graduação, isso implica em que os resultados não possam ser inferidos ao universo dos jovens
estudantes brasileiros, o que seria uma generalização indevida dos resultados obtidos para fora do
contexto observado. Evidentemente, os modos de apresentação de si dos jovens estudantes poderiam
também ser investigados por meio de pesquisa quantitativa, o que permitiria representatitividade
estatística – e sugere um outro desdobramento da pesquisa ora apresentada. Em absoluta observância
do importante parâmetro metodológico da representatividade, procurou-se analisar os dados em seu
contexto estrito, refreando qualquer ímpeto de proceder inferências e generalizações indevidas.
Pensar sobre como os jovens alunos universitários se apropriam dos sites de redes sociais para
construírem seus modos de apresentação nesses ambientes digitais não é tarefa fácil. Podemos destacar
o fato de que os próprios sites de redes sociais digitais são um objeto novo historicamente34, o que
implica em utilizarmos bibliografia mais recente sobre o tema – ainda e que apenas inicia o
34

De acordo com Boyd e Ellison (2007), o primeiro deles teria surgido em 1997.

83

entendimento sobre que tipos de sites são esses, como as pessoas se relacionam umas com as outras
nesses ambientes e como elas se autoapresentam.
O que são afinal as redes sociais digitais? Como se dão as estratégias de uso e apropriação
desses espaços virtuais? Por que as pessoas constroem modo de apresentação de si na cena digital que
destoam de sua persona offline? Foi com base em tais questões que nos arriscamos a debruçar nessa
jornada investigativa. A expectativa é que este estudo sugira algumas direções interessantes para futuras
pesquisas sobre modos de apresentação de si no Facebook. Sem pretender aprofundar na seara da
psicanalítica, porém tomando emprestada a sua principal contribuição para o entendimento das
complexas motivações do comportamento humano, podemos dizer que de modo consciente ou
inconscientemente cada pessoa usuário desenvolve uma série de estratégias de apropriação de umo site
de rede social digital como o Facebook. Quem está certo e quem está errado nesse palco? Quem usa bem
e quem usa mal as novas, magnéticas e sedutoras ferramentas digitais? Quem é mais competente e quem
é menos competente em suas escolhas sobre o tipo de conteúdo que irá produzir e tornar público nos
ambientes online?
Não nos cabe oferecer simples respostas para essas perguntas. Devemos analisar e entender
essas estratégias discursivas com o foco bem ajustado, conferindo-lhe o devido tamanho, sem euforia
contida na retórica da “revolução” digital, porém com serenidade, rigor e sensatez. Mais importante
ainda, interessa proceder essa análise procurando sempre entender o mais claramente possível o
contexto sociocultural de cada usuário do Facebook; de cada ator que fez parte do corpus desta
pesquisa.
Esperamos, desse modo, ter contribuído para os debates sobre a construção identitária nos
sites de redes sociais digitais, por um lado, e sobre a relação dessas plataformas com jovens universitários
da cidade de São Paulo, por outro. Entendemos que não oferecemos conclusões definitivas sobre
questões aqui elencadas, mas empreendemos o início dessa longa jornada pelos complexos, difusos,
incompletos e dinâmicos caminhos de modo de apresentação de si nos sites de redes sociais.
Continuo mergulhando nessas águas, já não tão turvas e agitadas como estavam no início deste
meu projeto de pesquisa. Na verdade, percebi que não se trata de um mar, mas de um um oceano.
Profundo, imenso e imponente. Saio do mestrado com várias respostas para questões que me
incomodavam, mas saio também com muito mais perguntas de quando entrei. São novas perguntas.
Mais complexas. De modo que a forma com que nos apropriamos desses espaços está impactando as
lógicas dos afetos? Quais seriam os efeitos danosos do uso irrefreado de sites de redes sociais? Até que
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ponto poderia se afirmar que as interações em aplicativos como Facebook, Instagram e Whatssup
intensificariam um espécie de autismo e desconexão social nas pessoas?
Essas são questões candentes, inquietações que levaram estudiosos como Sherry Turkle
(2009) a considerar que estamos “alone together” nas redes sociais digitais. Para revitalizar nossos
vínculos afetivos interpessoais, a autora propõe um regime de desintoxicação por meio de abstinência
digital 35. Embora considere um tanto radical a perspectiva adotada por Turkle, a julgar pelos resultados
desta pesquisa de mestrado, entendo que os efeitos de longo prazo de nossas interações mediadas por
computador necessitem ainda de muito estudo. Felizmente, como costuma dizer minha orientadora, fui
“picado pela mosca Tse-Tse” da paixão pela pesquisa e por isso o desafio não me desanima.
Encerro o mestrado sentindo-me satisfeito, engrandecido, certamente mais maduro. Não paro
por aqui, isso é certo. Mesmo com toda a dedicação para cumprir a contento a missão que me trouxe até
este ponto, considero que esta foi apenas uma etapa inicial, introdutória, um primeiro degrau na minha
incessante jornada de pesquisador acadêmico daqui em diante. É um orgulho fazer parte desse grupo.
May the force be with us!

35

O chamado digital detox foi tema de matéria publicada no jornal The New York Times em fevereiro de 2014:
<http://www.nytimes.com/2014/02/09/fashion/digital-detox-email-smartphone-social-media.html?_r=1>. Acesso em
fevereiro de 2014.
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO USADO PARA ENTREVISTA COM JOVENS ESTUDANTES

USO DO FACEBOOK
1. Quantas horas você usa o Facebook por dia? Como você usa? Mais no celular? Laptop? iPad?
(você usa quando acorda? Fica conectado quantas horas por dia? Você usa enquanto dirige?
temos uma hipótese que ele é “always on”... É mesmo?)
2. Você está no carro e chega uma notificação que alguém te marcou; ou um comentário pra um
post seu. você para tudo para olhar?
3. Como você usa o Facebook? Com que objetivo?
4. Você posta foto? E vídeos? E textos? Por que sim ou não?
5. Você cria grupos selecionados para ver o que publica? Você se preocupa com sua privacidade?
6. Quando você conhece alguém que não usa Facebook, o que pensa dessa pessoa?

CONSUMO E IDENTIDADE
7. Qual foi o critério de escolha da foto de seu perfil? Você muda com frequência?
8. Qual foi o critério de escolha de sua foto de pano de fundo do Facebook? Você troca sua foto?
Com que frequência?
9. Imagine um mundo sem Facebook: como seria?
10. O que você não gosta do Facebook?
11. Você acha que o Facebook complementa seus relacionamentos atuais ou ajuda mais a criar
novos? Você acha que o Facebook intensifica suas amizades offline (da vida real) e te ajuda a
manter contato?
12. Como acredita que o Facebook te deixa exposto? Se sim, como lida com isso?
13. O que faz vc curtir uma fanpage do artista NONONO, ou de um seriado XPTO? (ver páginas
que ele curte antes de pesquisar) Vc acha que isso ajuda a compor o seu perfil?
14. Quando você costuma postar fotos? Em que momento? Após festas? Em situações do dia a dia
mesmo?
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15. Dizem que o Facebook só tem o lado bom da vida! O que você acha disso?
16. O que você acha da presença das marcas no Facebook?
17. Você curte marcas como nononono? Por quê?
18. Você acredita que isso ajuda a compor quem é? Ou quem deseja ser? Ou ajuda a compor como
os outros te enxergam?
19. Tem algo que você curte na vida real e que nunca curtiria no Facebook?
20. Você já se arrependeu de algo que publicou? Como foi? O que vc fez a respeito?
21. Já pagou algum mico por causa do Facebook? Como foi?
22. Para encerrar: você acha que seu perfil timeline do Facebook ajuda a mostrar quem você é?
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO DE ENTREVISTAS

TERMO DE CONSENTIMENTO

Declaro de que as informações que irei ceder para a pesquisa de mestrado de Marcos
Hiller no PPGCOM ESPM serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa
acadêmica (com total confidencialidade) e estou ciente que não farei jus a qualquer
tipo de remuneração em decorrência de minha participação na pesquisa e autorização
no uso dos dados. Estou ciente que a proteção de minha identidade estará garantida,
através da manutenção do anonimato.

ASSINATURA: ______________________________________

NOME: ____________________________________________

RG: _______________________________________________

