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RESUMO 

Este trabalho observa as cenas performática e discursiva no 

Facebook. Seu objetivo é analisar, a partir da sobreposição 

entre elas estruturada pela plataforma, a dinâmica de um éthos 

em rede, apropriado e compartilhado entre seus atores sociais. 

Através destas negociações, é possível atualizar e externar a 

imagem que desejam construir para si e partilhar como 

identidade. Neste sentido, o éthos circulante nesta rede 

social configura-se como um bem acessível para consumo do 

outro, funcionando como uma marcador para os atores que o 

mobilizam, instaurando assim, a cada interação, um acúmulo de 

reputações e uma partilha de capital social. Assumindo os 

consumos possíveis (do outro, de seu discurso, de seu éthos) 

nesta rede social como um sistema de informações, observamos 

os comportamentos dos atores e as implicações éticas dessas 

apropriações. Esta análise assume a perspectiva do 

dispositivo, considerando: sua potência silenciadora, sua 

influência na formação de redes emergentes, o imperativo da 

visibilidade instaurado por ele e o modo como o próprio 

Facebook emprega o éthos de terceiros para fomentar novas 

interações entre os sujeitos. Tais observações resultaram na 

proposição de uma tipologia de éthos e de um éthos conectado, 

além de nos conduzirem a uma segunda reflexão ética. Nesta, 

problematizamos sobre o modo como o Facebook emprega o éthos 

dos atores em rede para a confecção de perfis de consumidores, 

infringindo protocolos éticos e também esvaziando o indivíduo 

de seu livre arbítrio. 

 

Palavras-chave: Facebook, éthos, consumo, performance, ética. 



 

 

ABSTRACT 

This work demontrates the performative and discursive scenes 

on Facebook. Considering the way Facebook interferes on both 

structures, this dissertation aims to explore the nature and 

dynamics of a Networked Éthos, which is mobilized and shared 

by social actors in order to shape the identity they wish to 

be recognized for in this social network. We argue that the 

éthos itself becomes a consumer good for others, working as a 

shared reputation indicator for those who maneuver it. 

Considering that consumption implies in a dispute of social 

capital, we observed the actor's behavior and interactions and 

its ethical implications while defining itself as a character. 

Due to the relevant role Facebook plays as a mediator and co-

actor on this communication system, we adopted a viewpoint 

that explores how the dispositive impacts over actors' 

performances, éthos apropriations and relational networks 

updates. Considering how Facebook itself appropriates the 

actors' éthos to encourage new engagements and to create 

profiles for target advertising practices, we were able to 

transform the observation results into an éthos typology that 

explains how the networked éthos operates on Facebook. In our 

conclusion, we also manage to conduct an ethical reflection of 

how this social network violates individual privacy and free 

will. Thus, we found out that the consumption of others 

reputation is not only an alternative for identity 

performance. More than that, it works to rescue actors from 

silence, giving them a way to be visible, to belong and to be 

loved. 

 

Keywords: Facebook, éthos, consumption, performance, ethics. 
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INTRODUÇÃO 

 Criado em 2004 por Mark Zuckerberg, ainda como 

estudante na Universidade de Harvard1, o Facebook nasceu 

voltado para o universo universitário, com o objetivo de 

conectar amigos e compartilhar experiências, fatos e 

afinidades. Uma década depois, esta rede social soma 936 

milhões de usuários ativos diariamente e 1,44 bilhão de 

usuários ativos mensalmente2. Isso significa média de um 

usuário entre cada sete habitantes do planeta, 

consolidando o Facebook como um fenômeno mundial, com 

82,8% de sua base fora dos Estados Unidos e do Canadá3. 

Por conseguinte, observa-se, neste sentido, o surgimento 

de uma grande cidade com fronteiras fluídas (SANTAELLA 

2010; CASTELLS, 2010), capaz de reunir uma nova multidão, 

conectada em rede.   

 A partir de um paralelo com a modernidade, propomos 

que, como o citadino da época, o usuário desta cidade 

digital terá que aprender como transitar e como pertencer 

a ela, familiarizando-se com seus estímulos e com suas 

novas noções de tempo, espaço, amizade, vínculo e 

reputação. Isso ocorre porque, assim como Haussman 

redesenhou as ruas de Paris até devolvê-la como uma 

"cidade estranha aos próprios parisienses" (BENJAMIN, 

1991, p. 41), o Facebook também pode ser visto como uma 

cidade imposta. Seu acesso é gratuito, seu conteúdo é 

colaborativo nos moldes da Web 2.0 (RECUERO, 2014; 

SIBILIA, 2008; BOYD, 2011), mas não há participação, na 

                                                
1Ainda que se trate de uma informação amplamente conhecida, ela pode 
ser encontrada na obra cinematográfica “A rede social” (David 
Fincher, 2010) ou em perfis históricos, como o traçado pela editora 
de tecnología do jornal “The Guardian”, Sarah Philipps (2007), “A 
brief history of Facebook”. 
2FACEBOOK. Facebook Newsroom. Disponível em: 
<http://newsroom.fb.com/company-info/>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
3FACEBOOK. Facebook Newsroom. Disponível em: 
<http://newsroom.fb.com/company-info/>. Acesso em: 11 jul. de 2015. 
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perspectiva de Carpentier (2011): os membros dessa rede 

social estão sujeitos ao modos operandi do dispositivo, 

cujas regras são definidas por um grupo restrito, de uma 

empresa privada. Essas regras vão desde uma privacidade 

consentida (NISSENBAUM, 2011) que troca o uso dos 

serviços da plataforma pelo mapeamento do comportamento 

do usuário online para fins comerciais4, passando pela 

moderação de conteúdo5, até chegar à tabulação e 

hierarquização do que (e de quem) se tornará relevante e 

acessível para cada usuário conectado.  

 Por conseguinte, considerando a interferência desse 

cálculo algorítmico6 na formação de redes emergentes 

(RECUERO, 2014), observamos que o Facebook instaura um 

regime de visibilidade (BRUNO, 2013) que trará impactos 

diretos para o modo como os atores sociais estruturam, 

comunicam e fazem a manutenção de suas identidades em 

rede. Isso se dá porque, se o dispositivo prioriza 

aqueles conteúdos que mobilizam o maior número de 

interações, equiparando audiência e relevância, caberá ao 

ator elaborar uma performance capaz de mobilizar o outro, 

visando o envolvimento necessário para validar a imagem 

que projeta para si, sua existência e visibilidade na 

rede em que coabitam.  

 Não se trata, entretanto, somente de mobilizar o 

outro, mas de competir com tantos outros pela atenção 

desse um. Para mensurarmos o quão competitivo é este 

                                                
4FACEBOOK. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/privacy/update>; 
<https://www.facebook.com/about/basics/>; 
<https://www.facebook.com/legal/terms/update>.  
Acesso em: 11 jul. 2015. 
5ADWEEK. Who is hosting this Facebook moderation. Disponível em: 
<http://www.adweek.com/socialtimes/infographic-whoishostingthis-
facebook-moderation/618698>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
6SEARCH ENGINE WATCH (2013). EdgeRank is Dead. Long Live Facebook's 
EdgeRank Algoritm. Disponível em: 
<http://searchenginewatch.com/article/2291146/EdgeRank-is-Dead-Long-
Live-Facebooks-EdgeRank-Algorithm>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
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cenário, ressaltamos que esta rede social comporta uma 

produção diária de 4,5 bilhões de likes, 300 milhões de 

fotos publicadas e 4,75 bilhões de conteúdos 

compartilhados7. Um contingente para o qual o ator passará 

a performar não apenas uma identidade, mas a identidade 

que julga ser a mais desejável pelo outro. Nesta mesma 

visada, Bauman (2007) sugere que os membros da 

modernidade líquida são conduzidos a ofertarem a si 

mesmos, reinventando-se como mercadorias para se 

destacarem da multidão. Com este mesmo fim, ao tratar do 

espírito moderno, Simmel também já apontava para "a 

resistência do sujeito a ser nivelado e consumido em um 

mecanismo técnico-social" (SIMMEL, 1903, p. 577). No 

Facebook, estamos falando então não só de um movimento 

para se diferenciar da multidão, mas também para 

mobilizá-la em torno de uma interação capaz de validar, 

contabilizar e rentabilizar essa distinção.  

 É neste ponto que encontramos a justificativa para 

o estudo do éthos8 no Facebook, uma vez que identificamos 

na adesão do outro a força-motriz desta rede social. 

Afinal, o éthos refere-se justamente aos recursos 

mobilizados pelo orador para despertar uma empatia no 

auditório a que se dirige de tal forma que este lhe tome 

como alguém merecedor de credibilidade. Sua finalidade 

máxima é contribuir para a adesão ao que é dito por 

alguém visto como digno para dizê-lo (ARISTÓTELES, 2004; 

AMOUSSY, 2011; MAINGUENEAU, 1997). Contextualizada no 

Facebook, é essa adesão que gerará as interações 

estruturantes dos pares, dos grupos, das afinidades, dos 

                                                
7 ZEPHORIA. Top 15 valuable Facebook statistics. Disponível em: 
<http://zephoria.com/social-media/top-15-valuable-facebook-
statistics/>. Acesso em: 11 de jul. 2015. 
8 O Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2009) não faz distinção 
entre as formas singular e plural do termo éthos. E registra a forma 
aportuguesada etos. Nesta dissertação, adotaremos a grafia éthos para 
as formas singular e plural. 
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laços fortes, das malhas afetivas e emergentes, sendo 

estes os elementos que definirão a própria imagem de si 

percebida pelos outros.   

 Neste sentido, as associações tornadas visíveis 

pelo Facebook funcionariam elas mesmas como veículos para 

a performance identitária dos atores. Mais do que isso – 

veremos – essas conexões são contabilizadas como capital 

social (ELLISON et al., 2011), conferindo valor a cada um 

deles e investindo seus éthos com qualidades como 

reputação, visibilidade, autoridade e audiência (RECUERO, 

2014). Ao longo dos dez anos em que trabalhou como 

publicitária gerenciando o conteúdo de páginas de 

clientes no Facebook9, a pesquisadora observou como o 

dispositivo mobiliza essas qualidades para conceder 

credibilidade aos conteúdos circulantes nessa rede 

social, implicando o capital social acumulado por cada 

ator conectado para favorecer e promover novas 

interações.  

 A partir dessa premissa, chegou-se à hipótese de um 

éthos conectado em rede, proposto como tema desta 

dissertação. Esse éthos trataria justamente de todos os 

éthos conectados em uma interação, cujo somatório 

resultaria em um novo éthos estruturado e empregado pelo 

Facebook. Por conseguinte, uma vez cientes da 

visibilidade conferida pelo dispositivo às interações, 

propomo-nos a verificar se e em que medida os próprios 

atores também mobilizam o éthos conectado em rede em suas 

performances para comunicarem, por meio da apropriação do 

éthos inscrito nos conteúdos que mobilizam e do éthos 

                                                
9 Durante esta pesquisa, por exemplo, a pesquisadora atuou na 
mediação (social management) da página do biscoito Passatempo, da 
Nestlé, que contabilizou em dezembro de 2015 mais de 60 mil fãs e 
posts com alcances de mais de 102 mil curtidas, 33 mil 
compartilhamentos e 3,7 mil comentários.  Disponível em: 
<https://business.facebook.com/passatempo/>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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prévio dos atores aos quais se conectam, o caráter e 

imagem que visam externar nessa rede social. 

 Essa problematização insere esta pesquisa nos 

campos da Comunicação e do Consumo, basilares na produção 

acadêmica do PPGCOM-ESPM, instância em que este estudo se 

inscreve. Isto ocorre, porque propor que, ao interagir no 

Facebook, um ator está se apropriando do éthos do que é 

dito e do éthos de quem diz, para comunicar algo sobre 

seu caráter e sua visão de mundo, implica introduzir essa 

cena enunciativa na perspectiva do consumo como mediação 

para a construção identitária (SLATER, 2002; SILVERSTONE, 

2011; CAMPBELL, 2006). Veremos, porém, que no consumo da 

performance de terceiros, entendido ele mesmo como uma 

nova performance, nem sempre percorrem-se caminhos 

virtuosos. E isso nos conduz ao campo da ética para tecer 

uma discussão acerca do caráter e virtudes dos atores 

sociais no Facebook, mas também sobre a própria forma 

como a plataforma estrutura essas apropriações, 

manipulando as informações decorrentes delas para criação 

de perfis mapeados e relacionados a publicidades 

dirigidas.  

 Justamente por reconhecer a influência e 

participação do Facebook na performance dos atores, 

elegemos a perspectiva do dispositivo para mapear o éthos 

conectado em rede que propomos. Desta forma, a partir de 

suas principais funcionalidades e termos de uso, 

construímos nossa análise dos tipos de éthos circulantes 

nesta rede social e de como eles se conectam. A estrutura 

dos capítulos desta dissertação é decorrente dessa 

escolha, a saber: Capítulo 1: "A construção da pesquisa"; 

Capítulo 2: "Desconstruindo a cena performática"; 

Capítulo 3: "Tecendo a cena enunciativa"; Capítulo 4: 

"Éthos prévio e o credenciamento dos atores"; Capítulo 5: 
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"Éthos discursivo e a reencarnação na palavra"; Capítulo 

6: "Éthos compartilhado e o jogo de cena"; Capítulo 7: 

"Éthos involuntário e a performance do Facebook"; 

Capítulo 8: "Éthos antiético, privacidade e vigilância" 

e; Conclusão e apontamentos: "O éthos conectado no 

Facebook ".  

 A seguir, apresentamos a metodologia mobilizada 

nesta dissertação e como as especificidades deste objeto 

de pesquisa influenciaram nossas escolhas. 
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1 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

Resolver um problema da pesquisa normal é alcançar 
o antecipado de uma nova maneira. Isso requer a 
solução de todo tipo de complexos quebra-cabeças 
instrumentais, conceituais e matemáticos. O 
indivíduo que é bem sucedido nessa tarefa prova 
que é um perito na solução de quebra-cabeças. O 
desafio apresentado pelo quebra-cabeça constitui 
uma parte importante da motivação do cientista 
para o trabalho (KUHN, 1998, p. 59). 

 

 Um dos maiores desafios apresentados por esta 

pesquisa foi a seleção de quais meios empregar para 

estudar o éthos conectado em rede em uma plataforma 

complexa como o Facebook. Isso significou não só a 

solução de um quebra-cabeças metodológico como proposto 

por Kuhn (1998), como também, antes deste, tornou-se 

necessário resolver um primeiro quebra-cabeça, que 

responderia pelo próprio recorte do objeto. Neste 

sentido, entre todas as funcionalidades ofertadas pelo 

Facebook e que fazem dele a rede social que é, 

selecionamos quais peças seriam relevantes para a 

discussão proposta nesta dissertação e como elas se 

encaixariam de maneira tal que não descaracterizasse o 

modos operandi da plataforma tal como ela é mobilizada 

por seus usuários. 

   Este processo resultou na perspectiva a partir da 

qual problematizaremos o éthos no Facebook, sendo ela 

mesma determinante da contribuição desta pesquisa para o 

campo da Comunicação. Isto ocorreu porque, no caminho 

inverso às pesquisas que se propõem a entender como os 

atores constroem um éthos para si a partir de suas 

performances no Facebook10, escolhemos entender como o 

                                                
10Nesta visada, alguns exemplos são: a) o artigo Dinâmicas 
identitárias no Facebook: estratégias de publicização e ocultamento 
de conteúdos, no qual POLIVANOV (2014) aborda o modo como os atores 
sociais performam suas personas no Facebook, considerando a suas 
estratégias e intencionalidades nessa plataforma e; b) a dissertação 
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Facebook estrutura e interfere na construção, apropriação 

e atualização dos éthos circulantes nesta rede social. 

Neste sentido, assumindo a perspectiva do dispositivo, 

selecionamos então quais seriam suas funcionalidades mais 

relevantes para o nosso problema de pesquisa e como essas 

partes se conectariam na dinâmica do éthos conectado em 

rede no Facebook que visamos verificar, entender e 

mapear. 

 Por conseguinte, solucionamos nosso primeiro 

quebra-cabeça. Escolhemos verificar se e em que medida há 

um éthos conectado em rede no Facebook a partir da 

observação de: a) Página Sobre; b) Linha do Tempo; c) 

Feed de notícias; d) Ferramenta Publicar; e) Ferramenta 

Curtir; f) Ferramenta Compartilhar; g) Ferramenta 

Comentar; h) Noções Básicas de Privacidade; i) Política 

de Cookies; j) Termos de Uso. Além disso, privilegiamos a 

observação da versão desktop da plataforma a partir do 

perfil da pesquisadora, por acreditarmos ser mais fácil 

acompanhar e registrar as ações, reações e desdobramentos 

das performances distendidas entre os atores, tal como 

elas se dão no uso habitual desta rede social. 

 A partir deste recorte, passamos ao nosso segundo 

desafio: selecionar uma metodologia capaz de dar conta da 

complexidade deste objeto. Esta solução, entretanto, não 

se configurou com a eleição de uma metodologia única, mas 

fez-se na articulação de diferentes métodos, resultando 

em uma pesquisa multimetodológica. Neste processo, 

lançamos mão das seguintes perspectivas teórico-

metodológicas de pesquisa e de análise: a) Observação 

participante; b) Análise do discurso e sociologia 

                                                                                                                                       

de mestrado A rede social Facebook e a construção do éthos político 
por meio dos discursos, no qual DOMINGUES (2014) explora como os 
atores sociais constroem uma imagem politizada para si nesta rede 
social.   
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interacional; c) Empirismo semântico; d) Dados 

secundários e; e) Estudos de caso. 

 A seguir, explicaremos a relevância e 

aplicabilidade de cada uma dessas metodologias nesta 

pesquisa.  

 

1.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPATIVA 

  

 Optamos por observar a dinâmica de produção, 

apropriação e circulação do éthos no Facebook como um 

usuário regular da plataforma. Por isso, a rede social da 

própria pesquisadora foi escolhida para a pesquisa. A 

consequência é que se tem uma observação participativa, 

na qual a pesquisadora desempenha, juntamente com sua 

rede associativa de amigos, o papel de ator social. Neste 

sentido, é, ao mesmo tempo, observador e sujeito, 

reconhecendo desde já o modo como sua participação ativa 

impactará na observação e interpretação das performances 

e interações que mapeou durante os dois anos em que fez 

uso do Facebook contabilizando essas duas funções. 

 Entretanto, ressaltamos que nenhuma intervenção foi 

feita para produzir na rede as hipóteses que visamos 

verificar. Da mesma forma, não houve qualquer 

questionamento direto dirigido a amigos com a finalidade 

de entender as causas ou motivações que os levam a 

conduzir suas performances no Facebook do modo como o 

fazem.  Ao contrário, porque escolhemos a perspectiva  do 

dispositivo, as performances foram interpretadas como 

consequência do modo como o Facebook estrutura e emprega 

o éthos desses atores, sendo algumas delas coletadas 

inclusive para ilustrar como esse processo ocorre. 

 Neste contexto, em que as performances dos atores 

são observadas com fim diferente do percebido por eles, 

optamos por considerar as premissas de um consentimento 
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limitado (ESTAELLA & ADERVOL, 2007) e contextualizado 

(NISSEMBAUM, 2011). Motivo pelo qual negociamos o 

consentimento com os atores selecionados para nossa 

análise de forma pessoal, informando-os sobre a pesquisa 

e sobre as informações coletadas em comunicação dirigida 

a cada um deles, no qual foi enviado um termo de 

consentimento para sua análise - posteriormente à coleta 

de dados. Os exemplos envolvendo atores que, por algum 

motivo, não concordaram em participar da pesquisa foram 

automaticamente descartados. Os atores que não se 

manifestaram contra ao a favor, tiveram seus nomes e 

fotos de perfil ocultadas, sendo identificados em toda a 

pesquisa como "ator anônimo". As adesões consentidas 

estão reunidas no Anexo 1 desta dissertação. 

 

1.2 ANÁLISE DE DISCURSO E SOCIOLOGIA INTERACIONAL 

 

 Dois marcos foram mobilizados na interpretação da 

dinâmica dos éthos observada no Facebook. O primeiro 

deles foi a sociologia interacional de Goffman (2001; 

2012), empregada principalmente para entendimento das 

performances dos atores sociais no Facebook: como elas se 

organizam, como são estruturadas, para que fim se 

destinam, como são negociadas, como são apropriadas e 

como, a partir delas, dão-se as interações sociais, nas 

quais o éthos dos atores são postos em cena visando a 

ganho de credibilidade e reputação para os papéis que 

escolheram desempenhar socialmente. 

 O segundo deles foi a análise de discurso e cabe 

ressaltar, desde já, que sua mobilização foi feita não 

como procedimento para análise das performances 

discursivas coletadas durante a pesquisa, mas como 

suporte teórico para o entendimento macro do Facebook 

como cena enunciativa estruturante dessas performances. 
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Neste sentido, autores como Maingueneau (1997), Bahktin 

(2004) e Fiorin (2006) contribuíram para a proposta de 

que a performance no Facebook é per se uma performance 

discursiva, na qual os atores deverão inscrever seus 

éthos nos discursos que compartilham nesta rede social. 

 Nesta dissertação, as duas perspectivas serão, por 

vezes, trabalhadas juntas, com a finalidade de entender 

como é performar pelo discurso e quais as consequências 

disso para os atores e para as equipes implicados em um 

ecossistema de informações como o Facebook. Essa 

combinação, estejamos cientes, apresenta um conflito 

epistemológico ou limitação, já que a sociologia 

interacional prevê que os atores gozam de um certo poder 

de seleção sobre qual papel devem performar em qual 

situação social, enquanto a análise de discurso considera 

que essa performance é essencialmente estruturada no e 

pelo discurso, sendo definida por ele (MAINGUENEAU, 

1997). Este problema será retomado no capítulo 3, 

"Tecendo a cena enunciativa". 

  

1.3 EMPIRISMO SEMÂNTICO 

 

 Ao longo desta dissertação, buscamos reunir 

exemplos de performances e interações no Facebook com a 

finalidade de conferir um lastro empírico às articulações 

teóricas que tecemos para entendimento de como o éthos é 

performado no Facebook e de como o dispositivo conecta, 

acumula e comunica os diferentes éthos que estrutura. 

 Com base neles, revisamos as proposições que 

levantamos para confirmá-las, no processo conceituado 

como démarche científica: 

A observação não somente é estruturada pela 
teoria, mas também converte o dado empírico em 
linguagem, através da descrição (tradução dos 
"fatos em linguagem teórica). Esta desrealização 
deve ser compensada pela reflexão epistemológica, 
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tanto no nível da teoria - refletindo e ajudando a 
encontrar a significação teórica de cada teoria 
(vínculo que estabelece com a evidência empírica) 
- , como também no plano geral da sistematização 
dos conhecimentos (proposição de um objeto de 
estudo para o campo comunicacional como um todo). 
(MARTINO, 2010, p. 153). 

 

 

1.4 DADOS SECUNDÁRIOS 

 

 Ao longo desta pesquisa, mobilizamos diversos dados 

secundários advindos de pesquisas realizadas por outros 

colegas, devidamente citadas nos capítulos que se seguem. 

O objetivo com isso foi articular nossa observação e 

problematizações com evidências empíricas correlatas. 

Além disso, integrá-las à discussão possibilitou 

relacionar os exemplos ilustrativos pontuais que 

coletamos com aferições mais amplas, conferindo-nos um 

respaldo de que as dinâmicas do éthos observadas na rede 

social da pesquisadora eram representativas do Facebook 

como um todo. 

 

1.5 ESTUDOS DE CASO 

 

 No capítulo 8, "Éthos antiético: privacidade e 

vigilância", utilizamos os estudos de caso para 

entendermos como o Facebook manipula o éthos de seus 

atores e suas interações e consumos dentro e fora dos 

espaços da plataforma. Para tanto, elegemos um ator (uma 

marca) e observamos de forma isolada como ele era 

implicado nesse processo. 

 Com este objetivo, mapeamos como esse ator foi 

apresentado à pesquisadora e o caminho até conduzi-la de 

volta ao Facebook, onde a interação com ele era ofertada, 

por meio de publicidade dirigida. 
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1.6 PROBLEMA, HIPÓTESE, OBJETIVOS E LIMITAÇÕES 

 

 A construção multimetodológica proposta nos 

auxiliará na análise de como o Facebook emprega a 

reputação e caráter dos atores para gerar novas 

interações e como os próprios atores mobilizam o éthos de 

outros para: a) externar suas identidades através do 

consumo da performance de terceiros e; b) aumentar seu 

valor na rede a que visam pertencer.   

 Para tanto, elegemos como problema de pesquisa a 

pergunta: em que medida as apropriações de éthos 

circulantes no e estruturados pelo Facebook geram um 

éthos conectado em rede e quais suas implicações 

éticas? Norteado por ela, objetivamos: a) analisar o 

Facebook como cena estruturante de um éthos concebido 

para ser consumido e validado e qual a sua dimensão 

ética; b) analisar as negociações e apropriações entre as 

equipes performativas e o imperativo da visibilidade; c) 

mapear, a partir das funcionalidades selecionadas para 

análise, os tipos de éthos produzidos pelos atores dessa 

rede social e pelo próprio Facebook e; d) refletir sobre 

como caráter, reputação e privacidade são entendidos 

nessa plataforma.  

 Com estes objetivos, construímos esta dissertação, 

fruto de dez anos de experiência profissional da 

pesquisadora com a plataforma, dois anos de pesquisa 

acadêmica e um ano de coleta empírica (ano de 2015). Cabe 

ressaltar, entretanto, que reconhecemos os resultados a 

que chegamos como perecíveis e limitados. Primeiro porque 

estamos conscientes de que toda pesquisa é sempre um 

resultado fragmentado e parcial (KHUN, 1998). Segundo, 

porque entendemos que não abordamos todas as instâncias 

do Facebook pelas quais o éthos circula (não consideramos 

o messenger, por exemplo). E terceiro, porque 
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vislumbramos, nesse ínterim, como esta rede social é 

dinâmica, mudando, excluindo e atualizando constantemente 

as ferramentas e informações disponibilizadas para uso 

dos atores em suas performances identitárias. Apesar 

disto, acreditamos que as discussões iniciadas aqui 

contribuem e abrem novas perspectivas para o estudo do 

éthos conectado em rede no Facebook, como veremos a 

seguir. 
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2 DESCONSTRUINDO A CENA PERFORMÁTICA 

 Para iniciarmos uma discussão sobre o éthos em rede 

no Facebook, com seus 140 bilhões de conexões entre 

amigos11, é necessário escolhermos uma porta de entrada. 

Dentre as possibilidades, escolhemos analisar como se 

estrutura a cena performática nesta rede social a partir 

da proposta goffmaniana de que todo indivíduo mobilizado 

em uma interação é coagido a assumir o papel de ator, 

encarnando um personagem que nem sempre é o mesmo, e nem 

pode ser (GOFFMAN, 2001). 

 A cada encontro, esse personagem é recriado e 

adaptado, para que melhor represente a imagem de si que o 

ator pretende ofertar ao coletivo que se forma em torno 

de sua ação. Disso resultam representações múltiplas, uma 

vez que não representamos o tempo todo para todas as 

pessoas. Interagimos em pares, ou em grupos, o que nos 

permite gerenciar diferentes faces, adaptando cada 

performance a um novo público, a um novo cenário, a uma 

nova intencionalidade, levando-se em conta a imagem que 

os atores fazem de si próprios, a que fazem dos outros e 

a que imaginam que os outros fazem deles (AMOUSSY, 2011). 

 Consideraremos que o Facebook inaugura a demanda de 

uma nova face, dentre todas as outras performadas 

diariamente por seus usuários. Uma face transposta para a 

esfera digital, para interações que se dão a partir da 

Comunicação Mediada por Computador (CMC), que pressupõe 

de seus atores novas habilidades na construção e 

performance de um avatar que os represente, considerando-

se inclusive as novas formas de produção colaborativa 

inauguradas pela Web 2.0 (PRIMO, 2007; SIBILIA, 2008). O 

                                                
11 ADWEEK. 100 Amazing Social Media Statistics, Facts and Figures. 
Disponível em: <http://www.mediabistro.com/alltwitter/100-social-
media-stats_b33696>. Acesso em: 11 jul. de 2015. 
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primeiro desafio imposto a eles é, neste sentido, a 

familiarização com as próprias ferramentas e 

funcionalidades ofertadas pelo dispositivo como uma 

realidade que lhes é dada e que trará mudanças 

significativas na estruturação de cena proposta por 

Goffman (2001), a qual abordaremos a seguir.  

 

2.1 A FLUIDEZ DOS LIMITES DO PALCO 

 

 Segundo Goffman (2001), são três os papéis 

decisivos em uma representação e os mesmos são definidos 

de acordo com as suas funções: a) um primeiro papel está 

relacionado com aqueles sujeitos/atores que representam; 

b) um segundo, com aqueles para quem se representa e; c) 

os estranhos, um papel que se atribui àqueles que não 

participam da cena, nem a observam. Neste sentido, este 

autor propõe ainda que em toda encenação haja uma 

correlação que combina a função performática, enquanto 

papel desempenhado pelos atores na interação social, as 

informações disponíveis sobre eles e sobre a ação que 

desempenham e as regiões de acesso a elas. Consideraremos 

num primeiro momento o binômio ator/plateia. 

 No Facebook, quando o usuário publica ou 

compartilha um post, ele inicia uma performance e se 

coloca em um palco. Sua plateia, grosso modo e 

considerando-se a influência do dispositivo no alcance 

dado a cada ação, é sua rede social, os amigos com quem 

mantém primeiramente um laço fraco, associativo, na 

perspectiva de Recuero (2014). Essa representação será 

reportada nos feeds de notícias de seus amigos, 

armazenada em sua linha do tempo, e poderá ter dois 

desdobramentos: ser apenas visível ao(s) outro(s), ou 

mobilizá-lo(s) em uma interação, concretizada nas ações 

de curtir, compartilhar ou comentar. Quando isso 
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acontece, os laços fracos são fortalecidos, esboçando o 

surgimento de uma rede emergente que tira o espectador de 

um lugar de passividade, podendo inclusive trazê-lo para 

a zona de fachada como um co-ator. Neste sentido, no 

Facebook, todo membro da plateia alcançado por uma 

performance é também um co-ator potencial que, a partir 

do consumo de uma representação do outro, pode decidir 

entrar em cena, integrando uma nova equipe performativa, 

na qual os papéis serão redistribuídos e o status de 

protagonista negociado. 

 As consequências dessa fluidez de limites do palco 

são muitas. Ao definir as qualidades de um bom ator, por 

exemplo, Goffman (2001) propõe que o mesmo: a) selecione 

sua plateia para que esta seja o público ideal para a 

representação que deseja, reunindo o mínimo de 

dificuldades e o máximo de conforto (o que inclui também 

a seleção dos membros de sua equipe/elenco); b) segmente 

suas plateias a fim de que informações extras – ou 

comprometedoras – da fachada mobilizada na performance 

fiquem protegidas.  

 No Facebook, com a sobreposição de co-ator e 

plateia e com o agravante do colapso de contextos (BOYD, 

2011), o qual abordaremos no capítulo 4, "Éthos 

discursivo e a reencarnação na palavra", torna-se 

pertinente revisar essas qualidades propostas por Goffman 

(2001). Mas não seria correto afirmar que o bom ator 

encontra-se totalmente à deriva sobre quem é sua plateia 

e quem serão seus co-atores potenciais. Em 2011, o Google 

lançou sua rede social, o Google Plus12. Sua maior 

inovação foi a possibilidade de classificar amigos em 

círculos sociais segmentados (melhores amigos, 

                                                
12 CIA SHOP. Google lança a rede social Google+. Disponível em: 
<http://www.ciashop.com.br/noticias/google-lanca-a-rede-social-
google/>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
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conhecidos, colegas de trabalho, família). Esse recurso 

foi imediatamente incorporado pelo Facebook, que passou a 

oferecer aos usuários a possibilidade de segmentar os 

amigos em listas13.  

 Entre estas listas, o Facebook oferece categorias 

pré-configuradas, como a lista "restritos", por meio da 

qual é possível classificar aqueles amigos com os quais 

não se deseja compartilhar nenhum conteúdo. Isso 

significa conduzi-los, na perspectiva de Goffman (2001), 

para a região fora da fachada, transformando-os em 

"estranhos". Somada a elas, o usuário também pode criar 

listas personalizadas, restituindo ao ator a 

possibilidade de segmentar ele mesmo suas plateias e, por 

conseguinte, suas representações. Além das listas, como 

exemplificado na figura 01 abaixo, é ofertado ainda um 

mecanismo para personalização de cada post-representação, 

permitindo que o ator defina o público para quem deseja 

tornar cada uma de suas performances visível. 

 

Figura 01 - exemplo de gerenciamento de privacidade de post 

 
Fonte: tela capturada do perfil da autora (Jun. 2015) 

 

                                                
13 G1. De olho no Google+, Facebook cria lista de amigos. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/09/de-olho-no-
google-facebook-cria-listas-de-amigos2.html>. Acesso em: 10 jan. 
2016. 
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 Esses recursos somados, inclusive, embasam o 

discurso do Facebook sobre o empoderamento do usuário no 

que diz respeito ao gerenciamento da sua privacidade, 

eixo central de sua nova Política de Privacidade14, em 

vigor desde 30 de janeiro de 2015. Este poder, 

entretanto, limita-se a definir para quais plateias se 

deseja atuar, sem nenhum controle sobre para quem essa 

performance será de fato visível e sobre quem passará de 

espectador a co-ator, quando e em que situação.  

 O redesenho da zona de fachada é, entretanto, 

apenas uma das mudanças na cena estruturada pelo 

Facebook, a qual também impõe novas habilidades para 

atores no que diz respeito ao tempo e à performance, como 

veremos a seguir. 

   

2.2 UMA PERFORMANCE PERDIDA NO TEMPO E NO ESPAÇO 

 

 Em Ritual de Interação: ensaios sobre o 

comportamento face a face, Goffman (2012) trata a 

interação como uma prática ritual que viabiliza toda vida 

social e retoma as condições para o bom andamento de uma 

performance. Nesta visada, os atores integrantes de uma 

interação deveriam estar unidos pelo compromisso com o 

seu sucesso, preparando-se para o momento de contato e 

obedecendo protocolos e etiquetas em turnos de falas 

delimitados por dois momentos definidos de início e fim, 

quando todos poderiam esvaziar a cena performativa sem 

que a alienação de um deles tivesse para o grupo uma 

conotação descortês. 

 Esses encontros face a face, com dia e hora 

marcada, perdem-se no tempo e no espaço reprogramados 

                                                
14 FACEBOOK. Noções Básicas de Privacidade. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/basics/>. Acesso em: 7 nov. 2015. 
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pelo Facebook. Seus usuários precisam, por conseguinte, 

aprender a circular por espaços digitais e, 

principalmente, necessitam familiarizar-se com a questão 

da "ubiquidade" (SANTAELLA, 2010). Porque, com a 

tecnologia segmentada em diversos dispositivos, como o 

celular, os atores podem: 

[...] estar em dois lugares ao mesmo tempo, e 
ambos vão para um segundo plano para favorecer um 
terceiro lugar, o espaço comunicacional que, neste 
caso, coloca as pessoas em uma situação de 
presença-ausente. (SANTAELLA, 2010, p. 102). 

 

 Em 2013, por exemplo, 78% dos usuários do Facebook 

no Estados Unidos eram usuários mobile15, com acesso via 

smartphone superando o acesso por desktop. E em 2015, 

esta rede social já contabilizava 1,25 bilhões de 

usuários mobile ativos em todo o mundo16. No Brasil, o 

número de internautas mobile também vem se consolidando. 

Em 2014, eram 62,5 milhões de pessoas (usuários do 

Facebook ou não), o que significa que 7 entre 10 

brasileiros já acessavam a internet via tablet ou 

celular17.  Essa hipermobilidade estrutura geografias 

virtuais (POSTER, 2005), nas quais há a "proliferação de 

não-lugares, quer dizer, lugares marcados pelo trânsito 

ininterrupto, pelo temporário, a fugacidade e o efêmero" 

(SANTAELLA, 2010, p. 107).  

 Isso significa a interação entre presentes-ausentes 

em não-lugares, uma vez que, se se está em vários lugares 

ao mesmo tempo, é impossível ter atenção e 

comprometimento empregados integralmente em um só lugar. 

                                                
15TECH RUNCK. Facebook mobile user count. Disponível em: 
<http://techcrunch.com/2013/08/13/facebook-mobile-user-count/>. 
Acesso em: 11 jul. 2015. 
16ZEPHORIA. The Top 20 Valuable Facebook Statistics. Disponível em: 
<https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/>. Acesso 
em: 11 jul. 2015. 
17F/NAZCA DATA FOLHA. Internet Móvel, Cidadania e Consumo no Brasil 
(14ª edição). Disponível em: <http://www.fnazca.com.br/wp-
content/uploads/2014/12/fradar-14_publica-site.pdf>. Acesso em: 11 
jul. 2015. 
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Essa fragmentação explica muito o tipo de comunicação 

estruturada pelo Facebook: em tempo real, mas 

descontínua. No messenger do Facebook, por exemplo, 

perguntas podem ficar dias sem resposta ou mesmo para 

sempre. Nos dois exemplos abaixo, nós observamos: a)  uma 

conversa iniciada em 6 de dezembro de 2014, sem resposta 

do interlocutor. No dia 16 de fevereiro de 2015, ela foi 

retomada pelo usuário e então respondida no dia 20 de 

fevereiro de 2015 (figura 02) e; b) uma conversa iniciada 

no dia 23 de março de 2014 com uma pergunta, respondida 

em 4 de maio de 2014 com outra pergunta que então iniciou 

uma sequência de perguntas e respostas (figura 03). 

 

 

Figuras 02 e 03 - exemplos de comunicação descontinuada(messenger) 

 

 
Fonte: telas capturadas do messenger da autora (jun. 2015) 

  

 

 E posts passados podem voltar a figurar no feed de 

notícias graças a uma interação que os reatualize como um 

assunto do dia. Nas figuras 04 e 05 abaixo, temos o 

exemplo de um post publicado em 31 de maio de 2011 que 

reapareceu no feed de notícias de amigo do usuário em 1º 

de junho de 2015. Ele respondeu à pergunta feita no post 
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e foi alertado pelo autor de que se tratava de um post de 

4 anos atrás "EsclarecenDudu: esse papo foi há 4 anos!!". 

 

Figura 04 e 05 - exemplos de comunicação descontinuada em posts 
 

   
Fonte: telas capturadas do feed de notícias da autora (jun. 2015) 

 

 Como retoma Santaella (2010, p. 111), na CMC, "o 

tempo linear seria substituído pela 'ilusão da 

simultaneidade' quando tempos singulares dariam entrada a 

séries temporais superpostas". Essa sobreposição 

estrutura a primeira quebra no compromisso dos atores com 

a representação em equipe. Se o encontro está 

estabelecido por uma conexão que nunca se finda, 

propomos, é impossível exigir de seus interlocutores 

comprometimento ou empenho com os ritos interacionais.  

 

2.3 O FIM DA PERFORMANCE COLABORATIVA 

 

  Goffman (2001) propõe ainda que os atores se 

coloquem em cena também como uma equipe a fim de 

performar uma representação colaborativa visando causar 

uma impressão determinada a um auditório específico. Eles 
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estariam motivados por esta finalidade comum e unidos por 

um pacto, que prevê, inclusive, segundo o autor: a) uma 

lealdade dramatúrgica, definida como aceitação de papéis, 

solidariedade entre os membros e submissão a certas 

obrigações morais compartilhadas; b) uma disciplina 

dramatúrgica, que impõe imersão no papel determinado, 

dedicação de cada ator e envolvimento intelectual e 

emocional a fim de evitar gestos involuntários e deslizes 

que coloquem a equipe em posição de descrédito e; c) uma 

circunspecção dramatúrgica, que implica um preparo e 

planejamento sobre a melhor forma de desempenharem seus 

papéis. 

 Entretanto, ao analisar as interações face a face, 

Goffman (2012) já aponta situações em que os componentes 

da equipe envolvem-se em uma disputa. Descrita como um 

jogo, ela envolve um prêmio, identificado como ganho de 

caráter junto ao grupo.  

As situações sociais tornam-se, assim, 
oportunidades para apresentar informações 
favoráveis sobre si mesmo, e também se tornam 
ocasiões arriscadas, em que fatos desfavoráveis 
podem ser estabelecidos. (GOFFMAN, 2012, p. 161). 

 

 Sugerimos que o Facebook instaure 

preponderantemente um ambiente que fomente a competição 

por atenção e por visibilidade (BOYD, 2011). Isso ocorre 

porque não serão visíveis no feed de notícias todos os 

posts publicados por seus membros. Através de um 

algoritmo – até 2011 chamado de EdgeRank18 – o Facebook 

vem incorporando, desde sua criação, milhares de novas 

variáveis para estabelecer o que será prioritário no feed 

de notícias de cada um de seus usuários, dando 

                                                
18 SEARCH ENGINE WATCH (2013). EdgeRank is Dead. Long Live Facebook's 
EdgeRank Algoritm. Disponível em: 
<http://searchenginewatch.com/article/2291146/EdgeRank-is-Dead-Long-
Live-Facebooks-EdgeRank-Algorithm>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
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visibilidade apenas aos conteúdos dos atores que julga 

relevantes para uma dada rede social afetiva. Apesar das 

atualizações neste algoritmo, seus três fatores de base 

originais permanecem: a) affinity (afinidade) trata 

basicamente da conexão entre o usuário e o conteúdo 

analisado, chamado pelo Facebook de objeto – quanto mais 

o usuário interage com esse objeto/conteúdo maior é seu 

grau de afinidade com ele; b) edge (peso) refere-se ao 

peso conferido aos diferentes tipos de interação – um 

comentário em mural tem maior peso que uma curtida porque 

requer mais esforço por parte do usuário e; c) decay 

(tempo) diz respeito ao tempo decorrido entre a criação 

de um objeto/conteúdo e a interação com ele. 

 Isso significa que, na perspectiva de Recuero 

(2014), o Facebook interfere diretamente na formação e, 

principalmente, na manutenção de redes emergentes, as 

quais se diferenciam da rede associativa – ou de 

filiação, sendo esta relacionada ao vínculo estático 

entre os atores. Ao priorizar os conteúdos dos atores que 

normalmente já interagem entre si (laços fortes), este 

algoritmo estreita ainda mais a relação de reciprocidade 

e proximidade entre eles, promovendo um apagamento 

daqueles com quem se mantém laços fracos, como o vínculo 

associativo de amizade somente. 

 A consequência disto é a desestabilização do 

compromisso da equipe performativa tendo como base a 

imposição da necessidade individual de se colocar 

frequentemente sob os holofotes, consolidando-se em 

última instância como uma disputa pelo papel de 

protagonista capaz de atrair as ações que se distendem 

nesta cena interativa. É neste sentido que, afirmamos, 

"estar" no Facebook não é mais suficiente para a 

manutenção de um lugar de visibilidade junto à equipe 

performativa. Mais do que isto, esta rede social requer 
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que o ator se ocupe de suas performances, com a 

finalidade de mobilizar a atenção da plateia e potenciais 

co-atores, até que elas sejam consumidas por eles em uma 

interação contabilizável pelo Edge Rank. Neste sentido, é 

a interação capitalizada pelo ator que lhe credenciará 

para permanecer visível a atuante neste palco.  

 Essa dinâmica coloca em cheque a proposta de 

Watzlawick (1967) de que mesmo a inatividade ou o 

silêncio comunicam algo em uma situação interacional, 

assumindo entre os atores o status de performance. Ao 

contrário disto, para o Facebook, o silêncio ou a inércia 

são interpretados como uma não-performance, incapaz de 

contabilizar interações, o que pode conduzir o ator ao 

apagamento. Isso ocorre porque, com a hierarquização 

promovida por seu algoritmo, a manutenção da visibilidade 

(decorrente das interações contabilizadas) torna-se 

condição para a existência per se. Esse mecanismo também 

inviabilizaria, propomos, o papel de não-pessoa 

identificado por Goffman (2001), uma vez que, a longo 

prazo, o Facebook exclui da zona de fachada aqueles 

atores que não contribuem para a manutenção das redes a 

que se associam. 

 Desta maneira, para permanecer visível nesta rede 

social, é necessário manter-se atuante: seja 

reativamente, interagindo com representações de 

terceiros; seja ativamente, na produção de performances 

dirigidas para mobilizar o outro em uma interação capaz 

de validá-las. Esta produção inclui a apropriação e 

compartilhamento de performances de terceiros, ações que 

consideraremos a partir daqui como um consumo de si pelo 

outro.  

 Neste sentido, o Facebook insere os atores em uma 

dinâmica mercadológica, na qual os bens disponíveis são 

justamente suas representações e reputações circulantes 
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nesta rede social, ou, em última instância, seus próprios 

éthos. Assim, em uma amizade líquida onde as leis de 

oferta e procura definem os atores que serão considerados 

obsoletos em uma vitrine altamente disputada, "espera-se 

que se tornem disponíveis no mercado e que busquem, em 

competição com o restante dos membros, seu valor de 

mercado mais favorável" (BAUMAN, 2007, p.82).  

 

2.4 A REPRESENTAÇÃO DE SI PARA CONSUMO DO OUTRO 

 

 A transformação das representações do ator no 

Facebook em bens apropriáveis implicará a composição de 

uma nova face estruturada pelas ferramentas e recursos 

disponibilizados pelo dispositivo para uma performance 

com este fim. Eles serão determinantes e mediadores desse 

personagem que lançará mão de uma fachada específica para 

a entrada em cena e mobilização do outro, como veremos a 

seguir. 

 Goffman (2001) aponta que a fachada refletirá a 

mobilização de recursos feita pelo ator de tal modo que o 

identifiquem e o credenciem para o papel que pretende 

desempenhar. Na interação social face a face, esses 

recursos podem ser físicos, como vestimentas, higiene, 

tom de voz, podendo incluir gênero, religião e outros 

marcadores. No Facebook, ela se dá via o consumo 

simbólico. Campbell (2006) traz a discussão do consumo 

para a esfera metafísica, ao relacionar o ato de consumir 

com a prática simbólica de um self externado em uma 

identidade em construção:  

[...] é possível que o consumo tenha uma dimensão 
que o relacione com as mais profundas e 
definitivas questões que os seres humanos possam 
se fazer, questões relacionadas com a natureza da 
realidade e com o verdadeiro propósito da 
existência. (CAMPBELL, 2006, p. 47). 
  



 

 35 

 Segundo o mencionado autor, a seleção do que se 

consome não é só o caminho para a descoberta do que se é, 

mas a própria comprovação de sua existência de fato. 

Desta forma, a representação de si no Facebook começa com 

o consumo daquilo que definirá a fachada do ator. E 

termina com o consumo das performances dele por terceiros 

como forma de validar sua continuidade na rede social a 

que visa pertencer e permanecer visível. Essas 

negociações já tocam a dimensão ética, uma vez que toda 

seleção sobre o que de disponível no mundo será eleito na 

construção identitária externada passa por uma escolha, 

nunca desinteressada, cuja finalidade é o aplauso 

daqueles cuja aceitação nos é cara, configurando uma 

narrativa que nem sempre se dará de forma virtuosa 

(BARROS FILHO, LOPES E PERES-NETO, 2011).  

 Ao longo desta dissertação, trataremos da ética 

nessas escolhas, muitas delas contabilizadas, ou 

rentabilizadas, como virtudes. Neste sentido, 

problematizaremos a coerência entre discurso e prática e 

entre as performances online e offline. Antes, porém, 

cabe abordar especificamente outro tipo de coerência, 

aquela esperada entre os dois componentes da fachada 

definidos por Goffman (2001): a aparência e a maneira. A 

aparência reúne pistas que têm como função informar o 

status social do ator e seu estado ritual temporário. A 

maneira, por sua vez, abarca as sinalizações sobre qual 

papel o ator pretende desempenhar na ação que se 

aproxima. Presume-se que uma valide a outra, ou seja, a 

maneira como o ator se coloca em cena deve ser condizente 

com o papel que ele aparenta estar credenciado para 

executar. 

 No Facebook, essa performance se apoiará no avatar 

que o ator compõe para si primeiramente na Página Sobre, 

o qual deverá ser constantemente validado (e atualizado, 
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já que as publicações do ator são armazenadas em sua 

Linha do Tempo, passando a compor a fachada) pelas ações 

que se seguem, ao custo de colocá-lo em posição de 

descrédito junto à plateia, caso publique um conteúdo 

dissonante ou consuma um conteúdo contraditório à fachada 

posta em cena.  

Da mesma maneira, durante súbitos rompimentos de 
uma representação, e especialmente nos momentos em 
que se descobre uma identificação equivocada, um 
personagem retratado pode momentaneamente 
desmoronar quando o ator que se acha por trás do 
personagem 'se esquece de si' e deixa escapar uma 
exclamação que não pertence à peça. (GOFFMAN, 
2001, p.157).  
 

 Desta forma, ainda que a fachada de um sujeito no 

Facebook seja construída inicialmente de maneira estática 

(escolha de atributos), posteriormente, a partir de sua 

inserção no jogo de cena, a mesma se torna dinâmica, 

conforme discutiremos no Capítulo 4, em que abordaremos o 

Éthos Prévio. 

 

2.5 A INTIMIDADE EXTERNADA COMO FATOR DE DISTINÇÃO 

 

 Até aqui problematizamos alguns aspectos 

concernentes a como um ator se prepara para entrar em 

cena e alguns dos recursos acionados por ele para 

projetar uma primeira apresentação de sua identidade no 

Facebook. Uma vez neste palco, apontaremos a seguir qual 

passa a ser o artifício mobilizado por um ator para a 

manutenção, fortalecimento e viabilização de sua 

identidade em um cenário essencialmente competitivo, com 

índices de audiência constantemente metrificados, 

configurando um imperativo da visibilidade, como condição 

sine qua non para o devir do ser nesta rede social. 

 Sibilia (2008) defende que os atores em rede passam 

a buscar na intimidade a matéria-prima para uma narrativa 

sedutora de si, promovendo um borramento entre o homem 
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público e o homem privado. Não é a primeira vez, 

entretanto, como observa esta autora, que o homem vai 

dialogar com sua intimidade para externar quem ele é. O 

começo da narrativa da subjetividade é identificado com a 

prática dos diários íntimos, no século XIX, quando, nos 

quartos privados, o homem moderno retirava-se da multidão 

para um encontro marcado consigo. Entretanto, neste 

momento, o conteúdo dos diários e seus relatos mantinham-

se na esfera do privado. Era uma reflexão sobre si mesmo 

para si mesmo. 

 O que o Facebook proporciona, assim como outros 

sites de redes sociais, é a ruína das paredes do quarto 

privado, com a valorização de um falar de si muitas vezes 

embebido de uma intimidade devassada e externada, como 

resume a referida autora:  

 
Nesta cultura de aparências, do espetáculo e da 
visibilidade, já não parece haver motivos para 
mergulhar naquelas sondagens em busca dos sentidos 
abissais perdidos dentro de si mesmo. Em lugar 
disso, tendências exibicionistas e performáticas 
alimentam a procura de um efeito: o reconhecimento 
nos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu 
de ser visto. Cada vez mais, é preciso aparecer 
para ser. (SIBILIA, 2008, p. 111). 

 

 Neste sentido, o Facebook distancia-se do quarto 

privado para configurar-se como um espaço onde a 

intimidade extrapola a reflexão de um eu que visa 

inscrever-se fidedigno, dando lugar a um falar de si 

estruturante da narrativa de uma subjetividade moldada 

para o outro. É para ele e visando sua validação que a 

subjetividade e a identidade, como propõe Silverstone 

(2011, p.257), "longe de serem singulares, são agora 

concebidas como plurais: são performadas, brincamos com 

elas, são autênticas apenas em sua inautenticidade". 

 A Web 2.0, com seus dispositivos interativos e 

conteúdos colaborativos, na qual o Facebook se insere, 

inaugura assim uma nova modalidade autobiográfica 
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(SIBILIA, 2008), que valoriza a criação de diferenciais 

para que o ator (via suas representações) seja consumido 

por sua rede social, mantendo-se visível para ela. Se 

considerarmos o expressivo alcance desta rede social em 

número de usuários, é possível, inclusive, fazer um 

segundo paralelo com a modernidade. Simmel (1903) 

estabeleceu uma relação entre o surgimento das multidões, 

o novo sensório trazido por elas e a resposta dos 

indivíduos na tentativa de criar algum valor capaz de 

conferir-lhes uma distinção na massa dos citadinos das 

grandes cidades. Curiosamente, o mencionado autor já 

registrava à época uma tendência ao exibicionismo, como 

uma forma de ser percebido como diferente ao olhar do 

outro: 

Onde o aumento quantitativo da significação e 
energia se aproxima de seus limites, o homem 
agarra-se à particularização qualitativa, a fim 
de, por meio do excitamento da sensibilidade de 
distinção, ganhar de algum modo para si a 
consciência do círculo social: o que conduz 
finalmente às mais tendenciosas esquisitices, às 
extravagâncias específicas da cidade grande, como 
o exclusivismo, os caprichos, o preciosismo, cujo 
sentido não está absolutamente no conteúdo de tais 
comportamentos, mas sim em sua forma de ser 
diferente, de se destacar e, com isso, de se 
tornar notado - para muitas naturezas o único meio 
de resguardar para si, mediante o desvio da 
consciência dos outros, alguma auto-estima e 
preencher o lugar na consciência. (SIMMEL, 1903, 
p. 587). 

 

 Na discussão que propomos sobre o éthos conectado 

em rede, é fundamental entender o papel do outro como 

plateia, como co-ator potencial e como consumidor, quando 

assume a função de validar a imagem pretendida em uma 

performance. É para este outro que se desenhará uma 

subjetividade compartilhada, na perspectiva de Martino 

(2010), sendo a interação entre esses pares o próprio 

mecanismo que concederá valor aos atores desta rede 

social. Com este fim como justificativa, "é possível ser 

qualquer um, inventar-se o quanto quiser e, nessa criação 
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de personas, definir uma imagem para o outro, para um 

público" (MARTINO, 2010, p. 183). 

 Bruno (2013) retoma ainda o deslocamento do foco da 

intimidade da interioridade profunda para a exterioridade 

da aparência. E atribui ao olhos do outro uma função 

diferente da de espelho proposta por Lacan (1987 apud 

Bruno, 2013). Nos dispositivos de visibilidade, segundo 

esta autora, o olhar do outro desempenha também uma força 

normativa na produção de individualidades e 

subjetividades, inaugurando uma "estética da vigilância", 

que ao mesmo tempo disciplina e espetaculariza. Neste 

jogo de ver e de ser visto, além de se estruturar um 

circuito de controle, estabelece-se igualmente uma 

relação que promove a socialização e o entretenimento, 

reforçando um olhar para si como um monitoramento 

constante daquilo que se deixará visível ao outro. Desta 

forma, o exercício da intimidade se daria exatamente no 

ato de se deixar surpreender pelo outro. 

 A estética da vigilância proposta pela autora 

supracitada leva também à estetização do flagrante, como 

captura de uma narrativa que se pretende autêntica 

enquanto registro de uma realidade inquestionável, como 

um furo jornalístico. Os selfies são um exemplo disto. O 

termo, uma abreviação de self portrait, diz respeito à 

uma prática tão frequente nas redes sociais, que em 2013 

entrou para a versão online do dicionário Oxford19, sendo 

eleita a palavra do ano, graças a um crescimento de 

17.000% do seu uso em hashtags em relação ao ano 

anterior20.  

                                                
19DICIONÁRIO OXFORD. Disponível em: 
<http://www.oxforddictionaries.com/us>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
20EXAME. Palavra do ano: selfie se consolida como mania na internet. 
Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/palavra-do-ano-selfie-
se-consolida-como-mania-na-internet>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
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 Atualização do autoretrato, o selfie pretende 

flagrar um instante de exteriorização subjetiva do eu, 

capturado nas ações mais ordinárias do cotidiano. No 

selfie, como nas demais publicações compartilhadas em 

rede, os atores são ao mesmo tempo protagonistas e 

diretores de si mesmos e do cenário em que se inserem, 

além de  editores, uma vez que manipulam as imagens 

priorizando predominantemente narrativas visuais de 

sucesso, por meio das quais exacerbam qualidades, 

histórias de superação, trajetórias individuais e 

experiências desejáveis para apropriação do outro. Essa 

prática toca a questão da construção identitária pelo 

consumo por projeção, proposta por Tondato (2012). Trata-

se, portanto, de um exercício constante da autoestima 

para se colocar à altura do olhar do outro ou, no mínimo, 

de uma tentativa de despertar um afeto positivo no outro 

para com o eu.  

 Neste sentido, há uma decisão entre o que se coloca 

em circulação na rede e o que se oculta. É um jogo de 

aparência, no qual, há o deslocamento da preocupação com 

a aceitação do outro para a preocupação com a admiração 

pelo outro. É o que Bruno (2013) aponta como o 

deslocamento do público da função de superego normativo 

para o de ideal de ego aspiracional. Segundo esta autora, 

nesta projeção, Édipo cede lugar a Narciso. E este, 

propomos, espelhar-se-ia nos Olimpianos (MORIN, 1969), 

como modelos narrativos da intimidade para o outro. 

 

2.6 OS OLIMPIANOS COMO MODELO NARRATIVO 

 

 Em seu ensaio Culturas de Massas no século XX: o 

espírito do tempo, Morin (1969) analisa as produções em 

larga escala da Indústria Cultural, destinadas a um 

consumo de massa, cujos produtos são homogeneizados, 
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dissolvidos em um simplificador de conteúdos diversos, 

com um tom juvenil característico, até tornarem-se um 

objeto de desejo único, dirigido a todos. Toda essa 

produção condensada da cultura de massa seria desenhada 

para um homem médio, universal, imaginado, a quem este 

autor identifica com "o homem criança que se encontra em 

todo o homem, curioso, gostando do jogo, do divertimento, 

do mito, do conto" (MORIN, 1969, p. 46). 

 Sobre o gosto pelo mito, Morin (1969) propõe ainda 

que a indústria cultural tenha se apropriado do universo 

mitológico, com seus deuses, semideuses e heróis, para 

transformá-los em vedetes, personalidades superexpostas 

pela mídia, que conciliam duas naturezas: uma divina 

(imaginário) e uma humana (real). Trata-se dos 

Olimpianos, conceito proposto por este mesmo autor para 

essas personalidades-normativas que funcionam como um 

ponto de contato viabilizador de uma comunicação entre a 

cultura de massa e o homem médio, com toda sua potência 

aspiracional e identitária. 

 Em seus mitológicos papéis de protagonistas dessa 

cultura, os Olimpianos se apresentam não apenas como 

seres sobre-humanos, mas também como pessoas comuns, 

graças à espetacularização de suas vidas privadas. 

Através do flagrante supervalorizado de eventos de seu 

cotidiano, tornam-se acessíveis ao consumo do homem 

médio. Catalisam, assim, todas as projeções de seu 

imaginário para encarná-las no real, na sua intimidade 

exposta, até que ela mesma se torne um novo produto 

cultural, passível de identificação, um referencial de 

conduta estereotipado e apropriável que cristaliza 

referenciais de beleza e sucesso na sociedade de consumo. 

 O homem, entretanto, sempre mobilizou ícones, 

ideais, em que se espelha e de que se apropria, em 

partes, para construir sua própria imagem. Os personagens 
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dos romances que habitavam o imaginário do século 

retrasado são um exemplo disto (SIBILIA, 2008). Tondato 

(2012) explica esse processo retomando a proposição de 

Kellner (2001) de que a identidade não é algo dado. Sua 

estruturação diz respeito, ao contrário, a uma narrativa 

construída a partir do consumo de papéis e materiais 

sociais disponíveis, eleitos por legitimação ou por 

projeção. 

 Com o imperativo da visibilidade instaurado pelo 

Facebook, a eleição desses modelos está empregada na 

apropriação daquelas qualidades com as quais o ator se 

identifica e as quais presume efetivas no desafio de 

convocar a plateia a aderir à performance encenada, 

conferindo-lhe a audiência necessária para validar a 

imagem que reclama para si. Neste sentido, acreditamos 

que, entre as narrativas circulantes nesta rede social e 

disponíveis para consumo, o ator leve em consideração na 

sua escolha duas determinantes: com quem desejo parecer e 

com quem devo parecer para aparecer mais. Isso não 

invalida o papel dos Olimpianos como modelos 

identitários, mas os credencia duplamente para esta 

função. Primeiro pelo que representam como personalidades 

normativas. Segundo pela relevância midiática que suas 

narrativas alcançam, consolidando-as como uma referência 

discursiva de sucesso justamente no que concerne à 

audiência. 

 Neste cenário onde aparecer é mais importante que 

parecer (SIBILIA, 2008), os Olimpianos assumiriam para os 

atores do Facebook também o papel de fornecer modelos 

narrativos de alta performance. Desta forma, mais do que 

consumir seus estilos de vida, os atores objetivariam 

reproduzir o modo como eles enunciam e compartilham suas 

vidas privadas, transformando-as em espetáculo, cujo fim 

é fascinar o outro e fisgá-lo em uma interação, que possa 
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ser rentabilizada com ganhos de visibilidade, 

popularidade, autoridade ou reputação (RECUERO, 2014).   

 

2.7 FACEBOOKISMO E O JOGO DOS MODELOS IDENTITÁRIOS 

 

 Observamos no Facebook que a construção identitária 

a partir do consumo não se restringe somente à 

assimilação de modelos normativos como o dos Olimpianos. 

Esta oferta inclui também os próprios atores sociais e 

suas práticas como bens disponíveis para apropriação 

simbólica em um fenômeno definido, em 2011, pela página 

The Cool Hunter21, como Facebookismo, o ato de roubar o 

status de alguém para parecer mais inteligente (tradução 

nossa)22. Suas narrativas passam, assim, a ser inseridas 

ou decalcadas das narrativas de terceiros, 

contextualizando aqui a discussão sobre o aparecimento de 

um éthos tecido em rede. 

 Neste cenário, aproximamo-nos menos da noção 

clássica de éthos enquanto artifícios mobilizados pelo 

orador para criar uma imagem de si junto ao auditório 

para o qual se apresenta (AMOUSSY, 2011) e priorizamos a 

noção de éthos discursivo, como a imagem do orador 

construída pelo e, principalmente, inscrita no discurso, 

capaz de conferir-lhe um caráter e um corpo, de acordo 

com o conceito de tom de Maingueneau (1997). 

 A relação do éthos discursivo no Facebook e do 

éthos compartilhado entre os membros dessa rede social 

será abordado no capítulo 3, "Tecendo a Cena 

Enunciativa", em que trataremos mais especificamente da 

                                                
21THE NEXT WEB. Facebook confirms it shut down The Cool Hunters 
Facebook page over copyright infringement. Disponível em: 
http://thenextweb.com/facebook/2012/10/05/facebook-confirms-it-shut-
down-the-cool-hunters-facebook-page-over-copyright-infringement/. 
Acesso em: 11 jul. 2015. 
22Facebookism, the act of stealing someone else’s status update to 
make you look more intelligent. 
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cena discursiva. Antes, porém, para encerrarmos a análise 

sobre a cena performática, tentaremos problematizar sobre 

as motivações que conduzem esses atores a construírem 

suas representações a partir do consumo das 

representações de outros, como o Facebook oferece 

ferramentas para isto e quais as implicações éticas neste 

processo, que converte subjetividade em bem simbólico. 

 Consideraremos que o Facebook concretiza-se como um 

ambiente onde o volume de informação é dantesco e 

crescente enquanto o potencial de atenção do outro 

continua humanamente limitado (BOYD, 2011). Nele, o 

desafio de destacar-se da multidão de conteúdos 

compartilhados implica o aprimoramento constante das 

representações ofertadas em rede, o que nos conduz a uma 

"subjetividade plástica e mutante" (SIBILIA, 2008, p.52) 

que subjuga o eu à validação do outro. Resultante desta 

tensão, como afirma Bauman (2007): 

 
A subjetividade do sujeito, e maior parte daquilo 
que essa subjetividade possibilita ao sujeito 
atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela 
própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria 
vendável. (BAUMAN, 2007, p. 21). 

 

 Com essa finalidade, apontamos um vale-tudo de 

apropriações e de edições sobre o que será mostrado e 

como (e isso inclui o que será mostrado de si e o que 

será apropriado do outro como seu). Não cabe, entretanto, 

problematizar se a imagem final (criada para si ou 

apropriada do outro) que se performa em rede é real ou 

fidedigna. Nossa discussão atém-se apenas à observação do 

Facebook como mediador que concretiza a passagem dos 

caracteres reais para os caracteres oratórios uma vez que 

não reúne os atores diretamente, mas suas representações. 

Esse distanciamento das interações face a face, 

acreditamos, permitiria: a) uma narrativa mais criativa 

de si e b) uma facilidade maior para colorir esses 
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personagens com virtudes e feitos que não necessariamente 

são seus, mas que podem ser apropriados com apenas um 

click. 

 Já a prática do Facebookismo impacta diretamente na 

reflexão sobre uma conduta ética no Facebook. Na 

concepção aristotélica, por exemplo, a virtude é uma 

prática, um conjunto de ações que funcionam como prova do 

caráter de alguém (ARISTÓTELES, 2007). Em um ambiente de 

comunicação mediada, entretanto, a virtude também assume 

a forma de performance discursiva. Neste sentido, a 

virtude reportada tem o mesmo valor da virtude praticada, 

o que significa dizer que ela pode ser mais facilmente 

dissimulada e copiada. Estamos ressaltando aqui a perda 

do lastro entre ações concretizadas no mundo offline e 

aclamadas no online. Mas é fundamental pontuar que uma 

vida virtuosa não se faz apenas no exercício da coerência 

entre o que se diz e o que se faz. Porque o discurso é 

uma ação per se; é uma prática social das mais potentes 

(BAKHTIN, 1999). O próprio éthos que discutimos se 

inscreve nele e é a partir de sua leitura que o caráter 

de um ator será julgado (AMOUSSY, 2011).  

 Apesar disto, ainda sobre a facilidade de se 

apropriar e de se ressaltar qualidades para o personagem 

cujo papel o ator pretende performar no Facebook, 

Silverstone (2011, p. 261) é taxativo ao afirmar que "o 

mundo digital está fadado a mentir". Retomaremos essa 

proposição ainda ao discutirmos o éthos prévio no 

Facebook, no capítulo 4 dessa dissertação, quando 

problematizaremos se ela é aplicável em sua totalidade 

nesta plataforma. Na mesma direção da afirmação deste 

autor, em 2012, o site UpdateOrDie divulgou resultados 

sobre um estudo que investigou se e em que medida as 



 

 46 

pessoas mentem para melhorar seus perfis no Facebook23. 

 Dentre os 2000 usuários entrevistados, 80% 

confessaram ter alterado alguma informação sobre si para 

tornar seu perfil mais atraente. 50% dizem ter mais 

amigos na vida online do que na vida offline e 25% 

afirmam sentir algum tipo de orgulho ou prestígio pelos 

amigos e seguidores que contabilizam. Fruto dessa mesma 

pesquisa, foi elaborada uma lista com "as 20 mentiras 

mais frequentes que a gente conta no Facebook". Com o 

intuito de relacioná-las com possíveis motivações que 

levariam os atores sociais a adotá-las em relação ao 

grupo, chegamos a quatro macro-tópicos apresentados a 

seguir. 

 

2.7.1 Parecer mais atraente: tornar-se mais atraente aos 

olhos do outro, associando-se à alguém ou a algo que se 

julga atraente 

 

 Usar uma foto antiga no perfil para parecer mais 

novo é a primeira colocada da lista das 20 mentiras mais 

frequentes no Facebook. Remover fotos feias é a segunda. 

Editar uma foto para ficar mais bonito é a quinta. Usar 

uma foto de perfil de outra pessoa como se fosse sua é a 

oitava. Adicionar alguém como amigo só porque a foto da 

pessoa é bonita é a décima primeira. Tirar uma foto ao 

lado de um carro, uma casa ou uma moto que não é sua é a 

décima nona. E criar um álbum de fotos falso é a 

vigésima. 

  

                                                
23UPDATEORDIE. As 20 mentiras mais frequentes que a gente conta no 
Facebook. Disponível em: <http://www.updateordie.com/2012/07/09/as-
20-mentiras-mais-frequentes-que-a-gente-conta-no-facebook/>. Acesso 
em: jan. 2016. 
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2.7.2 Parecer mais inteligente: associar-se a 

instituições ou a marcas detentoras de capital 

intelectual ou cultural, em um consumo simbólico 

 

 Ler artigos de jornais para parecer mais 

inteligente, curtir algum conteúdo para parecer 

intelectual, exagerar no nome do cargo que ocupa 

profissionalmente, melhorar suas qualificações, mentir 

quanto à formação escolar, mentir sobre livros, filmes e 

músicas para parecer mais interessante ocupam 

respectivamente a terceira, quarta, décima terceira, 

décima quarta, décima sexta e décima sétima posições na 

lista de mentiras mais frequentes no Facebook. 

 

2.7.3 Simular sociabilidade e diversão: conectar-se a 

eventos ou a lugares que confiram status, produzindo 

novidades e notícias sobre si 

 

 Escrever um post sobre si que é uma mentira, 

exagerar sobre o quão divertida foi determinada festa ou 

evento, mentir no campo “relacionamento” (informando se 

está solteiro, casado, em um relacionamento sério, etc), 

inventar uma atualização de status para chamar a atenção, 

marcar a si mesmo ou fazer check-in em um lugar em que 

não se esteve ocupam respectivamente a sétima, nona, 

décima, décima primeira e décima quinta posições. 

 

2.7.4 Simular intimidade: empenhar-se para fortalecer 

laços com outros atores em um esforço unilateral 

 

 Mandar mensagem para alguém de quem não se é amigo 

na vida real e curtir determinadas páginas só para ter 

mais coisas em comum com determinada pessoa ocupam 

respectivamente a sexta e a décima oitava posição.  



 

 48 

 A partir destes macro-tópicos, poderíamos propor 

que os atores sociais vão se colocar em cena fazendo uso 

de todos os artifícios e modelos disponíveis para 

construir a imagem de si que julgam mais sedutora ao 

outro, engendrando-se na lógica de simulação descrita por 

Baudrillard (1991), a qual consideramos aplicável à 

estrutura de rede. Com os avatares conectados, em um 

fluxo de informações cujo valor simbólico pode ser 

apropriado e reapropriado em diferentes níveis (curtir, 

compartilhar, comentar) com uma velocidade instantânea e 

com o mínimo de pudor, já que sua prática é a essência da 

dinâmica estruturada pelas funcionalidades do Facebook, 

torna-se impossível delimitar os limites entre o 

autêntico e a verossimilhança: 

Os fatos já não têm trajetória própria, nascem na 
intersecção dos modelos, um único fato pode ser 
engendrado por todos os modelos ao mesmo tempo. 
Esta antecipação, esta precessão, este curto-
circuito, esta confusão do fato com o seu modelo 
(acabam-se a falta de sentido, a polaridade 
dialética, a eletricidade negativa, a implosão dos 
pólos antagônicos), é sempre ela que dá lugar a 
todas as interpretações possíveis, mesmo as mais 
contraditórias - todas verdadeiras, no sentido em 
que a sua verdade é a de se trocarem, à semelhança 
dos modelos dos quais procedem, num ciclo 
generalizado. (BAUDRILLARD, 1991, p. 26). 

 

 Neste contexto, faremos um último paralelo com a 

modernidade para tentarmos apontar uma origem para o 

exagero e para a exacerbação das qualidades individuais 

apontadas no Facebook (SIBILIA, 2008). No século XIX, com 

o nascimento das grandes cidades e decorrente aumento da 

população urbana, assistiu-se ao surgimento de um 

ambiente hostil e perigoso, carregado de tráfego, sinais 

e apelos comerciais incessantes. Consequência dele, 

inaugurou-se também uma série de estímulos novos, 

intensos e constantes, os quais transformaram a 

experiência subjetiva da vida social nos níveis cognitivo 

e neurológicos (SINGER, 2004). 
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 Esse hiperestímulo deixou o homem moderno 

desorientado e desamparado, exigindo dele uma adaptação 

sensorial e comportamental em busca da sobrevivência 

frente aos "novos perigos do ambiente urbano 

tecnologizado" (SINGER, 2004, p. 126). Essa sobrecarga 

implicou a necessidade de um entretenimento ainda mais 

nervoso que a própria realidade, com fascinação pelo 

gosto grotesco e por uma estética da excitação levada ao 

extremo, capaz de, em contraposição, tornar este ambiente 

urbano suportável, desempenhando, neste sentido, uma 

função compensatória.  

 Imersos em uma rede social que contabiliza 4,5 

bilhões de likes gerados diariamente24, acreditamos que os 

atores sociais no Facebook também estejam envolvidos por 

um fluxo de representações atordoantes, consideradas como 

concorrentes de suas próprias performances. Para se 

destacarem nesse contingente, dão um passo à frente, 

elevam o tom de suas narrativas, passando da intimidade 

para o flagrante, do flagrante para o pitoresco, do 

pitoresco para o grotesco, num esforço sem fim para 

sensibilizar o outro e se fazer notar. 

 Retomando a posição de Tondato (2012) de que os 

papéis sociais disponíveis para a construção identitária 

são apropriados por identificação ou projeção, propomos 

que, no Facebook, esse processo se dê na maior parte das 

vezes, ainda que não exclusivamente, por projeção. Isso 

ocorre porque as apropriações das performances de 

terceiros aconteceriam com caráter aspiracional, visando 

uma imagem idealizada que aprimore a realidade concreta, 

em uma manobra capaz de agregar valor na disputa por 

reputação junto ao grupo ao qual o ator visa pertencer, 

                                                
24 ZEPHORIA. Top 20 Valuable Facebook Statistics. Disponível em: 
<https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/>. Acesso 
em: 11 jul. 2015. 
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ocupando, se possível, o papel de protagonista.  

 Daí os exageros, as mentiras e as contradições 

éticas, empregados em uma recriação e superação constante 

da imagem ofertada ao outro, engendrada na manutenção de 

um sex appeal da mercadoria de si (MORIN, 1969). Esta 

coisa posta em cena, acreditamos, só é possível enquanto 

representação estruturada pelo discurso. Dá-se através da 

palavra, reeditada em cada representação. "Pois o sujeito 

moderno não se explora apenas, mas ele também se inventa 

usando toda a potência das palavras" (SIBILIA, 2008, 

p.96). Sob este aspecto, entendemos que a cena 

performática que se observa no Facebook e o éthos 

conectado decorrente dela devam ser entendidos a partir 

da análise da cena enunciativa sobre a qual se 

estruturam. É o que nos propomos a fazer no capítulo 

seguinte. 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES DESTE CAPÍTULO  

 

 Neste capítulo, problematizamos como as culturas da 

visibilidade e da validação estruturadas pelo Facebook 

corrompem a colaboração da equipe performativa proposta 

por Goffman (2001) e como os atores passam a competir 

pela atenção e mobilização do outro. Neste sentido, 

verificamos como a performance do outro e seu éthos 

passam a ser apropriados e inseridos na construção 

identitária dos atores em rede com intuito de criar para 

eles valor e distinção, incluindo aqui a assimiliação de 

modelos normativos e modelos narrativos. Desta análise, 

entretanto, levaremos ainda duas questões para 

verificação: a) se a narrativa da intimidade é via de 

regra o modelo de representação identitária performada 

pelos atores sociais no Facebook e b) se o Facebook 

favorece a criação de um self aspiracional livre ou, ao 
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contrário, se o dispositivo condiciona a formação de um 

self social limitado e, de certa forma, opressor. 
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3 TECENDO A CENA ENUNCIATIVA 

 No capítulo anterior, consideramos que todo 

indivíduo é coagido a interagir socialmente. E, ao fazê-

lo, encarna um papel que julga ser o mais pertinente para 

se apresentar a um público determinado com um intenção 

específica. No palco do Facebook, apontamos que esta 

performance se dá através do discurso, de uma narrativa 

sobre si, na qual se inscrevem um caráter e um estar no 

mundo, materializados sob e para o olhar do outro para 

capturá-lo em uma interação, contabilizável pelo Edge 

Rank, capaz de atribuir ao ator um capital social. 

 Nesta dinâmica, seria pertinente construir a 

discussão sobre o éthos em rede em torno da pragmática, 

porque ela, em concordância com a sociologia interacional 

de Goffman, considera que seria possível ao ator realizar 

no discurso exatamente a imagem que escolheu para si, 

concretizando suas intenções objetivamente no ato da fala 

e impondo-as a seus co-atores e plateia sob a forma de um 

contrato que distribui papéis correlatos entre 

enunciadores e enunciatários (MAINGUENEAU, 1997). 

 Adotaremos, entretanto, a perspectiva da análise de 

discurso (AD) para analisar a cena enunciativa 

estruturada no Facebook por julgarmos importante abordar 

a instância de enunciação como lugar determinante do 

papel do ator desempenhado pelo, e principalmente, no 

discurso, sendo sua performance discursiva a única capaz 

de legitimá-lo junto ao outro que almeja seduzir. A 

imagem que o ator reclama para si dependerá, por isso, 

menos de sua intencionalidade, como preveria a pragmática 

e mais de sua competência para inscrevê-la no discurso, a 

tal ponto que dele seja extraída a identidade pela qual 

deseja ser reconhecido e notado. Porque, como propõe 

Maingueneau (1997): 
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Os papéis sociais só podem existir através de uma 
rede de lugares discursivos, os quais se apoiam em 
uma economia distinta. É preciso admitir que a 
'encenação' não é uma máscara do real, mas uma de 
suas formas, estando esse real investido pelo 
discurso. (MAINGUENEAU, 1997, p. 34). 

 

 Por esta razão, assumimos que além de inaugurar a 

demanda por uma nova face (GOFFMAN, 2001), o Facebook, ao 

impor-se como uma nova instituição discursiva, fornece 

mais que um conjunto de códigos para a realidade que visa 

mediar, mas desempenha uma função estruturante para as 

práticas do grupo que mobiliza. Sob esse aspecto, opera 

como determinante dos discursos circulantes nesta rede 

social, por meio dos quais se desenrola a narrativa 

identitária que só se tornará verossímil para aqueles 

atores capazes de performá-la pela palavra. É pelo éthos 

dicursivo e pelas qualidades depreendidas dele que toda 

representação de si será legitimada.  

 Segundo Amoussy (2011), a noção de éthos tem sua 

origem na retórica clássica e está ligada aos recursos 

mobilizados pelos oradores para criar uma imagem de si 

que tornasse seus discursos críveis, conseguindo para 

eles adesão. Aristóteles (2007), sobre o éthos, 

ressaltava ainda que não se tratava de um falar de si.  

Mas de revelar no próprio discurso e no modo como ele era 

proferido as propriedades capazes de conferir-lhes um 

caráter digno de credibilidade, resultando em uma empatia 

por parte do auditório. Maingueneau (1997) propõe um 

duplo deslocamento para integrar esse éthos retórico à 

perspectiva da análise do discurso (AD). 

 Sua primeira consideração diz respeito ao 

descredenciamento do enunciador de uma função arbitrária 

através da qual lhe seria possível escolher um papel 

específico em função do efeito que gostaria de incutir em 

um auditório, posicionando-se assim no sentido oposto de 

uma abordagem pragmática. Para o mencionado autor, esse 
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efeito não é uma decisão do sujeito, mas uma imposição do 

próprio discurso e do lugar de enunciação integrante e 

determinante da sua formação discursiva.  

 A segunda adequação proposta por Maingueneau (1997) 

é a de que elementos retóricos como a figura do orador, 

seus gestos e sua entonação não estariam circunscritos à 

performance oral, mas também inseridos nos textos 

escritos. Toda enunciação estaria, desta forma, conectada 

a uma voz, constituinte de uma das dimensões da formação 

discursiva. É através dela que os sujeitos se reconhecem, 

conferindo credibilidade ao discurso e à imagem de um 

enunciador passível de proferi-la. 

 Neste sentido, determinando que todo lugar de 

enunciação pressupõe um ideal de entonação, o mencionado 

autor desenvolve o conceito de tom, com o qual recupera a 

vocalidade do discurso, independente de sua inscrição 

material. Através dele, é possível associar "esta voz" à 

figura de um fiador, de quem emergem tanto a origem 

enunciativa como um caráter e uma corporalidade, cuja 

elaboração imaginária se daria a partir do exercício do 

co-enunciador de extraí-la dos indícios textuais 

disponíveis. A corporalidade dá contornos à representação 

do corpo do enunciador ausente e também à forma como ele 

encarna um estar no mundo. E o caráter corresponde às 

características psicológicas lidas no texto e atribuídas 

ao enunciador a partir da correlação feita pelo 

destinatário entre elas e os estereótipos disponíveis 

culturalmente. 

O éthos implica assim um controle tácito do corpo, 
apreendido por meio de um caráter global. Caráter 
e corporalidade do fiador apoiam-se, então, sobre 
um conjunto difuso de representações sociais 
valorizadas ou desvalorizadas, de estereótipos 
sobre os quais a enunciação se apoia e, por sua 
vez, contribui para reforçar ou transformar. 
(MAINGUENEAU, 2011, p.72). 
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 Acreditamos que a tentativa de apropriação desse 

caráter impulsiona o ator, no Facebook, a se vestir do 

discurso de terceiros, e a prática que descrevemos 

anteriormente como Facebookismo é um exemplo disto. Ao 

assumir o papel de porta-voz desses enunciados, 

colocando-os novamente em circulação junto à sua rede 

social particular, esse ator visaria ser beneficiado por 

um éthos compartilhado, atualizando na construção da sua 

identidade os valores e imagens cristalizados que 

reconheceu no discurso do outro e com os quais aspira 

comungar.  

 Essa escolha é estruturada socialmente, a partir de 

um "habitus" do enunciador, conceito desenvolvido por 

Bourdieu (2013) para definir o conjunto de pré-

disposições formadas pela posição social que o indivíduo 

ocupa e que impregnarão seu modo de lidar com o mundo, 

seus costumes, seu gosto, a maneira como hierarquiza as 

coisas, como atribui significados a elas e como as 

consome, transformando-as em suporte para conseguir 

distinção nas relações entre classes. Slater (2002), ao 

relacionar o conceito de habitus de Bourdieu aos rituais 

de consumo, reitera que toda escolha do consumidor pode 

ser relativa a um cálculo que pondera o lugar a que se 

pertence e as restrições sociais aplicáveis a ele, do 

qual decorre "um sentimento de aspiração apropriada e de 

como realizá-la" (SLATER, 2002, p. 160). 

 Esse habitus é também o lugar de fala estruturado e 

estruturante de uma formação discursiva, porque define a 

narrativa proferida ao mesmo tempo que se organiza a 

partir dela. Aproxima-se assim, grosso modo, da instância 

enunciativa de que tratamos ao posicionar nossa escolha 

pela análise de discurso (AD) como perspectiva teórico-

metodológica para o estudo de um éthos em rede no 

Facebook. Neste sentido, o habitus influencia a escolha 
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de qual enunciado e de quem o ator consumirá para 

endossar a exteriorização da sua subjetividade. Nesta 

cadeia, ressaltamos, a formação discursiva apropriada 

deste outrem foi ela mesma também influenciada por um 

habitus anterior que a impregna e que passa a ser 

associado a ela.  

 Maingueneau (1997) propõe ainda que, a partir da 

premissa de que toda enunciação é indissociável da forma 

pela qual ganha corpo, seria possível aos sujeitos 

incorporar, no discurso, esquemas cristalizados de 

interação com o mundo e com a sociedade. Dessa combinação 

resulta o éthos do enunciador, uma maneira de ser, 

imaginada pelo co-enunciador e incorporada também pelo 

mesmo, formando-se o que este autor chama de "comunidade 

imaginária dos que aderem a um mesmo 

discurso"(MAINGUENEAU, 2011, p.73). É na coerência dessa 

imagem fantástica, com o dito e com a maneira de dizer, 

que reside a eficácia do discurso e seu potencial de 

convencimento. 

O poder de persuasão de um discurso decorre em boa 
medida do fato de que leva o leitor a identificar-
se com as movimentações de um corpo investido de 
valores historicamente especificados. A qualidade 
do éthos remete, com efeito, à figura desse 
'fiador' que, mediante sua fala, se dá uma 
identidade compatível com o mundo que se supõe que 
ele faz surgir em seu enunciado. (MAINGUENEAU, 
2011, p.73). 

 

 Propomos que com o éthos compartilhado no Facebook 

aconteça uma incorporação em rede. Na apropriação da 

enunciação do outro como sua, o ator toma emprestado seu 

estar no mundo e o éthos associado a ele. E o atualiza ao 

replicar seu discurso, impregnando-se com sua 

corporalidade e seu caráter, os quais presume verossímeis 

e convenientes para a figura de fiador que espera que um 

terceiro mapeie, a partir do texto, aderindo a ele 

através da interação.  
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 Neste sentido, nosso objetivo é refletir se e em 

que medida o Facebook, como instituição discursiva, 

viabiliza a apropriação do próprio "lugar de enunciação" 

do outro e de seu éthos, atribuindo ao enunciador uma 

intencionalidade performativa maior do que a prevista por 

Maingueneau (1997) e Bourdieu (2013). Esta liberdade, 

característica dos conteúdos colaborativos da Web 2.0 e 

facilitada pela funcionalidade compartilhar no Facebook, 

seria capaz de restituir ao ator o papel de protagonista 

na perspectiva goffmaniana de gerenciamento de faces. 

Desta forma, com apenas um click, seria possível 

incorporar as representações do outro para promover, com 

caráter aspiracional, a narrativa que visa a adesão de um 

terceiro.  

 Em seus estudos sobre as dinâmicas nos sites de 

Redes Sociais e sobre a negociação de valor percebido 

entre seus membros, Recuero (2014) retoma esta 

possibilidade de uma escolha consciente por parte dos 

atores sobre a imagem que desejam externar de si a partir 

das representações que produzem, sejam elas autorais ou 

apropriações.  

Os atores são conscientes das impressões que 
desejam criar e dos valores e impressões que podem 
ser construídos nas redes sociais mediadas por 
computador. Por conta disso, é possível que as 
informações que escolhem divulgar e publicar sejam 
diretamente influenciadas pela percepção de valor 
que poderão gerar (RECUERO, 2014, p.118). 

 

 Com isto em mente, as subjetividades convertidas em 

enunciações sobre si são ofertadas para consumo (BAUMAN, 

2007), como suporte para a performance identitária que 

são (MARTINO, 2010), viabilizando uma apropriação em 

rede, cujas conexões estruturariam o éthos conectado que 

propomos. Para matizar esta dinâmica e os ganhos obtidos 

pelos atores a partir destas negociações, aplicaremos a 

perspectiva de Douglas & Isherwood (2004) para analisar o 
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consumo no Facebook como um sistema de informações, em 

que o acesso e a reprodução de representações ali 

circulantes assumem função qualificadora e 

discriminatória, como veremos a seguir. 

  

3.1 O FACEBOOK COMO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

 

 As publicações no Facebook e o éthos decorrente das 

mesmas, conforme argumentado anteriormente, podem ser 

entendidos como recursos disponíveis para apropriação dos 

atores que interagem nesta rede social. Tratam-se pois de 

veículos capazes de conferir às performances desses 

atores determinadas propriedades valorizadas pelo público 

ao qual estes visam pertencer e mobilizar. Essas 

qualidades operam não só a favor da imagem do ator, mas 

determinam a sua relevância e influência junto à sua rede 

social. Por isso, essas interações promovem, além da 

manutenção de laços sociais, a possibilidade de ganho 

relacional que pode ser contabilizado como capital social 

(RECUERO, 2014).  

 Em uma primeira instância, o ator mobilizador de um 

conteúdo de sua rede associativa confere visibilidade a 

seu autor, que lucra com a adesão a seu enunciado, 

contabilizando uma interação denotativa de audiência. Em 

seguida, ele mesmo busca adesão para si, ganhando corpo 

no discurso que repassa para sua própria rede, como seu 

porta-voz, na tentativa de acumular capital social neste 

segundo grupo, para o qual aparece como detentor ou 

intermediador da informação. 

 Recuero (2014) atribui a este capital social uma 

natureza cognitiva e prevê uma perda de valor quando as 

mesmas informações são publicadas por atores de uma rede 

social em comum, por esvaziarem-se em originalidade. 

Propomos que essa reprodução excessiva também minimize os 
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ganhos relativos ao éthos. Porque, se todos passam a ser 

co-enunciadores de um mesmo texto, o caráter atribuído a 

ele perde sua potência de distinção. Neste sentido, o 

ideal em ganho relacional para o ator que trouxe uma 

informação para o grupo é que a mesma seja replicada o 

mais rápido possível dentro de suas conexões mais 

próximas, desde que sua posição de primeira fonte da 

informação seja mantida. Além disso, como o Facebook 

também privilegia a visibilidade de amigos de amigos, 

essa disseminação ainda pode gerar ganho de capital 

social associativo, ao contribuir para a expansão do 

número de amizades (ELLISON et al., 2011). 

 Com relação à questão do acesso à informação, de 

sua circulação em rede e de suas implicações para os 

éthos dos interlocutores, cabe matizar que mobilizaremos 

a perspectiva de Douglas & Isherwood (2004), para propor 

que todo enunciado circulante nesta rede social seja, em 

suma, um bem, portador de um significado em si mesmo e de 

um significado atribuído pelo grupo que lhe credita certo 

valor. A informação compartilhada, enquanto bem ofertado, 

funcionaria desta forma como um "marcador", concretizando 

uma oportunidade para comunicar, a partir da incorporação 

do enunciado do outro, a imagem que se deseja projetar de 

si. Ademais, consumir algo credencia a participação e o 

pertencimento a certos círculos sociais, sinaliza uma 

competência para tanto. Desta forma, uma interação, como 

ritual de consumo, permite ao ator a entrada em uma rede 

emergente, com seus laços fortes (RECUERO, 2014), e sua 

inclusão como detentor de uma visão de mundo partilhada. 

Neste sentido, ao publicar e ao consumir conteúdos no 

Facebook, seus atores-enunciadores tornam-se, a partir da 

proposição de Douglas & Isherwood (2004), "fonte e objeto 

de julgamento" do sistema classificatório que os 

discrimina e que é estruturado por eles. 



 

 60 

 Se retomarmos a premissa de que as práticas de 

consumo são meios de se construir e se externar a 

identidade (CAMPBELL, 2006; MARTINO, 2010; CANCLINI, 

2010) e se considerarmos que essas escolhas (essas 

informações apropriadas como bens) passam a ser lidas e 

hierarquizadas pelo grupo ao qual pretende-se pertencer, 

podemos aplicar igualmente ao Facebook uma abordagem 

informacional da demanda (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004). 

Neste enfoque, o indivíduo/ator deve interagir para 

obtenção da informação que melhor lhe representa e deve 

fazê-lo de forma a aproximar-se ao máximo e o mais rápido 

possível de sua fonte, potencializando com isso o valor 

de sua aquisição e da distinção decorrente de seu 

compartilhamento. 

 Também no Facebook, os bens e sua hierarquia de 

valores são definidos por seu acesso, sua posse, ou em 

termos de sua circulação, sendo esta última o principal 

indicativo da adesão entre atores conectados, traduzido 

como sua audiência. Nela reside, apontamos, a principal 

diferença entre o sistema informacional de consumo 

proposto por Douglas & Isherwood (2004) e o modus 

operandi desta rede social. Segundo estes autores, o 

indivíduo busca vantagem monopolística sobre a informação 

a que teve acesso, cercando-as de barreiras. Com isto, é 

capaz de exercer práticas de exclusão e de resguardar 

para si os privilégios e oportunidades sociais 

decorrentes desse bem, consolidando o consumo como 

disputa de poder. 

 Entretanto, no ecossistema de um site de rede 

social como o Facebook, o capital social potencial 

decorrente da audiência alcançada por um marcador caminha 

no sentido oposto ao da exclusão. Lembrando que seus 

atores empregam suas subjetividades e escolhas para 

tornarem-se eles próprios bens consumíveis (BAUMAN, 
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2007), e que o algoritmo do Facebook prioriza a 

visibilidade dos interlocutores com quem mais se 

interage, o poder posto em jogo é decorrente não da 

restrição ao acesso à informação mobilizada como 

representação de uma imagem de si, mas em sua 

disseminação, adesão e, principalmente, na disputa de 

quem a introduziu primeiramente na rede social, seja no 

papel de enunciador, co-enunciador ou curador. 

 Estas negociações e o modo como o éthos é acumulado 

nesta rede de interações também podem ser contabilizados 

pelas mesmas variáveis que compõe o Edge Rank. Desta 

forma, ações que implicam maior envolvimento entre os 

atores (comentar exige mais envolvimento que 

compartilhar; compartilhar exige mais envolvimento que 

curtir) vão distribuir mais fortemente seu éthos entre os 

enunciadores que compartilham uma mesma informação. O 

mesmo ocorre com a variável tempo: quanto menor o 

intervalo entre a produção de um conteúdo, sua 

publicação, sua aquisição e seu replicamento em uma nova 

rede, maior o seu valor como marcador. Nesta cadeia, 

[...] os significados de um domínio do discurso se 
disseminam sobre os outros. No mundo social 
finito, amarrado com segurança, os significados 
retroagem, ecoam e se reforçam entre si. (DOUGLAS 
& ISHERWOOD, 2004, p. 126).  
 

 Por conseguinte, de um mesmo conteúdo é derivado um 

éthos discursivo partilhado entre seus enunciadores. 

Entretanto, esse bem compartilhado trará ganhos 

diferentes para os atores, porque, como observaremos, o 

Facebook reporta uma hierarquia entre eles na interação 

que se concretiza. Os maiores ganhos de capital social 

serão reservados para o ator identificado por sua rede 

social como fonte ou porta-voz da informação (mesmo que 

não seja seu autor) e todo compartilhamento derivado dela 

funcionará como respaldo para sua credibilidade, 

reputação, audiência e visibilidade. Neste sentido, para 



 

 62 

entender o poder relacionado ao status de autor ou fonte 

de uma enunciação, propomos uma reflexão a partir dos 

conceitos de dialogismo (BAKHTIN, 1999; FIORIN, 2006) e 

de polifonia (DUCROT, 1987; BARROS, 2005). 

 

3.2 O DIALOGISMO E O DUPLO MARCADOR DO ENUNCIADO NO 

FACEBOOK 

 

 Com o conceito de dialogismo, Bakhtin (1999) propõe 

que todo enunciado é uma produção que se faz a partir de 

outros enunciados que são assimilados na enunciação. Isso 

significa que o discurso de um leva em conta um discurso 

(ou um somatório de discursos) que lhe é exterior. Seja 

através de sua retomada, seja através da oposição a ele, 

ao se pronunciar, o ator está sempre dialogando com uma 

visão de mundo e uma maneira de expressá-la que lhe são 

anteriores. Neste sentido, toda tomada de palavra é uma 

réplica na qual se ouvem pelo menos duas vozes: uma do 

enunciador e outra social a partir da qual ele constrói a 

sua, constituindo e externando sua subjetividade pelo 

discurso. 

O sujeito vai constituindo-se discursivamente, 
aprendendo as vozes sociais que constituem a 
realidade em que está imerso, e, ao mesmo tempo, 
suas inter-relações dialógicas. Como a realidade é 
heterogênea, o sujeito não absorve apenas uma voz 
social, mas várias, que estão em relações diversas 
entre si. Portanto, o sujeito é constitutivamente 
dialógico. Seu mundo interior é constituído de 
diferentes vozes em relação de discordância ou 
concordância. (FIORIN, 2006, p. 55). 

 

 Mas não é somente com os discursos sociais que um 

enunciado dialoga. Essa vocalidade plural pode se dar 

igualmente entre interlocutores, quando um incorpora a 

voz de outro. "Neste caso, o dialogismo é uma forma 

composicional. São maneiras externas e visíveis de 

mostrar outras vozes no discurso" (FIORIN, 2006, p. 32). 

Nestes moldes, propomos que o Facebook estruture uma teia 
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dialógica entre atores: o enunciado de um é apropriado e 

recolocado em circulação como enunciado de outro, fazendo 

daquele a voz deste. No caso da ferramenta compartilhar, 

por exemplo, o enunciado consumido é mantido em sua forma 

literal e seus limites são explicitados pelo próprio 

dispositivo, que reporta essa conexão mediada, 

comunicando para a rede social dos atores um éthos 

discursivo compartilhado entre eles, mas também a mescla 

de suas vozes, as quais propiciam uma associação entre 

seus éthos prévios, cujo somatório contribuirá para a 

imagem de si performada por eles. 

 A hipótese de que há um éthos conectado em rede diz 

respeito justamente à proposição de que no Facebook 

enunciador e enunciado formam uma unidade informacional. 

Seu consumo, por conseguinte, concretiza a relação 

dialógica entre co-enunciadores estruturada pelo 

enunciado partilhado, mas também uma associação de 

caráter, uma vez que compartilha-se algo de alguém. Esse 

tríade co-enunciadores e enunciado forma, acreditamos, 

uma segunda unidade informacional, que deverá ser 

considerada em sua totalidade nas interações que se 

seguem em rede, expandindo a equipe performativa co-

enunciadora mobilizada em torno de um conteúdo em comum. 

 Observando essa sequência de apropriações, 

estruturada principalmente pela ferramenta compartilhar, 

torna-se relevante analisar o dialogismo no Facebook a 

partir das mesmas premissas do sistema informacional do 

consumo que mobilizamos (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004). 

Porque este prevê uma valorização hierárquica do ator de 

acordo com o tempo e os grau de distância com os quais 

ele interage com a fonte de informação, sendo esta 

entendida como um bem com a função de marcador. Neste 

contexto, o enunciado compartilhado desempenha a função 

de marcador entre os atores que o compartilham, mas o faz 
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estabelecendo uma hierarquia visível entre aqueles que o 

acessam diretamente ou a partir de outros atores. Ou 

seja, nesta rede social, quem compartilha o conteúdo de 

outrem e quem tem seu conteúdo compartilhado gozam de 

diferente status junto a suas redes sociais.  

 O Facebook tem como praxe gerar ele próprio um 

texto que relaciona o enunciado compartilhado à sua 

fonte, informando a hierarquia formada entre co-

enunciadores/autor-fonte. Neste sentido, inclusive, 

observamos uma mudança no modo como o dispositivo 

organiza os pares mobilizados em uma interação, bem como 

as equipes performativas formadas em torno de um 

conteúdo. Até o começo de 2015, as apropriações eram 

organizadas pelo texto: ator X compartilhou o conteúdo Y 

de ator Z. Entretanto, ao longo do segundo semestre deste 

mesmo ano, observamos que quando o conteúdo Y não é um 

enunciado produzido diretamente pelo ator X, mas posto em 

circulação por ele a partir do consumo de uma fonte F, o 

Facebook reorganiza esses atores priorizando sua conexão 

direta com a fonte, comunicando essa informação no feed 

de notícias com o texto: ator X e ator Z compartilharam o 

conteúdo Y da fonte F. Abaixo do conteúdo, o dispositivo 

apresenta a lista de atores que o compartilharam, 

organizando-os em ordem cronológica, do compartilhamento 

mais recente para o mais antigo. 
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Figura 06 - exemplo de como o Facebook hierarquiza  
os atores que compartilham o mesmo marcador 

 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

 Através deste mecanismo é possível identificar no 

Facebook as partes e funções que compõem o sistema de 

informações proposto por Douglas & Isherwood (2004). Na 

figura 06 ilustramos como isso ocorre. O conteúdo do site 

Sensacionalista funciona como marcador para os atores A. 

Adurens e N. Broussain.  Com isto, essa dupla de atores 

passa a pertencer a um grupo que se identifica com as 

propriedades do conteúdo publicado pelo site 

Sensacionalista (compartilham de seu éthos discursivo e o 

empregam em suas narrativas identitárias individuais) e 

sinalizam isto para todos os demais atores ainda à margem 

desse círculo social que se forma. Como apontamos 

anteriormente, entretanto, nem o dispositivo nem os 

atores criam barreiras para a apropriação desse 
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enunciado-marcador posto em rede ou para a expansão de 

seu grupo detentor.  

 Ao contrário, propomos, o Facebook emprega o éthos 

prévio dos atores A. Adurens e N. Broussain para 

influenciar seus amigos e amigos de amigos a 

concretizarem novas adesões ao conteúdo do site 

Sensacionalista. E, se o conteúdo continua a ser 

compartilhado a partir do post do ator A. Adurens ou do 

ator N. Broussain isso trará diferentes respaldos em 

capital social para um ou para outro. É sob este aspecto 

que consideramos que a discussão sobre autoria deva ser 

relativizada no Facebook. Isso porque, nas negociações em 

rede, mais relevante do que quem criou determinado 

enunciado é a posição de quem primeiro colocou esse 

enunciado em circulação na sua rede social, assumindo 

junto a ela o papel de fonte daquela informação.  

 Como consequência desta observação, é necessário 

inserir um segundo tipo de informação que assume o status 

de bem no Facebook25. Trata-se da informação sobre quais 

atores estão envolvidos na interação e de como a 

hierarquia entre eles é formada e comunicada à rede a que 

pertencem. Ou seja, além das enunciações circulantes 

funcionarem como marcadores, seus enunciadores também são 

passíveis de serem apropriados, estando muitas vezes 

consumidos nominalmente junto com suas representações em 

um pacote único estruturado pelo dispositivo, quando 

assumem igualmente, eles mesmos, essa função de marcação. 

Neste sentido, o éthos conectado que problematizamos no 

Facebook diz respeito ao éthos discursivo do enunciado 

compartilhado por pares ou equipes de atores, mas engloba 

                                                
25 No capítulo 4, "Éthos involuntário e o credenciamento dos atores", 
trataremos também de outros tipos de informações sobre lugar, data ou 
dispositivo de acesso que o Facebook agrega aos enunciados e que, 
acreditamos, também podem desempenhar a função de marcadores. 
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de maneira determinante o éthos prévio de que gozam 

individualmente junto a suas redes sociais. 

 Nesta dinâmica, o dispositivo segue ordenando os 

rastros da trajetória deste enunciado na rede social, em 

um registro textual a partir do qual é possível resgatar 

quais atores aderiram a ele, quando e a partir de quem o 

acesso a ele foi viabilizado. A partir desses 

indicadores, é possível observar o ciclo social desta 

coisa posta em circulação e o valor assumido por ela 

(APPADURAI, 2010), incluindo seus co-enunciadores, 

nomeados explicitamente e, por isso, integrados ao 

enunciado compartilhado para serem lidos como um só 

texto, carregador de um éthos discursivo e do somatório 

de seus éthos prévios. 

 

3.3 A INCORPORAÇÃO DO ATOR AO TEXTO 

 

 Até aqui, no presente capítulo, tratamos de como os 

atores estabelecem uma relação dialógica com os 

enunciados circulantes no Facebook. Através do consumo 

concretizado na interação, dão nova voz a estes 

enunciados, apropriando-se do corpo e do caráter que lhe 

são inscritos (MAINGUENEAU, 1997). Neste processo, 

observamos como o dispositivo reúne e dá visibilidade aos 

atores detentores de uma mesma enunciação conferindo a 

eles certa distinção. E também apontamos como os próprios 

atores são incorporados ao enunciado, exercendo junto a 

ele um papel secundário de marcador. A seguir, 

observaremos que o próprio ator pode ele mesmo adicionar 

um co-ator a um enunciado, tornando-o co-enunciatário de 

sua visão de mundo e empregando sua reputação para 

qualificar o que é dito. Isso é possível graças à ação 

“taguear”: trata-se da forma abrasileirada da palavra 

inglesa tag, cujo significado pode ser traduzido como 
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etiquetar algo, o que, no contexto em questão, alude à 

possibilidade de associar uma informação a outrem, 

organizando-a e classificando-a. A título de 

esclarecimento, esta ação também é chamada de "marcar", 

mas, nessa dissertação, priorizaremos o uso de "taguear" 

com a finalidade de evitar confusões com a palavra 

"marcador", a qual usaremos na perspectiva de Douglas & 

Isherwood (2004). Dito isso, o recurso taguear no 

Facebook, é aplicável da seguinte forma: um enunciador 

pode marcar amigos de sua rede associativa (RECUERO, 

2014) em suas publicações, usando-os como etiquetas para 

sinalizar algo sobre o conteúdo, mas não só sobre ele.   

 Quando isso é feito, o conteúdo é publicado em duas 

Linhas do Tempo: a do ator e a daqueles que ele 

unilateralmente elegeu como co-atores, registrando no 

texto a equipe performativa ideal para a sua performance. 

Desta forma, além de uma tentativa de explicitar 

intimidade e afinidade, a ação de taguear impregna no 

mínimo duas plateias: a do ator e a do co-ator com o 

esboço de uma rede emergente (RECUERO, 2014), com 

capitais sociais específicos em negociação, e com um 

éthos acumulado no post, advindo do enunciado em si e do 

éthos prévio do co-ator inserido textualmente.  

 Nos exemplos abaixo, podemos obervar exemplos 

dessas marcações: a) D. Novaes foi tagueada no post de L. 

Gorski, sinalizando que ela estava presente na foto 

publicada, que foi compartilhada nas duas Linhas do 

Tempo, de ambos os atores (Figura 07) e; b) M. Reis foi 

mencionada em uma publicação de D. Dale, que sugeriu 

nominalmente (e publicamente para a rede de ambas) que o 

conteúdo selecionado por ela estaria relacionado com os 

gostos e preferências do interlocutor tagueado.  
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Figuras 07 e 08 - exemplos de tagueamentos feitos por atores 

 

   
 

Fonte: telas capturadas do feed de notícias da autora (Jan. 2016) 

 

 

 Taguear alguém em um post pode gerar um acúmulo 

recíproco de éthos e de capital social positivo, 

beneficiando ambos os atores. Mas tal ação também pode 

ser manipulada para contaminar a performance do outro, 

prejudicando a narrativa que este sustenta como sua 

identidade. Essa prática apresenta semelhanças com o 

papel discrepante de delator, proposto por Goffman (2001) 

– e apontado pelo mesmo autor posteriormente como 

comportamento adotado nas disputas por ganho de caráter 

nas interações face a face.  

Cada pessoa estará pelo menos incidentalmente 
preocupada em estabelecer evidências de caráter 
forte e as condições serão tais que só permitirão 
isso à custa do caráter de outros participantes. 
(GOFFMAN, 2012, p. 228). 
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 Entretanto, a partir das ferramentas para gerenciamento 

de privacidade ofertadas pelo Facebook e empregadas por 

ele em um discurso de empoderamento do usuário, é 

possível ao ator tagueado condicionar o tagueamento de 

terceiros à sua aprovação antes da publicação em sua 

Linha do Tempo (Figura 09). Neste sentido, o co-ator pode 

julgar se a associação gerará um ganho para ambos os 

membros da equipe performativa que se forma, aprovando 

sua publicação; ou, por outro lado, o mesmo pode retirar 

o diálogo de cena, censurando-o. 

 

Figura 09 - exemplo de tela de gerenciamento de tags 

 
 

Fonte: tela capturada de perfil de usuário da autora (Jun. 2015) 

 

 

 Nosso objetivo é apontar que os atores podem 

mobilizar um enunciado ou serem mobilizados por ele. De 

qualquer maneira, o importante é como o Facebook 

estrutura e media essas apropriações. Porque o 

dispositivo preserva o enunciado em sua totalidade, 

explicitando os limites do dito e construindo em torno 
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dele uma hierarquia das conexões, apropriações e diálogos 

que ele gerou. Juntos, todos esses elementos são 

integrados e reportados para as redes sociais dos atores 

conectados, funcionando eles mesmos como marcadores para 

o próprio bem compartilhado. Neste sentido, o dialogismo 

viabilizado no Facebook não permite apenas dar voz a um 

ator a partir da palavra do outro, mas torna explícita 

uma diferenciação de valor entre compartilhamentos, 

réplicas e tréplicas, conferindo diferentes capitais 

sociais para cada turno de fala.  

 Considerando justamente esse característica que o 

Facebook tem de organizar os atores que mobilizam um 

mesmo texto, priorizando a integridade do que foi dito e 

a delação sobre quem tomou emprestada a voz de outrem, 

julgamos apropriado retomarmos a diferenciação entre os 

termos dialogismo e polifonia na teoria de Bakhtin. 

Segundo Barros (2008), não se tratam de sinônimos. Ao 

contrário, o termo polifonia diria respeito a  

um tipo de texto, aquele em que o dialogismo se 
deixa ver, aquele em que são percebidas muitas 
vozes, por oposição aos textos monofônicos, que 
escondem os diálogos que os constituem. (BARROS, 
2008, p. 34).  
  

 Por conseguinte, acreditamos que, pelas demarcações 

dos limites do enunciado e da visibilidade dada às suas 

apropriações pelo dispositivo, seja mais pertinente 

referir-se à polifonia no Facebook. Motivo pelo qual 

propomos uma última discussão mobilizando esse conceito 

na perspectiva de Ducrot (1987), mesmo ele não sendo um 

autor da análise de discurso (AD). Porque, apesar disto, 

em sua teoria da polifonia, atribui diferentes ganhos de 

éthos para os atores que compartilham o mesmo enunciado, 

uma contribuição que consideramos relevante para esta 

dissertação. 
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3.4 POLIFONIA COMO CONECTOR DO ÉTHOS EM REDE 

 

 Ao apresentar sua teoria da polifonia, Ducrot 

(1987) questiona a unicidade do sujeito falante. Em sua 

proposta, conceitua o enunciado como uma escolha entre 

muitas que poderiam ter sido mobilizadas com um objetivo, 

conferindo uma autonomia relativa ao falante, visto que 

essa escolha não trata do que se fala, mas daquilo que a 

fala produz quando se faz. É na enunciação que, segundo 

este autor, o enunciado pode sobrepor diversas vozes. 

 Ao esboçar essas sobreposições, Ducrot (1987) 

propõe primeiramente a existência de um sujeito que 

executa a enunciação e de um sujeito ser do mundo, a que 

se credita a origem do discurso, estruturando assim o par 

sujeito empírico e sujeito da consciência. Para a análise 

do éthos compartilhado no Facebook, interessa-nos 

particularmente o par posteriormente apresentado pelo 

supracitado autor: locutor/enunciador. O primeiro é 

responsável pelas palavras elencadas no enunciado. Ao 

segundo é atribuído o ponto de vista inscrito no discurso 

e retomado pelo primeiro. Desta forma, os enunciadores 

não se expressariam diretamente, mas suas vozes seriam 

ouvidas pela voz do outro, aquele que fala. 

 Em consequência, ao retomar uma visão de mundo que 

não é necessariamente a sua, o locutor goza de um 

distanciamento que o exime do ônus sobre o que é dito. 

Ducrot (1987), por sua vez, prioriza a sobreposição 

conflituosa entre locutor e enunciador, principalmente na 

ênfase que dá à negação e à ironia. No enunciado 

negativo, por exemplo, o enunciador é explicitado; no 

irônico, não há apresentação de enunciador ao qual o 

locutor possa ser assimilado. 

 
Falar de um modo irônico é, para o locutor L, 
apresentar a enunciação como expressando a posição 
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de um enunciador. Posição de que se sabe por outro 
lado que o locutor L não assume a 
responsabilidade, e, mais que isso, que ele a 
considera absurda. Mesmo sendo dado como 
responsável da enunciação, L não é assimilado a E, 
origem do ponto de vista expresso na enunciação. 
(DUCROT, 1987, p. 198). 

 

 Neste ponto, apesar de elegermos a teoria da 

polifonia como chave para a identificação dos éthos 

circulantes conectados no Facebook, os quais nos propomos 

a observar nos capítulos subsequentes, somos obrigados a 

pontuar alguns ajustes necessários para sua aplicação 

nesta rede social. O primeiro deles diz respeito à 

explicitação do par locutor/enunciador em uma marcação 

obrigatória promovida pelo dispositivo, complementar à 

enunciação em si e alheia à vontade dos atores sociais 

implicados na interação, através da qual o ponto de vista 

de um será retomado e delimitado na publicação apropriada 

do outro.  

 Isto porque, quando um ator compartilha a 

representação de outro (e usamos representação porque ela 

engloba textos e imagem), o Facebook gera um enunciado 

que os relaciona entre si, atribuindo a um deles a função 

de autoria/origem, como discutimos anteriormente, e 

também a responsabilidade sobre um parecer inscrito no 

objeto que é posto em circulação na rede: ator X 

compartilhou a foto / o status / o vídeo de ator Y. Neste 

sentido, podemos pensar num borramento entre os 

enunciados de negação e de ironia, visto que o enunciador 

está sempre explicitado. Ou, por outro lado, podemos 

reiterar a diferenciação entre eles, se optarmos por 

considerar que no enunciado negativo o caráter do 

enunciador é posto à prova, em um ataque direto e 

pessoal; enquanto no enunciado irônico, a mira está na 

enunciação que será ridicularizada. Efetivamente, 

entretanto, considerando-se o éthos inscrito no discurso, 
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ambos os discursos questionarão, em última instância, o 

éthos do enunciador. 

 Aprofundando a questão do éthos, uma segunda 

matização às considerações de Ducrot (1987) torna-se 

necessária. O mencionado autor propõe que, na 

diferenciação entre o ser do discurso (locutor enquanto 

tal) e o ser empírico (ser do mundo), o éthos estaria 

ligado ao primeiro. 

Na minha terminologia, direi que o éthos está 
ligado a L, o locutor enquanto tal: é enquanto 
fonte da enunciação que ele se vê dotado de certos 
caracteres que, por contraposto, torna essa 
enunciação aceitável ou desagradável (DUCROT, 
1987, p. 189). 

 

 Nas apropriações observadas no Facebook para esta 

dissertação, considerando-se o par enunciador/locutor, 

identificamos contudo que ambos têm seus éthos 

transformados pela interação que os conecta. O 

enunciador, posto em crédito ou em descrédito, desempenha 

junto ao auditório do locutor a função de autoria. Será 

para essa plateia que o enunciador será apresentado como 

fonte ou como ator mais próximo da fonte, posicionando-se 

no topo do sistema de informações do qual ambos fazem 

parte como aquele primeiro possuidor de certo bem, 

reconhecido em primeira instância pelo locutor e elegido 

por este como argumento (a ser reafirmado ou negado) 

representativo da identidade que visa construir e 

externar. Além disso, para o enunciador, o simples fato 

de ser consumido, entre tantos outros conteúdos 

disponíveis no feed de notícias do locutor, denota uma 

certa relevância, que lhe confere visibilidade e possível 

reputação. Em suma, este é o principal ganho de se tornar 

enunciador da publicação de outro alguém.  

 Para este outro, no papel de locutor, os ganhos 

relativos ao éthos são de dupla natureza. O primeiro 

deles é decorrente do consumo do éthos prévio do 
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enunciador e de sua reputação; o segundo advém da 

apropriação via compartilhamento do éthos discursivo 

decorrente da sua fala. Neste sentido, reiteramos que as 

interações que formam o par enunciador e locutor podem 

ser contestatórias (negação e ironia) como ressaltadas 

por Ducrot (1987), mas também podem ser concordantes. 

Acreditamos, inclusive que, em sua maioria, as polifonias 

estruturadas pelo Facebook estabelecem uma relação 

positiva entre enunciadores e locutores, facilitada pela 

ação "Compartilhar publicação agora (Amigos)", que 

compartilha, com apenas um click, o conteúdo original sem 

acréscimo de discurso. Isso ocorre porque ela pressupõe, 

implicitamente, uma relação de concordância sem senões 

por parte dos locutores. As vozes elencadas pelo 

dispositivo partilham exatamente o mesmo discurso e é 

decorrente dele o éthos compartilhado mais coeso. 

 Entretanto, ao acrescer uma fala ao discurso 

compartilhado, o locutor pode escolher reiterar ou 

contrapor-se ao enunciador. Retomando o estudo de Goffman 

(2012) sobre as interações face a face, propomos ser 

possível identificar a reiteração no discurso como uma 

deferência do locutor ao enunciador e a contraposição 

como uma disputa entre ambos, configurando "um tipo 

especial de jogo moral" (GOFFMAN, 2012, p. 228). Apesar 

deste autor identificar nesta última situação a 

possibilidade de ganho de caráter e de afirmar que a 

mesma se dá necessariamente às custas da depreciação do 

caráter de alguém, acreditamos que, no caso do Facebook, 

essa disputa está implícita, mesmo em uma relação de 

concordância, como veremos a seguir. 

 Quando a polifonia se dá por reiteração, pode haver 

a disputa pelo domínio de tal informação posta em jogo. 

Entende-se, neste contexto, domínio não em relação à 

posse mas ao conhecimento mais profundo sobre determinado 
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tema. Reitera-se o que o outro diz porque identifica-se 

nesse ato uma oportunidade de externar concordância com 

ele, mas também de demonstrar que se conhece mais e 

melhor aquilo de que ele trata. Sob esse aspecto, há uma 

disputa não pela autoria/fonte, mas pela autoridade 

máxima sobre determinado assunto. Ducrot (1987) propõe 

uma autoridade polifônica, a qual acreditamos ser 

aplicável a certas situações discursivas no Facebook, 

quando o locutor apoia-se na proposição do enunciador 

para propor uma segunda asserção, legitimada pela 

primeira, que lhe serve como ponto de partida para sua 

exibição. 

 Já na polifonia por contraposição, a energia do 

locutor não está empregada na exibição de uma fala com 

mais propriedade do que a apropriada do enunciador. Ao 

contrário, o locutor a nega, colocando o enunciador em 

descrédito. Desta forma, o que o mesmo visa não é a 

autoridade, mas a reputação de estar certo ou de estar 

mais correto ou mais atualizado sobre o tema posto em 

cena.  

 Em um caso ou em outro, quando o que se está em 

jogo é a autoridade e a reputação, o enunciador pode 

então transformar-se em interlocutor para nos comentários 

estabelecer os turnos de apostas propostos por Goffman 

(2012), que se darão por turnos de fala. Ao tornar-se 

interlocutor, entretanto, o enunciador tornar-se-á também 

co-ator e, juntos, podem "iniciar uma cena" (Barthes, 

1994), uma batalha pela posse da última palavra, de onde 

sairá apenas um protagonista e um coadjuvante; este com 

uma perda de caráter, aquele com um ganho. 

 Na figura 10 abaixo, temos um exemplo de como essa 

cena se estrutura. O ator anônimo compartilhou o vídeo em 

que o apresentador de TV Jô Soares entrevista a atriz 

Bruna Lombardi, com quem declara ter tido sonhos eróticos 



 

 77 

quando ela era ainda uma criança26. O comentário, 

associado à pedofilia, ganhou repercussão no Facebook, 

mobilizando diferentes opiniões. O ator anônimo 

compartilhou o vídeo acrescendo-o do discurso "Sério 

mesmo que ele disse isso? Tô sem acreditar ainda". Esse 

discurso foi acrescido ao vídeo e compartilhado como um 

conteúdo único por outro ator, T. Schubach, que lhe 

acresceu seu ponto de vista "Não sei se o pior é ele 

declarar isso como se fosse absolutamente normal ou se é 

a plateia rir. NOJO". Nessa tomada de palavra, T. 

Schubach reitera o estranhamento expresso por ator 

anônimo que continua visível no compartilhamento 

reportado em sua rede social. Nesse momento, F. Eugênio 

comenta seu post, colocando a visão de mundo de T. 

Schubach em descrédito "(...) o que é razoavelmente 

normal considerando o 'chatíssimo politicamente correto' 

dos chatos dias de hoje". A partir desta contestação, 

T.Schubach torna-se co-ator da cena (juntos, eles "fazem 

uma cena", na perspectiva de Barthes), participando de 

uma disputa pela palavra final, considerando as perdas e 

ganhos de caráter previstos por ela) que se segue visível 

a ambas as plateias. Por último, um terceiro ator soma-se 

ainda à equipe performativa (D.Gerra) para alinhar-se com 

T.Shubach em seu argumento inicial, no qual critica a 

fala do apresentador Jô Soares. T. Shubach recebe seu 

respaldo e sinaliza o alinhamento entre eles, quando 

dirige seu comentário nominalmente à D. Guerra. Nele, faz 

um fechamento da discussão e sai de cena com a última 

paalvra "Parece ter sido mais uma emenda de soneto que 

outra coisa. Bizarro".  

 

                                                
26Publicado pelo site YAHOO! CELEBRIDADES (2015). Disponível em: 
<https://br.celebridades.yahoo.com/post/134071435560/j%C3%B4-soares-
diz-que-tinha-sonhos-er%C3%B3ticos-com-bruna>. Acesso em: 12 jan. 
2016. 
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Figura 10 - exemplo de disputa de caráter (fazer uma cena) 

 
Fonte: tela capturada do feed de notícias da autora (Nov. 2015) 
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 Entrar em uma disputa implica sempre um risco e o 

ganho potencial de capital social deve ser significante a 

ponto de justificá-lo. Todavia, lembrando que os atores 

sociais no Facebook estão unidos sob um laço de amizade 

(mesmo que questionável), acreditamos que as competições 

drásticas ou duelos declarados sejam evitados, assim como 

Goffman (2012) propõe que o sejam nas interações sociais 

como um todo: 

Não obstante, a lógica de lutas e duelos é uma 
característica importante da nossa vida social 
cotidiana. A possibilidade, por menor que seja, de 
que as coisas possam degenerar nessa direção 
oferece às pessoas presentes mutualmente uma razão 
de fundo para ocultar expressões de hostilidade" 
(GOFFMAN, 2012, p. 245). 

 

 Por consequência disso, Goffman (2012) observa 

ainda que os atores sociais, grosso modo, evitam 

situações conflituosas, em que a disputa de caráter se 

dá, mas podem aproximar-se da ação e de seus ganhos 

decorrentes "alugando cenas". Com este comportamento, 

terceirizam as possíveis perdas, “consumindo” as ações de 

outros atores, em uma experiência indireta, a qual também 

é observada no Facebook. Através das funções "Curtir" e 

"Compartilhar publicação agora", ambas sem acréscimo de 

discurso denotativo de provocação ou de convite à ação, é 

possível ganhar com a associação ao éthos prévio e 

discursivo derivados da enunciação apropriada, 

encontrando, no distanciamento trazido pela polifonia, 

uma isenção de responsabilidades e de danos. 

 Neste sentido, sobre a possibilidade de uma disputa 

de caráter com redução de riscos, faremos uma última 

contraposição a Ducrot (1987) com o objetivo de promover 

um pequeno ajuste necessário ao éthos conectado em rede 

no Facebook. O mencionado autor descreve uma situação em 

que o enunciador equipara-se ao locutor munindo-se também 

de outros enunciadores capaz de falarem por ele e de 
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conferirem o mesmo distanciamento de que goza o locutor. 

Mas, ao fazê-lo, aponta para um esvaziamento de valor 

conferido ao enunciador: 

O enunciador se aproxima perigosamente do locutor 
se ele tem, como este último, o poder de colocar 
em cena enunciadores. Mas, por outro lado, ao se 
dar a liberdade de subordinar sem fim enunciadores 
a enunciadores, dispensa-se de postular, na base 
do sentido, os 'conteúdos', objetos das atitudes 
emprestadas aos enunciadores, e que representam 
diretamente a realidade. (DUCROT, 1987, p. 210). 

 

 Aproximando "as atitudes emprestadas aos 

enunciadores" com a noção de éthos atribuído a ele, 

consideramos que, no Facebook, o cadenciamento de fontes 

(enunciadores/autores) não promove um esvaziamento do 

éthos, mas um somatório que impregna todos os atores 

mobilizados em cadeia, podendo beneficiá-los além de 

blindá-los ante possíveis confrontações por disputa de 

capital social nas redes emergentes nas quais visam 

rentabilizar suas imagens. Acionar o discurso do outro, 

apropriando-se dele mas também resguardando-se nele, é a 

essência do éthos em rede que buscamos compreender. 

 Neste sentido, acreditamos que o Facebook 

disponibiliza inclusive recursos para a criação de um 

enunciador coletivo, o qual é possível evocar para 

caracterizar um par polifônico por reiteração ou 

contraposição, com diminuição de possíveis perdas de 

caráter decorrentes da disputa entre atores. Estamos 

falando das hashtags, etiquetas que classificam conteúdos 

correlatos, caracterizando uma coletividade que pode 

exercer o papel de segundo enunciador, materializado pelo 

locutor para prestar deferimento ou manifestar 

discordância junto ao primeiro enunciador que foi 

mobilizado. 

 Como exemplo de tal suposto podemos citar as 

hashtags #soquenao e #quemnunca. Apropriando-se de um 

enunciador identificado com o coletivo, o locutor pode 
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afirmar ou negar a posição do enunciador cuja 

representação decidiu consumir e compartilhar e acrescê-

la de valor, minimizando entretanto o início de um 

embate. É o discurso de um outro confrontado com o 

discurso de um terceiro, gerando uma situação com 

possível ganho de caráter mas com mínima probabilidade de 

risco implicado. 

 Nosso desafio, por conseguinte, é integrar a cena 

performativa e a cena enunciativa a fim de tecermos uma 

trama capaz de capturar os diferentes tipos de éthos 

circulantes no Facebook a partir das dinâmicas 

estruturadas pelo dispositivo, das suas funcionalidades 

principais (publicar, curtir, compartilhar, comentar) e 

das interações dos pares atores/co-atores, autores/atores 

e enunciadores/locutores. Neste sentido, propomo-nos a 

conceituar o éthos prévio, o éthos discursivo, o éthos 

compartilhado, o éthos involuntário e o éthos antiético, 

sendo os três primeiros derivados diretamente das 

performances dos atores sociais e os dois últimos 

produzidos indiretamente pelo dispositivo. Cabe pontuar, 

contudo, que o éthos conectado em rede no Facebook não é 

um ou outro tipo de éthos que mapearemos, mas o 

somatório, a sobreposição e o irradiamento de todos eles, 

como dissertaremos a seguir. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES DESTE CAPITULO 

 

 Verificamos que o consumo como sistema de 

informações conceituado por Douglas & Isherwood (2004) é 

aplicável ao Facebook, uma vez que esta rede social 

facilita a apropriação dos conteúdos nela circulantes, em 

uma dinâmica que confere aos mesmos o status de 

marcadores junto às redes emergentes mobilizadas em torno 

delas. Entendendo esses conteúdos como enunciações, 
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propomos: a) que um ator tome emprestada a voz de outro 

para construir sua identidade em uma relação de polifonia 

e; b) que nesta dinâmica  resida o compartilhamento do 

éthos discursivo entre eles e também a conexão entre seus 

éthos prévios, ambos reportados e hierarquizados em um 

sistema de valor pelo dispositivo.   



 

 83 

4 ÉTHOS PRÉVIO E O CREDENCIAMENTO DE ATORES 

 

 Entendemos como éthos prévio a "imagem 

preexistente do locutor" (HADDAD, 2011, p.143), aquela 

emprestada a ele pelo auditório antes mesmo que este tome 

a palavra. Trata-se pois de uma reputação prévia ou de 

uma primeira impressão causada pela presença do ator na 

zona de fachada. Problematizar o éthos prévio no Facebook 

passa, por conseguinte, por duas instâncias: a) a da 

reputação que antecede a entrada do ator nesta rede 

social e b) a das impressões sobre si que ele inscreverá 

em seu perfil para credenciar suas performances futuras. 

De certa maneira, ambas dizem respeito justamente à 

passagem do offline ao online, como o dispositivo medeia 

essa transposição e se o ator goza ou não, e em que 

medida, de liberdade para despreender-se dos caracteres 

reais e inscrever-se a partir de caracteres oratórios (LE 

GUERN, 1977), traduzindo, no que diz e na maneira como 

diz, a identidade que julga mais atrativa para uma 

representação de si neste novo contexto.  

 Observando essa passagem, verificamos que o 

Facebook coloca em xeque a subjetividade como pluralidade 

de performances proposta por Silverstone (2011) e torna 

complexa a possibilidade de representações múltiplas 

tratada por Goffman (2001) ao impor a seus usuários a 

manutenção de uma identidade única, posicionando-se com 

isso como um espaço digital seguro para troca de 

informações "reais" (CIRUCCI, 2014). Em seus Termos de 

Uso, inclusive, estabelece como cláusula: "os usuários do 

Facebook fornecem seus nomes e informações reais, e 

precisamos da sua ajuda para que isso continue assim"27. 

                                                
27 FACEBOOK. Termos de uso: declaração de direitos e 
responsabilidades. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/legal/terms>. Acesso em: 16 set. 2015. 
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 Um exemplo das implicações dessa exigência na 

prática é o ocorrido em 2014, quando perfis que usavam 

nomes diferentes dos de registro foram notificados sobre 

a necessidade de adequação. Transexuais e drag queens 

foram os principais grupos afetados e aqueles que não 

acataram ao alerta tiveram suas contas bloqueadas e até 

excluídas28. Em outubro de 2015, essa política foi 

flexibilizada. Desde então, o nome usado no Facebook 

poderia ser diferente do nome de registro desde que o 

usuário de fato empregue-o em sua "vida real" e que 

comprove tal ato quando solicitado29. 

 Essa imposição de transpor a identidade performada 

offline para o Facebook de forma fidedigna insere-se na 

discussão de Wallace (1999) sobre Anonymity (permanecer 

anônimo). Segundo este autor, a questão não trata apenas 

da privacidade dos atores em rede, mas de seu direito de 

conciliar representações plurais que não estejam 

necessariamente conectadas, de forma que uma performance 

identitária não comprometa outra pelo vazamento ou 

cruzamento de informações pertencentes a diferentes cenas 

(diferentes redes sociais, offline x online, entre outras 

possibilidade de sobreposição e truncamento). 

 Neste sentido, assumindo que o Facebook 

desconsidera o direito a ser anônimo e defende a 

existência de uma identidade única e autêntica, é 

possível propor que o primeiro éthos prévio desta rede 

social seja justamente o legado trazido por seus atores 

de sua existência offline, sendo esta a imagem e 

reputação primeiras esperadas quando da sua entrada em 

                                                
28IGAY. Facebook apaga perfis de trans e drags e revolta usuárias. 
Disponível em: <http://igay.ig.com.br/2014-07-17/facebook-apaga-
perfis-de-trans-e-drag-queens-e-revolta-usuarias.html>. Acesso em: 16 
set. 2015. 
29B9. Facebook muda política de uso dos nomes verdadeiros. Disponível 
em: <http://www.b9.com.br/61545/social-media/facebook-muda-politica-
de-uso-dos-nomes-verdadeiros/>. Acesso em: 22 nov. 2015. 
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cena. Essa coerência é passivel de verificação inclusive 

pelos próprios usuários, justamente porque observa-se que 

um ator tende a interagir prioritariamente com pessoas 

com as quais já possui um laço social anterior ao 

Facebook. Este argumento encontra respaldo em algumas 

pesquisas, como as desenvolvidas com jovens adultos por 

Cirucci (2014) e com estudantes por Ellison et al. 

(2011). Nelas, identificou-se que os entrevistados se 

conectam preponderantemente com pessoas com as quais já 

possuem contato em seus círculos sociais, como colegas de 

escola e familiares, por exemplo, estendendo suas 

relações offline para o Facebook.  

 Apesar disto, acreditamos que os usuários encontrem 

e explorem uma brecha para a adaptação de um éthos prévio 

moldado especificamente para a performance no Facebook, 

projetado para ser visto pelo outro e para colaborar para 

a adesão ao éthos discursivo e ao éthos compartilhado 

derivados de suas performances nesta rede social. E é 

sobre essa premissa que desenvolvemos nossa segunda 

problematização sobre essa entrada em cena.  

 

4.1 PÁGINA SOBRE: MOLDANDO-SE PARA SER CONSUMIDO E AMADO 

 

 Identificamos na Página Sobre a possibilidade de 

construção de um éthos prévio específico para o Facebook, 

porque é através de seu preenchimento que os usuários 

disponibilizarão informações sobre si que antecedem suas 

enunciações e interações, servindo para credenciá-los 

para a performance pretendida nesta rede social.  

 Goffman (2001) propõe que uma fachada seja montada 

para cada performance em conformidade com o papel 

desejado, levando-se em conta sua intencionalidade e a 

melhor adequação possível à plateia e ao contexto no qual 

a ação se desenrolará. Bakhtin reitera  que "a situação e 



 

 86 

os participantes mais imediatos determinam a forma e o 

estilo ocasionais da enunciação" (BAKHTIN, 1999, p.114). 

E Boyd (2011), ao discutir especificamente a 

restruturação do público como um público em rede, propõe 

que a estrutura da rede social medeia, influencia e 

estrutura o comportamento de seus integrantes e que seus 

perfis são conscientemente trabalhados para serem vistos 

pelo outro. 

 Por conseguinte, é na Página Sobre, propomos, o 

lugar no qual se construirá a fachada, que se elucidará o 

lugar de fala, que se constituirá o perfil, ou avatar, 

com o qual o ator atuará nesta rede social. Nesse 

processo, os três autores citados anteriormente -   

Goffman (2001), Bakhtin (1999) e Boyd (2011) - 

identificam duas determinantes em comum: o meio onde se 

estrutura a performance e o outro para quem ela se 

destina. Analisaremos essas duas variáveis, lembrando que 

elas determinam não só o éthos prévio, mas todos os éthos 

decorrentes das ações nesta plataforma. Trataremos 

primeiro do meio definido como a própria interface do 

dispositivo para discutirmos sua influência na escritura 

de um Perfil no Facebook e no éthos prévio decorrente 

dele.   

 Na Página Sobre, o Facebook apresenta uma primeira 

ficha com as informações "Sobre" com diversos campos para 

serem preenchidos por usuários, incluindo: visão geral, 

trabalho e educação, locais onde morou, informações 

básicas e contato, família e relacionamentos, detalhes 

sobre você, acontecimentos. Outras fichas são 

apresentadas em sequência, agrupando interesses e dados, 

como: amigos, fotos, vídeos, músicas, locais, esportes, 

programas de tv, filmes, livros, aplicativos e jogos, 

curtidas, eventos, grupos, notas, histórico de uso de 
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outros aplicativos integrados ao Facebook, como 

Instagram, Pinterest e Foursquare. 

 

 

 Imagem 11 - esquematização das categorias da Página Sobre 

 

Ficha Itens Subitens 
Sobre Visão Geral  

Trabalho e educação • Habilidades Profissionais 
• Faculdade 
• Ensino Médio 

Locais onde você 
morou 

• Cidade atual e cidade natal 
• Outros locais onde você morou 

Informações básicas e 
contato 

• Informações de contato: 
telefones, emails, endereço, outras 
contas, site, chave pública 
• Informações básicas: data de 
nascimento, ano de nascimento, 
gênero, em quem você tem interesse, 
idioma, opções religiosas, opções 
políticas 

Família e 
relacionamentos 

• Relacionamento: status de 
relacionamento 
• Membros da família 

Detalhes sobre você • Sobre você (texto) 
• Outros nomes: apelido, nome de 
registro... 
• Citações favoritas 

Acontecimentos Adicionar acontecimento 
Amigos a. Todos os amigos,  

b. Adicionados 
recentemente,  
c. Aniversários,  
d. Ensino superior,  
e. Cidade natal,  
f. Cidade atual 

 

Fotos a. Fotos com você,  
b. Suas fotos,  
c. Álbuns 

 

Vídeos Seus vídeos  
Locais a. Cidades,  

b. Recentes,  
c. Visitados 

 

Esportes a. Times,  
b. Atletas 

 

Músicas a. Curtidas: de que 
músicas você gosta? 
b. Ouvir mais tarde 

 

Filmes a. Assitido,  
b. Desejo assitir,  
c. Curtidos 

 

Programas 
de TV 

a. Assitido,  
b. Desejo assitir,  
c. Curtidos 

 

Livros a. Lidos,  
b. Desejo ler,  
c. Curtidos  

 

Aplicativos 
e jogos 

a. Curtidas  

Curtidas a. Todas as curtidas,  
b. Filmes,  
c. Programas de TV, 
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d. Músicas,  
e. Livros,  
f. Times esportivos,  
g. Atletas,  
h. Pessoas,  
i. Restaurantes,  
j. Aplicativos e 
jogos 

Eventos a. Em breve 
b. Anteriores 

 

Grupos   
Notas a. Notas 

b. Rascunhos 
 

Fichas seguintes: agrupam históricos em outros aplicativos como 
Pinterest, Instagram e Foursquare 

 
Fonte: elaborada pela autora (2015) 

 

 

  Na tese The Structured Self, Cirucci (2014) 

desenvolve uma profunda análise de como o Facebook 

estrutura o self de usuários, a partir de duas perguntas. 

A autora primeiro problematiza quais os recursos 

oferecidos pelo Facebook para a construção identitária 

para em seguida questionar sobre como e em que medida o 

Facebook privilegia certos aspectos nesta construção, 

oferecendo sugestões de campos, categorias prontas, 

opções pré-configuradas, as quais submetem os usuários a 

uma conformidade de padrões e obrigatoriedades. Essa 

normatização  nos conduz à discussão sobre affordances e 

sobre o papel performado pelas interfaces, tema abordado 

também por outros atores (GALLOWAY, 2013; MARVICK, 

2013a). 

 Cirucci (2014) também exemplifica essa proposição 

ao analisar como o Facebook aborda a questão de gênero. 

Ao criar uma conta, o usuário têm cinco campos 

obrigatórios: nome, sobrenome, email ou telefone válidos, 

senha, data de nascimento e sexo, com apenas duas opções: 

homem ou mulher. Isso implica a adequação dos usuários ao 

padrão heteronormativo. Segundo explanação da mesma 

autora, a justificativa do Facebook para esta escolha era 

a necessidade de uma definição homem/mulher, para que não 
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houvesse problema nos pronomes de tratamento decorrentes 

de suas ações no site (ele/ela, dele/dela). E qualquer 

negociação nesse sentido se dava pelo rackeamento dos 

códigos por parte dos usuários, em uma ação que 

viabilizava um gênero neutro com os pronomes 

"they/their".   

 Apenas em 13 de fevereiro de 2014, pouco mais de um 

ano antes do Facebook criar o aplicativo CelebratePride 

para comemorar a aprovação do casamento gay pela suprema 

corte americana em 26 de junho de 201530, foi lançada 

então a nova opção de gênero: masculino, feminino ou 

personalizado. Selecionando "personalizado", o usuário 

tem um campo em branco para definir seu sexo e tem que 

escolher com qual pronome prefere ser tratado: masculino, 

feminino ou neutro. Ele ainda tem opção de compartilhar a 

atualização em sua Linha do Tempo. Isso porque, ainda 

hoje, a escolha por um gênero não-heteronormativo, será 

sempre uma atualização, uma vez que na abertura de conta, 

o campo obrigatório "sexo" permanece apenas com duas 

opções: homem ou mulher.  

 Como consequência das affordances impostas pelo 

Facebook, Cirucci (2014) aponta que "os usuários abrem 

mão de um self criativo em prol de um self social31" (p. 

133, tradução nossa).  Acreditamos, entretanto, que o 

self social projetado para o Facebook seja ainda um self 

criativo, justamente porque desenhado e enunciado para um 

contexto único e moldado para ser visto pelo outro (BOYD, 

2011; BRUNO, 2013; BAUMAN, 2007; SIBILIA, 2008). Neste 

sentido, apesar da plataforma categorizar as informações 

                                                
30SHOW ME TECH. Facebook fica colorido após EUA aprovar o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo. Disponível em: 
<http://www.showmetech.com.br/e-festa-facebook-se-colore-pela-
aprovacao-do-casamento-entre-pessoas-do-mesmo-sexo-nos-eua/>. Acesso 
em: 11 ago. 2015. 
31They have given up the creative self for the social self. (CIRUCCI, 
2014, p. 133) 
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priorizadas na construção do avatar e anunciar a 

expectativa de que informações "reais" sejam 

disponibilizadas, observamos que, desde a Página Sobre, 

os usuários encontram espaço para iniciarem uma narrativa 

sobre si capaz de destacá-los da padronização proposta 

pelo dispositivo. Desta forma, seria viável empregar as 

próprias affordances para despertar o interesse e 

competir pela atenção do outro, até que suas 

representações sejam validadas por ele em uma adesão-

interação que confira respaldo às suas imagens.  

 Para esta problematização, retomaremos às fichas 

disponíveis na Página Sobre e elencadas na figura 11. 

Para fins de análise, vamos agrupá-las em função de seu 

preenchimento: a) informações de texto (com opções pré-

configuradas pelo Facebook ou campos abertos, como 

citações, sobre e notas); b) informações que são 

consequência de um consumo simbólico e direto dos atores, 

cujas categorias são sugeridas pela plataforma (filmes, 

livros, músicas, programas de tv, clubes e atletas, 

locais);  c) informações decorrentes das ações dos atores 

em rede e de suas interações (amigos, curtidas, grupos, 

eventos). 

 Entendemos ser pertinente relacionar essas três 

categorias com a noção do consumo como prática para 

apropriação de capital simbólico e como meio para 

construir e externar a subjetividade, tornando visível a 

identidade com a qual cada indivíduo se coloca no mundo 

para interagir socialmente (CAMPBELL, 2006; SILVERSTONE, 

2011; MARTINO, 2010). Isso porque, na Página Sobre, essa 

construção identitária estruturada e incentivada pelo 

dispositivo perpassa a escolha de livros, músicas, 

filmes, programas de tv, clubes esportistas, atletas, 

aplicativos, jogos, lugares, escolas, empresas e marcas 

que indicam afinidades e funcionam como "marcadores" 
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(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004), visando o credenciamento 

para o pertencimento a certos círculos sociais com fim de 

distinção (BOURDIEU, 2013). Da mesma forma, a 

possibilidade de explicitar, ocultar ou simular o domínio 

de um idioma, o estudo em uma instituição, o status de 

relacionamento, a cidade de origem e a cidade atual, bem 

como  a possibilidade de elencar citações, empregando a 

reputação de um terceiro e de sua fala (DUCROT, 1987) 

como parte da composição do próprio éthos prévio, são 

subsídios criativos na elaboração de um perfil e na 

definição da própria imagem posta em cena. 

 
A criação de um perfil é a ação de escrever um eu 
para publicação em um ambiente digital, no qual os 
participantes determinam como eles gostariam de se 
apresentar para aqueles que eles gostariam que 
vissem sua representação. Por isso, estilo e moda 
são empregados e desempenham papel importante na 
performance traduzida em suas páginas32. (BOYD, 
2011, p. 43, tradução nossa).  
  

 Nesta perspectiva, é possível ainda relacionar o 

consumo de marcadores na Página Sobre com a prática do 

facebookismo, uma vez que também trata-se de um tipo de 

apropriação com o fim de "parecer mais inteligente" ou 

mais atraente. Com este caráter aspiracional (TONDATO, 

2012), retomando a pesquisa sobre as 20 mentiras mais 

frequentes no Facebook33 tratada no capítulo 2, 

"Desconstruindo a cena performática", lembramos que 

associar-se à uma instituição escolar ou relacionar-se a 

livros, filmes e músicas desconhecidos são atos 

                                                
32Profile generation is an explicit act of writing oneself into being 
in a digital environment (Boyd, 2006), and participants must 
determine how they want to present themselves to those who may view 
their self-presentation or those who they wish might. Because of 
this, issues of fashion and style play a central role in 
participants' approach to their profiles. (BOYD, 2011, p. 43) 
33UPDATEORDIE. As 20 mentiras mais frequentes que a gente conta no 
Facebook. Disponível em: <http://www.updateordie.com/2012/07/09/as-
20-mentiras-mais-frequentes-que-a-gente-conta-no-facebook/>. Acesso 
em: jan. 2016. 
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frequentes entre os entrevistados34. Nas categorias da 

Página Sobre analisadas (figura 11), verificamos 

inclusive a possibilidade de diferenciar ações 

concretizadas de intenções (ex: livros lidos, livros que 

quero ler, livros que curti) sendo ambas um mecanismo 

viabilizador da apropriação de "marcadores" (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2004) para a externização de uma imagem de si. 

 Dentre as formas de preenchimento da Página Sobre, 

há ainda as que são enunciações e cristalizam o éthos 

discursivo na instância do éthos prévio (texto "sobre" na 

ficha "Sobre", um espaço para o usuário escrever algo 

sobre si) e aquelas decorrentes das interações do ator 

que passam a ser registradas nesta página. Entre essas 

últimas, temos: amigos, eventos, locais, curtidas, vídeos 

e aplicativos. Especificamente os amigos terão especial 

relevância como componente do éthos prévio e de todas as 

associações que se estruturam no Facebook, por isso, 

serão abordados com destaque ainda neste capítulo.  

 É importante explicitar, por último, que entendemos 

essas interações também como uma adesão à algo, como um 

consumo performado para ser visto pelo outro, como uma 

conexão permanente, que será a base do éthos conectado em 

rede que propomos matizar. E sobre a geração e registro 

dessas informações, sua discussão será retomada também no 

capítulo 7 dessa dissertação, quando abordarmos o éthos 

involuntário. Entretanto, por hora, ressaltamos que o 

somatório desses dados, por serem automaticamente 

                                                
34Revisando estudos sobre os critérios empregados por usuários para a 
expansão de suas redes sociais, Ellison et al. (2011) observa 
entretanto que alguns campos para fornecimento de informações 
pessoais propostos pelo Facebook são vistos como difíceis de serem 
falseados (informações sobre a intituição de ensino frequentada 
versus um livro lido). Neste sentido, este autor sugere que mais do 
que buscar afinidades de gostos ou hábitos de consumo, ao decidirem 
sobre uma amizade, os usuários consideram pontos em comum de seus 
contextos e formação offline. E o Facebook atua como um grande 
facilitador desse tipo de busca e validação. 
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registrados na Página Sobre, tornam-se igualmente 

componentes do éthos prévio, atualizando-o e servindo 

também de fonte para a pesquisa de afinidades entre os 

atores dessa rede social e para seu credenciamento em 

redes emergentes. 

 

4.2 LINHA DO TEMPO: O ÉTHOS PRÉVIO ATUALIZADO EM TEMPO 
REAL 
 

 Se o éthos prévio e a imagem decorrente dele 

interferem na credibilidade concedida ao éthos 

discursivo, há, entretanto, uma relação de reciprocidade 

entre eles. À medida que o ator inicia sua performance 

discursiva, aquilo que diz e a forma como diz atuam para 

atualizar a ideia que o auditório fez a priori do orador. 

 
Resulta que a imagem preestabelecida afeta e até 
condiciona a construção do éthos no discurso. 
Longe de constituir um elemento exterior ao 
discurso, cuja análise não deve ser levada em 
conta, o éthos prévio está, ao contrário, 
estreitamente ligado ao éthos discursivo. A 
análise argumentativa tem como dever, portanto, 
estudar a dinâmica pela qual a imagem produzida no 
discurso leva em conta, corrige e refaz a 
representação prévia que o público faz do orador. 
(HADDAD, 2011, p.163). 

 

 Uma das características dos sites de rede social é 

que as interações e dados são registrados, gravados e 

disponíveis para busca (BOYD, 2011). Neste sentido, no 

Facebook, as performances do ator (publicar, curtir, 

compartilhar) são registradas e disponibilizadas em ordem 

cronológica na página Linha do Tempo. Ao clicar sobre uma 

imagem de perfil ou sobre o nome de um usuário, o 

Facebook nos direciona para esta Linha do Tempo, cujo 

somatório de discursos e práticas apresentam um éthos 

prévio atualizado para consulta, cujo conteúdo total ou 

parcial varia de acordo com a privacidade configurada 
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pelo ator para acesso, podendo ser pública, semi-pública 

ou personalizada. 

 Não temos como afirmar se o hábito relatado por 

Cirucci (2014) em sua pesquisa com usuários do Facebook 

trata-se de uma consequência direta ou não da arquitetura 

de informação e navegabilidade priorizada pelo Facebook. 

Mas a autora observa que a expressiva maioria não vai à 

Página Sobre quando procura informações prévias sobre 

alguém. Ao contrário, a consulta é feita diretamente na 

Linha do Tempo, o que confirma nossa proposição de que o 

éthos discursivo ali armazenado forneça os elementos para 

um primeiro julgamento (éthos prévio) e credenciamento 

dos atores nesta rede social. Cabe ressaltar, ainda 

assim, que as informações da Página Sobre também ficam 

visíveis de maneira resumida na página Linha do Tempo, 

ocupando, porém, uma posição secundária, com menor 

visibilidade. 

 Sobre a página Linha do Tempo, ela conta ainda com 

um menu lateral que permite o acesso direto a qualquer 

ano da vida dos usuários, desde seu nascimento 

(informação obrigatória na abertura de conta) até o dia 

atual, consolidando informações da Linha do Tempo do 

período, mas também subitens agrupados em boxes laterais, 

como: momentos do ano, fotos, curtidas e publicações de 

amigos. Nesta amostragem, podemos observar mais uma vez a 

influência do dispositivo na narrativa identitária e sua 

estreita relação com a audiência. Isso porque, como 

configuração padrão, o Facebook não disponibiliza todos 

os registros da Linha do Tempo de um período, mas aqueles 

acontecimentos que ele considera como "destaques". Os 

destaques são aquelas publicações que contabilizaram o 

maior número de adesão entre curtidas e comentários. Como 

consequência, reafirmamos que no Facebook a narrativa de 

si é uma narrativa validada pelo outro, estando 
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intrinsicamente ligada ao regime de visibilidade e 

consumo proposto por Bauman (2007), Sibilia (2008) e 

Bruno (2013). 

 Nesta história de vida editada, o ator também pode 

atuar sobre os destaques visíveis e essa seleção é per se 

uma performance. Neste sentido, ele tem permissão para 

inserir por conta própria um evento no menu cronológico 

da sua página Linha do Tempo - mas não livre de uma 

tentativa de categorização prévia por parte do Facebook 

(affordances). Isso porque, na Página Sobre, no campo 

"Acontecimento", há a opção "Adicionar Acontecimento", 

que direciona para categorias prontas pré-mapeadas e 

sugeridas pelo dispositivo: trabalho e educação, família 

e relacionamentos, habitação, saúde e bem estar e viagens 

e experiências. Cada categoria abre para um sub-menu de 

opções. É somente aí, como última opção da sublista que é 

oferecido o campo customizável "criar seu próprio". Por 

outro caminho, um post específico também pode ser 

inserido diretamente como destaque, clicando na opção 

"destaque" no próprio menu localizado no campo superior 

direito do post. 

 Considerando que a resposta imediata a uma busca 

por informações prévias de um ator no Facebook conduz o 

usuário à página Linha do Tempo, mas observando que as 

informações da Página Sobre continuam disponíveis nessa 

mesma página em um segundo plano, vislumbramos um 

paralelo entre os dois componentes da fachada propostos 

por Goffman (2001): a aparência e a maneira. A Página 

Sobre exerceria assim a função de aparência, reunindo 

pistas e recursos acionados pelo autor para informar seu 

status social. Por outro lado, a Linha do Tempo estaria 

mais alinhada com a maneira, porque reúne sinais e provas 

capazes de reconstituir o papel que o ator reivindicou 

para si para atuar nesta rede social. 
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 No capítulo 2, "Desconstruindo a Cena 

Performática", já atentamos para o fato de que aparência 

e maneira devem ser coerentes. Espera-se portanto que uma 

confirme a outra, resultando em uma fachada crível. Neste 

sentido, propomos que a Página Sobre e a Linha do Tempo 

também devam estar alinhadas, mesmo que a Página Sobre 

mostre-se frequentemente menos relevante para os usuários 

(CIRUCCI, 2014). Juntas, elas constituirão a fachada, a 

qual aproximamos da função de éthos prévio. No Facebook, 

por conseguinte, a fachada deve ser coerente com a 

performance assim como o éthos prévio deve ser coerente 

com o éthos discursivo, sendo a relação entre eles 

dinâmica e recíproca. 

 

4.3 FOTO DE PERFIL: UMA IMAGEM PARA CHAMAR DE EU 

 

 Um dos componentes principais da representação do 

ator no Facebook é sua foto de perfil. Ela desempenha 

dois papéis: um na construção de sua identidade, outro na 

identificação de sua performance, uma vez que essa imagem 

acompanhará todas as suas ações, sinalizando sua 

participação nessa rede social (publicar, curtir, 

compartilhar, comentar, fazer check-in, confirmar 

presença em eventos, etc). 

 Uma vez despidos de seus corpos de carne e osso 

para ingressarem num site com comunicação mediada, os 

atores poderiam vislumbrar na escolha desta foto a 

possibilidade de reeditarem sua imagem para aprimorarem 

essa assinatura visual. E a oferta de recursos para 

agregar valor a ela já movimenta todo um mercado que 

inclui: desde páginas que disponibilizam fotos fakes para 

uso em perfis, como o Sempretops.com.br35, até aplicativos 

                                                
35SEMPRE TOPS. Disponível em: <http://www.sempretops.com/fotos/fotos-
fake/>. Acesso em: 11 jul.  2015. 
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que prometem melhorar a foto do perfil com apenas um 

clique, como o Perfect365, InstaBeauty, Photo Wonder e 

Beauty Booth36. 

 Retomando a pesquisa sobre as 20 mentiras mais 

frequentes no Facebook37, apresentada no capítulo 2, 

"Desconstruindo a Cena Performática", é possível 

estabelecer ainda uma correspondência entre esta oferta e 

a procura por uma aparência ideal. Hábitos como usar uma 

foto antiga no perfil para parecer mais novo ou usar uma 

foto de perfil de outra pessoa como se fosse sua estão 

entre os resultados. Adicionar alguém como amigo só 

porque a foto da pessoa é bonita também faz parte da 

lista, o que nos permite propor que, além de hábito, essa 

poderia ser a própria justificativa para se sair bem na 

foto: atrair atenção, contabilizar adesões, conseguir a 

validação do outro. No documentário Generation Like38, 

Rushkoff (2014) observa que jovens adultos dedicam tempo 

considerável para a escolha de suas fotos de perfil. Isso 

ocorre porque eles desejam que ela condense duas funções: 

representar seus verdadeiros eus, mas também representá-

los de forma tal que capturem o maior número de curtidas 

(likes) possíveis.  

 Cirucci (2014), também em pesquisa com jovens 

adultos, ressalta que os usuários tendem a interagir 

menos com quem não possui uma foto de perfil capaz de 

                                                
36UOL. Aplicativos para celular podem melhorar sua aparência nas 
fotos. Disponível em: 
<http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/27/aplicativos
-para-celular-podem-melhorar-sua-aparencia-nas-fotos.htm>. Acesso em: 
11 jul. 2015. 
37UPDATEORDIE. As 20 mentiras mais frequentes que a gente conta no 
Facebook.Disponível em: <http://www.updateordie.com/2012/07/09/as-20-
mentiras-mais-frequentes-que-a-gente-conta-no-facebook/>. Acesso em: 
10 jan. 2016. 
38Douglas Rushkoff. Generation Like. FRONTLINE, 2014. Disponível em: 
<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/generation-like/>. Acesso 
em: 18 set. 2015. Transcrição completa disponível em: 
<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/media/generation-
like/transcript-57/>. Acesso em: 18 set. 2015. 
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identificá-los e analisa como o Facebook prioriza a foto 

de perfil como peça-chave para a socialização. A autora 

relata que seus entrevistados identificam nas silhuetas 

padrão oferecidas pelo dispositivo para este espaço uma 

espécie de tutorial que lhes informa o tipo de imagem 

mais correta (enquadramento, corte, figura-fundo) para 

desempenhar essa função identitária, mas principalmente 

identificadora e discriminatória, colaborando para a 

manutenção de um espaço seguro para socialização. Em 

suma, trata-se de uma foto similar às fotos de documentos 

oficiais. A partir disto, a autora retoma o 

posicionamento do Facebook que pressupõe que seus 

usuários devam ingressar nessa rede social com uma única 

identidade, real e verificável, que seja uma continuidade 

de suas performances offline. Como exemplo dessa 

diretriz, a partir de outubro de 201339, as fotos de 

perfil passam a permanecer públicas para buscas por nome 

no Facebook, independente da configuração de privacidade 

configurada pelos usuários.  

 Servindo para reconhecimento e conferência, após a 

amizade validada entre os atores, a foto de perfil perde 

sua potência como narrativa identitária, sendo 

substituída por outras fotos postadas na Linha do Tempo 

que vão atualizando, visualmente, a história de vida 

partilhada no Facebook (CIRUCCI, 2014). Neste sentido, a 

foto de perfil é o índice que remete duplamente ao éthos 

prévio como legado das performances offline e extra-

Facebook e como somatório do éthos discursivo 

cristalizado nas interações nas quais o ator toma parte 

ou as que conduz nesta rede social. Ela é, desta forma, 

na Comunicação Mediada por Computador, o recurso que vai 

                                                
39CNN MONEY. Facebook kills search privacy setting. Disponível em: 
<http://money.cnn.com/2013/10/11/technology/social/facebook-search-
privacy/>. Acesso em: 17 set. 2015. 
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colocar o ator corporificado na zona de fachada e a 

instância que vai acionar, junto a um auditório e 

potenciais interlocutores, um imaginário a seu respeito. 

Trata-se, pois, de uma imagem que encarna a reputação que 

lhe antecede e lhe atualiza. 

 

4.4 VOCÊ NA CAPA 

 

 Além da foto de perfil, outra imagem desempenha 

importante função na construção identitária no Facebook. 

Trata-se da foto de capa, que ocupa toda a largura do 

topo das páginas Sobre e Linha do Tempo. Se a identidade 

inserida na cultura da visibilidade estruturada e 

incentivada pelo Facebook passa a ser tratada como uma 

mercadoria (BAUMAN, 2007; MARVICK, 2013b), a foto de capa 

seria o slogan desse produto, tendo como função traduzir 

em apenas uma imagem todos aqueles aspectos da 

subjetividade que desejam ser enaltecidos e externados 

aos olhos do outro. 

 Zuckerberg, em sua apresentação na conferência F8 

(2011)40, identifica na foto de capa a possibilidade de 

condensar em uma única imagem uma história de vida, capaz de 

traduzir quem o usuário é, suas crenças, suas afinidades, 

suas referências. Neste sentido, podemos identificar na foto 

de capa o cenário (um backgroud) no qual o ator gostaria de 

ser visto. O termo em inglês, inclusive, pode ser preciso na 

função que a foto de capa desempenha junto ao éthos prévio, 

como elemento constituinte da fachada. Porque ela também 

funciona como um background ao fornecer informações de fundo 

capazes de fornecer pistas sobre os lugares que frequenta, 

onde gosta de ser visto, o que valoriza e com o que se 

identifica. 

                                                
40 KEYNOYE F8 2011. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9r46UeXCzoU> Acesso em: 16 set. 
2015. 



 

 100 

 

4.5 AMIGOS: DIGA-ME COM QUEM ANDAS E TE DIREI QUEM ÉS 

 

 Boyd (2011) propõe que um site de rede social seja 

definido pela combinação de três características: a 

criação um perfil público ou semi-público, a constituição 

de uma lista de pessoas com as quais se compartilha uma 

conexão e a possibilidade de ver e interagir com 

terceiros ligados a essas pessoas. No Facebook, a conexão 

principal entre membros é chamada de amizade e deve ser 

recíproca. Um usuário adiciona outro como amigo e este 

deve confirmar sua solicitação de amizade para que o 

vínculo se estabeleça. 

 Esse laço pode ser de duas naturezas: associativo 

ou relacional (RECUERO, 2014). Os laços associativos 

funcionam como credenciamento para ingressar em uma rede 

social e são também chamados de laços fracos, por sua 

natureza reativa, esparsa e estática. Os laços 

relacionais são consequência de um aprofundamento do 

vínculo estabelecido pelo laços associativos, que passa a 

ser dialógico, mais íntimo, marcado pela intenção e 

desejo de proximidade. Os laços relacionais produzem 

teias emergentes e serão extremamente caros na análise do 

éthos conectado em rede. Já os laços associativos 

propomos, são em um primeiro momento a informação mais 

importante da Página Sobre ou da Linha do Tempo no que 

diz respeito ao éthos prévio no Facebook, porque fornecem 

pistas de a quais círculos sociais o ator pertence. Além 

disso, a despeito de todas as possibilidades de 

informações que podem ser fornecidas nestas páginas, nem 

sempre elas são preenchidas por usuários e muitas vezes o 

acesso a elas é restrito por configurações pessoais de 

privacidade. Já as listas de amigos, ao contrário, são 

priorizadas pela maioria dos sites de redes sociais, 
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sendo mantidas públicas - e este é o caso do Facebook 

(ELLISON et al., 2011). 

 A lista de amigos decorrente dos laços associativos 

é, neste sentido, o cartão de visitas dos atores nesta 

rede social porque são indicativo do capital social 

reunido por cada um deles, seja ele quantitativo ou 

qualitativo. Recuero (2014) relaciona o número de amigos 

com o capital social de popularidade. Boyd (2011) 

ressalta sua potência política e social  de exclusão e 

inclusão. Cirucci (2014) aponta que o agrupamento 

resultante dessa inclusão, cuja visibilidade é 

privilegiada pelo dispositivo, é por si só um componente 

constituinte da identidade em redes sociais. É o que, 

grosso modo, traduz a máxima "diga-me com quem andas e te 

direi quem és". 

 A forma como o Facebook organiza a lista de amigos 

e a torna pública para consulta em qualquer perfil traduz 

isso. Ela categoriza as amizades contabilizadas por cada 

ator em: todos os amigos, amigos em comum, adicionados 

recentemente, amigos do ensino médio, amigos da cidade 

natal, amigos da cidade atual e pessoas que talvez você 

conheça, incluindo nesta última os amigos com quem se tem 

outros amigos em comum. "Todos os amigos" indicam o 

capital social quantitativo acumulado na rede, são 

denotativos de popularidade. Por outro lado, os "amigos 

em comum" denotam capital social relacional, porque 

fornecem a um ator uma reputação decorrente dos contatos 

e círculos sociais partilhados com um outro. Neste 

sentido, identificamos os "amigos em comum" como 

"marcadores", com as mesmas características propostas por 

Douglas & Isherwood (2004), sendo eles constituintes 

qualitativos do éthos prévio nesta rede social. 

 O Facebook, propomos, gera automaticamente um 

capital social originado do somatório desses marcadores 
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para praticamente todo objeto circulante neste site, 

quando relaciona amigos em comum que curtiram determinada 

página, que confirmaram presença em determinado evento, 

que compartilharam/curtiram determinado vídeo ou link. Os 

amigos em comum capitalizados por uma mesma afinidade, 

através de uma adesão compartilhada, ocupam sempre 

posição de destaque no que diz respeito à visibilidade, 

concedendo valor, como uma chancela ou como uma 

recomendação prévia que incentive a interação seguinte 

com estes objetos.  

 Por conseguinte, o éthos prévio dos atores 

conectados em uma interação fornece um éthos prévio para 

os conteúdos publicados nesta rede social. É com esta 

prerrogativa que, assumindo toda interação como um 

consumo, propomos que ao interagir com certo objeto, todo 

ator contabilize dois ganhos de éthos para a sua 

identidade externada: um decorrente diretamente do 

objeto, outro decorrente da adesão à equipe performativa 

reunida em torno dele, sendo o valor desta traduzido pelo 

acúmulo do éthos prévio individual de seus atores. Essa é 

a negociação sobre a qual se estabelece o éthos conectado 

em rede, tema desta dissertação. Nessa dinâmica, outras 

variáveis serão consideradas na contabilidade do capital 

social adquirido por cada ator, sendo elas decorrentes de 

suas enunciações (éthos discursivo) ou de textos 

produzidos diretamente pelo dispositivo a partir de suas 

performances (éthos involuntário). Antes de passarmos à 

análise dessas váriáveis, porém, faremos um breve 

apontamento para pesquisas futuras relacionadas ao éthos 

prévio. 
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4.6 BREVE APONTAMENTO: O SER ANÔNIMO, A UBIQUIDADE E O 
ÉTHOS PRÉVIO 
 

 Na discussão proposta neste capítulo, mencionamos 

como a performance offline fornece elementos para a 

composição do éthos prévio no Facebook. Essa transposição 

de informações é incentivada e imposta pelo dispositivo, 

que visa consolidar-se como um espaço seguro para troca 

de informações "reais" entre identidades autênticas 

(CIRUCCI, 2014). Disto resulta um ambiente desfavorável a 

atores que gostariam de permanecer anônimos, executando 

uma performance específica para esta rede social. 

 Em diversos estudos (CIRUCCI, 2014; ELLISON et al., 

2011; BOYD, 2011) observou-se que os usuários, por 

manterem prioritariamente conexões com pessoas com as 

quais já possuem vínculo social, esperam delas uma certa 

coerência entre a performance com a qual estão 

familiarizados no offline e aquela a que têm acesso no 

online. Entretanto, apenas a título de apontamento, 

ressaltamos que também a performance no Facebook passa a 

funcionar como éthos prévio para validação de relações 

sociais fora do ambiente do site. Sob este aspecto, os 

mesmos autores supracitados observam, entre usuários, o 

hábito de ir ao Facebook para checar credenciais de 

pessoas que encontraram em outros espaços sociais. Isso 

signica que as performance offline e online se validam 

mutuamente: a reputação reunida em uma passa validar a 

reputação pretendida pela outra. 

 Neste sentido, se as novas tecnologias 

possibilitaram gozar de certa "ubiquidade" (SANTAELLA, 

2010), o Facebook exerce uma coesão para que a 

performance nessas camadas sobrepostas seja única.  Por 

isso, as interações face a face e os comportamentos 

sociais funcionam como um éthos prévio para as amizades 

mediadas pelo Facebook. Mas também as enunciações e 
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relações mediadas por ele fornecem um éthos prévio para 

os vínculos sociais que se firmam fora deste ambiente. 

Não analisaremos nesta dissertação o impacto do Facebook 

nas performances fora desta rede social. Entretanto, 

gostaríamos de apontar sua relevância para estudos 

futuros. 

 

4.7 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES DESTE CAPITULO 

 

 Neste capítulo, verificamos que o self inscrito no 

Facebook não é totalmente livre e criativo. Ao contrário, 

o Facebook opera com a premissa de uma identidade única e 

real. E observa-se, entre os próprios usuários, uma 

expectativa de coerência entre as ações exteriores e 

anteriores à performance nesta rede social. O éthos 

prévio é, por conseguinte, o somatório das reputações 

decorrentes delas. A partir da visibilidade dada às 

amizades pelo dispositivo, propomos então que: a) o éthos 

prévio dos atores funcionem eles mesmos como "marcadores" 

consumíveis para a construção identitária de outros 

atores; b) neste processo, o éthos prévio de um ator 

passe a impregnar o éthos prévio de outro quando 

conectados em uma interação e; c) a conexão entre esses 

éthos prévios seja explorada pelo Facebook como reputação 

prévia de conteúdos para o incentivo de novas conexões e 

consumos. 
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5 ÉTHOS DISCURSIVO E A REENCARNAÇÃO NA PALAVRA 

 

 Para ingressar em um site de rede social, como em 

todo mecanismo de comunicação mediada por computador, 

cada ator deve buscar uma nova materialidade para sua 

existência, que substitui átomos por bits (BOYD, 2011). 

Isso implica desencarnar de um corpo de carne e osso para 

inscrever-se na e pela performance discursiva dirigida 

para um público conectado. Essa representação é capaz de 

conferir-lhe uma voz, que concretiza um novo corpo e um 

caráter correspondente a ele (MAINGUENEAU, 1997). Esse 

duplo, entretanto, não é dado. Longe disso, é 

reconstruído, resgatado, a partir da leitura do que é 

dito, de como é dito e das interações mobilizadas neste 

discurso, em um esforço do interlocutor de personificar 

quem fala, atribuindo-lhe uma imagem fiadora de um modo 

de ser, de um estar no mundo. Como propõe Bakhtin (1999): 

Toda palavra serve de expressão a um outro. 
Através da palavra, defino-me em relação ao outro, 
isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. (p.113).   
 

 Neste sentido, a constituição de um éthos advindo 

do discurso no Facebook passa pela negociação entre 

várias instâncias: o lugar de fala e as imposições do 

discurso que o definem (MAINGUENEAU, 1997), a intenção 

performativa do ator e sua fachada (GOFFMAN, 2001), o 

confronto com seu éthos prévio (HADDAD, 2011) e a 

estrutura que medeia essa enunciação (BOYD, 2011). Mas, 

sobretudo, o éthos discursivo visa o outro, é moldado 

para ele, para convencê-lo de que a representação 

apresentada é crível, de que ela é digna da adesão 

(curtir, comentar, compartilhar, no caso do Facebook) 

capaz de validar a própria existência desse corpo e 

caráter frente a um auditório compartilhado, provendo-lhe 
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um capital social que inclui mas extrapola o número total 

de amigos reunidos em sua rede social (VITAK, 2012). 

 Diversos autores, inclusive, identificam que a 

passagem para esta nova forma de ser mediada tem potência 

aspiracional (CIRUCCI, 2014) e pauta-se para ser vista e 

seduzir o outro (BOYD, 2011; SIBILIA, 2008; BRUNO, 2013; 

BAUMAN, 2007; MARTINO, 2010). Entretanto, para a análise 

do éthos conectado no Facebook, consideraremos que mais 

relevante do que problematizarmos sobre a 

intencionalidade do ator ao se inscrever no discurso é 

entendermos para quem afinal se destinam as performances 

identitárias compartilhadas nesta rede, de quem se espera 

adesão, e como o dispositivo as estrutura e as 

transforma. Trataremos pois de definir a audiência para a 

qual esse novo corpo investido de um caráter se 

apresenta. 

 Além de transformar o próprio significado do termo 

"amizade", o Facebook também viabiliza que um ator se 

conecte a um número sem precedentes de "amigos" cujo 

somatório seria inviável sem os aparatos do dispositivo, 

criando as chamadas "supernets sociais" (DONATH, 2007). 

Além disto, permite ainda que seus usuários interajam não 

só com esses amigos, mas também com "amigos de amigos". 

Desconsiderando-se aqueles usuários que mantém seu perfil 

público para toda a internet, uma vez que seu número não 

representa a maioria (BOYD, 2011), isso implica afirmar 

que uma performance possa ser pensada para ser vista por 

três tipos de audiência: a) uma rede associativa do ator 

que fixa todos os seus amigos; b) uma rede emergente que 

reúne uma pequena parcela de amigos com quem ele 

efetivamente interage (FACEBOOK DATA TEAM, 2009) e; c) 

uma rede somatória das redes pessoais de seus amigos, o 

que expande o alcance da fachada a círculos que o próprio 

ator desconhece. Decorrência disto, tem-se que, 
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desprovido de informações sobre a audiência e de sinais 

que lhe indiquem a necessidade de um ajuste na 

performance, os atores conectados passam a atuar para uma 

audiência imaginada junto a qual assumem um comportamento 

que julgam ser socialmente o mais adequado (BOYD, 2011).  

 Esta audiência imaginada pode ser relacionada com o 

representante médio definido por Bahktin (1999).  

Com efeito, a enunciação é produto da interação de 
dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo 
que não haja um interlocutor real, este pode ser 
substituído pelo representante médio do grupo 
social ao qual pertence o locutor" (BAHKTIN, 1999, 
p. 112).  
  

 Essa correlação, entretanto, é per se problemática 

no Facebook uma vez que os atores reúnem em suas redes 

sociais interlocutores potenciais advindos de diferentes 

grupos sociais, provocando o que muitos autores definem 

como colapso de contextos (ELLISSON et al., 2011; BOYD 

2011; CIRUCCI, 2014; VITAK, 2012), como veremos a seguir. 

 

5.1 O PROBLEMA DA SOBREPOSIÇÃO DE PLATEIAS  

 

 Uma das características do Facebook é diminuir os 

custos para a manutenção de laços sociais, inclusive 

daqueles que se perderiam no tempo e no espaço (ELLISSON 

et al., 2011). A plataforma permite a recuperação de 

contatos do passado e transpassa barreiras geográficas, 

facilitando a busca direta por nome ou o acesso a grupos 

e páginas que reúnem a comunidade de uma escola, de uma 

empresa ou de uma cidade. E vai além quando transforma 

esses contatos em conexões permanentes, sem limites 

quantitativos, viabilizando sua retomada e aprofundamento 

com apenas um click, quando se curte a atualização de 

status de alguém, por exemplo. 

 Ao discutir o que define uma identidade, Serres 

(1997) a relaciona com uma intersecção de vários 
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pertencimentos que se alteram com o passar do tempo. E é 

justamente por permitir a condensação em rede de 

diferentes vínculos e afinidades coletados por toda uma 

vida que o Facebook cria um percalço para a performance 

identitária de seus atores. Para fins de análise de como 

isso impacta no éthos discursivo, discutiremos os 

desdobramentos dessa problemática a partir das 

considerações de diferentes autores e seus estudos. 

 Goffman (2001) sugere que os atores priorizem uma 

plateia delimitada e homogênea, para a qual possam 

apresentar uma fachada precisa e uma atuação 

contextualizada, coerente com sua intencionalidade. Por 

conta disso, propõe um gerenciamento de faces, uma vez 

que seria impossível performar da mesma forma para todos 

os tipos de pessoas com que se interage em diferentes 

situações sociais. Reunindo em uma mesma rede amigos 

oriundos de universos diversos (família, escola, 

trabalho, jovens, adultos, idosos, chefes, colegas, 

empregados), o ator pode perder o controle de para quem 

está se apresentando no Facebook. Essa dificuldade não 

diz respeito apenas ao gerenciamento de quem já faz parte 

de sua rede social, mas permeia a decisão sobre quem será 

incluído e excluído dela. 

 Ellisson et al. (2001), em pesquisa com jovens 

estudantes, identificam, por exemplo, que os 

entrevistados preferem conectar-se com pessoas que já têm 

algum tipo de relacionamento offline. Entretanto, dentre 

elas, experimentam desconforto ao se sentirem coagidos a 

incluir em suas redes sociais parentes e professores. De 

acordo com eles, os riscos de tê-los como amigos seriam 

maiores que os ganhos gerados pela conexão. Primeiro, 

propomos, porque estes dois grupos podem se sentir 

íntimos o suficiente ou mesmo no direito de criticar suas 

performances publicamente. E segundo, porque podem 
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comprometer suas performances confrontando-as com 

informações que os atores prefeririam manter ocultas de 

sua fachada no Facebook. Desta forma, parentes e 

professores representariam potencialmente para este grupo 

de jovens os "papéis de delatores", definidos como 

aqueles que podem colocar a performance de um ator em 

xeque ao revelarem informações fora da fachada às quais 

eles têm acesso privilegiado (GOFFMAN, 2001). 

 Boyd (2011) também reitera que estruturas com 

públicos conectados, como é o caso do Facebook, forçam as 

pessoas a conciliarem em um mesmo ambiente contextos que 

se mostram incompatíveis ou excludentes. E aponta que, 

ainda que uma audiência imediata seja conhecida, a 

audiência potencial pode atingir alcance e diversidade 

impensados, traduzindo-se em uma audiência invisível. 

Esta invisibilidade, propomos, é dupla. Primeiro porque a 

audiência inclui amigos de amigos sobre os quais não se 

tem total conhecimento. Segundo porque, como consequência 

do algoritmo do Facebook que não mostra no feed de 

notícias todas as representações de todos os usuários 

conectados em uma rede social, o próprio ator não tem 

como mensurar para que amigos sua performance será eleita 

visível. Outro ponto levantado por este autor diz 

respeito à descontextualização da própria performance 

discursiva. Visto que o Facebook efetua seu armazenamento 

na Linha do Tempo e que a torna passível de busca, um 

enunciado pode ser mal interpretado quando acessado em um 

contexto que não foi exatamente o de sua produção. 

 Essa questão colabora para a necessidade de 

coerência entre performances atuais, passadas, 

concomitantes e entre os éthos decorrentes delas. Os 

impactos da exposição e do vazamento de performances 

destinadas a diferentes contextos e plataformas podem ser 

vistos em casos extremos como, por exemplo, na lista 
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divulgada pelo site Catraca Livre que reúne desde um 

criminoso que curtiu o post da polícia americana no qual 

aparecia como procurado (o que permitiu que ele fosse 

rastreado e preso) até a professora que foi demitida após 

postar uma foto sua fumando maconha41. Na mesma direção, 

instituições financeiras norte-americanas já consideram 

as performances coletadas nos perfis de redes sociais 

para decidirem sobre a concessão ou não de empréstimos42 

para seus usuários.  

 O Facebook, como vimos, posiciona-se 

institucionalmente como um lugar seguro para troca de 

informações "reais" e socialização. Para validar-se como 

tal, promove um discurso de empoderamento dos usuários no 

que diz respeito à sua privacidade, principalmente a quem 

tem acesso a cada performance (o que não significa para 

quem ela será efetivamente visível) a fim de deixá-los 

confortáveis para o compartilhamento de informações 

pessoais. Foram criadas, neste sentido, listas para 

segmentação dos amigos que podem ter acesso restrito, 

total, parcial ou personalizado por post ao conteúdo 

compartilhado pelos atores, como vimos no capítulo 4, 

"Éthos prévio e o credenciamento dos atores". Entretanto, 

como consequência da diversificação dos recursos de 

privacidade, seu gerenciamento tornou-se mais complexo, 

levando muitos usuários a não configurá-los de forma 

adequada ou frequente (VITAK, 2012). Ainda que o 

fizessem, acreditamos que a adequação performance-público 

nesta rede social extrapola a administração da 

privacidade tal como é estruturada pela plataforma, 

                                                
41CATRACA LIVRE. Riscos de publicar imagens na rede. Disponível em: 
<https://catracalivre.com.br/geral/inusitado/indicacao/7-demissoes-
causadas-por-fotos-nas-redes-sociais/>. Acesso em: 19 set. 2015. 
42ESTADÃO. Redes sociais são usadas para traçar perfil de crédito. 
Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,redes-
sociais-sao-usadas-para-tracar-perfil-de-credito-imp-,1131924. Acesso 
em: 19 set. 2015. 
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porque engloba contextos além de todos aqueles trazidos 

individualmente por cada amigo conectado.  

 Nesta perspectiva, no Facebook, a imagem de si 

inscrita no discurso para o outro tem o difícil desafio 

de conciliar os diferentes pertencimentos de que trata 

Serres (1997), mas também seus registros e consultas 

deslocadas nos contextos temporais e sociais, online e 

offline. E, por conseguinte, trará desdobramentos para a 

identidade performada em rede e para o éthos discursivo 

decorrente dela. 

 

5.2 QUANDO SER AUTÊNTICO É TER CONSTÂNCIA 

 

 O éthos discursivo tem como fim oferecer a um 

auditório específico elementos que credenciem o 

enunciador para o lugar de fala que ele reivindica para 

si. Ao acreditarem nesta imagem, locutor e interlocutores 

ingressam em uma "comunidade imaginária", onde estão 

aqueles que aderiram ao mesmo discurso (MAINGUENEAU, 

1997). Observamos, entretanto, o modo como o Facebook 

condensa uma pluralidade de públicos heterogêneos no 

mesmo auditório e como isso dificulta a abordagem 

adequada e a identificação entre eles. Por conta disto, 

propomos analisar a seguir como essa particularidade 

alterou  profundamente o modo como o éthos discursivo é 

construído e quais valores passam a ser contabilizados 

para conferir credibilidade a uma identidade performada 

nessa rede social. 

 Em pesquisa com jovens adultos, Cirucci (2014) 

observa que muitos entrevistados consideram que suas 

representações no Facebook não traduzem a imagem que 

fazem de si mesmos em sua totalidade. Isso porque, como 

decorrência do colapso de contextos e a da audiência 

invisível proporcionados pela plataforma (BOYD, 2011; 
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ELLISON et al., 2011), os atores preferem pasteurizar 

suas performances em rede. Essa estratégia pode ser 

relacionada com o mínimo denominador comum proposto por 

Hogan (2010) para adequar os conteúdos publicados a um 

parâmetro agradável para a média de amigos reunidos em 

uma rede social. Essa prática seria mais inclusiva, 

diminuiria o risco de alienação ou indisposição com 

amigos, mas também diminui o impacto da performance no 

que diz respeito à autenticidade de cada ator, uma vez 

que é difícil otimizar uma performance para agradar a 

todos os indivíduos de uma coletividade eclética.  

 Consideraremos a autenticidade como fator de 

diferenciação identitária. E, por conseguinte, como um 

dos componentes do éthos valorizado no Facebook, já que 

ele estrutura um competitivo sistema de visibilidade 

baseado no rankeamento de audiência decorrente das 

interações capitalizadas por um ator sempre em comparação 

com outros. Entretanto, se os atores optam por fazerem 

representações medianas, seria pertinente propor que eles 

mesmos se tornem medianos, que pareçam iguais. E, neste 

sentido, seria prudente encontrar outra qualidade para o 

éthos, aquela capaz de diferenciar os atores entre si e 

de definir, no final das contas, quem será digno ou não 

da adesão contabilizada nessa rede social. Seria, mas não 

o é. 

 No mesmo estudo citado anteriormente, Cirucci 

(2014) identifica que a autenticidade mantém-se como uma 

virtude reconhecida e valorizada entre os usuários do 

Facebook, mas é ressignificada por eles. Nesta visada, a 

autenticidade no Facebook perde sua conexão com o 

singular, com o diferente, e se aproxima da noção de 

constância. Em meio à convergência de tantos contextos 

espaciais, temporais e sociais, o eu autêntico é 

identificado com uma representação uniforme, que 
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apresenta coerência performática. Isso engloba inclusive 

a coerência entre o éthos advindo da "identidade real" e 

o éthos prévio armazenado na Linha do Tempo, uma vez que 

o Facebook espera de seus usuários uma identidade única 

online e offline e que facilita a busca e confronto com 

performances prévias na plataforma. Ainda sobre o 

processo de apresentar-se em um ambiente panótico e 

competitivo, Marvick (2013b) propõe que modelos 

corporativos foram incorporados às representações 

identitárias através de processos que incluem a definição 

de uma lista de diferenciais individuais sólidos, 

propagados com transparência e alinhados com a missão de 

anunciar para o mundo uma marca de si. 

 

5.3 QUANDO TER CONSTÂNCIA NÃO É O BASTANTE 

 

 Ao analisarmos os eventos disponibilizados na Linha 

do Tempo, identificamos que o Facebook elenca como modo 

padrão apenas os "destaques", ou seja, aquelas 

publicações que mobilizaram o maior número de adesões. 

Através de um experimento bem simples, pudemos constatar 

que a mesma dinâmica se aplica ao Feed de Notícias. Sua 

configuração padrão mostra as "principais histórias", mas 

seus usuários têm a opção de acionar a opção "mais 

recentes", trocando um filtro de audiência por um filtro 

cronológico. Mudamos a configuração do Feed de Notícias 

da pesquisadora para "mais recentes" e observamos se e em 

quanto tempo o Facebook retomaria sua configuração 

padrão. O restabelecimento automático da configuração 

"principais histórias" foi registrado em menos de 24 

horas de acesso. 
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Figura 12 - Tela capturada em 20 de setembro às 10h58 

 

 
Fonte: tela capturada do perfil da autora (Set. 2015) 

 

 

 

Figura 13 - Tela capturada em 21 de setembro às 08h02 

 

 
Fonte: tela capturada do perfil da autora (Set. 2015) 

 

 

 Os "destaques" na Linha do Tempo e as "principais 

histórias" no Feed de Notícias demonstram que o Facebook 

contabiliza e incentiva a interação entre seus usuários 

ao privilegiar a visibilidade dos conteúdos que: a) 

captaram adesões efetivas (curtir, compartilhar, 

comentar) ou; b) são decorrentes de amigos que já 

mobilizaram anteriormente a atenção e afeto do ator, 

sendo identificados como sua rede emergente ou; c) 

combinam essas duas prerrogativas. Neste contexto, 

propomos, manter uma performance coerente não seria 

suficiente para gerar valor aos atores, para diferenciá-

los uns dos outros como uma opção autêntica e atrativa 

para a interação, vista aqui como um consumo. Boyd (2011) 
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fornece mais duas variáveis para este cenário ao 

considerar que, em sites de redes socias: i) a atenção do 

outro é uma commodity e ii) o custo de se acompanhar as 

atualizações de status de uma celebridade é o mesmo 

empregado para se atualizar sobre o dia a dia de um amigo 

comum. 

 A partir dessa equação (a ou b ou c + i e ii), 

problematizaremos sobre que outros recursos constituintes 

do éthos discursivo seriam mobilizados para criar um 

diferencial para o ator em rede capaz de competir pela 

atenção do outro e eventualmente convertê-la em adesão. 

Vale ressaltar que esta questão perpassará a 

intencionalidade dos atores, mas, ainda assim, será 

mantida a perspectiva do dispositivo e o que ele 

estrutura, eixos centrais desta dissertação. 

 Começaremos com as colocações de Boyd (2011) 

apresentadas anteriormente. Se o potencial de atenção do 

indivíduo é limitado mas o volume de informações 

circulantes em sua rede social em expansão não o é e se, 

entre essas informações, o ator compete também com o 

apelo produzido por celebridades, seria possível retomar 

o papel da exteriorização da intimidade como recurso para 

a criação de autenticidade para os atores no Facebook 

proposto por Sibilia (2008). Mais ainda, seria pertinente 

que, como sugerimos anteriormente, essa estratégia fosse 

tratada aos moldes dos Olimpianos (MORIN, 1969) como 

modelos narrativos para a exposição de acontecimentos da 

vida privada, em um exercício de deixar-se flagrar pelo 

outro (BRUNO, 2013).  

 Nesta direção, Vitak (2012) realizou uma pesquisa 

para identificar como o acesso a informações que revelam 

algo pessoal de si é negociado pelos atores no e com o 

Facebook e se ela é um dos recursos mobilizados por eles 

para movimentarem suas redes sociais a fim de se 
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beneficiarem com ganho de capital social. A autora elegeu 

a atualização de status como o espaço mais propício para 

análise desse tipo de exposição pessoal. Porque é através 

dessas micronarrativas que os enunciadores dão pistas 

para suas redes sociais conhecerem mais sobre suas 

convicções, suas preferências, seu estar no mundo. Seu 

compartilhamento está empregado assim para ampliação, 

manutenção e aprofundamento de laços, para localização de 

afinidades e para pautar o outro sobre os tipos de 

informação com os quais esses atores se identificam e com 

os quais potencialmente se associam via interação. 

Analisaremos os resultados coletados considerando que 

dessas atualizações de status é extraído o éthos 

discursivo no Facebook. 

 Em uma amostra que reuniu universitários mestrandos 

e doutorandos, Vitak (2012) observou o total de 

atualizações de status que revelam algo pessoal sobre os 

atores e aquelas intencionalmente adequadas para o 

público específico com o qual foram compartilhadas. E 

analisou sua co-relação com o colapso de contextos, as 

configurações de privacidade e percepção de capital 

social gerado para cada ator, validando hipóteses de como 

a estrutura do dispositivo influencia sua prática, sua 

frequência e seus ganhos. A primeira delas era que, 

quanto mais diversa e numerosa fosse a rede de um ator, 

menos frequentes seriam as atualizações de status 

reveladoras de algo sobre si e mais frequentes seriam 

aquelas atualizações cuidadosamente pensadas para 

compartilhar uma subjetividade adequada a este público 

heterogêneo. Os resultados mostraram, entretanto, que 

ambos os tipos de atualizações cresceram em relação à 

expansão da rede dos entrevistados. Uma explicação 

possível proposta por esta autora é que, com o aumento da 

diversidade da rede, cresce a oportunidade de tópicos que 
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podem ser considerados pertinentes e agradáveis para o 

compartilhamento.  

 Outra possibilidade para análise desse dado, seria 

relacionar o aumento da oferta e da diversidade de 

informações trazidos pela expansão do número de amigos 

com o aumento da competição por atenção apontado por Boyd 

(2011). Dela, propomos, advém a necessidade do ator de 

revelar (e com maior frequência) mais informações 

pessoais que confiram autenticidade para imagem de si que 

deseja compartilhar. Porque é  diferenciando-se do 

coletivo de amigos que o indivíduo se tornará atrativo 

até mobilizar o outro, fortalecendo o laço que os une. 

Consequência disto, ao captá-lo em uma interação, tem sua 

performance validada para figurar nas "principais 

histórias" do Feed de Notícias daqueles atores cuja 

relação lhe é cara. Essa abordagem, acreditamos, além de 

coerente com a exposição da intimidade vista como um dos 

recursos para conferir valor ao ator em rede (SIBILIA, 

2008), é pertinente com a relação direta observada entre 

crescimento da rede social e aumento da exposição pessoal 

(VITAK, 2012).  

 Sobre como a problemática da privacidade no 

Facebook impacta no compartilhamento de informações 

pessoais (exposição versus privacidade), Vitak (2012) 

observou que os entrevistados sensíveis a esta questão 

declararam postar com menor frequência e com menos 

intimidade. Esse dado, aponta esta autora, encontra 

respaldo também em outros estudos realizados 

anteriormente por outros pesquisadores. Um deles 

identificou que estudantes usuários das configurações de 

privacidade do Facebook publicam conteúdos mais pessoais 

em seus perfis do que não usuários (STUTZMAN ET AL., 

2011). E um segundo observou que usuários com expressivo 

número de amigos publicam conteúdos menos íntimos (e 
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estes com menos frequência) devido a preocupações de 

gerenciamento de privacidade (BRANDTZÆG, LUDERS, AND 

SKJETNE’S, 2010). 

 Nesta direção, atendo-se às configurações de 

privacidade disponibilizadas pelo Facebook para minimizar 

os impactos do colapso de contextos, Vitak (2012) 

identifica em sua amostra o emprego expressivo do recurso 

Lista de Amigos e analisa como seu uso impacta a 

publicação de posts com conteúdos mais pessoais 

(exposição versus lista segmentada de amigos). Os dados 

apontam para uma associação positiva entre tamanho e 

diversidade da rede com o uso da Lista de Amigos por 

parte dos usuários. Entretanto, ao contrário da premissa 

da pesquisadora, os entrevistados que usam Listas de 

Amigos para segregar suas audiências declararam atualizar 

seus status com menos frequência, mas confirmaram sua 

segunda hipótese de que publicam conteúdo mais 

personalizado para cada lista. Por conta disto, Vitak 

(2012) propõe que esses entrevistados estariam empregando 

mais tempo e atenção na confecção de posts pessoais 

cuidadosamente pensados e dirigidos para grupos de amigos 

específicos. E,  em estudo complementar com os 

entrevistados, encontra suporte para esta proposição, 

identificando que, como esperado, aqueles que atualizam 

seus status para Listas de Amigos específicas publicam 

conteúdos "mais honestos, íntimos, detalhados e sinceros" 

(VITAK, 2012, 466, tradução nossa)43. 

 Por último, após relacionar as publicações de 

caráter pessoal com audiência, privacidade e Lista de 

Amigos, Vitak (2012) averigua se e em que medida esse 

                                                
43A post-hoc analysis of individuals who reported using Friend Lists found 
that updates sent just to users’ Friend Lists were significantly more 
honest, intimate, detailed and sincere (VITAK, 2012, 466).  
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tipo de exposição traz ganhos de capital social para os 

atores. Os entrevistados confirmaram perceber aumento de 

capital à medida que suas redes se tornam maiores em 

número e em diversidade. Comparando esses resultados com 

estudos anteriores (HAMPTON et al., 2011; BURT, 2005), a 

autora encontra respaldo para apontar que os ganhos 

relativos à expansão da base de amigos e à possibilidade 

de interagir com amigos de amigos estão relacionados com 

uma oportunidade de acesso maior a informações não-

redundantes, uma peça-chave para a construção de capital 

social. Essa conclusão, acreditamos, também pode ser 

relacionada com nossa proposta de abordagem do Facebook 

como sistema de informações em disputa a partir da 

perspectiva de Douglas e Isherwood  (2004).  

 Entretanto, observou-se que, nesta mesma base, a 

percepção de ganhos de capital social esteve mais 

relacionada com a publicação de informações pessoais do 

que com o aumento da audiência. Decorrente disto, Vitak 

(2012) propõe que: 

[...] não se trata apenas de com quem você está 
conectado, as características dos conteúdos que 
você escolhe compartilhar publicamente com sua 
rede social impactam diretamente na percepção de 
acesso a informações44 (p. 467, tradução nossa).  

 

 Isso porque, de acordo com a autora, publicar 

informações pessoais não só sinaliza a presença na rede 

social, cuja visibilidade pode gerar mais laços 

associativos, mas provê os atores das informações que 

podem ser potencialmente compartilhadas entre eles. Desta 

forma, ao fornecer uma imagem de si, o ator não só se faz 

presente, mas apresenta-se como possibilidade para o 

consumo do outro, pautando-o sobre o tipo de conteúdos 

                                                
44This suggests that it is not just who you are connected to, but the 
characteristics of the content you publicly share with that network that 
impact your perceptions of access to resources (VITAK, 2012. p. 467). 
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que valoriza, com as quais se identifica e aos quais 

gostaria de ter acesso.  

 

5.4 AS QUALIDADES IMPLÍCITAS NO DISCURSO 

 

 Os resultados observados por Vitak (2012) 

corroboram para o estudo proposto nesta dissertação. 

Porque acreditamos que revelar informações sobre si é um 

recurso para conferir autenticidade às performances no 

Facebook, para diferenciá-las uma das outras na 

competição por atenção (BOYD, 2011) e por capital social 

(ELLISON et al., 2011).  Entretanto, em nossa abordagem, 

consideramos que essa imagem projetada pelo ator para o 

outro extrapola o falar de si e inscreve-se no discurso, 

na sua maneira de dizer, no seu lugar de fala, cuja 

leitura por um outro reconstrói e legitima esta primeira 

imagem, a qual este credita um caráter e uma reputação 

decorrentes do próprio éthos discursivo (MAINGUENEAU, 

1997).   

 Nesta dependência de um interlocutor potencial, 

Bahktin (1999) analisa duas atividades mentais: uma de 

tomada de consciência de si e outra de elaboração 

ideológica para adequação à pressão social decorrente da 

posição ocupada pelo enunciador em relação aos demais 

participantes da interação. Ao conceituar especificamente 

o modo de pensar individualista, o qual relacionamos com 

a busca de autenticidade, este autor afirma que: 

 
Não é do interior, do mais profundo da 
personalidade que se tira a confiança 
individualista em si, a consciência do próprio 
valor, mas do exterior; trata-se da explicação do 
meu status social, da defesa pela lei e por toda a 
estrutura da sociedade de um bastião objetivo, a 
minha posição econômica individual (BAHKTIN, 1999, 
p. 117). 
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 Nossa proposta é estudar como o Facebook estrutura 

esse exterior, a partir de uma rede de atores conectados, 

de grupos sociais diversos, frente aos quais a posição 

individual passa a ser definida pelo acúmulo de capital 

social em relação a eles, seja o resultante de suas 

amizades, seja o resultante da audiência conquistada por 

uma performance também exteriorizada. Neste sentido, para 

a consciência, enunciação e validação dessa 

individualidade, torna-se fundamental contabilizar não só 

o éthos prévio e o éthos discursivo abordados até aqui, 

mas tratá-los sempre em relação a este ecossitema. Porque 

o valor de um ator é dado pela força determinante que a 

rede exerce sobre ele, mas principalmente pela potência 

catalisadora que ele exerce na rede justamente por fazer 

parte dela (PUTNAM, 2000; WILLIAMS, 2006). 

 Por conta disto, o éthos do ator não é depreendido 

apenas do que ele fala de si ou da maneira como ele fala, 

mas de suas associações, suas curtidas, seus 

compartilhamentos, seus comentários, seus consumos, suas 

negociações com o coletivo que lhe é ao mesmo tempo 

exterior e constituinte, sendo empregado para lhe 

endossar uma performance conectada. Esta é a hipótese que 

embasa nossa proposição de que toda ação em rede gera um 

éthos compartilhado para os atores que participam dela. A 

partir dessa premissa, no capítulo seguinte, trataremos 

de apontar como o Facebook estrutura performances 

individuais baseadas em uma coletividade que mercantiliza 

vínculos e reciprocidades e como cada ator passa a 

mobilizá-la a seu favor, a fim de comunicar algo sobre 

si.  
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5.5 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES DESTE CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo vimos como a performance discursiva 

dos atores no Facebook é influenciada pelo colapso de 

contextos, pela familiaridade com os recursos para 

gerenciamento da privacidade, pela perda da identificação 

da audiência para a qual se dirige e pela coerência 

esperada entre performances passadas, online e offline. 

Por conseguinte, propomos que a construção identitária 

através de um falar de si (e o éthos discursivo 

decorrente dela): a) seja dificultada por esses fatores; 

b) deva ser entendida em sua totalidade pelos efeitos que 

gera e contabiliza no coletivo em que se insere e; c) 

funcione para dar voz a outros atores a partir de seu 

consumo. 
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6 ÉTHOS COMPARTILHADO E O JOGO DE CENA 

  

 Ao analisarmos o éthos prévio e o éthos discursivo 

no Facebook como elementos constituintes da representação 

identitária nesta rede social, chegamos a um ator 

pressionado e oprimido. Porque ocupar-se da fachada e da 

atuação que levará a este palco mediado assume uma 

equação complexa, acrescida de uma série de senões. 

Estamos falando pois de adequar-se às limitações do 

dispositivo chamadas de affordances (CIRUCCI, 2014); 

inscrever-se em uma nova materialidade de bits (BOYD, 

2011); acertar o tom que possa refletir no discurso o 

corpo e caráter pretendidos para si (MAINGUENEAU, 1997); 

abandonar a segurança de um auditório conhecido que lhe 

pautaria a encenação (GOFFMAN, 2001); solucionar o 

colapso de contextos sociais, espaciais e temporais, 

online e offline para os quais sua performance passa a 

ser visível (ELLISON et al., 2011; BOYD, 2011; VITAK, 

2012; CIRUCCI, 2014); atuar para uma audiência imaginada 

(BOYD, 2011); considerar a incorporação de um mínimo 

denominador comum à sua performance (HOGAN, 2010); expor 

qualidades que lhe confiram valor estratégico de mercado  

(MARVICK, 2013b) em um ambiente no qual a atenção é uma 

commodity (BOYD, 2011) em disputa entre celebridades, 

web-celebridades, amigos e amigos de amigos; garantir uma 

coerência performática nesses diferentes contextos, 

incluindo o offline, para que sua identidade seja vista 

como autêntica (CIRUCCI, 2014; MARVICK, 2013a); estender 

essa coerência prevendo que em sites de redes sociais sua 

performance passa a ser armazenada e disponível para 

busca (BOYD, 2011) e considerando por isso a checagem 

entre performances prévias e atuais (HADDAD, 2011); 

preocupar-se com a privacidade em rede e com o vazamento 
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de informações destinadas a diferentes auditórios (BOYD, 

2011; VITAK, 2012; ELLISON et al., 2011); atuar 

considerando as dinâmicas e feedbacks da rede (WILLIAMS, 

2006) e como ela gera capital social capaz de validar sua 

visibilidade, existência e reputação (BOYD, 2011; ELISSON 

et al. 2011; VITAK, 2012). 

 Neste cenário, não seria uma surpresa se o ator 

simplesmente se calasse. A pesquisa realizada pelo Pew 

Research Center45 (2013) com usuários do Facebook fornece 

dados pertinentes a esta proposição. Apenas 10% dos 

entrevistados informaram mudar ou atualizar seus status 

diariamente, com apenas 4% declarando fazê-lo mais de uma 

vez por dia. Em contraposição, 25% afirmaram nunca mudar 

ou atualizar seus status no Facebook.  

 Em uma segunda pesquisa46 que analisou se e em que 

medida os usuários do Facebook censuram seus próprios 

posts, desistindo de publicá-los, Das & Kramer (2013), 

apontaram que as causas para essa prática estão ligadas à 

insegurança com relação à adequação da mensagem: a) se 

ela ofenderá alguém por seu conteúdo; b) se será vista 

como uma informação irrelevante e; c) se adequa-se a uma 

audiência heterogênea sobre a qual eles não tem 

conhecimento. No corpus, também mostrou-se relevante a 

preocupação com a privacidade e se a publicação é 

inconsistente com a representação pretendida pelos 

usuários neste contexto diverso. Consequência disto, 

observou-se, considerando uma expressiva base de 3,9 

milhões de usuários monitorada durante 17 dias, que: 71% 

dos usuários censuraram pelo menos um conteúdo no 

                                                
45PEW RESEARCH CENTER. 6 news facts about Facebook. Disponível em: 
<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/03/6-new-facts-about-
facebook/>. Acesso em: 28 set. 2015. 
46SAUVIK. Self-censorship on Facebook. Disponível em: 
<http://sauvik.me/system/papers/pdfs/000/000/004/original/self-
censorship_on_facebook_cameraready.pdf?1369713003>. Acesso em: 28 
set. 2015. 
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período, sendo que 51% censurou pelo menos um post e 44% 

censurou pelo menos um comentário. Analisaremos a censura 

ao comentário posteriormente, quando abordarmos o éthos 

compartilhado derivado dessa funcionalidade. 

 Atendo-nos à questão dos posts, propomos que o 

ambiente estruturado pelo Facebook se configura como um 

palco altamente arriscado para a exposição da 

representação pretendida pelos atores. É pertinente 

inclusive problematizar que, neste contexto, a 

performance possa desencadear uma situação de 

decisividade (GOFFMAN, 2012) que conduza dois ou mais 

atores a uma ação de disputa de caráter, a qual poderá 

ser acompanhada por amigos, amigos em comum e amigos de 

amigos. Por conta disto, em contraposição à narrativa da 

intimidade apontada no capítulo 2, "Desconstruindo a Cena 

Performática", e no capítulo 5, "Éthos discursivo e a 

reencarnação na palavra", caberia ao ator encontrar 

outras formas de performance capazes de externar sua 

identidade, minimizando a possibilidade de perdas e ainda 

assim gerando capitais associativo e relacional em sua 

rede social. 

 Dados apontam nesta direção. Na mesma pesquisa 

supracitada do Pew Research Center47, que identificou que 

10% dos entrevistados mudam ou atualizam seus status no 

Facebook pelo menos uma vez por dia, observou-se que: 44% 

dos usuários curtem um conteúdo postado por amigo pelo 

menos uma vez por dia, sendo que 29% o fazem algumas 

vezes por dia; 31% comentam fotos postadas por amigos 

pelo menos uma vez por dia, sendo que 15% o fazem algumas 

vezes por dia e; 19% enviam mensagens privadas a amigos 

                                                
47PEW RESEARCH CENTER. 6 news facts about Facebook. Disponível em: 
<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/03/6-new-facts-about-
facebook/>. Acesso em: 28 set. 2015. 
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pelo menos uma vez por dia, sendo que 10% o fazem várias 

vezes por dia. 

 Nossa proposta é que, no Facebook, a performance se 

construa preponderantemente na interação com o outro e 

com um conteúdo publicado por ele. Ou seja, mais do que 

atualizar seu status com uma enunciação original e 

autoral, o ator se apropria ou se vincula a alguma 

informação disponível em sua rede para comunicar sobre 

sua identidade e seu estar no mundo, utilizando-a frente 

à seus amigos e amigos de amigos como "marcador" (DOUGLAS 

& ISHERWOOD, 2004).  

  Como vimos, a construção identitária através do 

consumo já foi apontada por diversos autores (CAMPBELL, 

2006; SILVERSTONE, 2011). Entretanto, nossa contribuição 

é analisar como a interação no Facebook gera um éthos 

compartilhado entre os atores e como esse éthos publicado 

em rede colabora para atualizar seus éthos individuais, 

além de gerar capital social para eles, resultando em 

visibilidade, novas adesões e um segundo capital social 

consequente delas. 

 Elegemos mapear as principais funcionalidades 

interativas do Facebook: curtir, compartilhar e comentar. 

A partir de sua observação e análise, relacionaremos 

particularidades do éthos compartilhado a cada uma delas, 

como veremos a seguir. 

 

6.1 CURTO, LOGO EXISTO 

 

 Uma das características do Facebook é oferecer 

funcionalidades que permitem a manutenção dos laços 

sociais com o mínimo de esforço por parte dos usuários 

(BOYD, 2011; ELLISON et al. 2011). Dentre essas ofertas, 

a ação "curtir", propomos, é a opção mais simples para 

concretizar uma interação, mas nem por isso menos 
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eficiente. Com apenas um clique, o ator colhe benefícios 

relacionados a: a) visibilidade; b) fortalecimento de 

laços; c) construção identitária; d) capital social e; e) 

éthos compartilhado. 

 Quando um ator curte um conteúdo de outro, por 

exemplo, sinaliza automaticamente para ele que está 

presente em sua plateia e que visualizou sua performance. 

Isso fortalece o laço entre os dois, reativando a conexão 

entre eles. Do ponto de vista de quem publicou o 

conteúdo, a curtida funciona como um feedback ou um 

endosso exposto publicamente para sua rede social. Quanto 

maior a influência e importância de quem curte o post 

(seu éthos prévio), maior o valor do endosso. O peso 

desse registro confere valor não apenas ao que é dito, 

mas também a quem diz. Porque, é importante ressaltar 

que, no Facebook, não se curte apenas algo. Curte-se algo 

de alguém. Neste sentido, a curtida é duplamente 

rentabilizada. Contabilizar um número expressivo de 

curtidas é capaz de impulsionar o post para a categoria 

"destaques" na Linha do Tempo do ator e para a categoria 

"principais histórias" do Feed de Notícias de outros 

atores de sua rede social. Isso dará ainda mais 

visibilidade ao post e aumentará ainda mais as chances de 

crescimento de sua audiência. Esta audiência, por sua 

vez, também confere visibilidade ao próprio ator (que 

desempenha função de autor ou fonte para sua rede 

social). Entretanto, mais do que isso, conquistar muitas 

curtidas gera ganhos qualitativos para ele no que diz 

respeito à sua reputação e à sua autoridade, refletindo 

diretamente em sua influência e capital social relacional 
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na rede, como ilustrado pelo documentário Generation 

Like48. 

 Abordaremos a curtida agora da perspectiva do ator 

que curtiu determinado post de alguém. Em um só click ele 

lembrou alguém de que faz parte da sua rede social. Mas, 

por fazê-lo publicamente, tornou-se visível também para 

os amigos que mantém em comum e para os amigos do amigo, 

que podem ser revertidos ou não em futuras amizades e 

consequente capital social associativo (VITAK, 2012). 

Essa visibilidade opera, entretanto, principalmente a 

favor de sua própria performance identitária. Isto porque 

ao consumir um conteúdo e o éthos inscrito nele (curtir 

um post), o ator está comunicando para sua audiência suas 

preferências, suas afinidades e mais um sem-número de 

informações sobre quem é (CAMPBELL, 2006; SILVERSTONE, 

2011; DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004).  

 Com esta percepção, o The Psychometrics Centre da 

Universidade de Cambridge desenvolveu uma API para traçar 

perfis de usuários do Facebook unicamente a partir de 

suas curtidas49. A ferramenta gratuita é chamada "Apply 

Magic Sauce - Prediction API" e mapeia informações sobre 

idade, gênero, 5 características principais de 

personalidade, percentual de inteligência, percentual de 

satisfação com a vida, orientação sexual, orientação 

política e religiosa, educação e status de 

relacionamento. Outro estudo que mapeou os likes através 

de algoritmo50, identificou também que as curtidas no 

Facebook fornecem informações pessoais que não foram 

                                                
48FRONTLINE. Generation like. Disponível em: 
<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/generation-like/>. Acesso 
em: 29 set. 2015. 
49APPLY MAGIC SAUCE. Prediction API. Disponível em: 
<http://applymagicsauce.com/test.html>. Acesso em: 29 set. 2015. 
50PNAS. Computer-based personality judments are more accurate than 
those made by humans. Disponível em: 
<http://www.pnas.org/content/112/4/1036>. Acesso em: 29 set. 2015. 
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diretamente reveladas pelos usuários, seja em suas 

publicações ou perfis (YOUYOU, KOSINSKI ET STILLWELL, 

2014).  

 Neste sentido, encontramos respaldo para a 

proposição inicial de que a ação de "curtir" é a 

performance identitária construída a partir de conteúdos 

de terceiros com menor esforço implicado por parte dos 

atores no Facebook, gerando ganhos individuais para quem 

curte e também para quem foi curtido. Em seguida, 

verificaremos se e em que medida há um éthos 

compartilhado decorrente desta interação e seus 

desdobramentos em rede. Consideraremos que quando um ator 

publica algo, o que equivale a dizer quando ele enuncia 

algo, ele visa a adesão do outro ao seu discurso 

(MAINGUENEAU, 1997). Para tanto, fala de um jeito tal que 

desperte credibilidade, respeito ou até admiração por 

parte de seu interlocutor.  No Facebook, esse éthos do 

enunciador é posto em cena de duas maneiras: é 

depreendido diretamente do post (éthos discursivo), mas 

também é relacionado à reputação do ator que faz a 

performance, sendo um somatório das suas representações 

offline, do seu histórico e das suas amizades armazenadas 

em sua Página Sobre e Linha do Tempo (éthos prévio no 

Facebook).  

 Quando um ator curte outro, dois éthos prévios 

ficam ligados. A soma deles gera um éthos prévio para a 

própria publicação que os conecta, funcionando como uma 

chancela, como uma audiência e reputação que operam como 

argumento para novas adesões. Para o auditório com acesso 

a esta interação, significa que a dupla compartilha de um 

marcador em comum, com função correspondente à prevista 

no sistema de informações conceituado por Douglas & 

Isherwood (2004). Neste sentido, propomos, as curtidas 

que se seguem à primeira podem levar seus atores a 
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considerarem não apenas a conexão pontual com quem 

publicou o conteúdo, e com o conteúdo em si, mas a adesão 

a uma equipe performativa que se forma publicamente. Esse 

grupo compartilha do éthos discursivo e dos valores 

decorrentes deste conteúdo para suas próprias 

performances identitárias individuais. Mas não pode fazê-

lo sem considerar também as consequências da associação 

com outros atores e seus éthos prévios.  

 

Figura 14 - exemplo de como o Facebook torna visível os atores que 
curtiram o mesmo conteúdo, configurando uma afinidade entre eles 

 

 
Fonte: captada do perfil da autora (Out. 2015) 

 

 

 Com base nessa dinâmica, propomos um esquema 

explicativo para o éthos compartilhado relacionado com o 

acúmulo de curtidas. E em seguida aplicaremos o mesmo 

raciocínio para analisarmos as curtidas de páginas no 

Facebook, um estudo de caso que talvez seja o exemplo 

mais didático do éthos compartilhado derivado desta 

funcionalidade. Neste sentido, do somatório dos éthos 

prévios daqueles que curtiram uma página, desponta o 

éthos prévio da própria página, como veremos no próximo 

tópico desse capítulo. 
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Figura 15 - esquema do éthos compartilhado em curtidas no Facebook 

 

 
Fonte: elaborada pela autora (2015) 

 

 

6.2 CURTIDAS EM PÁGINAS E ÉTHOS COMPARTILHADO: EXEMPLOS 

EMPÍRICOS 

 

 Acreditamos que as Páginas são um bom exemplo para 

entendermos como funciona o éthos compartilhado 

decorrente das curtidas, porque neste caso as interações 

atores/página seguem as mesmas premissas das interações 

atores/post de ator. Em pesquisa publicada pela 

Syncapse.com51 (2013) sobre os motivos pelos quais os 

usuários do Facebook se tornam fãs de marcas, uma 

consequência da ação de curti-las, observou-se que: 49% 

                                                
51SYNCAPSE. Why consumers become brand fans. Disponível em:  
<http://www.syncapse.com/why-consumers-become-brand-
fans/#.Vg7UfHvDaOX>. Acesso em: 2 out. 2015. 
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dos estrevistados querem dar suporte a uma marca de que 

gostam, funcionando como o mesmo endosso dado por um ator 

a outro ao curtir seu post; 27% querem compartilhar seus 

interesses ou estilo de vida com outros, assim como os 

atores que curtem posts de amigos como um tipo de 

perfomance identitária e; 20% curtem uma página porque 

veem que seus amigos já a curtiram antes deles. 

 O que este último dado nos mostra é que a soma dos 

éthos prévios dos amigos (sua influência na rede) se 

torna uma informação prévia incorporada à página, que lhe 

confere valor, funcionando como seu próprio éthos prévio 

e estando diretamente associada à sua reputação. 

Considerando esta página como um marcador (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2004), o ator tem oportunidade de ingressar 

numa coletividade e de gozar de seu éthos compartilhado. 

Ou seja, e isso é o mais importante, sua decisão de 

curtir uma página não se restringe ao que a página 

representa, mas considera a equipe performativa que ela 

reúne. Ao ingressar nela, o ator comunica duas coisas: a) 

os valores da marca com as quais se identifica e os quais 

o representa e b) uma afinidade capaz de fortalecer laços 

e criar uma rede emergente (RECUERO, 2014), com um éthos 

compartilhado. 

 O Facebook dá importante visibilidade à esta rede 

que se forma. Da mesma maneira que, ao acessar o perfil 

de uma pessoa, a primeira informação disponível é sobre 

os amigos em comum, os amigos reunidos em torno de uma 

página estão sempre em destaque. Essa relevância tem um 

porquê. O Facebook usa a reputação de um ator para 

influenciar outro na curtida de páginas, funcionando como 

uma recomendação e exercendo influência para futuras 

interações e associações, como ilustraremos com as 

figuras abaixo.  
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Figuras 16 e 17 - éthos compartilhado em páginas do Facebook  

 

  
Fonte: captadas do Facebook da autora (Out. 2015) 

 

 

 

 Na figura da esquerda, nas tabelas à esquerda a 

primeira informação é sobre o número total de pessoas que 

curtiram a página Sensacionalista (1.665.813) e logo 

abaixo quais delas são amigos em comum com o visitante da 

página, no caso, a própria pesquisadora (N.Broussain e 

outros 43 amigos). Na figura da direita, na sessão 

"curtidas" da página, aparecem em destaque identificados 

por foto, os amigos em comum que já se tornaram "fãs" da 

página conferem ao conteúdo credibilidade e reputação 

decorrente do somatórios de suas credibilidades e 

reputações individuais. 

 O mesmo acontece quando o Facebook reporta a 

curtida de um amigo, transformando-a em um post com um 

call-to-action simbolizado pelo botão social "curtir 

página". Por conta disto, a pesquisa "Subscribers, Fans 

and Followers: the Meaning of Like", divulgada pelo 

ExactTarget52, aponta que 19% dos entrevistados deixam de 

                                                
52EXACT MARKET. Subscribers, fans and followers: the meaning of like. 
Disponível em: <http://pages.exacttarget.com/SFF10-
US?ls=Website&lss=SubscribersFansFollowers.MeaningofLike&lssm=Corpora
te&camp=701A0000000Ov4UIAS>. Acesso em: 2 out. 2015. 
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curtir uma página porque não querem impor suas 

visualizações e interesses a amigos. Outro ponto 

importante é que o modo como o Facebook emprega o éthos 

de amigos para sugerir páginas não é de forma alguma 

aleatória. Ao contrário, é uma consequência da 

identificação de hábitos comportamentais similares 

rankeados por seu algoritmo, que abastece as publicidades 

orgânicas53 e implica questões de privacidade as quais 

retomaremos posteriormente no capítulo 8, "Éthos 

antiético: privacidade e vigilância". 

 Ilustramos nas figuras a seguir casos de como o 

Facebook reporta as curtidas de amigos com a finalidade 

de sugerir e incentivar novas adesões aos conteúdos 

circulantes nesta rede social. Na figura 18, os amigos 

que já curtiram a página Westwing - Casa e Decoração 

funcionam como uma recomendação para a nova curtida da 

página, facilitada pelo botão social "Curtir Página". Na 

figura 19, a curtida de um link de uma página por um ator 

foi reportado e transformado em post pelo dispositivo 

para sugerir a mesma página a um outro ator de sua rede 

social. 

 

 

  

                                                
53LIFEHACKER. How Facebook is using you to annoy your friends (and 
how to stop it). Disponível em: <http://lifehacker.com/5987248/how-
facebook-is-using-you-to-annoy-your-friends-and-how-to-stop-it>. 
Acesso em: 2 out. 2015. 
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Figura 18 - exemplo de sugestão de página pelo  
Facebook a partir de ação de amigos 

 

 
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Nov. 2015) 

 

 

 

 

Figuras 19 - exemplo de sugestão de página pelo  
Facebook a partir de ação de amigos 

 

 
Fonte: LIFEHACKER. How Facebook is using you to annoy  

your friends (and how to stop it). Disponível em: 
<http://lifehacker.com/5987248/how-facebook-is-using-you-to-annoy-your-

friends-and-how-to-stop-it>. Acesso em: 3 out. 2015. 
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 A mesma dinâmica observada nas páginas do Facebook 

podem ser aplicadas para as páginas geradas na criação de 

eventos nesta rede social, quando o participar assume a 

mesma função de curtir. Quando um ator ingressa em um 

evento (confirma sua participação), sua ação aparece como 

um post no Feed de Notícias dos amigos que o Facebook 

julga que podem se interessar por este conteúdo (figura 

20). A reputação de um amigo é usado em favor do evento 

para influenciar a participação de outro. Além disso, na 

própria página do evento, todos os amigos que já 

confirmaram presença ficam em destaque na primeira tela 

da coluna da direita (figura 21). O somatório do éthos 

deles confere um éthos prévio ao próprio evento.  

 

 

Figura 20 - éthos compartilhado em página  
de eventos no Facebook 

 

 
Fonte: capturada do perfil da autora (Mai. 2015) 
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Figura. 21 - éthos compartilhado em página  
de eventos no Facebook  

 

   
Fonte: capturada do perfil da autora (Abr. 2015) 

 

 

 Outra observação relevante é que o participar, 

assim como o curtir, funciona como performance 

identitária para os atores. Clicar em participar não 

necessariamente significa um compromisso presencial. Sua 

principal função é sinalizar uma identificação com o 

conteúdo para a rede social de que se faz parte. Neste 

sentido, os eventos também funcionam como "marcadores" 

(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004) e o éthos do evento é 

incorporado ao éthos do ator, configurando também um 

éthos compartilhado. Na visada de conceder à participação 

em um evento o valor de performance identitária, caberia 

destacar ainda, entre estes, os eventos conhecidos como 

"fakes ou surreais", que funcionam como um meme54, 

indicando uma insatisfação ou uma ironia, em um protesto 

por meio do qual os atores podem expressar seus modos de 

pensar.  Um exemplo de evento fictício com esta conotação 
                                                
54 BLUEBUS. Marcas também entram no meme dos eventos surreais no 
Facebook. Disponível em: <http://www.bluebus.com.br/marcas-tambem-
entram-no-meme-dos-eventos-surreais-no-facebook-veja-aqui/>. Acesso 
em: 3 out. 2015. 
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foi o "Grande Festa de Inauguração do trem bala RIO-SP 

(com open bar)",  marcado para 1º de junho de 2014, que 

teve 182 mil pessoas confirmadas e viralizou entre 532 

mil convidados55. 

 Conforme apontamos, identificamos características 

comuns entre a curtida entre atores, entre atores e 

páginas do Facebook e entre a confirmação de participação 

em eventos. Há benefícios trazidos para todas as partes 

envolvidas (quem curte e quem é curtido), com 

desdobramentos de capital social para ambas. Além disso, 

o modo como o Facebook estrutura a visibilidade dessa 

interação gera uma associação entre éthos prévios dos 

atores, gerando um éthos prévio compartilhado para o 

conteúdo. Da mesma forma, o éthos discursivo do conteúdo 

é compartilhado por todos os atores que escolheram 

ingressar em uma coletividade que endossa esse conteúdo 

publicamente. A curtida dinamiza a manutenção dos laços 

sociais no Facebook, porque com apenas um click permite a 

interação com o outro. Com isso, transforma performances 

identitárias em equipes performativas, em redes 

emergentes (RECUERO, 2014), cujas afinidades e conversas 

são a energia que move todo site de redes sociais 

(CIRUCCI, 2014).  

 Abordaremos a seguir a questão do éthos 

compartilhado relacionado com as funcionalidades 

compartilhar e comentar. É importante ter em mente que a 

funcionalidade curtir nos acompanha nessa passagem, 

estando sempre disponível para acionamento dos atores no 

Facebook, seja para se manifestarem em relação a uma 

atualização de status, a um compartilhamento ou a um 

comentário. A curtida pode ser mobilizada por eles a 

                                                
55FACEBOOK. Grande Festa de Inauguração do trem bala RIO-SP (com open 
bar). Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/239212782917216/>. Acesso em: 3 out. 
2015. 
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qualquer momento para endossar qualquer conteúdo com o 

qual julguem vantajoso estabelecer contato. Por isso, se 

vamos tratar das principais funcionalidades do Facebook 

de forma separada, é apenas para tentar organizar sua 

análise, assumindo com isso o risco de recortar objetos 

que não existem sozinhos, mas integrados em um 

ecossistema comunicacional.  

 

 

6.3 COMPARTILHO E TENHO O DITO 

 

 Uma segunda alternativa prática para uma 

performance identitária por meio de conteúdo de terceiros 

é oferecida pela funcionalidade compartilhar. Em pesquisa 

realizada pelo Custumer Insight Group56 com 2500 pessoas 

que compartilham conteúdo na internet, é possível 

relacionar essa estratégia com o consumo como forma de se 

externar crenças, afinidades, identificações e um modo de 

ser e estar no mundo (CAMPBELL, 2006). Neste sentido, 

observou-se que: 84% dos entrevistados compartilham 

conteúdos que possam tornar públicos as causas e assuntos 

com os quais eles se importam; e 68% afirmaram que 

compartilham conteúdos para mostrar melhor aos outros 

quem são e com o que eles se identificam.  

 Nesta perspectiva, compartilhar e curtir apresentam 

semelhanças no que diz respeito às motivações e 

objetivos. Porém diferem entre si principalmente porque, 

ao compartilhar, o ator também consome o conteúdo de um 

terceiro, mas o introduz em sua própria rede social, 

assumindo junto a ela o papel de seu porta-voz. Nesta 

manobra, ele pode escolher entre compartilhar 

automaticamente seu conteúdo para todos os amigos [opção 
                                                
56NYTMARKETING. The psycology of sharing. Disponível em: 
<http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/>. Acessado em: 09 out. 
2015. 
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"Compartilhar Agora (amigos)"] ou pode optar por acrescer 

um discurso pessoal sobre a enunciação tema da qual se 

apropriou (opção "Compartilhar"). Ambas trazem 

desdobramentos para a imagem que o ator tenta construir 

para si por meio da produção e atualização de seu éthos, 

mas também no que toca à geração de capital social 

advindo da função de marcador assumido por esses 

conteúdos compartilhados, quando analisados na 

perspectiva de que esta rede social organiza o consumo 

dos conteúdos ali circulantes como o sistema de 

informações proposto por Douglas & Isherwood (2004), no 

qual sua posse torna-se um adjetivo qualificador de seus 

possuidores. 

 Começaremos nossa análise problematizando a questão 

do éthos decorrente desse compartilhamento quando ele não 

é acrescido de um discurso por parte do ator:  [opção 

"Compartilhar Agora (amigos)"]. Nesta função, o Facebook 

estrutura um discurso citado direto, de estilo linear, 

com limites definidos, dentre os quais a integridade e a 

autenticidade do que é dito é preservada (BAHKTIN, 1999). 

O conteúdo é publicado na rede do ator tal como foi 

produzido, sendo disponibilizado no Feed de Notícias dos 

amigos sempre acompanhado da sentença "ator X 

compartilhou um conteúdo Y". Ao enunciar o discurso de 

outrem nestas condições, o ator declara para sua rede 

social que: a) considera aquele conteúdo relevante; b) 

identifica-se e compartilha (positivamente ou não) de 

alguma maneira desta visão de mundo e da forma como ela é 

dita, capitalizando para si o éthos discursivo decorrente 

dela.  

 Considerando, entretanto, que num site de rede 

social como o Facebook, compartilha-se algo de alguém, a 

autoria sobre o que é dito, quem a enuncia primeiramente, 

também tem valor e nos conduz ao éthos compartilhado tema 
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desta dissertação. Nossa proposta é que, ao compartilhar 

algo, o Facebook torna pública as conexões por trás desse 

compartilhamento, revelando uma hierarquia desde sua 

produção até sua circulação, mas também uma conexão entre 

atores sociais, que passam a gozar de um éthos 

compartilhado estruturado não apenas pelo discurso em 

comum que enunciam mas decorrente também do somatório de 

seus éthos prévios individuais, cujo resultado gera um 

éthos prévio acumulado para o próprio conteúdo replicado. 

 Neste percurso, é necessário apontar que uma das 

dificuldades de ter como objeto de pesquisa um site como 

o Facebook é que suas funcionalidades são constantemente 

atualizadas. Por conseguinte, qualquer análise torna-se 

um recorte momentâneo. No decorrer dessa dissertação, 

observamos mudanças sobre a marcação da autoria do 

conteúdo e da fonte de onde ele foi apropriado, 

principalmente no modo como o compartilhamento é 

armazenado na Linha do Tempo do ator, quando as marcas da 

autoria (fonte) tendem a ser apagadas. Priorizaremos, 

entretanto, a observação do Feed de Notícias por 

considerar que é ali onde as interações entre atores de 

fato acontecem (CIRUCCI, 2014). Definido isto, 

examinaremos a seguir o cenário do mês de outubro de 2015 

e tentaremos ilustrar como se dá essa dinâmica com casos 

de compartilhamento captados neste período.  

 Quando o ator compartilha um conteúdo de outro 

ator, sua autoria é preservada, sendo a ação acompanhada 

da sentença: ator X compartilhou conteúdo de autor Y 

(figura 22). Quando o autor compartilha o conteúdo direto 

de um site fora do Facebook, a fonte não é explicitada 

diretamente na sentença: ator X compartilhou Y - que pode 

ser um vídeo, um link, um gif, etc (figura 23). Quando se 

compartilha algo de uma página do Facebook, há a opção de 

remover a fonte da sentença gerada pelo dispositivo: ator 
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X compartilhou Y da página Z ou somente ator X 

compartilhou Y (figuras 24, 25 e 26). Quando dois ou mais 

atores de uma mesma rede social compartilham o mesmo 

conteúdo, o Facebook explicita a formação de uma equipe 

performativa (GOFFMAN, 2001) relacionando-a com a fonte 

de uma das três formas citadas anteriormente: ator 1, 

ator 2, ator N compartilharam o conteúdo X (figura 27). E 

este é o caso do éthos compartilhado mais complexo em 

compartilhamentos sem acréscimo de conteúdos pelos 

atores. Em todos esses exemplos, o ator enuncia um 

conteúdo com cujo éthos discursivo passa a ser 

identificado, mas também associa-se a outros atores 

diretamente (sejam eles pessoas ou páginas, na condição 

de co-autores ou co-atores), possuidores de um éthos 

prévio, cujo somatório passa a integrar o conteúdo 

compartilhado, além de impregnar seus éthos 

individualmente.   

 No exemplo abaixo (figura 22), as informações 

decorrentes desse compartilhamento são: a) M. Silva 

endossa o enunciado de ator anônimo e passa a 

compartilhar do éthos discursivo decorrente dele; b) M. 

Silva expõe publicamente uma associação ou vínculo com 

ator anônimo e a reputação de um impregna mutuamente a 

reputação de outro (éthos prévio compartilhado) e; c) M. 

Silva eleva o post de ator anônimo à categoria de 

marcador, como analisaremos posteriormente neste mesmo 

capítulo. 
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Figura 22 - ator compartilhando conteúdo de ator (amigo) 

 
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

 No exemplo abaixo (figura 23), o conteúdo 

compartilhado e seu éthos discursivo passa a ser 

associado a V. Munduruku. O site fonte registrado no 

final do conteúdo tem um éthos prévio que também empresta 

valor ao ator e ao conteúdo, dando origem a um éthos 

compartilhado. 

 

Figura 23 - ator compartilhando conteúdo direto de site 

 
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

 Nos exemplos abaixo, há a opção de remover a fonte 

(figura 24). Mas é frequente a explicitação da mesma o 

que agrega o éthos prévio do enunciador ao éthos 

discursivo da enunciação, sendo ambos compartilhados pelo 

ator em sua citação direta (figuras 25 e 26). 
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Figuras 24 - ator compartilhando conteúdo de páginas do Facebook 
 

 
 

Fonte: captada do perfil da autora (Out. 2005) 
 

 

 

 

Figuras 25 e 26 - ator compartilhando conteúdo  
de páginas do Facebook 

 

   
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Out. 2005) 
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 No exemplo abaixo, M. Duque compartilhou o conteúdo 

de F. Petinati. Mas o Facebook não explicita essa 

hierarquia, priorizando a comunicação da afinidade com um 

conteúdo em comum, na sentença "Marília Duque e Fernanda 

Petinati compartilharam a publicação de Murilo 

Chevalier". As informações decorrentes desse 

compartilhamento são: a) M. Duque e F. Petinati endossam 

o enunciado de M. Chevalier, que, neste caso, também é 

uma citação direta; ou seja, M. Chevalier endossa o 

enunciado de Z. Magiezi e passam a compartilhar do éthos 

discursivo decorrente dele; b) M. Duque e F. Petinati 

expõe publicamente uma amizade entre si e uma afinidade 

com a publicação de M. Chevalier e a reputação de um 

impregna mutuamente a reputação de outro (éthos prévio 

compartilhado) e; c) M. Duque e F. Petinati elevam o post 

de M. Chevalier à categoria de marcador. No sistema 

proposta por Douglas & Isherwood (2004), o tempo até o 

acesso à informação também é relevante e cria uma 

hierarquia entre os atores, organizada abaixo do 

conteúdo, a qual analisaremos posteriormente: F. Petinati 

compartilhou o conteúdo antes de M. Duque. Está mais 

próxima da fonte. 
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Figura 27 - atores compartilhando um conteúdo em comum 

 
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Out. 2005) 

 

 

 Assim como a curtida, entendemos o compartilhamento 

de conteúdos sem acréscimo de enunciado analisados acima 

como uma alternativa de performance identitária para um 

ator acuado por uma série de preocupações no que diz 

respeito à adequação de uma enunciação própria. Por conta 

disto, o ator apoia-se na reputação de um outro para 

expressar-se por ele, tomando emprestada sua voz e seu 

lugar de fala. 

Aquele que apreende a enunciação de outrem não é 
um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário 
um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua 
atividade mental, o que se pode chamar o "fundo 
perceptivo", é mediatizado para ele pelo discurso 
interior e é por aí que se opera a junção com o 
discurso apreendido do exterior. A palavra vai à 
palavra. (BAHKTIN, 1999, p. 147). 
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 Acreditamos, entretanto, que neste tipo de 

compartilhamento, mais do que encontrar no discurso do 

outro as palavras que lhe faltam, o ator encontra um 

álibi capaz de minimizar a responsabilidade pelo que é 

dito. A citação direta é, desta forma, o passaporte para 

a participação indireta em uma ação, com minimização do 

risco de perda de caráter decorrente dela. Como observa 

Goffman (2012): 

Em todos os lugares, recebemos oportunidades para 
nos identificarmos com pessoas reais ou fictícias 
engajadas em vários tipos de discursividades, e 
para participarmos indiretamente dessas ações" (p. 
248-249).  
  

 Essa experiência indireta é conceituada por este 

autor como um "aluguel de cena", no qual um ator se 

apropria dos ganhos trazidos pela performance (neste caso 

discursiva) de outro e de um eventual confronto dele com 

um terceiro, sem colocar sua reputação diretamente em 

jogo.  

 No Facebook, porém, porque vários atores podem 

mobilizar o mesmo conteúdo, haverá sempre a oportunidade 

de ganho ou perda de caráter decorrente da visibilidade 

dada a esta equipe performativa que se forma no 

compartilhamento, uma vez que, com esta associação, a 

reputação de um passa a ser relacionada à reputação de 

outro (éthos prévio). Além disso, há outra ação direta 

decorrente desta no que diz respeito à disputa de capital 

social atrelado à posse e ao tempo decorrido até a posse 

do discurso partilhado - diferenciação igualmente 

prevista no sistema proposto por Douglas & Isherwood 

(2004). Isso não diminui, acreditamos, a eficiência do 

compartilhamento sem acréscimo de discurso como 

performance identitária com alto impacto e baixo custo, 

muito pelo contrário. 

Aqui, uma pessoa atualmente sem conexões 
sociais pode inserir moedas em máquinas de 
habilidade para demonstrar às outras máquinas 
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que ela tem qualidade de caráter aprovadas 
socialmente. Esses pequenos espasmos nus do 
eu ocorrem no fim do mundo, mas lá no fim 
estão a ação e o caráter. (GOFFMAN, 2012, p. 
255) 

 

 

6.4 TOMAR A PALAVRA, ACRESCER O DISCURSO E LANÇAR-SE À 

AÇÃO 

 

 Analisamos anteriormente o éthos compartilhado e a 

função de marcador assumida pelo compartilhamento através 

da citação direta sem acréscimo de discurso decorrente da 

funcionalidade "Compartilhar Agora (amigos)". 

Relacionaremos a seguir quais são os desdobramentos 

proporcionados pela funcionalidade "Compartilhar", que 

incorpora o conteúdo compartilhado a um post comentado 

pelo ator. Essa função também implica a introdução do 

discurso de outrem na rede social do ator que o 

compartilha. Nela, entretanto, além de assumir o papel de 

seu porta-voz, o autor tem a possibilidade de acrescer ao 

discurso do outro uma réplica através de uma enunciação 

própria. 

  Aproximaremos esse processo entre discurso 

narrativo e discurso citado do estilo pictórico descrito 

por Bahktin (1999), no qual o autor pode "infiltrar suas 

réplicas e comentários no discurso de outrem" (p. 150). 

Apesar deste autor referir-se ao apagamento das 

fronteiras do discurso citado e sua inserção no discurso 

narrativo, o que não é possível no Facebook porque o 

dispositivo mantém o conteúdo compartilhado em sua 

íntegra e com bordas definidas inclusive graficamente, 

acreditamos que a possibilidade do autor "colori-lo com 

suas entonações, o seu humor, a sua ironia, o seu ódio, 

com seu encantamento ou o seu desprezo" (p.150) seja aqui 

aplicável. 
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 Neste sentido, a variável a mais que deve ser 

considerada no compartilhamento acrescido de discurso é 

que o ator usa a enunciação do outro como tema para sua 

própria enunciação, através da qual revela sua opinião em 

relação a ela e em relação ao mundo. Essa manifestação 

autoral do eu no e pelo discurso externam um corpo e um 

caráter determinados por um lugar de fala (MAINGUENEAU, 

1997) de onde se lê o éthos discursivo de que tratamos 

anteriormente, já quando analisamos as atualizações de 

status no Facebook. Em um compartilhamento desse tipo, 

estão pois engendrados: o éthos do discurso citado, o 

éthos prévio do enunciador citado, o éthos do discurso 

acrescido e o éthos prévio do ator que se lança à ação 

frente à sua própria rede social. Juntos, eles formam um 

novo conteúdo, uma nova unidade disponível para consumo 

em sua totalidade.  

 A seguir apresentamos dois exemplos de como essas 

unidades informacionais se formam no Facebook. Na figura 

abaixo (28), S. Lobato compartilha a publicação da página 

Livre Maternagem, cuja ação é reportada para sua rede 

social a partir de um conteúdo único formado por: a) 

éthos prévio S. Lobato; b) éthos prévio da página Livre 

Martenagem; c) éthos discursivo da frase contida na 

imagem ("Você não pode comprar felicidade, mas pode ter 

uma Doula que é quase a mesma coisa"); d) éthos 

discursivo do texto assinado por Livre Martenagem que 

integra o post original ("A doula oferece suporte 

emocional por meio da presença contínua ao lado da 

parturiente, promovendo encorajamento, tranquilidade, 

carinho e apoio em todo o processo de gravidez, parto e 

pós-parto") e; 5) éthos discursivo decorrente da 

acrescida por S. Lobato no ato do compartilhamento: 

"Hahahahah! Gostei dessa". 
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Figura 28 - exemplo de compartilhamento com e acréscimo de discurso 

 
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Out. 2005) 

 

 

 Na Figura 29, observamos como o Facebook organiza e 

hierarquiza os compartilhamentos decorrentes de uma mesma 

publicação, com ou sem acréscimo de comentários, dando 

forma a um conteúdo único que reporta a totalidade de 

associações mobilizada por ele. S. Camargo e G. Cristina 

compartilharam o conteúdo de ator anônimo. O éthos prévio 

de S. Camargo e G. Cristina colaboram para a reputação de 

ator anônimo. O éthos prévio de S. Camargo também passa a 

ser relacionado com o éthos prévio de G. Cristina. Eles 

compartilham uma afinidade. O éthos prévio de ator 

anônimo foi considerado como parte do conteúdo 

compartilhado (éthos do autor somado ao éthos da 

publicação). S. Camargo introduz o conteúdo em sua rede 

social sem acréscimo de discurso. G. Cristina o faz com 

acréscimo de discurso: "Infelizmente, um retrato da 

realidade nua e crua". Essa enunciação a expõe e à sua 

visão de mundo. Através dela, G. Cristina coloca suas 

cartas na mesa e faz um convite à ação, ao diálogo com 

outros atores, que podem aderir ou não ao convite, 
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comentando ou não, contra ou a favor dela. S. Camargo e 

G. Cristina são amigos em comum da pesquisadora. Por 

isso, suas ações individuais em torno de um mesmo 

conteúdo são expostas juntas no Feed de Notícias da 

pesquisadora, como uma nova unidade de significado. Seus 

éthos prévios e a conexão deles com a autora 

influenciarão sua decisão de interagir com um ou com 

outro e de que forma: curtindo um, comentando outro; 

curtindo um, compartilhando outro; curtindo os dois (como 

foi o caso da amiga T. Strange, que endossou o 

compartilhamento de ambos). 

 

Figura 29 - exemplo de compartilhamento com e  
sem acréscimo de discurso e de consumo em rede 

 

  
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Out. 2005) 
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 Destas análises, ressaltaremos particularmente a 

função do discurso acrescido. Através dele, o ator 

comenta aquilo que foi dito por outro, tornando pública 

sua opinião ou posicionamento em relação a algo. E ao 

fazê-lo, acreditamos, o ator se expõe tanto quanto ao 

revelar algo pessoal sobre si em seu status57, aumentando 

com isso suas chances de capturar a atenção do outro e 

talvez mobilizá-lo em uma nova interação. Em ambos os 

casos, abre-se a possibilidade para um suporte ou para 

uma contestação. Mas com um agravante de que, no 

compartilhamento acrescido de discurso, outros atores 

podem se sentir mais confortáveis para confrontar o que é 

dito, já que a enunciação foi construída sobre algo dito 

por outro alguém.  

 Além disso, por configurar-se ele mesmo como um 

primeiro comentário, este tipo de compartilhamento pode 

ser visto mais facilmente como um convite para o início 

de um diálogo. Trata-se pois de um chamado à ação, 

estruturada como um jogo de caráter e reputação, que pode 

resultar em um encontro, no caso de endosso entre as 

partes, ou em um confronto, no caso de discordância entre 

elas (GOFFMAN, 2012). Este diálogo começa quando um ator 

levanta-se da plateia e coloca-se em cena, publicando um 

comentário sobre o enunciado acrescido pelo outro no post 

compartilhado (uma réplica), formando com ele uma equipe 

performativa que alternará turnos de falas.  

 Não estamos afirmando de forma alguma que isto seja 

uma exclusividade do compartilhamento com acréscimo de 

discurso. Apenas apontamos que algumas de suas 

                                                
57Consideramos que acrescer um discurso a um conteúdo compartilhado é 
um ato que pode revelar informações pessoais e até íntimas sobre o 
ator nas mesmas condições das atualizações de status analizadas por 
VITAK (2012) e relacionadas pela autora com variáveis como exposição, 
privacidade e ganho de capital social. 
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características podem ser entendidas como facilitadoras 

do início de uma sequência de comentários, porque: a) 

este tipo de post já contém um comentário implícito que 

pode ser visto como uma proposta para início de uma 

conversa e b) qualquer confronto não precisa ser feito 

diretamente ao ator, mas pode ser intermediado pelo 

conteúdo que ele compartilhou, tendo nele o foco 

principal ou declarado do embate (mesmo cientes de que no 

Facebook todo conteúdo está associado à reputação de 

alguém).  

 Neste sentido, reiteramos que a funcionalidade 

comentar pode ser acionada em qualquer enunciado 

publicado no Facebook, seja ele uma atualização de status 

ou um compartilhamento acrescido ou não de discurso. 

Motivo pelo qual analisaremos suas implicações para o 

éthos compartilhado em rede de forma independente a 

seguir.  

 

6.5 DO COMENTÁRIO À CONVERSA: O TURNO DE FALA COMO APOSTA 

 

 Comentar é per se a ação de maior engajamento entre 

atores em um site de rede social como o Facebook. Porque 

escrever um comentário sobre algo publicado por alguém 

implica maior tempo e esforço empregado na manutenção de 

uma relação com um amigo e não com outro, estando 

associada com ganhos de profundidade no laço social entre 

eles (BURKE & KRAUT, 2014)58. Neste sentido, estudo com 

1200 usuários do Facebook averiguou que pessoas que 

recebem uma comunicação composta sentem-se mais 

satisfeitas do que pessoas que recebem um feedback de um 

click e o impacto positivo é ainda maior quando o 

                                                
58CARNEGIE MELLON UNIVERSITY. Growing closer on Facebook: changes in 
tie strength through site use. Disponível em: 
<http://www.cs.cmu.edu/~./mkburke/>. Acesso em: 11 out. 2015. 
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comentário é feito abertamente e não através de mensagens 

privadas (messenger do Facebook), já que o endosso torna-

se visível para toda a rede social que tem acesso a ele59.  

Desta forma, propomos, em uma escala de investimento e 

envolvimento, o comentário ocupa o ponto máximo, em 

contraposição com uma curtida, que é uma adesão 

unilateral viabilizada por um click. 

  Por isso, através de um comentário há a 

aproximação maior entre dois ou mais atores e é 

importante ressaltar que esse emparelhamento se dá aos 

olhos dos outros, incluindo amigos, amigos em comum e 

amigos de amigos. Consequência disto, aplicando as mesmas 

proposições de Goffman (2012) para as interações face a 

face, "fazer um comentário é sempre uma aposta" (p. 32) 

que envolve como prêmio um capital social, que será 

dividido entre os participantes da ação. Neste ponto, o 

ator que comenta precisa definir em que lado depositará 

suas fichas. Pode, por exemplo, endossar o que foi dito e 

dar suporte emocional a quem diz  (BURKE E KRAUT, 2014). 

Com isso, sinaliza uma afinidade entre o par de atores, 

um alinhamento entre seus caráteres, entre suas visões de 

mundo, manifestadas pelo e nos discursos que se 

complementam. Esse alinhamento positivo formará uma 

equipe performativa a princípio colaborativa e o éthos 

compartilhado nessas falas será dividido entre todos os 

participantes, mas não necessariamente de maneira igual. 

 Mesmo que os atores concordem sobre o tema, o 

comentário pode gerar uma réplica, estabelecendo uma 

conversa entre eles. Neste sentido, nos turnos de fala 

que se seguem, os atores podem manter sua afinidade, mas 

podem entrar em uma disputa sutil sobre quem conhece mais 

                                                
59BUFFER. The secret psycology of Facebook: why we like, share, 
comment and keep coming back. Disponível em: 
<https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook>. Acesso em: 12 
out. 2015. 
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profundamente ou mais detalhadamente o assunto posto à 

prova. Trate-se pois de colocar em jogo quem é a maior 

autoridade entre os participantes, quem será aquele que, 

sob o olhar da plateia, captará a luz dos holofotes 

assumindo o papel de protagonista, de vencedor, enquanto 

os demais seriam reposicionados como atores secundários. 

Ainda assim, permanecendo em regime de concordância, os 

atores cuidarão para que a fachada do outro seja mantida, 

tratar-se-ão com deferência, a fim de conservar suas 

reputações entre eles e frente a terceiros até quando 

decidirem esvaziar o palco e encerrar a ação (GOFFMAN, 

2012). 

 Nesta dinâmica, outros atores podem ingressar na 

conversa, posicionando-se contra ou a favor do que foi 

dito e acrescentando novos elementos à disputa. O 

interessante é que a melhor e pior performances, os 

melhores argumentos e formas de expressá-los podem ser 

julgados e podem ser endossados por aqueles que 

acompanham o duelo sem comentá-lo. Isso porque, a plateia 

pode posicionar-se sem participar diretamente da 

conversa, distribuindo curtidas entre os turnos de fala, 

cujo resultado pode sinalizar quem entre os atores saiu 

como vencedor em termos de ganho de caráter e capital 

social. No que toca ao éthos em rede, a relevância que 

uma conversa pode atingir é diretamente proporcional à 

reputação dos atores que escolheram fazer parte dela. 

Neste sentido, o éthos prévio dos comentaristas concede 

valor ao que é dito, da mesma forma que o valor dos 

atores que indiretamente curtem um comentário e não outro 

reforçam a reputação do que foi dito, e pricipalmente, 

por quem foi dito.  

 Durante esse processo, o autor do post também pode 

distribuir curtidas atribuindo valor aos comentários dos 

participantes. Isso implica um outro risco para quem 
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comenta. Porque o autor pode endossar um comentário e não 

outro. E pode inclusive sinalizar que não vai dar ao ator 

que comenta a mesma importância que este lhe deu no que 

diz respeito a tempo e engajamento da interação. Desta 

forma, o autor pode apenas curtir os comentários, 

sinalizando que recebeu o feedback, mas que, ainda assim, 

resolveu não tomar parte diretamente na ação, negando-se 

a iniciar com ele ou com eles um diálogo. Ou pior, pode 

optar por não curtir, nem comentar os posts. E seu 

silêncio, tornado público, comunicará por si só sempre 

muita coisa (WATZLAWICK, 1967).  

 O mesmo ranking de curtidas e o significado 

atribuído a ele pela plateia se aplicam também a 

comentários em regime de discordância. Mas, a divisão de 

capital social nestas circunstâncias não trata apenas de 

quem sai como maior ou menor autoridade sobre o tema 

discutido. Ao contrário, quando um ator decide comentar a 

enunciação de outro com a finalidade de colocar-lhe em 

descrédito, e se ele captar um tréplica que pode 

desembocar em uma discussão, haverá apenas um lado bem 

sucedido. Considerando isso, o ator que lança-se à ação 

iniciando um conflito, deverá prover-se de suprimentos 

seguros para o embate que se segue, mas, mais que isso, 

deve pesar se tem caráter forte o suficiente para arcar 

com os riscos dos turnos de fala que se seguirão, o que 

significa acertar no tom, no auto-controle, na postura e 

no argumento. 

Claramente, é durante momentos de ação que o 
indivíduo tem o risco e a oportunidade de exibir 
para si mesmo e às vezes para o outro seu estilo 
de conduta quando as cartas estão na mesa. O 
caráter é apostado; uma única boa exibição pode 
ser considerada representativa, e uma exibição 
ruim não pode ser desculpada ou tentada novamente. 
Exibir ou expressar caráter, fraco ou forte, é 
gerar caráter. (GOFFMAN, 2012, p. 226) 
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 Não basta pois contradizer o outro, porque a forma 

como ele o contradiz diz, antes de tudo, algo sobre si 

mesmo. A forma como o ator expõe seu ponto de vista em um 

comentário dirá sobre sua maneira de ser mais do que o 

próprio comentário em si. É o seu éthos discursivo que 

ele aposta contra o outro e a seu favor. Uma vez que, ao 

final, sairá vencedor não só quem tinha razão, mas aquele 

que soube demonstrá-la com caráter, convertendo-a assim 

em reputação e capturando o maior número de endosso 

através das curtidas distribuídas pela plateia. 

 Talvez por isso, acreditamos, comentários são a 

segunda publicação mais autocensurada no Facebook, 

perdendo apenas para a atualização de status60. O 

comentário será sempre um comentário sobre algo publicado 

por alguém. É a apresentação de um ponto de vista em 

relação a outro, uma comunicação entre dois indivíduos ou 

entre dois polos. É a interação mais profunda e por isso 

a mais arriscada nesta rede social, se considerarmos: a) 

a relação com o outro a quem se dirige; b) o engajamento 

do outro, que pode negar-se a entrar na ação, deixando o 

ator que comentou sozinho e sinalizando com isso de que 

foi indiferente ao comentário; c) a reação do outro que 

pode ser receptiva ou não, o que quer dizer que mesmo que 

o comentário tenha a intenção de endossar o outro, não há 

garantias de que ele será interpretado desta forma; d) o 

não controle sobre quem assiste a conversa; e) o não 

controle sobre quem pode decidir tomar um partido e 

ingressar a conversa; f) a possibilidade do oponente 

convocar um amigo diretamente para tomar parte em sua 

equipe (tagueando um amigo no comentário, por exemplo) e; 

g) o embate público que será gravado e atualizará o éthos 

                                                
60SAUVIK. Self-Censorship on Facebook. Disponível em: 
<http://sauvik.me/system/papers/pdfs/000/000/004/original/self-
censorship_on_facebook_cameraready.pdf?1369713003>. Acesso em: 21 
out. 2015. 
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prévio dos atores envolvidos, estando disponível para 

busca e consulta, como todo conteúdo de um site de rede 

social (BOYD, 2011). 

 Na figura abaixo (30), temos um exemplo de 

compartilhamento com acréscimo de discurso seguidos de 

comentários. A publicação tem 49 adesões por curtidas, 3 

adesões por comentários e uma tréplica do próprio autor 

do post. A tréplica dirige-se à réplica em concordância 

com o que foi dito. Os dois comentários seguintes, ao 

contrário, contestam sua opinião. O debate aberto para os 

amigos, amigos em comum e amigos de amigos também 

contabilizou curtidas. O comentário do próprio autor do 

post foi o melhor colocado com 2 curtidas, enquanto todos 

os outros saíram com apenas 1 curtida cada um. 
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Figura 30 - exemplo de compartilhamento com  
acréscimo de discurso seguidos de comentários 

 

   
Fonte: captada do feed de notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

 Neste capítulo, procuramos problematizar sobre os 

riscos e os ganhos de capital social envolvidos nas 

funcionalidades publicar (conteúdo autoral), curtir, 

compartilhar (com e sem acréscimo de discurso) e 

comentar. Entre elas, propomos, a funcionalidade 

compartilhar sem acréscimo de discurso é a que traz maior 

ganho e menor risco para os atores no Facebook, 
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transformando-os de "Broadcasters em Sharecasters"61. 

Porque ela se estrutura com o consumo do conteúdo de 

terceiro, capaz de reduzir a responsabilidade do ator, 

mas alçando-o ainda assim à categoria de seu porta-voz. 

Mais do que isto, o ator é visto como aquele que 

introduziu esse conteúdo em sua rede social, utilizando-o 

como uma marcador para comunicar sua performance 

identitária. O tempo decorrido até essa apropriação e 

circulação, seu ineditismo na rede e as pessoas que esse 

conteúdo mobilizará são a chave para o entendimento de um 

éthos compartilhado em rede e da distribuição de capital 

social decorrente dele. Neste sentido, retomaremos a 

perspectiva de Douglas & Isherwood (2004) para 

esquematizar esse sistema de informação a partir do 

exemplo do compartilhamento e o modo como ele define a 

reputação dos atores no Facebook. 

 Seria negligência, contudo, desconsiderar o papel 

de marcador desempenhado também pelas curtidas. 

Entretanto, salvo quando o Facebook reporta uma curtida 

de página ou uma participação em evento, transformando-a 

automaticamente em um post, essa interação não é 

replicada na rede social do ator que executa a ação de 

curtir. Grosso modo, fica registrada nas redes sociais de 

outros atores, nos posts de terceiros, em páginas de 

pessoas ou empresas e em páginas de eventos: são rastros. 

Como vimos, o somatórios das curtidas diz muito sobre 

quem se é no Facebook porque sinaliza interação com 

certos bens. Apesar disto, propomos, o compartilhamento 

representa uma posse genuína, porque o ator se apodera 

                                                
61Proposição trazida pelo estudo The psychology of sharing, realizado 
pelo New York Times Insights. Segundo ele, na internet, as pessoas 
são menos criadoras e mais compartilhadoras de conteúdo. 
NYTMARKETING. The psychology of sharing. Disponível em: 
<http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/>. Acesso em: 12 out. 
2015. 
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dele, atrela seu nome a ele e o exibe em sua rede social 

como seu detentor, como veremos a seguir. 

 

6.6 O COMPARTILHAMENTO COMO MARCADOR GENUÍNO 

 

  Ao abordarem o consumo como um sistema de 

informações, Douglas & Isherwood (2004) consideram que os 

bens não são um fim em si, mas um meio para comunicar 

algo que só é possível considerando a circulação, o 

trajeto e o tempo decorridos até sua posse. A proximidade 

da fonte trará atributos para a informação não só no que 

diz respeito à sua autenticidade, integridade e 

confiabilidade, mas principalmente no que diz respeito à 

sua originalidade e ineditismo. Já o seu compartilhamento 

trará desdobramentos para o valor adquirido pela 

informação no que diz respeito à escala e ao círculo 

social estruturado em torno dele. É neste sentido que a 

informação compartilhada socialmente a partir do consumo 

de um bem comum funciona como um marcador, algo que 

centraliza e estrutura a conexão e distinção entre atores 

sociais. Por conseguinte, todo marcador é ao mesmo tempo 

inclusivo e exclusivo. Sinaliza as bordas da comunidade 

que se forma a partir de sua posse e restringe o número 

de convidados ao condicionar o acesso ao consumo deste 

bem, em um ritual de credenciamento para se pertencer a 

este grupo.  

 Inseridos no ecossistema do Facebook, o que os 

marcadores fazem é criar uma rede emergente (RECUERO, 

2014) que passa a ser ela mesma uma nova informação 

compartilhada. Isso porque ao consumir um conteúdo 

através do compartilhamento, o ator exterioriza uma 

performance identitária impregnando-se do éthos do bem e 

também do éthos prévio do ator-fonte. Mas isso é apenas 

parte da informação. Se considerarmos uma sequência de 
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compartilhamentos, veremos que o Facebook incorpora nesta 

ação todos os atores que se conectaram a este bem, seja 

curtindo, comentando ou mesmo compartilhando esse 

conteúdo, dando visibilidade ao círculo social formado 

por ele. Essas rotas, desvios e intervenções configuram a 

vida social desta coisa compartilhada (APPADURAI, 2010). 

E essa vida social integra a coisa, faz parte dela, é 

ela. 

 Desta forma, o bem funciona como marcador-conector 

para os atores, mas os atores são absorvidos como parte 

do bem, formando um conjunto único que comporta: 

informação original, éthos prévio de todos os atores que 

interagiram com ela, audiência alcançada em curtidas e 

compartilhamentos, éthos discursivos adicionais 

decorrentes de discurso acrescido no compartilhamento ou 

de comentários. Isso significa que um bem compartilhado 

por um ator nunca será o mesmo bem compartilhado por 

outro. Porque a ação de um passa a integrar o bem 

disponível ao outro, criando uma hierarquia entre eles e 

uma escala de valor para o conteúdo originalmente 

compartilhado, como observamos no esquema proposto a 

seguir. 
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Figura 31 - esquema de como os marcadores criam redes  
emergentes e de comoas interações passam a integrar e  

modificar o marcador na sequência de consumo 
 

 

Fonte: elaborada pela autora (2015) 

 

 

 Considernado tratar-se de uma abordagem estrutural 

da demanda (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004), quanto mais 

restrito for o acesso ao bem, maior seu valor como 

marcador. Neste sentido, Douglas & Isherwood (2004) 

apontam para tendências monopolísticas e para a 

necessidade de criar barreiras em torno dos bens para que 

eles se mantenham exclusivos pelo maior tempo possível. 

Essa lógica é invertida no Facebook porque toda ação visa 

a adesão, já que é a interação dos outros que conferirá 

valor ao bem e reputação ao ator, sendo ambos 

consequência da audiência alcançada pela informação e por 

Ator 1 compartilhou o conteúdo X

bem 2 = informação 2

bem 3 = informação 3

consumo
posse

circulação

Visualização
por amigos
em comum
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quais redes ela circulou. Ainda assim, podem ser criadas 

barreiras em torno dela, mas elas terão muito mais a 

função de segmentar do que de restringir, se 

considerarmos as ferramentas de gerenciamento de 

privacidade, por exemplo. Porém, quanto a manter o 

monopólio sobre uma informação, isso não faz sentido 

nenhum em um site de rede social. Pelo contrário, o maior 

ganho para um ator no Facebook é publicar uma informação 

que seja vista pelo outro como um marcador identitário 

desejável e posta em circulação por ele, estruturando uma 

comunidade que compartilha esse bem e que o associa a uma 

fonte, que pode ser a pessoa que criou originalmente o 

post ou aquele que o compartilhou antes dele e que, por 

conta disso, é identificado como viabilizador de seu 

acesso. 

 Essa é a proposição que sustenta o éthos 

compartilhado em rede. Porque ao ser consumido, um 

conteúdo não está mais só. Todo conteúdo circulante já 

adquiriu uma vida social (APPADURAI, 2010) e se associar 

a ele é integrar esse círculo com éthos prévios e éthos 

discursivos conectados. Nesta dinâmica, o ator no 

Facebook tem alguns desafios: a) inserir em sua rede 

social um conteúdo que considere relevante para sua 

audiência imaginária (BOYD, 2011) e que seja coerente com 

sua performance identitária (CIRUCCI, 2014; MARWICK, 

2013); b) buscar a posição mais perto da fonte, o que 

significa compartilhar o conteúdo antes de outros; c) 

analisar a comunidade de atores envolvidos pelo conteúdo 

e os ganhos possíveis de se associar a eles; d) observar 

o tempo em que a informação já circula em sua rede social 

para decidir se ainda há capital social disponível em seu 

compartilhamento. Por conseguinte, resumindo, ao 

compartilhar um conteúdo, introduzindo uma informação ou 

ingressando na sua rede de circulação (vida social), cabe 
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ao ator contabilizar as variáveis: o que, quando, de quem 

e para quem. 

 Sobre o conteúdo, ele só será alçado à categoria de 

marcador se for consumido e compartilhado por outros, se 

for posto em circulação. Quando isso acontece em larga 

escala, diz-se que "o conteúdo viralizou", alcançando 

grande audiência e visibilidade na rede social. Não 

existem fórmulas nem garantias sobre qual informação é 

mais propensa a ser consumida como marcador e sobre que 

conteúdo viraliza ou não na rede. Mas há algumas pistas 

advindas do comportamento de quem compartilha. Em 

pesquisa desenvolvida pela Ipsos OTX62 com 12 mil pessoas 

que declararam ter compartilhado pelo menos um conteúdo 

em redes sociais no mês anterior ao estudo, observou-se 

que 61% compartilham coisas interessantes, 43% 

compartilham coisas importantes e 43% compartilham coisas 

engraçadas. Mas o que faz de um conteúdo uma coisa 

interessante?  

 Segundo Davis (1971), uma informação é interessante 

quando contradiz aquilo que o ator julgava ter 

conhecimento sobre ou quando revela uma conexão 

inesperada entre dois temas distintos. Este autor propõe 

inclusive categorizar essas relações de contradição e 

surpresa, organizando o teor e a estrutura das 

informações interessantes em: a) o que parece um fenômeno 

caótico revela-se na verdade um fenômeno ordenado e vice-

versa (p. 313); b) o que parece ser um fenômeno 

heterogêneo revela-se na verdade um fenômeno composto de 

um único elemento e vice-versa (p. 315); c) o que parece 

ser um fenômeno social revela-se na verdade um fenômeno 

individual e vice-versa (p. 316); d) o que parece ser um 

                                                
62IPSOS. Global "sharers" on social media sites seek to share 
interesting (61%), Important (43%) and funny (43%) things. Disponível 
em: <http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6239>. 
Acesso em: 13 out. 2015. 
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fenômeno local revela-se na verdade um fenômeno global e 

vice-versa (p. 317); e) o que parece ser um fenômeno 

estável e imutável revela-se na verdade um fenômeno 

instável e em mutação e vice-versa (p. 318); f) o que 

parece ser um fenômeno que se mostra como um meio 

ineficiente para se atingir um fim revela-se na verdade 

como um meio eficiente e vice-versa (p. 319); g) o que 

parece ser um fenômeno danoso revela-se na verdade como 

um fenômeno benéfico e vice-versa (p. 321); h) o que 

parecem ser fenômenos independentes revelam-se na verdade 

como fenômenos interdependentes e vice-versa (p. 322); i) 

fenômenos que parecem coexistir revelam-se na verdade 

como fenômenos excludentes e vice-versa (p. 323); j) o 

que parece ser uma variação positiva de um problema é na 

verdade uma variação negativa e vice-versa (p. 324); k) o 

que parece ser similar a um fenômeno revela-se na verdade 

como seu oposto e vice-versa (p. 325) e; l) o que parece 

ser um fenômeno independente de outro é na verdade um 

fenômeno causado por ele (p. 326). 

 Nossa análise dessa categorização é que uma 

informação interessante coloca em xeque o senso comum. 

Por isso, no Facebook, uma informação interessante pode 

atingir grande audiência e visibilidade mobilizando um 

grande número de atores, mas, justamente por isso, pode 

deixar de ser uma informação interessante para uma rede 

ou um ator específico. Estamos de volta pois à questão da 

proximidade da fonte e de exclusividade dos bens vistos 

como qualificadores de um marcador (DOUGLAS & ISHERWOOD, 

2004). Se uma informação já foi amplamente compartilhada, 

ela já transformou o senso comum de um grande número de 

pessoas. Se um ator leva muito tempo para se apropriar e 

replicar essa informação em sua rede, suas chances de que 

outros atores consumam sua publicação como marcador 

diminui e suas chances de captar capital social 
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decorrente de interações e endossos também. Esse conteúdo 

dado como velho ou obsoleto, ao contrário, pode trazer 

prejuízos para o éthos do ator. Ele pode ser visto por 

sua rede como alguém desinformado ou que está muito 

distante da fonte que o introduziu primeiramente na rede 

social. Ou pode ser visto como o último a saber de algo 

que já virou o novo consenso entre os membros de sua 

rede.  

 Por isso, propomos, para decidir se um marcador é 

interessante para sua performance identitária, o ator 

deve avaliar sua vida social, a reputação dos atores que 

se conectaram a ele, mas também a quantidade de amigos em 

comum que já sinalizaram para os outros a posse desse 

bem. Neste sentido, alguns autores relacionam o tamanho e 

diversidade de uma rede social a ganhos de capital social 

(BOYD, 2011, VITAK, 2012, ELLISON et al., 2011), 

justamente porque fornecem ao ator um portfólio de 

conteúdos mais rico e amplo, aumentando a oferta de 

informações que podem ser convertidas por ele em 

marcadores para sua rede social.  

 Acreditamos que as relações e tensões entre todas 

essas informações e variáveis são a essência do éthos 

conectado em rede. Mas não consideramos que os atores 

sejam soberanos nessas negociações. O Facebook também 

integra essa equipe performativa e o papel que desempenha 

não é, de forma alguma, secundário (BOYD, 2011). Já 

tratamos de como o dispositivo estrutura o conteúdo do 

Feed de Notícias entre "principais histórias" e 

"histórias recentes" e de como seu algoritmo define o que 

será visível para quem e como. Por conta disto, nos 

capítulos seguintes, "Éthos Involuntário e a performance 

do Facebook" e "Éthos antiético: privacidade e 

vigilância", analisaremos em que medida o Facebook produz 

ele mesmo informações sobre seus atores, suas interações 
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e comportamentos em rede e se há um éthos decorrente 

disto que deve ser integrado à discussão sobre o éthos 

conectado em rede. 

 

6.7 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES DESTE CAPÍTULO 

 

 Observamos que lançar-se em um palco como o 

Facebook com uma performance autoral pode representar um 

grande risco de perda de caráter para os atores o que os 

conduz à autocensura e à busca de outros recursos capazes 

de expressar sua subjetividade junto à rede social de que 

fazem parte. Neste sentido, constatamos que a associação 

ou apropriação da enunciação de terceiros passa a 

funcionar como alternativa para a performance 

identitária. A partir disto propomos que: a) os conteúdos 

circulantes no Facebook adquirem uma vida social cuja 

visibilidade é priorizada pelo dispositivo; b) o Facebook 

organiza essa vida social em um sistema de valor que 

concede diferentes ganhos de capital social aos atores 

conectados por um conteúdo;  c) os atores e intervenções 

mobilizadas por um conteúdo passam a integrá-lo 

concedendo a ele um éthos dinâmico que é o somatório dos 

éthos prévios e discursivos que conecta e; d) o Facebook 

ele mesmo pode e deve ser visto como um ator, cuja 

performance será estruturante e determinante de todas as 

performances observadas nesta rede social.  
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7 ÉTHOS INVOLUNTÁRIO E A PERFORMANCE DO FACEBOOK 

 

 

 A tentativa de relacionar um éthos involuntário ao 

papel desempenhado pelo Facebook na interação entre seus 

usuários parte do conceito de gestos involuntários de 

Goffman (2001). Segundo este autor, quando o ator se 

prepara para apresentar-se a uma plateia ou para 

interagir com outros, desempenha um papel que julga o 

mais adaptado à situação. E isso significa privilegiar 

uns aspectos e esconder outros. Os gestos involuntários 

seriam assim  pequenos espasmos, atos falhos ou 

equívocos, algo que foge ao controle, revelando na 

performance aquelas informações que o ator preferiria que 

permanecessem ocultas.  

O ponto essencial não é que a efêmera definição da 
situação causada por um gesto involuntário seja 
censurável por si mesma, mas sim que seja 
diferente da definição oficialmente projetada" 
(GOFFMAN, 2001, p.54).  
  

 Neste sentido, para problematizarmos o éthos 

involuntário, deixaremos para um segundo momento a 

discussão sobre seus efeitos positivos ou negativos para 

a reputação do ator e priorizaremos os gestos 

involuntários como aquelas pistas agregadas às 

performances do ator pelo Facebook, à revelia de sua 

vontade. 

 Nesta perspectiva, sugerimos que o Facebook 

impregne a performance dos seus atores com dois tipos de 

gestos involuntários. Um deles são informações que 

extrapolam a ação performada em si, mas que fornecem 

pistas adicionais ao éthos do ator, funcionando como um 

complemento para sua enunciação e para seu contexto de 

fala. O segundo tipo de gestos involuntários é 

consequência de uma ação direta do ator, que é sempre 

reportada para sua rede social automaticamente pelo 
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Facebook, como um "discurso direto citado" (BAHKTIN, 

1999). O ator não tem controle sobre eles. Não pode 

decidir deixar de compartilhar essas enunciações que o 

Facebook publica em seu nome. Mas tem consciência disto e 

trava desta forma uma constante negociação com o 

dispositivo.  

 Ao observarmos e mapearmos os gestos involuntários 

plantados pelo Facebook, verificaremos se e em que medida 

tratam-se de "marcadores", no sentido concebido por 

Douglas & Isherwood (2004), estando estes colados à 

performance do ator pelo dispositivo. Nossa suposição é 

que, nesta rede social, sua função não seja apenas 

agregar valor ao que é dito e a quem diz, fornecendo 

informações extras sobre ambos. Mais que isto, seu 

propósito primeiro seria a tentativa de oferecer mais um 

bem para consumo apresentado como um elemento possível de 

afinidade, capaz de despertar a identificação entre os 

atores, para que ela desemboque em uma adesão e fomente 

novas interações a partir dela. Os marcadores, sendo eles 

lugares, coisas ou pessoas, agiriam desta forma como 

catalisadores para inclusão e pertencimento a redes 

emergentes (RECUERO, 2014). 

 Para análise, coletaremos exemplos de gestos 

involuntários na Linha do Tempo e Feed de Notícias da 

rede social da pesquisadora. Iniciaremos nossa observação 

apontando as pistas que o Facebook planta por conta 

própria nas performances de seus atores, 

independentemente do éthos discursivo implicado em sua 

enunciação, e os efeitos desses "gestos involuntários" 

para suas performances e para suas redes sociais. 

Verificamos que o dispositivo agrega aos posts publicados 

informações sobre:  
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7.0.1 Data e horário da postagem/interação 

 

Quando o Facebook registra a data e o horário de uma 

interação, as primeiras informações reveladas são que o 

ator esteve online e na rede social naquele momento. 

Essas informações devem ser consideradas como parte da 

enunciação e podem flagrar o ator em um delito 

principalmente se considerarmos os colapso de contextos 

(BOYD, 2011; VITAK, 2012) e mesmo a questão da ubiquidade 

abordada anteriormente (SANTAELLA, 2010). Talvez a melhor 

forma de explicarmos como isso ocorre seja projetando 

situações possíveis. Consideremos por exemplo que um ator 

publicou um post de madrugada. Dependendo do teor, um 

éthos involuntário pode ser atribuído a ele, gerando 

inclusive perda de caráter. A partir da informação 

atribuída pelo Facebook no que diz respeito à hora da 

publicação, membros da plateia podem concluir que aquela 

pessoa sofre de insônia. Ou se, no mesmo horário, o post 

revela que o ator está em uma festa na véspera de um dia 

comum de trabalho, pode-se concluir que ele é 

irresponsável. Se seu chefe faz parte de sua rede social, 

pode usar essa informação para avaliar a causa de um 

baixo rendimento durante o dia ou mesmo para demiti-lo 

por justa causa, caso ele falte ao trabalho no dia 

seguinte à publicação, uma situação já relatada por 

exemplo no site Migalhas63. Muitas outros lapsos 

performativos podem ser flagrados neste sentido: ator não 

atendeu à ligação porque disse estar sem bateria, mas 

postou no Facebook usando seu dispositivo móvel no mesmo 

                                                
63MIGALHAS. É válida justa causa a empregado que estava mal para ir 
ao trabalho, mas bem para ir a festas. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/quentes/17,mi219935,81042-
e+valida+justa+causa+a+empregado+que+estava+mal+para+ir+ao+trabalho>. 
Acesso em: 16 out. 2015. 
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horário; ator disse que estava decolando para um voo 

internacional de 8 horas e publica algo no Facebook antes 

do horário previsto para a aterrisagem. Seja no campo 

profissional ou afetivo, a informação sobre data e hora 

instaura uma vigilância (BRUNO, 2013) sobre um momento 

específico registrado e compartilhado na rede social pelo 

próprio Facebook. Neste sentido, o ator deve estar alerta 

para que seu éthos discursivo esteja de acordo com a data 

e a hora de sua enunciação, considerando inclusive o que 

é esperado que ele esteja fazendo naquele ínterim.  

 Ilustraremos essa relação com a Figura 32 abaixo. O 

post selecionado foi publicado às 23h25 do dia 12 de 

outubro. M. Duque refere-se ao feriado (confirmado pelo 

Facebook, trata-se do Dia das Crianças e Dia da Nossa 

Senhora Aparecida). M. Duque afirma que passou todo o 

feriado prolongado escrevendo e isso é validado pelo 

horário da postagem. É tarde da noite quando ela faz a 

contabilidade das horas empregadas e o horário reforça a 

mensagem de esforço e comprometimento proposto por ela. 

 

Figura 32 - exemplo de gestos involuntários de data e hora 

 
Fonte: captada da linha do tempo da autora (Out. 2015) 

 

 

 Por fim, com relação à nossa proposição inicial, 

consideramos inconsistente a relação entre a informação 

sobre data e hora de postagem e a função de marcador, 

porque ela não forma uma comunidade, nem é consumida como 

bem. 
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7.0.2 Local da postagem/interação 

 

O Facebook frequentemente publica o local de onde um post 

foi gerado e não estamos nos referindo ao recurso de 

check-in64, no qual o ator pode escolher intencionalmente 

informar e definir sua localização. Trata-se, ao 

contrário, de um gesto involuntário independente de sua 

vontade que pode servir como álibi, ou como delator65, mas 

sempre como parte da enunciação. Por isso, como no 

registro de data e hora, a explicitação do local pode 

impactar a performance do ator nos mesmos aspectos 

apontados no item anterior, principalmente no que diz 

respeito à vigilância e monitoramento possíveis a partir 

da marcação involuntária de localização pelo Facebook 

(BRUNO, 2013), como observaremos no exemplo a seguir. 

 Através desta marcação, é possível desenhar um 

itinerário do ator pela cidade; é possível percorrer seus 

rastros. Neste sentido, os dois posts publicados no mesmo 

dia por M. Duque (figuras 33 e 34) apontam que o ator 

transitou entre os bairros da Vila Madalena e Lapa, em 

São Paulo, permitindo à sua rede social desenhar um mapa 

sobre seu deslocamento diário pela cidade. 

  

                                                
64FACEBOOK. Central de ajuda. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/help/337244676357509/>. Acesso em: 16 out. 
2015.  
65INTERATIVA. Infográfico – Quis um Like, levou um Block: 6 casos de 
criminosos que foram presos pelo Facebook. Disponível em: 
<http://www.iinterativa.com.br/infografico-quis-um-like-levou-um-
block-6-casos-de-criminosos-foram-presos-pelo-facebook/>. Acesso em: 
16 out. 2015. 
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Figuras 33 e 34 - exemplos de gesto involuntário de local 

 

 
Fonte: captadas da Linha do Tempo da autora (Out. 2015) 

 

 

 Em nossa observação, consideramos ainda pertinente 

a proposição de relação entre a informação sobre local de 

postagem e a função de marcador. Porque bairros e cidades 

possuem um imaginário e um valor (CANCLINI, 2003), sejam 

eles positivos ou negativos. Ser flagrado em um desses 

locais é tornar público o poder que o ator tem de 

pertencer ao grupo que a eles tem acesso. Ou seja, o 

gesto involuntário de lugar no Facebook exerce função de 

marcador porque pode estruturar uma comunidade em torno 

dessa informação.  

 Neste sentido, no exemplo abaixo (figura 35), o 

post de M. Duque é associado à localização de Utinga, o 

que gera um certo estranhamento entre seus amigos, 

funcionando como marcador cuja informação parece destoar 

de seu éthos. Essa dissonância, inclusive, chama mais 

atenção que a própria enunciação do ator, sendo os 

comentário "Utinga vulgo ABC?" e "hj somos todos Utinga" 

relacionados diretamente a ela66. 

                                                
66Apenas para registro, uma informação extrapost: a autora afirma 
nunca ter estado em Utinga. A informação pode ter sido gerada por uma 
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Figura 35 - exemplo de gesto involuntário de local 

 
Fonte: captada Linha do Tempo da autora (Out. 2015) 

 

 

 Já no exemplo de L. Caramori (figura 36), a 

explicitação da cidade de Setagaya torna verídica sua 

proposição de fazer um "Haiku in loco". O ator refere-se 

ao formato pré-definido da poesia minimalista de origem 

japonesa que reproduz em seu post. E a proposição "in 

Loco" é confirmada pelo local marcado pelo Facebook, 

Setagaya, no Japão, conferindo autenticidade à 

enunciação, além de funcionar como um marcador adicional 

para o éthos do viajante com interesse na cultura 

japonesa. 

  

                                                                                                                                       

desconfiguração no geolocalizador do seu dispositivo móvel, mas, 
ainda assim, impregnou sua performance. 
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Figura 36 - exemplo de gesto involuntário de local 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

7.0.3 Proximidade 

 

 Em 2014, os usuários da versão móvel do Facebook 

nos Estados Unidos já podiam usar a funcionalidade 

"amigos nas imediações". Através dela, o ator configura 

para quem deseja que sua localização esteja visível. Se 

alguém da plateia com acesso a este feature entrar num 

raio próximo ao ator, ambos são notificados sobre a curta 

distância entre eles. Essa informação automática gerada 

pelo aplicativo teria a função de facilitar o encontro 

entre os usuários, de surpreendê-los com esse flagrante a 

princípio bem-vindo, já que o disparo da notificação 

sobre a co-presença (gesto involuntário) está sujeita à 

configuração de privacidade e à aprovação dos atores67. A 

ferramenta foi lançada no Brasil em outubro de 201568 e, 

no que toca à vigilância (BRUNO, 2013), as implicações 

                                                
67INFOEXAME. Facebook lança sistema para localizar amigos próximos.  
Disponível em: <http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-
pessoal/2014/04/facebook-lanca-sistema-para-localizar-amigos-
proximos.shtml>. Acesso em: 16 out. 2015. 
68TECHTUDO. Facebook: descubra quais amigos estão por perto pelo 
Android. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-
tutoriais/noticia/2015/10/facebook-descubra-quais-amigos-estao-por-
perto-pelo-android.html>. Acesso em: 17 out. 2015. 
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são as mesmas das marcações de locais vistas no item 

anteior. 

 Em nossa observação, consideramos ainda pertinente 

a relação entre a informação "amigos nas imediações" e a 

função de marcador, porque ela pode estruturar e 

sinalizar uma comunidade. Mas aqui a atribuição de valor 

é recíproca. Os bairros e cidades funcionam como 

marcadores para os atores. E os atores funcionam como 

marcadores para esses lugares. Neste sentido, com base 

nos amigos por perto, um ator poderia, por exemplo, fazer 

seu julgamento da região considerando os éthos prévios 

dos atores que por ela circulam. Da mesma forma, um 

amigos pode ser julgado pelas cidades, bairros e lugares 

que frequenta, os quais são delatados pelo dispositivo 

por meio dessa funcionalidade. 

 Sobre a aplicação do éthos prévio dos atores, é 

interessante observar ainda que o Facebook mobiliza o 

aceite dos amigos, empregando-o para validação e 

recomendação da ferramenta "amigos nas imediações" 

(figuras 37 e 38). Neste sentido, suas reputações e 

imagens funcionam como chancela para novas adesões. Isso 

já é em si também um éthos involuntário pois uma 

interação com o dispositivo é transformada em uma 

performance no e pelo Facebook. 
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Figuras 37 e 38 - telas de apresentação do novo  
recurso do Facebook "amigos nas imediações"  

 

      
Fonte: captadas da versão móvel do Facebook da autora (Out. 2015) 

 

 

 

 Por último, e de forma breve, é possível observar 

na tela abaixo (figura 39) como a permissão de 

rastreamento pela funcionalidade "amigos nas imediações" 

gera um gesto involuntário quando amigos são notificados 

sobre uma co-presença. A associação ator-lugar atua como 

um marcador recíproco gerador de éthos compartilhado, 

como demonstrado nos pares K.Andrade - Campo Belo, 

F.Cristina - Vila Mariana e D. Drudi - São Bernardo do 

Campo. 
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Figura 39 - telas da nova funcionalidade do  
Facebook "amigos nas imediações" 

 

 
Fonte: captada da versão móvel do Facebook  

da autora (Out. 2015) 

 

 

7.0.4 Configuração de privacidade 

 

 O Facebook informa se determinado conteúdo foi 

compartilhado em modo público ou para os amigos do ator69. 

Esta pista pode ser considerada na interpretação da 

enunciação e de sua adequação. Neste sentido, pode 

sinalizar que o ator não tem preocupações com 

privacidade, ou que não tem nada a esconder, o que pode 

ser interpretado como uma prova de autenticidade de sua 

performance (CIRUCCI, 2014) em qualquer contexto, uma vez 

que no modo público suas ações ficam disponíveis para 

consulta de pessoas dentro e fora de sua rede social 

(BOYD, 2011). Além disso, a configuração para amigos pode 

                                                
69Nesta segunda configuração, o Facebook não explicita se há 
segmentação de lista, ou seja, se houve alguma configuração 
restritiva (lista "restritos", por exemplo) ou dirigida a um grupo 
específico (lista personalizada). Esse detalhamento só é visível nos 
posts do autor pelo próprio autor. 
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ser interpretada como um sinal de que aquela performance 

foi pensada para um público específico, denotando a busca 

de intimidade com ele. O modo público, ao contrário, pode 

trazer para o ator um éthos de exibicionista ou de alguém 

que busca visibilidade e audiência. Da mesma forma, uma 

mesma informação pode ser considerada adequada no modo 

privado e inadequada no modo público. 

 Nos exemplos abaixo (figuras 40, 41 e 42) 

ilustramos como o Facebook relata para os atores desta 

rede social a configuração de privacidade de cada post. 

D. Sendyk e R. Melo fazem revelações pessoais no modo 

público. M. Duque as faz dirigindo-as a seus amigos, 

exceto restritos. Ressaltamos entretanto que para o Feed 

de Notícias dos amigos de M. Duque, é visível apenas a 

configuração "Amigos de Marília". O Facebook oculta para 

os outros a restrição das listas ou exclusão de amigos 

aplicadas no post. Essas informações específicas são 

visível apenas para o autor do post. 

 

Figuras 40 e 41 - exemplos de visualizações  
do gesto involuntário de privacidade 

 

 

 
Fontes: captadas do Feed de Notícias da autora (Out.  2015) 
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Figura 42 - exemplo de visualizações  
do gesto involuntário de privacidade 

 

 
Fontes: captada da Linha do Tempo da autora (Out.  2015) 

 

 

 Por último, nesta observação, consideramos ainda 

inconsistente a proposição de relação entre a informação 

sobre configuração de privacidade e a função de marcador. 

Não há estruturação de comunidade a partir dele. 

 

7.0.5 Dispositivo ou plataforma usados na publicação 

 

 O Facebook informa o dispositivo-origem da 

publicação. Na versão móvel, explicita por exemplo quando 

o post é feito via IOS. IOS é o sistema operacional 

exclusivo da Apple. Isso significa que o Facebook agrega 

um "marcador" ao conteúdo publicado (DOUGLAS & ISHERWOOD, 

2004). Em estudo70, a Apple foi apontada como a uma 

empresa mais inovadora do mundo, sendo conhecida por 

privilegiar design e tecnologia, e esse éthos passa a 

estar conectado ao éthos do ator por meio deste marcador.  

 Além disso, o Facebook também permite que um 

conteúdo criado em outra plataforma, seja ela um site ou 

aplicativo, seja replicado por seus atores para suas 

redes sociais e explicita essa plataforma de origem, que 

                                                
70PPLWARE. Apple é a empresa mais inovadora do mundo, diz estudo. 
Disponível em: http://pplware.sapo.pt/informacao/apple-e-a-empresa-
mais-inovadora-do-mundo-diz-estudo/. Acesso em: 16 out. 2015. 
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desempenha igualmente o papel de marcador. Neste caso, 

entretanto, o éthos advindo do marcador-origem pode 

trazer desdobramentos secundários para o ator. Propomos 

um exemplo: o ator cria seus posts no Instagram e os 

compartilha no Facebook. Essa informação pode agregar 

valor ao éthos do ator, visto como possuidor desse 

marcador, que pode inseri-lo no universo dos amantes de 

tecnologia e de redes sociais ou aproximá-lo do grupo de 

pessoas que tem especial interesse ou afinidade com a 

fotografia. Entretanto, essa combinação Instagram-

Facebook pode enfraquecer sua performance se vista como 

uma falta de comprometimento com os amigos do Facebook, 

uma vez que sinaliza que o conteúdo ali compartilhado não 

foi pensado originalmente para aquele fim. Ou seja, 

otimizando um conteúdo para duas plataformas, o ator pode 

desfavorecer seu impacto no que diz respeito à 

originalidade, à adequação e à dedicação e 

comprometimento percebidos em sua produção. 

 Independente de seu efeito positivo ou negativo, 

resumindo, consideramos consistente a relação entre a 

informação sobre o dispositivo ou plataforma mobilizados 

na postagem e a função de marcador, porque é possível 

imaginar uma comunidade estruturada por eles a partir da 

observação dos amigos cujo acesso a estes mesmos bens é 

exposto como um "gesto involuntário". 

 A título de ilustração, reunimos abaixo exemplos 

que ilustram: a) a marcação de dispositivo, quando o 

texto IOS foi incorporado ao post, informando que ele foi 

publicado de um produto Apple (figura 43) e; b) a 

marcação advinda de outros aplicativos, como o Swarm 

(figura 44) e o Instagram (figura 45). As três 

informações fornecidas pelas palavras IOS, Swarm e 

Instagram funcionam como marcadores extras adicionados 

pelo Facebook aos repectivos posts. 
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Figura 43 - exemplo de gesto involuntário de dispositivo 

 
Fonte: captada da Linha do Tempo da autora (Out. 2015) 

 

 

 

Figuras 44 e 45 - exemplos de gesto involuntário de dispositivo 
 

     
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

7.0.6 Post editado 

 

O Facebook informa quando um post foi editado por seu 

autor. Isto é, sinaliza quando algum elemento foi 
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alterado do conteúdo publicado originalmente. Esta pista 

pode levar a plateia a elaborar algumas hipóteses sobre 

os motivos pelos quais o conteúdo passou por uma revisão. 

O ator pode ter cometido um erro de português ou 

ortografia, seja por desconhecimento ou porque escreveu o 

post rápido demais. O ator pode ter revisto sua própria 

performance, empenhando-se para melhorá-la ou adequá-la. 

O ator pode ter escolhido ocultar ou agregar alguma 

informação. Desta forma, o status "editado" em um post 

pode contaminar a atuação do ator, conferindo-lhe 

diferentes imagens possíveis ligadas a seu éthos: ele 

voltou atrás do que disse; é ansioso e por isso 

descuidado com o idioma; quer agradar; preocupa-se com a 

atenção do outro; relê o que escreve, etc. A informação 

"editado" é, em última instância, a prova de que algo não 

saiu como o esperado na performance original. 

 Nesta observação, consideramos inconsistente a 

proposição de relação entre a informação sobre edição e a 

função de marcador, porque não há estruturação de 

comunidade a partir dela. 

 

Figura 46 - exemplo de gesto involuntário de edição 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 
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7.0.7 Fonte 

 

 Apesar de oferecer aos atores a opção de remover a 

fonte ao compartilhar conteúdos de páginas, observamos 

que em alguns momentos a fonte de origem é incorporada ao 

post concedendo um éthos involuntário decorrente dela. 

Isso porque essas fontes possuem um éthos que passa a ser 

visivelmente conectado ao éthos discursivo do ator. Não 

conseguimos identificar qual é o critério ou padrão usado 

pelo Facebook para inclusão da fonte como gesto 

involuntário, mas elencamos abaixo alguns posts que 

ilustram essas ocorrências. 

 A figura 47 é um exemplo de quando o ator decide 

manter explícita a fonte do conteúdo que compartilha, 

sendo essa informação agregada ao post pela sentença "S. 

Melo via Pragatismo Político". Já nas figuras 48, 49, 50 

e 51, observamos que o dispositivo agregou o marcador-

fonte à publicação como um "gesto involuntátio" que traz 

para a zona da fachada uma informação que o ator pode ter 

decidido ocultar. 

 

Figura 47 - exemplo padrão de explicitação de fonte pelo ator 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 
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Figuras 48, 49, 50 e 51 - exemplos de explicitação  
de fonte pelo Facebook 

 

 
Fonte: captadas da Linha do Tempo da autora (Out. 2015) 

 

  

 No que toca à função de marcador, consideramos 

pertinente a proposição de relacioná-la à informação 

sobre fonte. Primeiro porque sinaliza o consumo de uma 

informação como bem. Segundo porque cria uma comunidade 

daqueles que tem acesso a esta fonte.  

 Por último, propomo-nos a esquematizar os sete 

itens analisados neste capítulo, considerados como gestos 

involuntários agregados pelo Facebook à performance do 

ator, e dos quais se despreende um éthos involuntário. 

Neste esquema, apontamos a diferença entre a ação 

performada e a ação compartilhada tornada visível nesta 

rede social, sendo esta última acrescida dos gestos 

involuntários. Sinalizamos ainda, entre estes, quais são 
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aqueles que desempenham a função de marcador [m] na 

perspectiva proposta por Douglas & Isherwood (2004). 

 

 

Figura 52 - sistema de éthos involuntário no Facebook 

 
Fonte: elaborada pela autora (2015) 

 

 

7.1 ÉTHOS INVOLUNTÁRIO E MESSENGER: BREVE APONTAMENTO 

 

 Além das pistas que funcionam como gestos 

involuntários nos posts (atualização de status e 

compartilhamentos71), o Facebook também fornece, à revelia 

da vontade dos atores, informações extras através de sua 

barra do messenger, disponibilizada na lateral das 

páginas (na versão desktop do site; na versão móvel é uma 

tela independente). Acreditamos ser possível relacioná-

                                                
71Nos comentários é fornecida apenas a informação sobre tempo 
decorrido desde a interação. 

Ator 1
(ethos prévio)

AÇÃO
PERFORMADA

PERFORMANCE
COMPARTILHADA

Conteúdo 1
(ethos discursivo)

Data/Hora
(ethos involuntário)

[m]

[m]

[m]

[m] = função de marcador (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004)

Local
(ethos involuntário)

Privacidade
(ethos involuntário)

Fonte
(ethos involuntário)

Editado
(ethos involuntário)

Dispositivo ou
Plataforma

(ethos involuntário)
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las igualmente a um éthos involuntário. Apontaremos 

brevemente como isso se dá porque nosso recorte não 

inclui as comunicações privadas entre os atores. Trata-se 

pois de: a) ícone para sinalizar a dia de aniversário; b)  

luz verde como ícone de que o ator está online naquele 

momento; c) tempo decorrido desde sua última conexão e; 

d) o dispositivo usado na última conexão (desktop ou 

dispositivo móvel).  

 A informação sobre tempo desde a última conexão 

exerce papel de vigilância (BRUNO, 2013) e a informação 

sobre o status online implica necessidade de adequação à 

uma possível convocação, por exemplo. Isto porque, se um 

ator aciona outro através do messenger enquanto ele está 

online e não obtém resposta, pode interpretar essa ação 

como uma desconsideração do outro consigo. Já tratamos no 

capítulo 2, "Desconstruindo a cena performática", e no 

capítulo 6, "Éthos compartilhado e o jogo de cena", que 

no Facebook, como em outras formas de interação não-

mediadas, o silêncio comunica algo por si só (WATZLAWICK, 

1967). Reiteramos que a proposta desta dissertação não é 

analisar a comunicação privada entre atores do Facebook 

através do messenger. Entretanto, vale ressaltar que o 

Facebook também informa quando a mensagem foi enviada, 

quando a pessoa recebeu a mensagem e quando ela foi 

lida72, tornando ainda mais complexa a relação entre a 

geração de gestos involuntários pelo dispositivo e a 

resposta performada pelo ator. Além destas, informações 

sobre dispositivo de acesso e localização também foram 

incorporadas ao messenger. 

 Ilustramos algumas dessas ocorrências abaixo. Na 

figura 53, vemos informações extras sobre amigos 

                                                
72ABERTO ATÉ DE MADRUGADA. Facebook messenger ganha indicador de 
mensagens lidas com foto. Disponível em: 
<http://abertoatedemadrugada.com/2014/12/facebook-messenger-ganha-
indicador-de.html>. Acesso em: 16 out. 2015. 
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disponibilizadas pelo Facebook na barra do messenger do 

usuário: quem está online (A.Marujo, M. Simões e D. 

Afanador), quem está offline (L. Horta, M. Vidigal e L. 

Moraes), o tempo desde a última conexão dos atores que 

estão offline (20m, 11h, mais 1), o dispositivo usado na 

conexão (web ou celular), quem está fazendo aniversário 

naquele dia (ícone bolo visível ao lado do nome de A. 

Marujo). Na figura. 54, já no âmbito privado de uma 

conversa entre atores via messenger do Facebook, estão 

disponíveis informações sobre status do ator (online - 

luz verde), data e hora de envio de sua mensagem, 

dispositivo usado para envio da mesma (ícone dispositivo 

móvel). 

 

 

Figura 53 - exemplo de gestos involuntários na barra do messenger 

 
Fonte: captada do Facebook da autora (Out. 2015) 
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Figura 54 - exemplo de gesto involuntário  
em janela privada do messenger 

 

 
Fonte: captada do messenger da autora (Out. 2015) 

 

 

  Os gestos involuntários observados até aqui 

dizem respeito a pistas agregadas pelo Facebook às 

performances dos atores. Em seguida, trataremos de como o 

Facebook reporta as ações e interações dos atores na 

plataforma, transformando-as em enunciações 

complementares em seus nomes, e contribuindo para tanto 

com a noção de éthos involuntário que propomos. 

 

7.2 METAPERFORMANCE: A PERFORMANCE DA PERFORMANCE NO 
FACEBOOK 

 

 Toda ação de um ator é acrescida de um comentário 

do Facebook, motivo pelo qual este desempenha um papel 

central nas performances individuais, em suas interações 

com o outro e nas conexões e redes emergentes que ali se 

formam (BOYD, 2011). Como vimos, quando um ator 

compartilha algo, por exemplo, o Facebook cria uma 

enunciação em seu nome: "ator X compartilhou o conteúdo Y 
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da fonte Z". Com isto, gera um éthos compartilhado do 

ator X, do conteúdo Y e da fonte Z e o faz de forma 

involuntária, em um mecanismo automático que explicita as 

conexões por trás de cada ação. 

 Além disso, para fomentar as interações, o Facebook 

transforma as performances em posts sobre os atores, 

publicando-os nos Feeds de Notícias de seus amigos e 

amigos de amigos, transformando-os igualmente em gestos 

involuntários. Porque, nestas situações, uma ação é 

recontextualizada com um objetivo e para um cenário 

diferentes do de sua produção. Neste sentido, o ator que 

pretendia ter um movimento oculto de sua rede social, 

pode vê-lo revelado pelo dispositivo, que o faz com 

intuito de rentabilizar mais interações em torno deste 

conteúdo mobilizado por ele.  

 É possível, propomos, relacionar essa dinâmica com 

o "consumo secreto" observado por Goffman ao tratar do 

consumo de bebidas alcóolicas por hindus (GOFFMAN, 2001, 

p. 46). Segundo este autor, quando uma prática não é bem-

vista pela sociedade, ela pode ser levada para fora da 

zona de fachada, de maneira a proteger o ator de uma 

perda de caráter decorrente dela. Quando, entretanto, um 

ator vincula-se a um objeto cujo éthos é divergente do 

éthos que ele constrói para si no Facebook, o dispositivo 

reporta a ação, inviabilizando o consumo secreto e 

transformando-o em um gesto involuntário. Elencaremos a 

seguir três exemplos de como isso acontece. 

 

7.2.1 Quando se começa uma amizade 

 

 O Facebook produz o enunciado "ator X começou uma 

amizade com ator Y". Essa ação pontual entre dois pode 

gerar um ganho de capital se o éthos prévio de Y for 
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visto positivamente pela rede social de X. Mas pode gerar 

embaraços se Y for mal visto por algum amigo de X. Nesta 

visada, em estudo conduzido pelo Pew Research Center 

(2014), 12% dos entrevistados declararam que já passaram 

pela situação em que um amigo solicita que a amizade com 

outro seja desfeita73. Não estamos dizendo que a 

informação sobre as amizades estabelecidas nesta 

plataforma seja sigilosa. Já vimos no capítulo 4, "Éthos 

prévio e o credenciamento dos atores",  que os amigos de 

um ator ficam expostos em sua Página de Perfil (Página 

Sobre e Página Linha do Tempo). Queremos salientar, 

entretanto, que o Facebook dá visibilidade a esta 

conexão, publicando o seu reporte automaticamente.  

 

 

Figura 55 - exemplo de gesto involuntário  
derivado de início de amizade 

 
Fonte: captada da Linha do Tempo de amigo da autora (Dez. 2015) 

 

 

7.2.2 Quando emprega a amizade de um para sugerir a 

amizade com outro 

 

 O Facebook transforma interações de amigos com 

posts para sugerir novas amizades. Se o ator X curtiu uma 

publicação do ator Y, essa ação deveria ficar registrada 

na página do ator Y. Entretanto, há casos em que o 

dispositivo publica essa interação no Feed de Notícias do 

ator Z, amigo de X, empregando o éthos prévio de X para 

sugerir uma amizade entre Y e Z, viabilizada em um click 

                                                
73PEW RESEARCH CENTER.6 news facts about Facebook. Disponível em: 
<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/03/6-new-facts-about-
facebook/>. Acesso em: 16 out. 2015. 
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pelo botão social "Adicionar aos amigos". Trata-se da 

mesma mecânica usada para sugerir novas páginas (ou novos 

eventos) para um ator. O Facebook reporta, assim, a 

curtida de um amigo, tornando-a visível na página de 

outro. Da mesma forma, o éthos prévio de um amigo é usado 

na recomendação de um conteúdo a outro. Validando esta 

proposição, relembramos que cerca de 20% dos usuários do 

Facebook declaram curtir uma página porque viram que seus 

amigos já a curtiram74. E, com efeito contrário, 31% 

declaram deixar de curtir uma página justamente porque 

não querem invadir a página de amigos com essa 

informação75. 

 Na figura 56, observamos que J. Salles curtiu o 

compartilhamento de C. Schoeny. Essa ação foi reportada 

no Feed de Notícias da pesquisadora, amiga de J. Salles, 

empregando a reputação dela para sugerir, uma nova 

amizade entre a pesquisadora e C. Schoeny, que pode ser 

concretizada com apenas um click a partir do botão social 

"Adicionar aos amigos".  

 

  

                                                
74SYNCAPSE. Why consumers become brand fans. Disponível em: 
<http://www.syncapse.com/why-consumers-become-brand-
fans/#.ViFIshCrSrO>. Acesso em: 16 out. 2015. 
75BUFFER. The secret psychology of Facebook: why we like, share, 
comment and keep coming back. Disponível em: 
<https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook>. Acesso em: 16 
out. 2015. 
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Figura 56 - exemplo de gesto involuntário  
derivado de curtidas em posts de amigos de amigos 

 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

  

 Já nas figuras 57 e 58 (abaixo), observam-se 

exemplos de gesto involuntário derivado de curtidas em 

páginas e em páginas de eventos. O Facebook dá 

visibilidade a este consumo e emprega o éthos prévio dos 

atores-consumidores para sugerir nova adesão ao objeto, 

através dos botões "Curtir Página" e "+ Participar". No 

post da esquerda (figura 59), trata-se ainda de uma 

página de um evento pago. Neste caso, entretanto, o botão 

"Comprar agora" é configurado pelo próprio proprietário 

da página. 
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Figuras 57 e 58 - exemplos de gesto involuntário derivado  
de curtidas em páginas e em páginas de eventos  

 

    
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

  Além desses casos, o Facebook também torna 

visíveis conversas entre os amigos, sejam elas 

publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 59), 

seja pinçando e publicando um comentário entre eles. 

Nesta prática, expõe a interação entre amigos em comum e 

também entre amigos e amigos e amigos (éthos conectado), 

cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o 

dispositivo elenca e transforma as mensagens de parabéns 

publicadas na Linha do Tempo de um ator aniversariante em 

um post com objetivo de fomentar novas manifestações 

entre os amigos (figura 60).  

 

 

 

 

 

 



 

 196 

 

 

 
Figura 59 - exemplo de gesto involuntário derivado  

de mensagens publicadas na Linha do Tempo de amigos de  
amigos da autora (Apenas L. Carneiro é amigo da autora)  

 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

 

Figura 60 - exemplo de gesto involuntário derivado de mensagens 
publicadas na Linha do Tempo de amigo aniversariante 

 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 
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 Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o 

primeiro plano ações que poderiam ter passadas 

desapercebidas porque situadas em níveis mais profundos e 

específicos de interação, como o comentário entre amigos 

ou entre amigos e amigos de amigos (figura 61).  

 

 
Figura 61 - exemplo de gesto involuntário derivado  

de comentário entre amigo e amigo de amigo  
(apenas E. França é amigo da pesquisadora) 

 

 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

 Neste sentido, como ilustramos nos três exemplos 

acima, o dispositivo traz para o Feed de Notícias dos 

atores equipes performativas das quais não participam 

diretamente, conduzindo-os involuntariamente à zona de 

fachada de seus amigos, mas também dos amigos de seus 

amigos. 

 

7.2.3 Quando confere visibilidade a conexões 

 

 O Facebook dissemina a ação de um ator na rede 

social de toda a equipe performativa por meio da ação 

"marcar amigos", nomeada anteriormente por nós como 

"taguear". Já abordamos essa questão no Capítulo 3, 
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"Tecendo a cena enunciativa", mas o faremos novamente 

para identificar onde está o éthos involuntário neste 

processo. O ator X tagueia amigos em um conteúdo seu, 

convocando-os como equipe performativa. E o dispositivo 

republica esse conteúdo nas redes sociais de todos os co-

atores identificados por ele. Esse é um caso clássico de 

gesto involuntário, uma vez que uma informação decorrente 

de uma performance é desdobrada em outras, disseminando-

se entre outras plateias. Neste sentido, o conteúdo 

automaticamente replicado pode ser inadequado quando 

acrescido desta visibilidade e quando contextualizado em 

redes sociais que extrapolam o círculo social a que se 

refere diretamente, gerando um éthos involuntário para 

algum membro da equipe. Isso pode ser evitado pelo autor 

configurando sua privacidade para que marcações de seu 

nome em conteúdos de terceiros sejam pré-aprovadas76. É 

importante apontar, porém, que o éthos involuntário não é 

necessariamente prejudicial. Por conta disto, a 

visibilidade conferida a uma conexão pode ser benéfica 

para um ator tagueado se o éthos prévio (reputação) da 

equipe ou o éthos do contexto colaboram para a imagem que 

ele projeta de si. Por conseguinte, os amigos tagueados 

em um conteúdo são também consumidos entre eles como 

"marcadores" (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004) e exibidos como 

tais para toda sua rede social.  

 No exemplo abaixo (figura 62), observamos que o S. 

Melo tagueou dois amigos em sua publicação: R. Melo e 

ator anônimo. Com isso, esse post-representação foi 

reportado também nas redes sociais deles, como se vê na 

configuração de privacidade concedida ao conteúdo e 

visível na figura 63. 

                                                
76FACEBOOK. Configurações da linha do tempo e marcações. Disponível 
em: <https://www.facebook.com/settings?tab=timeline>. Acesso em: 16  
out. 2015. 
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Figuras 62 e 63 - exemplos de gesto involuntário  
a partir de marcação de amigos (tag) 

 

  
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora (Out. 2015) 

 

 

7.3 REPRESENTAÇÃO INVOLUNTÁRIA: BRECHAS E OPORTUNIDADES 

 

 Goffman (2001) observa que há um pré-disposição da 

plateia para relevar os gestos involuntários durante uma 

performance, desde que eles não sejam radicalmente 

contraditórios ao papel assumido pelo ator. Isso não 

significa que a plateia esteja desatenta. Ao contrário, 

este autor aponta que a plateia não deixa de perceber 

esses sinais. Neste sentido, ciente disto, o ator pode 

ele mesmo manipular e plantar gestos involuntários para 

deixar que o éthos pretendido por ele seja flagrado 

indiretamente por ela, por meio de seu éthos 

involuntário. 

 

Se esta tendência do público em aceitar sinais 
coloca o ator numa posição de ser mal interpretado 
e torna necessário que ele tenha um cuidado 
significativo com tudo o que faz diante da 
plateia, da mesma forma também esta tendência 
coloca o público na posição de ser enganado e mal 
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orientado, pois poucos são os sinais que não podem 
ser usados para confirmar a presença de algo que 
não está realmente ali. (GOFFMAN, 2001, p. 60). 

  

 No Facebook, essa manobra é possível principalmente 

prevendo que o dispositivo reportará suas ações 

automaticamente. E, nesta perspectiva, o ator pode 

executar uma ação justamente para colher os frutos do 

éthos involuntário decorrente dela. Através do recurso de 

check-in, por exemplo, o ator pode valer-se da publicação 

que sabe que o Facebook vai gerar para dizer que estava 

em um lugar onde não esteve, como no estudo77 que revelou 

as 20 mentiras mais frequentes no Facebook, no qual 

"marcar você mesmo ou fazer check-in em um lugar em que 

você não esteve" ocupa a 15ª posição. Neste sentido, o 

ator pode decidir por uma ação justamente por contar que 

ela será comunicada pelo Facebook à sua rede social. É 

por exemplo a possibilidade de ganho positivo de caráter 

decorrente de curtidas de páginas, em que o ator sabe que 

não haverá "consumo secreto" (GOFFMAN, 2001, p. 60) e que 

a posse desse marcador (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004), ao 

contrário, será reportada. 

 O problema, entretanto, é quando os gestos 

involuntários geram um ruído tamanho na performance do 

ator que passam a ser vistos como um "flagrante delito" 

que lhe coloca em descrédito. Essa "informação 

destrutiva" pode ser mobilizada por um membro da plateia 

com este fim, quando ele acusará que a falha é 

intolerável e assumirá o "papel de delator" apontando 

para os demais, com base em informações adicionais que 

possui, que trate-se de uma "representação falsa" 

                                                
77UPDATEORDIE. As 20 mentiras mais frequentes que a gente conta no 
Facebook. Disponível em: <http://www.updateordie.com/2012/07/09/as-
20-mentiras-mais-frequentes-que-a-gente-conta-no-facebook/>. Acesso 
em: jan. 2016. 
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(GOFFMAN, 2001). Essa informação que coloca o ator em 

xeque pode ser inscrita em sua própria performance ou 

pode surgir dos bastidores aos quais o delator tem 

acesso. No Facebook, esses bastidores são acessados 

através da Página Sobre e Linha do tempo de onde é 

possível extrair os registros constituintes do éthos 

prévio. E, se considerarmos o colapso de contextos (BOYD, 

2011), podem emergir inclusive de zonas fora da 

plataforma, incluindo aqui as informações advindas de 

performances offline. 

 Cabe ao ator, por isso, considerar o éthos 

involuntário agregado à sua performance no Facebook para 

que ele não forneça a um membro da plateia a oportunidade 

de transformar um lapso seu em um duelo, uma disputa 

pública entre dois pela honra e pelo caráter posto em 

jogo (GOFFMAN, 2001; 2012).  

 
Porque "durante os conflitos mundanos, 
principalmente os de alto nível, cada protagonista 
terá de observar cuidadosamente a própria conduta, 
para não oferecer ao oponente um ponto vulnerável 
ao qual dirija sua crítica" (GOFFMAN, 2001, p. 
57).  
 

 Até aqui, analisamos como o Facebook impregna a 

performance dos atores com gestos involuntários e como 

gera performances a partir de suas performances 

(metaperfomance). No capitulo seguinte, abordaremos como 

o Facebook desloca as performances dos atores para um 

outro público, com o intuito mapear seus perfis para 

produção de publicidade dirigida, gerando um éthos 

antiético a partir dessas informações. 

 

7.4 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES DESTE CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, analisamos como o Facebook interfere na 

performance dos atores e no incentivo de novas interações 

em torno delas. Nesse sentido, insere pistas e reporta 
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ações sem consentimento deles, gerando informações das 

quais é despreendido um éthos involuntário. A partir 

dessa premissa, propomos que: a) as informações de data, 

local, dispositivo usado na publicação e fonte podem 

assumir a função de "marcadores" (DOUGLAS & ISHERWOOD, 

2004), acrescendo valor à performance original; b) o 

Facebook transforma as performances dos atores, 

empregando o éthos conectado da equipe performativa em 

uma performance discursiva indireta para fomentar novas 

conexões e; c) cientes disto, os atores podem mobilizar 

esse modus operandi justamente para se deixarem flagrar, 

plantando informações que contribuam para suas 

performances identitárias.  
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8 ÉTHOS ANTIÉTICO: PRIVACIDADE E VIGILÂNCIA 

 

 Analisamos até aqui o éthos trazido pelos atores de 

performances exteriores ao Facebook, o éthos fruto do 

registro de suas ações nesta plataforma, o éthos 

depreendido de suas enunciações, o éthos compartilhado 

pelas equipes performativas conectadas por um contéudo ou 

interação e o éthos gerado automaticamente pelo 

dispositivo, o qual confere pistas adicionadas às suas 

atuações. Esses componentes deste éthos conectado, objeto 

desta dissertação, têm em comum a característica de se 

dirigirem às redes sociais dos próprios atores, mesmo 

considerando que não para sua totalidade, devido a 

filtros de privacidade e às variáveis aplicadas pelo 

algoritmo do Facebook, ambos determinantes de sua 

visibilidade e circulação.  

  Neste capítulo, abordaremos um éthos somatório de 

todos os anteriores, o qual não é, entretanto, 

compartilhado diretamente com a rede social dos atores. 

Ao contrário, é deslocado com fins econômicos para 

abastecer anunciantes com os dados necessários para a 

adequação e veiculação de publicidade dirigida (target 

personalized advertising). Como aponta Fuchs (2011), este 

tipo de publicidade é a principal forma de receita e a 

base do modelo de negócios de Sites de Redes Sociais 

(SRS), como o Facebook. Porque as relações e interações 

que estruturam e fomentam são exatamente a fonte das 

informações pessoais e comportamentais que observam, 

captam, armazenam, analisam e vendem. Através delas, a 

tecnologia assume papel discriminatório, configurando-se 

como um panótico empregado para vigilância ao mesmo tempo 

massiva e personalizada. 
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Mas essa vigilância massiva é ao mesmo tempo 
personalizada e individualizada porque a análise 
detalhada dos interesses e comportamentos de cada 
usuário em comparação com os interesses e 
comportamentos online de outros usuários permite 
que eles sejam segmentados em grupos de 
consumidores por interesse e que a cada um desses 
consumidores seja apresentada uma publicidade 
dirigida78. (FUCHS, 2011, p. 138, tradução nossa)  

 

 É neste sentido, porque às performances do ator 

conectado no Facebook é atribuída uma imagem capaz de 

identificá-lo como consumidor, que propomos tratar esse 

perfil algorítmico como um éthos. Nós o chamaremos de 

éthos antiético. E o faremos com três justificativas. 

Primeiro porque o modo como o Facebook acessa as 

informações pessoais de seus usuários exclui deles o 

exercício decisório sobre suas intimidades, sobre o que 

cruzará a fronteira entre o público e privado e sobre 

quem limitará a porosidade e extensão dessas bordas 

(PERES-NETO, 2014). Segundo, porque a coleta dessas 

informações para um uso diferente do percebido pelos 

usuários deveria implicar uma negociação contextualizada 

(NISSENBAUM, 2011) e pontual prevista por protocolos 

éticos da etnografia digital (ESTAELLA & ADERVOL, 2007). 

E terceiro, porque, ao contabilizar nos perfis 

informações comportamentais que os atores não 

necessariamente decidiram externar como uma representação 

de si neste ambiente de comunicação mediada79, o Facebook 

exclui de seus usuários o que eles têm de mais humano: a 

                                                
78But this mass surveillance is personalized and individualized at 
the same time because the detailed analysis of the interests and 
browsing behaviour of each user and the comparison to the online 
behaviour and interests of other users allows to sort the users into 
consumer interest groups and to provide each individual user with 
targeted advertisements. (FUCHS, 2011, p. 138) 
79As condições desse monitoramento estão na Política de Cookies do 
Facebook. FACEBOOK. Cookies, pixels e tecnologias semelhantes.  
Disponível em: <https://www.facebook.com/help/cookies/update>. Acesso 
em: 21 out. 2015. 
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escolha entre virtude e vício na conduta que transformam 

efetivamente em práticas sociais (ARISTÓTELES, 2004), na 

qual reside o exercício individual da ética. 

 

8.1 A PRIVACIDADE COMO MOEDA DE TROCA 

 

 Segundo aponta Peres-Neto (2014), a sociedade de 

consumo corrompeu a noção de privacidade moldada na 

modernidade, transformando-a de direito em mercadoria. 

Neste processo, a vigilância deixou de ser um aparato do 

Estado. E a privacidade afastou-se cada vez mais do 

exercício do controle e da liberdade sobre as informações 

pessoais que podem ser reveladas, acessadas ou empregadas 

na esfera pública. Em sentido contrário, insere-se, no 

caso do Facebook, em um sistema comunicacional privado, 

mas não menos coersitivo, porque determinante de condutas 

e de práticas de consumo restritivas e moldadas 

justamente por esses dados devassados e mapeados (FUCHS, 

2011). 

 Principalmente com o desenvolvimento da Web 2.0, 

que incentiva e gratifica o compartilhamento de 

informações pessoais na rede, o gerenciamento da 

privacidade individual passa para as mãos de empresas 

privadas, cujos serviços se sustentam na exploração 

comercial das relações de troca entre informações 

pessoais versus acesso e entre perfis de consumidores 

versus publicidade dirigida (FUCHS, 2011). Grosso modo, a 

normatização dessa mediação entre usuários e anunciantes 

é desenhada à luz dos próprios interesses da corporação 

em uma auto-regulamentação excludente de qualquer 

possibilidade de autogestão ou negociação por parte 

desses consumidores-usuários. 

 Isto porque, como bem diferencia Carpentier (2011), 

acesso e interação não significam participação. Ou seja, 
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os termos para adesão a um site de rede social, como o 

Facebook, não são discutidos ou construídos considerando 

a perspectiva e expectativas do usuário. Silenciado, ao 

contrário, esse contrato é imposto a ele. E o acesso à 

sua privacidade fica atrelado e implícito a este aceite 

como uma cláusula non starter, na política definida por 

Nissenbaum (2011) como "pegar ou largar".  

O mercado assume que o usuário-consumidor, ao ler 
os termos de privacidade e "estar de acordo", 
exerceu seu direito e teve eticamente a sua 
intimidade respeitada. Contudo, tais propostas de 
política de privacidade "por consentimento" 
inviabilizam os conflitos e as contradições morais 
uma vez que não oferecem ao sujeito margem para 
negociar, arbitrar. (PERES-NETO, 2014, p. 12) 

 

 Essa visada encontra respaldo no documento Termos 

de Uso80 divulgado pelo Facebook, no qual lê-se: a) na 

Introdução: "ao usar ou acessar os Serviços do Facebook, 

você concorda com esta Declaração, conforme atualizada 

periodicamente de acordo com a seção 13 abaixo"; b) no 

item Alterações: "se você continuar a usar os Serviços do 

Facebook depois do aviso de alterações em nossos termos, 

políticas ou diretrizes, isso constituirá sua aceitação 

dos termos, políticas ou diretrizes alterados"; c) no 

item Registro e Segurança de Conta: "se desativarmos sua 

conta, você não deverá criar outra sem nossa permissão". 

 Diversos autores criticam o modo como esses termos 

são apresentados, indicando inclusive que, por conta do 

seu formato, os usuários não têm total conhecimento de 

seu conteúdo no ato do aceite (PERES-NETO, 2014; FUCHS, 

2011; NISSENBAUM, 2011). Fuchs (2011), com base na versão 

de 2010 da Política de Privacidade do Facebook, 

relativiza ainda se e em que medida seria viável a 

                                                
80FACEBOOK. Termos de uso: declaração de direitos e 
responsabilidades. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/legal/terms>. Acesso em: 16 set. 2015. 
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análise dos 35.553 caracteres do documento, o equivalente 

a 11 páginas de texto corrido com espaçamento simples. 

Entretanto, ao anunciar em 2014 atualizações81 em suas 

políticas de privacidade e dados derivadas de sua nova 

Política de Cookies82, através da qual passa a monitorar 

os comportamentos online para obtenção de dados para 

publicidade dirigida, o Facebook fez um grande movimento 

no sentido de tornar a leitura dessas informações mais 

amigável. Criou duas páginas ilustradas com interface de 

tutorial: Noções Básicas de Privacidade do Facebook83 e 

Política de Dados84.  A primeira possui um link em 

destaque para a segunda. E a segunda possui dois links 

direcionados a duas novas páginas: Política de Cookies85 e 

Termos86. Estas últimas, porém, extensas e com texto 

corrido em tom contratual.  

 Analisando os quatro documentos, verificamos que o 

Facebook desenvolve na página Noções Básicas de 

Privacidade87 um discurso de empoderamento do usuário no 

que diz respeito ao gerenciamento de sua privacidade, com 

a bandeira "Você está no Comando", seguida da 

justificativa "Estamos aqui para ajudar você a ter a 

experiência que deseja. Conheça as formas de proteger sua 

privacidade no Facebook". Neste sentido, o Facebook 

                                                
81G1. Facebook muda política de privacidade e inclui novos serviços.  
Disponível em: 
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/11/facebook-muda-
politica-de-privacidade-e-inclui-novos-servicos.html>. Acesso em: 22 
out. 2015. 
82FACEBOOK. Cookies, pixels e tecnologias semelhantes.  Disponível 
em: <https://www.facebook.com/help/cookies/update>. Acesso em: 21 
out. 2015. 
83FACEBOOK. Privacy basics. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/basics>. Acesso em 21 out. 2015. 
84Política de Dados do Facebook (2015). Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/privacy/update>. Acesso em: 21 out. 
2015. 
85Idem 79 
86FACEBOOK. Termos de uso: declaração de direitos e 
responsabilidades. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/legal/terms>. Acesso em: 16 set. 2015. 
87Idem 80 
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disponibiliza três subtutoriais para ensinar o usuário a 

administrar: a) o que as pessoas veem sobre ele, com a 

promessa "Assuma o controle sobre quem vê o que você 

compartilha no Facebook"; b) como as outras pessoas 

interagem com ele, com a promessa "Gerencie a forma como 

as outras pessoas afetam você e o seu conteúdo" e; c) o 

que ele vê, com a promessa "Personalize o que você vê de 

amigos e anunciantes". 

 Toda a questão da utilização de dados pessoais para 

publicidade dirigida é ocultada dessa página. No item a) 

citado acima, por exemplo, não há qualquer menção de que, 

além de pessoas, empresas também têm acesso às 

informações que o usuário compartilha, a partir das quais 

seu éthos é traduzido em perfil de consumo. Apenas no 

item c) a questão dos anunciantes é abordada. Ainda 

assim, não é oferecida possibilidade de negociação, 

apenas de personalização dos anúncios que serão dirigidos 

ao usuário: "Para adicionar ou remover preferências que 

nos ajudem a decidir quais anúncios exibir para você, 

selecione Gerenciar suas preferências de anúncios". A 

sentença ressalta isso, quando a ação de "decidir" é 

atribuída ao Facebook. E a confirmação da proposta da 

falência da privacidade como possibilidade de administrar 

o que poderá ser revelado ao outro (PERES-NETO, 2014) é 

explicitada em "Isso não vai mudar a quantidade de 

anúncios que você vê, mas devido ao fato de sabermos mais 

sobre o que você gosta, eles deverão ser mais 

relevantes". Ou seja, não há alternativa quanto à prática 

da publicidade dirigida, o que significa, em última 

instância, que não há alternativa quanto ao não acesso 

das informações pessoais do usuário para este fim. 

 Nesta perspectiva, o discurso de empoderamento do 

usuário praticado pelo Facebook em suas Noções Básicas de 
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Privacidade88 dá importante ênfase a uma pequena parcela 

das informações sobre si que os atores podem gerenciar, 

personalizar ou proteger. Com isso, o Facebook ressalta o 

exercício da privacidade que concede para ocultar a 

decisão sobre o privado que aliena. Propomos chamar essa 

estratégia de "ponta do iceberg" justamente porque, 

analisando todos os documentos vinculados à adesão do 

serviço gratuito dessa rede social, observamos uma 

mudança de discurso, de formato e de visibilidade à 

medida em que as cláusulas sobre a privacidade vão sendo 

aprofundadas, bem longe da superfície iluminada. 

 

8.2 A OBTENÇÃO DE DADOS NO FACEBOOK NA PERSPECTIVA DA 
ETNOGRAFIA DIGITAL 
 

 Observamos até aqui como a prática do Facebook de 

vincular o acesso, armazenamento, processamento e venda 

de informações pessoais dos usuários ao uso da 

plataforma, excluindo o exercício do direito da decisão 

sobre a privacidade, oferece argumentos para classificá-

la como uma imposição antiética (PERES-NETO, 2014). 

Assumiremos entretanto que, por conta do modelo de 

negócios deste site de rede social, essa seja uma 

condição para a viabilidade da oferta gratuita dos seus 

serviços (FUCHS, 2011). Ainda assim, propomos, o modo 

como o Facebook acessa essas informações permite uma 

segunda crítica no que diz respeito à ética, se 

considerarmos os protocolos da etnografia digital, os 

quais preveem que todo consentimento relacionado com a 

obtenção de informações pessoais na internet deve ser 

limitado e negociado pontualmente com os atores 

observados (ESTAELLA E ADERVOL, 2007). 

                                                
88FACEBOOK. Privacy basics. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/basics>. Acesso em 21 out. 2015. 
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 Estaella e Adervol (2007) propõem uma postura ética 

específica por parte dos pesquisadores que estudam 

interações mediadas por computador. Porque argumentam 

que, apesar do objeto desses estudos não ser diretamente 

o sujeito, mas suas representações publicadas em rede, 

isso não abstém o observador de buscar seu consentimento. 

Pelo contrário, traz especificidades ainda maiores para 

esta negociação. Neste sentido, ressaltam que não cabe à 

tecnologia ou ao dispositivo delimitar as fronteiras 

entre público e privado. Esse tensionamento, segundo as 

autoras, deveria considerar a perspectiva dos atores 

sociais nas mobilizações e usos do ciberespaço. Recuero 

(2014) colabora para essa visada ao considerar que os 

espaços digitais são lugares de fala que podem ser 

apropriados e empregados pelo sujeito para performarem 

sua identidade digital e, por conseguinte, ressalta que 

essa presença se dá em um espaço híbrido, ao mesmo tempo 

público e privado. 

 Essa proposta abandona o entendimento de Walther 

(2002), que considera o conteúdo disponível na internet 

como arquivos públicos. Na interpretação deste autor, a 

observação dessas informações não toca os sujeitos, 

restringindo-se às suas representações, o que dispensaria 

a necessidade de qualquer tipo de consentimento por parte 

do pesquisador. Contrária a ele, King (1999) baseia-se em 

indícios empíricos para afirmar que os sujeitos que 

ingressam um grupo (ou uma rede social como o Facebook, 

propomos) experimentam um sentimento de privacidade, 

independentemente de suas interações entre si se manterem 

públicas. Para eles, a evolução de um laço associativo 

para um laço relacional (RECUERO, 2014), já sinalizaria a 

configuração de um espaço à parte, com normas e pactos 

que deveriam ser construídos por seus integrantes. 

 Alinhadas com King (1999), Estaella e Adervol 
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(2007) propõem que a obtenção de informação com um fim 

diferente do percebido pelos atores no uso que fazem da 

tecnologia abandone o consentimento informado e o 

consentimento implícito, assumindo um consentimento 

limitado como contrato entre observadores e sujeitos. 

Isso significa que mesmo que o sujeito consinta o estudo 

de suas representações para fins de pesquisa, esse 

consentimento não englobará todos os espaços, momentos e 

interações performadas por ele. Nissenbaum (2011) aplica 

essa discussão na análise das políticas de privacidade 

praticadas pelos grandes players do mercado (como o 

Facebook) e sugere, nesta mesma direção, que seja 

praticado um consentimento contextualizado, negociado 

pontualmente, levando-se em consideração as intenções e 

expectativas do usuário. Nessa dinâmica, o usuário seria 

informado sobre quais informações seriam coletadas e para 

que fim a cada uso feito da plataforma com a qual 

interage, devendo exercer organicamente o direito à ética 

sobre sua privacidade. 

 Se consideramos o Facebook como um etnógrafo 

digital, que observa as representações dos atores online 

com uma finalidade secundária à percebida por eles 

(empregando-as na confecção de perfis de consumidores 

para veiculação de publicidade dirigida), poderíamos 

concluir que esta rede social exerce o consentimento 

informado como discurso e o consentimento implícito como 

prática, desconsiderando a necessidade de um 

consentimento limitado e contextualizado. 

Exemplificaremos essa afirmação com textos originais 

retirados dos quatro documentos que citamos 

anteriormente. 

 O Facebook divulgou suas novas políticas de 

privacidade, dados, cookies e termos de uso e 

disponibilizou acesso a seus termos a todos seus 
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usuários89. Com isso, cumpriu a responsabilidade de 

informá-los sobre as novas condições atreladas à 

continuidade de uso de seus serviços. No comunicado 

original90, que antecedeu a data em que as mudanças 

efetivamente entraram em vigor, o compromisso com a 

transparência foi ressaltado (consentimento informado) e 

a permanência na rede social foi considerada como a 

aceitação integral do novo contrato (consentimento 

implícito), conforme vemos nos trechos a seguir:  

 
Nós esperamos que estas atualizações melhorem a 
sua experiência. Proteger as informações das 
pessoas e fornecer controles de privacidade 
significativos é a base de tudo o que fazemos. 
Acreditamos que esses anúncios são um importante 
passo nessa direção91. 
 
Ao usar nossos serviços a partir de 30 de janeiro 
de 2015, você concorda com os termos e políticas 
de dados e cookies atualizados, assim como com os 
novos anúncios aprimorados com base em aplicativos 
e sites que você usa. Saiba mais sobre essas 
atualizações e sobre como controlar que anúncios 
você vê92. 

 

 Este documento original não está mais disponível 

para acesso dos usuários via plataforma. Sua versão 

atualizada agora pode ser acessada através do link 

acionado pelo ícone "cadeado" no topo de todas as páginas 

do site. Como discutimos anteriormente, a entrada se dá 

pela página Noções Básicas de Privacidade, que promove o 

discurso de empoderamento dos usuários.  

 

                                                
89R7. Facebook tenta simplificar sua política de privacidade. 
Disponível em: <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/facebook-
tenta-simplificar-sua-politica-de-privacidade-13112014>. Acesso em: 
23 out. 2015. 
90O link para acesso ao documento original que comunicou as mudanças 
nas políticas de privacidade, dados, cookies e termos de uso não está 
mais disponível para usuários a partir da plataforma. Seu conteúdo 
pode ser acessado através do link: 
<https://www.facebook.com/about/terms-
updates/?notif_t=data_policy_notice>. Acesso em: 22 out. 2015. 
91Idem 87. 
92Idem 87. 
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Figura 64 - acesso às Preferências de Privacidade e  
às Noções Básicas de Privacidade 

 

 
 

Fonte: capturada do Facebook da autora (Out. 2015) 

 

 

 Nossa crítica maior no que toca à ética da 

etnografia digital é que o consentimento implícito 

praticado pelo Facebook não se restringe à igualar 

continuidade de uso e aceite de condições. Mais que isso, 

usando a estratégia da "ponta do iceberg", o Facebook 

distribui as cláusulas de seu contrato de serviço em 

camadas cada vez mais profundas e complexas, segmentando 

nos documentos Política de Dados93 e Política de Cookies94 

a informação de que expandirá esse consentimento para 

outras plataformas e para as situações em que o usuário 

não esteja interagindo diretamente com o dispositivo, 

como veremos a seguir. 

                                                
93FACEBOOK. Política de Dados. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/privacy/update>. Acesso em: 22 out. 
2015. 
94 FACEBOOK. Cookies, pixels e tecnologias semelhantes.  Disponível 
em: <https://www.facebook.com/help/cookies/update>. Acesso em: 21 
out. 2015. 
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 No documento Política de Dados95, estruturado ainda 

em linguagem tutorial, o Facebook lista as informações 

que coleta de seus usuários. Nos itens "O que você faz e 

as informações que fornece", "O que os outros fazem e as 

informações que fornecem" e "Suas redes e conexões", 

considera informações sobre os conteúdos produzidos e 

compartilhados e as pessoas e marcas com as quais o 

usuário interage, incluindo a frequência e duração das 

atividades. Entretanto, já no item "Suas redes e 

conexões", informa coletar informações oriundas do 

dispositivo usado no acesso ao serviço, incluindo agenda 

de contatos do celular, por exemplo. No item "Informações 

sobre pagamento", coleta informações sobre compras e 

transações feitas através de seus serviços, incluindo 

"número do seu cartão de crédito ou débito e outras 

informações do cartão, informações de conta e 

autenticação, além dos dados de faturamento, envio e 

contato". No item "Informações do dispositivo" revela 

contabilizar dados sobre os dispositivos usados para 

instalação e acesso de seus serviços, incluindo 

informações como: sistema operacional, localização 

(através de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi), operadora de 

celular ou ISP (Internet Service Provider), tipo de 

navegador, idioma, fuso horário, número de celular e 

endereço IP, entre outros. No item "Informações de sites 

e aplicativos que usam nossos Serviços", declara coletar 

informações quando o usuário está em ambiente conectado 

ao Facebook (como sites e aplicativos de terceiros), o 

que inclui dizer o que ele acessa e como. No item 

"Informações de parceiros externos", explicita, pela 

primeira vez, que contabiliza dados fornecidos por 

                                                
95FACEBOOK. Política de Dados. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/privacy/update>. Acesso em: 22 out. 
2015. 
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parceiros sobre o usuário quando ele está dentro e fora 

do Facebook. E no item "Empresas do Facebook", informa 

que empresas pertencentes ou operadas pelo Facebook 

também coletam e fornecem dados sobre o usuário. 

 Nossa leitura é que o Facebook não considera apenas 

as interações de seus usuários com conteúdos e pessoas no 

uso desta rede social, mas que mensura também seu 

comportamento online, dentro e também fora do Facebook, 

considerando variáveis derivadas da sua navegação, 

tráfego, tempo, origem do acesso e informações geradas 

por todas as suas ações, mesmo aquelas que os atores não 

decidiram concretizar como representações de si nesse 

ambiente mediado. Consequência disto, se o documento 

Política de Dados96 se detém principalmente na 

pormenorização das informações coletadas pelo Facebook, o 

documento Política de Cookies97 tratará de formalizar os 

espaços onde essas informações são coletadas e para quem 

elas serão acessíveis. Não por acaso, acreditamos, o 

formato de tutorial é abandonado dando lugar a um texto 

corrido, sem ilustrações, com cerca de 2854 palavras 

dispostas em uma média de 7 páginas.  

 Nessa passagem, observamos que o Facebook 

ultrapassa definitivamente os limites da plataforma já 

apontados acima como:"sites e aplicativos que usam nossos 

Serviços", "parceiros externos" e "empresas do Facebook". 

Porque, ao mapear os ambientes nos quais o usuário é 

observado, soma a estes: sites e aplicativos móveis fora 

dos Serviços do Facebook, todo ecossistema móvel e toda a 

internet. E é nestas transações que credencia também para 

                                                
96FACEBOOK. Política de Dados. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/privacy/update>. Acesso em: 22 out. 
2015. 
97FACEBOOK. Cookies, pixels e tecnologias semelhantes.  Disponível 
em: <https://www.facebook.com/help/cookies/update>. Acesso em: 21 
out. 2015. 
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coleta e uso dos dados de usuários: afiliados e 

parceiros, anunciantes e seus parceiros, sites, 

aplicativos e seus parceiros, provedores de serviços, 

parceiros de plataforma, integradores, empresas de 

anúncios, agências de publicidade, "determinadas empresas 

que prestam serviços aos anunciantes98". 

 Destacamos do texto original da Política de 

Cookies99 os trechos que ilustram essa expansão de espaços 

e inclusão de parceiros, reforçando essas informações com 

um grifo nosso: 

 

[...] Por exemplo, nós usamos cookies, por isso 
nós, os nossos afiliados e os nossos parceiros 
podemos veicular anúncios do seu interesse nos 
Serviços do Facebook ou em outros sites e 
aplicativos móveis. 

[...] Também podemos trabalhar com um anunciante 
ou com seus parceiros de marketing para exibir um 
anúncio dentro ou fora dos Serviços do Facebook, 
como após a sua visita ao aplicativo ou site do 
anunciante, ou mostrar um anúncio com base nos 
sites que você visita ou nos aplicativos que você 
usa - em todo o ecossistema móvel e da Internet.  

[...] Essas informações são usadas para entender, 
aprimorar e pesquisar produtos e serviços, 
incluindo quando você acessa o Facebook ou outros 
sites e aplicativos a partir do computador ou 
dispositivo móvel.  

[...] Podemos obter ou receber informações sobre o 
uso do seu dispositivo, de nossos aplicativos ou 
de outros aplicativos. Assim como na Web, nós 
podemos usar essas tecnologias para armazenar um 
identificador ou outras informações em seu 
dispositivo. 

[...] Podemos configurar ou usar essas tecnologias 
quando você interage com os nossos Serviços, 
nossas empresas relacionadas ou com um anunciante 
ou parceiro (quer você esteja ou não conectado no 
Serviço específico) usando um navegador ou 
dispositivo que permita o posicionamento ou uso da 
tecnologia relevante. 

                                                
98FACEBOOK. Cookies, pixels e tecnologias semelhantes.  Disponível 
em: <https://www.facebook.com/help/cookies/update>. Acesso em: 21 
out. 2015. 
99Idem 95. 
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[...] Algumas vezes, trabalhamos com sites, 
aplicativos e seus parceiros para podermos colocar 
ou ler cookies do Facebook em seus navegadores ou 
dispositivos quando você visita serviços de 
terceiros. Isso nos permitirá fazer coisas como 
ler e fazer referência a cookies de mais de um 
dispositivo ou navegador utilizado por você dentro 
e fora dos nossos Serviços, para podermos fornecer 
a você Serviços do Facebook em todos os seus 
dispositivos e aprimorar e entender os produtos, 
anúncios e serviços que oferecemos a você e outras 
pessoas em toda a Internet.  

[...] Ocasionalmente usamos provedores de serviços 
para nos ajudar a oferecer certos produtos e 
serviços. Por exemplo, usamos provedores de 
serviço para ajudar você a comprar através do 
Facebook para telefone celular. Como parte desses 
serviços, provedores podem usar um pixel para 
coletar informações sobre seu telefone celular 
para que você, se desejar, nos ajude a 
proporcionar conveniência debitando diretamente de 
sua conta de telefone usual. 

[...] Por exemplo, um parceiro de plataforma pode 
usar cookies, kits de desenvolvimento de software 
(SDKs) ou tecnologias semelhantes para 
personalizar sua experiência enquanto você está 
usando o aplicativo deles. Ou um parceiro de 
anúncios poderá usar um cookie para decidir se 
eles desejam que nós mostremos a você um de seus 
anúncios, ou para medir o desempenho dos anúncios 
que você vê. Nossos parceiros também podem usar 
essas tecnologias para ajudar a compartilhar 
informações com os nossos Serviços, como a maneira 
que você usa o site ou aplicativo". 

[...] Nós ou outros (como seus amigos nas 
publicações deles ou as Páginas ou aplicativos que 
você acessa ou usa) podemos integrar recursos de 
terceiros como mapas ou vídeos para fornecer a 
você serviços de maior qualidade. Os fornecedores 
dessas integrações podem coletar informações 
quando você visualizar ou usar essas integrações, 
incluindo informações sobre você e seu dispositivo 
ou navegador. 

[...] As empresas de anúncios com que nós 
trabalhamos geralmente usam cookies e tecnologias 
semelhantes como parte de seus serviços. Quando 
elas fazem isso, elas aderem frequentemente a 
controles padrão do setor que você pode usar, ou 
podem oferecer outras opções também. 

[...] Nós trabalhamos com as agências de 
publicidade para ajudar os anunciantes a mostrar 
anúncios às pessoas conforme os sites ou 
aplicativos que elas acessaram, entre outros 
fatores. Assim, podemos mostrar anúncios mais 
úteis e relevantes. 
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[...] Também autorizamos determinadas empresas que 
prestam serviços aos anunciantes a medir o impacto 
dos anúncios desses anunciantes nos Serviços do 
Facebook, caso eles concordem com as restrições ao 
modo como podem usar as informações que coletam.  

 

  Ainda na Política de Cookies100, o Facebook oferece 

como justificativa para o uso de cookies, pixels e 

tecnologias semelhantes o argumento central "usamos os 

recursos para lhe proporcionar a melhor experiência 

possível". Neste sentido, desenvolve em seu discurso os 

motivos que tornariam essa prática necessária e benéfica 

para o usuário: a)"permitir que mostremos conteúdos e 

anúncios mais relevantes para você"; b) indicar "se você 

está conectado, para que possamos lhe oferecer a 

experiência e os recursos apropriados"; c) "entender e 

veicular anúncios, torná-los mais relevantes para você e 

analisar produtos e serviços e o uso dos mesmos"; d) 

"fornecer experiências locais". Da perspectiva da 

plataforma, pondera: "são usadas para transmitir, 

proteger e entender produtos, serviços e anúncios, dentro 

e fora dos Serviços do Facebook".  

 Dentro e fora dos serviços do Facebook. Essa é a 

questão-chave encoberta pela estratégia da "ponta de 

iceberg". Isto porque, o Facebook condiciona o uso de 

seus serviços ao aceite de seus termos de uso. E destaca 

nesta manobra o empoderamento do usuário no gerenciamento 

de uma pequena parcela visível de sua privacidade. 

Entretanto, longe de seus olhos e à parte de seu 

exercício ético, expande esse consentimento para os 

espaços e momentos em que o usuário não está interagindo 

nesta rede social, incluindo aqueles em que ele está 

desconectado de sua conta. Isso implica a vigilância e 

monitoramento por parte do Facebook de um espaço privado 

                                                
100Idem 95. 
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não compartilhado com a plataforma e por isso livre de 

qualquer consentimento atrelado. Ainda nesta direção, 

transforma toda a discussão sobre respeito à privacidade 

e transparência na manipulação de dados em um discurso 

vazio, uma vez que informa, no próprio documento da 

Política de Cookies101 que instala essa tecnologia e 

monitora o sujeito mesmo que ele não tenha uma conta no 

Facebook: "nós continuamos a usar cookies se você não 

tiver uma conta ou tiver desconectado a sua conta".  

 Neste cenário, não estamos tratando somente de um 

consentimento descontextualizado porque não negociado a 

cada situação vivenciada pelo usuário dentro desta rede 

social (NISSENBAUM, 2011), mas de um consentimento 

recontextualizado e hiperdimensionado, que ignora o 

direito de ser deixado só ou o direito de decidir sobre 

quais informações pessoais migrarão da esfera privada 

para a pública, ambos situados no cerne da 

problematização da ética na privacidade (PERES-NETO, 

2014). 

 

8.3 NAS PROFUNDEZAS DO MAR SEM FIM 

 

 Tratamos até aqui de como o Facebook observa, 

coleta, armazena e vende informações pessoais sobre seus 

usuários. Neste sentido, propomos que o dispositivo gera 

um éthos antiético que é convertido em perfil de 

consumidor para prática da publicidade dirigida (FUCHS, 

2011). Neste processo, apontamos questões éticas 

derivadas da impossibilidade do exercício decisório sobre 

as informações de si que são acessadas pela plataforma 

(PERES-NETO, 2014); e consequentes do modo como e onde 

elas são apropriadas e para quem são dirigidas, em um 

                                                
101Idem 95. 
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modelo que ignora a perspectiva do usuário na negociação 

das permissões e privacidades atreladas ao serviço 

(ESTAELLA E ADERVOL, 2007; NISSENBAUM, 2011). 

 Ao nosso ver, há ainda uma última reflexão ética 

derivada desse modos operandi. Ela diz respeito à 

consideração de dados comportamentais102 do usuário na 

geração desse éthos antiético, incluindo: como ele navega 

pela internet, quais conteúdos acessa e quanto tempo 

permanece conectado a eles. Porque, quando, a partir de 

suas novas Política de Dados103 e Política de Cookies104, o 

Facebook declara considerar esses inputs na confecção dos 

perfis de consumidores, assume que esse julgamento levará 

em conta não apenas aquilo que o ator concretizou como 

uma representação de si neste contexto mediado (uma 

atualização de status, uma curtida, um compartilhamento, 

um comentário). Mais do que isto, contabilizará como 

parte integrante do éthos desse ator aqueles conteúdos 

que ele acessou dentro ou fora dos serviços do Facebook. 

 Vamos contextualizar as implicações desta prática 

na discussão sobre ética articulada por Aristóteles 

(2004). Segundo este autor, o caráter de um homem só pode 

ser julgado pelas suas ações. Estas são consequência de 

suas decisões, espaço onde ele também exercita seus 

próprios julgamentos e deliberações, ou seja, onde ele 

exerce sua ética. Neste sentido, propõe que toda ação 

comporta como finalidade o bem maior atingível por ela. 

                                                
102THE NEW YORK TIMES. What you didn't post, Facebook may still know. 
Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2013/03/26/technology/facebook-expands-
targeted-advertising-through-outside-data-
sources.html?ref=technology&_r=2&>. Acesso em: 3 nov. 2015. 
103FACEBOOK. Política de Dados. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/privacy/update>. Acesso em: 22 out. 
2015. 
104FACEBOOK. Cookies, pixels e tecnologias semelhantes.  Disponível 
em: <https://www.facebook.com/help/cookies/update>. Acesso em: 21 
out. 2015. 
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Com esta consciência, o homem deveria afastar-se o mais 

possível dos vícios e aproximar-se o mais possível das 

virtudes a fim de, visando este bem, alcançar o ideal da 

felicidade ou "a vida boa".   

 Segundo Aristóteles (2004), uma conduta virtuosa 

baseia-se em uma escolha virtuosa. E uma escolha virtuosa 

só se dá quando o homem age com conhecimento e 

discernimento, quando conhece as variáveis do problema e 

consegue avaliar os desdobramentos que sua posição pode 

implicar para si e para os outros. Porque "cada homem 

julga bem as coisas que conhece, e desses assuntos ele é 

bom juiz" (ARISTÓTELES, 2004, p. 19). A importância de 

agir livre de ignorância e de fundamentar a escolha na 

razão e no pensamento é basilar na avaliação da ação que 

se segue, no exercício da ética na perspectiva 

Aristotélica. Por isso, esse autor classifica como ações 

involuntárias aquelas tomadas sem o conhecimento "dos 

particulares, isto é, das circunstâncias da ação e dos 

objetos com que ele [o homem] se relaciona" (ARISTÓTELES, 

2004, p. 58).  Por conseguinte, afirma que o homem que 

ignora esses fatores age involuntariamente, produzindo 

para si sofrimento e arrependimento, tornando-se por 

conseguinte digno de perdão e compaixão. Nesta mesma 

visada, são conceituadas ainda as ações não-voluntárias, 

aquelas feitas na ignorância, mas que não geram 

sofrimento ou arrependimento ao agente, sendo estas ainda 

assim consideradas por este autor como irrelevantes para 

o julgamento de seu caráter. 

 Nossa crítica, dirigida ao éthos antiético 

atribuído pelo Facebook aos atores desta rede social, é 

que são contabilizados acessos dentro e fora do ambiente 

da plataforma e não apenas as interações efetivas dos 

usuários com ela. Isso significa identificar os atores 

com conteúdos e interesses antes que estes conheçam esses 
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objetos e decidam conectar-se a eles, concretizando uma 

escolha deliberada e consciente, configurando assim uma 

"ação voluntária" e formadora de suas disposições de 

caráter (ARISTÓTELES, 2004). Façamos um esforço para 

imaginar o seguinte cenário: em 60 segundos, a internet 

contabiliza 2,66 milhões de buscas no Google, 70 

registros de novos domínios e 571 novos websites105. Seja 

através de um mecanismo de busca ou pulando de um link 

para outro, navegamos por este universo em expansão de 

dados e acessamos conteúdos sobre os quais só é possível 

ter total conhecimento quando eles já estão carregados em 

nossas telas. Só então, como em uma encruzilhada moral, 

podemos avaliar as informações e então decidir se 

concretizaremos ou não uma ação, através de um interação. 

Dentro do ambiente do Facebook, isso significa curtir, 

compartilhar ou comentar um objeto. Fora da plataforma, a 

interação pode se concretizar de diferentes formas: dando 

continuidade à navegação a partir dessa página, acessando 

e aprofundando novos conteúdos; efetuando uma compra, 

compartilhando o conteúdo; ou mesmo curtindo, quando este 

conteúdo estiver atrelado a um botão social. 

 Neste contexto, propomos, a maior dificuldade é 

contemporizar se a ação de dar continuidade à 

navegabilidade dentro de um site deve ser interpretada 

como uma ação voluntária e denotativa de caráter para os 

atores (éthos). Ou, por outro lado, se o acesso a essas 

informações aprofundadas deve ser visto justamente como a 

busca de conhecimento para a deliberação ética sobre o 

valor deste conteúdo, tratando-se então de uma sequência 

de ações não-voluntárias apenas (ARISTÓTELES, 2004). 

                                                
105QMEE. Online in 60 seconds [infographic] - a year late. Disponível 
em: <http://blog.qmee.com/online-in-60-seconds-infographic-a-year-
later/>. Acesso em: 30 out. 2015. 
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 Fizemos uma breve observação para identificarmos se 

e em que medida o Facebook contabiliza o acesso sem 

interação e o acesso aprofundado (pelo menos um click) em 

sites fora da plataforma, interpretando-os como um 

interesse ou uma afinidade ou, em última instância, como 

um componente de caráter. Essa premissa nos permitiria 

afirmar que, com suas novas políticas, o Facebook exclui 

o exercício ético dos atores em rede ao desconsiderar seu 

direito ao conhecimento que antecede a decisão de 

interagir ou não com um conteúdo, o qual só pode ser 

atingido por um acesso, seja ele único ou composto de 

acessos derivados dentro do mesmo site.  

 Com esta questão, foram acessados três sites fora 

do ambiente do Facebook da autora. Em seguida, 

monitoramos a resposta do Facebook a estes acessos na 

própria plataforma, quando observamos se o conteúdo 

acessado foi interpretado como interesse, resultando em 

uma publicidade dirigida que fizesse menção direta ou 

indireta a ele. Apresentaremos os resultados a seguir. 

 

 

8.4 CASO SUBMARINO 

 

 A autora recebeu por email um emailmarketing do 

site Submarino.com.br. Abriu o email e clicou no link às 

13h22 do dia 02 de novembro de 2015. Às 13h23, acessou o 

site Submarino.com.br. Não interagiu com nenhum link do 

site. Voltou ao Facebook e às 13h29 observou a 

publicidade dirigida do site em seu Feed de Notícias. 
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Figura 65 - email recebido do site Submarino.com.br 
 

 
Fonte: captada do Gmail da autora (02 Nov. 2015) 

 

 

 

 

Figura 66 - email aberto do site Submarino.com.br 

 

 
Fonte: captada do Gmail da autora em (02 nov. 2015 às 13h22) 
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Figura 67 - printscreen do acesso ao site Submarino.com.br 
 

 
Fonte: captada do browser da autora (02 nov. 2015 às 13h23) 

 

 

 

Figura 68 - publicidade do site Submarino.com.br (post patrocinado) 
 

 
 

Fonte: captada do Feed de Notícias da autora no  
Facebook (02 nov. 2015 às 13h29) 
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8.5 CASO NETSHOES 

 

 A autora acessou o site Netshoes.com.br do dia 02 

de novembro de 2015, às 13h14. Não interagiu com nenhum 

link do site. Voltou ao Facebook e recebeu uma série de 

anúncios relacionados a calçados. O primeiro, inclusive, 

foi da Dafiti.com.br, o maior concorrente da Netshoes 

neste segmento106 (13h14). Em seguida, abaixo do anúncio 

da Dafiti foi acrescido anúncio do mesmo segmento, da 

marca Amaro (13h24). Ainda foi visualizado no feed de 

notícias da autora post patrocinado de uma quarta marca 

do mesmo segmento, a Ana Capri (13h44). 

 

 

Figura 69 - printscreen do acesso ao site Netshoes.com.br 
 

 
Fonte: captada do browser da autora (02 nov. 2015 às 13h14) 

  

                                                
106EXAME. Para Dafiti e Netshoes, a briga é de vida ou morte. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1092/noticias/para-dafiti-e-netshoes-a-briga-e-de-
vida-ou-morte.> Acesso em: 03 nov. 2015. 
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Figuras 70, 71 e 72 - publicidades do segmento de calçados e bolsas. 
Da esquerda para a direita: 1º anúncio Dafiti (13h14);  

2º anúncio Dafiti e Amaro (13h24);  
3º anúncio Ana Capri (post patrocinado - 13h44). 

 

 
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora (02 nov. 2015) 

 

 

 A partir destes exemplos, sugerimos que o Facebook 

contabiliza o primeiro acesso ou o acesso sem interação 

na elaboração de perfis para a publicidade dirigida. Se 

considerarmos que o acesso aos sites observados antecedeu 

o conhecimento e discernimento sobre seus conteúdos, isso 

configuraria apenas uma ação "não-voluntária" (ou 

involuntária, se implicasse arrependimento do ator), a 

partir da qual não é cabível atribuir julgamento ao ator 

(ARISTÓTELES, 2004). Além disso, ainda na perspectiva 

aristotélica, podemos analisar esse acesso a partir da 

diferenciação feita por este autor entre desejo e 

escolha, na qual esta está para os meios assim como 

aquele está para os fins. Aqui também Aristóteles (2004) 
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aponta que é sobre os meios que deliberamos, estando a 

prática virtuosa relacionada profundamente à decisão 

sobre eles. Neste exercício de caráter relacionado aos 

meios, propõe ainda que toda escolha seja um desejo 

deliberado: 

Desse modo, como o objeto de escolha é uma coisa 
que está ao nosso alcance e que desejamos após 
deliberação, a escolha é um desejo deliberado de 
coisas que estão ao nosso alcance, pois, após 
decidir em decorrência de uma deliberação, 
passamos a desejar de acordo com o que 
deliberamos. (ARISTÓTELES, 2004, p. 64). 

 

 Neste ajuizamento, ao nosso ver, um primeiro acesso 

a um conteúdo na internet seria compatível com um desejo. 

Entretanto, só se configuraria como objeto de escolha 

após a deliberação a partir da qual esse desejo tornar-

se-ia racional e todos os meios acionados para atingí-lo 

se relacionaríam, por conseguinte, com "ações 

voluntárias", aquelas pelas quais o caráter de um homem 

deve ser julgado. (ARISTÓTELES, 2004). Neste sentido, 

nossa proposta é que, em se tratando de um ambiente de 

comunicação mediada, apenas as representações 

concretizadas de si devam ser lidas e julgadas na 

atribuição de um éthos ao ator no Facebook. A isso 

equivale afirmar que desconsideramos o primeiro acesso a 

um conteúdo como prática de consumo empregada na 

construção identitária de um sujeito (CAMPBELL, 2006). 

Porque essa prática pressupõe a identificação do 

indivíduo com algo que este elege eticamente como capaz 

de representar seu modo de pensar e estar no mundo e isso 

não é possível sem o conhecimento prévio do objeto a ser 

apropriado. O contrário pode ser exemplificado com as 

interações intrínsecas ao uso do Facebook (atualização de 

status, curtidas, compartilhamentos, comentários), 

contextualizadas, nessa discussão, como ações 
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voluntárias, como os meios deliberados para a construção 

da imagem de si desejada para a interação com o outro. 

 Concluindo a terceira crítica proposta por este 

capítulo, o éthos gerado pela Política de Cookies107 e 

Política de Dados108 do Facebook é antiético porque, ao 

considerar informações comportamentais que não 

necessariamente baseiam-se em uma interação ou 

deliberação, equipara ações voluntárias e não-

voluntárias, desejos e escolha, meios e fins. Em um 

exercício poético, isso equivaleria a afirmar, grosso 

modo, que em um ambiente tecnológico contantemente 

monitorado (BRUNO, 2014), mesmo que Raskólnikov tivesse 

simplesmente abandonado o machado e desistido de 

surpreender Aliena Ivánovna com o ataque que a levaria à 

morte, ainda assim, a ele seria atribuído o éthos do 

criminoso perseguido no romance "Crime e Castigo" de 

Dostoiévski (2001). 

 Nossa proposta, no sentido oposto, identifica 

apenas nas interações, enquanto representações 

concretizadas em um ambiente mediado, o consumo ético 

estruturado a partir de associações simbólicas (CAMPBELL, 

2006), as quais podem ser vistas como identificações 

virtuosas ou viciosas, cujo somatório impregnará e 

fornecerá o éthos empregado por seus atores conectados em 

favor de suas identidades performadas em rede.  

  

                                                
107FACEBOOK. Cookies, pixels e tecnologias semelhantes.  Disponível 
em: <https://www.facebook.com/help/cookies/update>. Acesso em: 21 
out. 2015. 
108FACEBOOK. Política de Dados. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/about/privacy/update>. Acesso em: 22 out. 
2015. 
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8.6 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES DESTE CAPÍTULO 

 

 Neste capítulo, tratamos de como o Facebook reúne 

as informações derivadas das performances de seus 

usuários nesta rede social e também em outros espaços 

online. Com base nelas, concede aos atores um perfil para 

o qual apresenta publicidade dirigida. Relacionamos então 

a esta imagem um éthos, o qual classificamos de antiético 

a partir de três proposições: a) essa imagem ou reputação 

aliena os atores da decisão sobre o que de suas 

intimidades pode ser acessada pelo dispositivo; b) o modo 

como o Facebook colhe o consentimento para observação 

dessas informações extrapola as intâncias informadas no 

aceite de uso de seus serviços e mesmo as interfaces da 

plataforma, estendendo-se para todo o ambiente online e; 

c) esse perfil contabiliza informações comportamentais 

que antecedem a decisão sobre o que os atores escolhem 

concretizar como representações de si em um ambiente 

mediado, tendo seus caráteres impregnados por elas. 

  



 

 231 

 

CONCLUSÃO E APONTAMENTOS: O ÉTHOS CONECTADO NO FACEBOOK 

 

 

 Nesta dissertação, objetivamos investigar como o 

Facebook estrutura e interfere no éthos dos atores 

presentes nesta rede social. Para tanto, como 

consequência da análise de suas principais 

funcionalidades e modos operandi, construímos uma 

tipologia dos éthos ali circulantes. À transcrição da 

reputação e identidade dos sujeitos nas páginas Sobre e 

Linha do Tempo atribuímos a função de éthos prévio. Às 

suas visões de mundo inscritas no discurso e determinadas 

por ele relacionamos um éthos discursivo. Aos usos das 

curtidas, compartilhamentos e comentários concedemos o 

valor de um éthos compartilhado. E, por fim, com base nas 

interferências do dispositivo propusemos dois outros 

éthos: o éthos  involuntário, decorrente das pistas 

delatadas e ações reportadas por ele, as quais não só 

impregnam as performances dos atores, mas as transformam 

em novas performances à revelia de suas vontades e o 

éthos antiético, relacionado ao perfil de consumidor 

decorrente das performances dos atores dentro e fora da 

plataforma, mobilizado com potencial discriminatório para 

o fornecimento de publicidade dirigida, pilar para o 

modelo de negócios que prevê a troca da privacidade pelo 

uso gratuito desse serviço. 

 Nada seria mais equivocado, entretanto, do que o 

entendimento desses tipos de éthos em separado e de forma 

independente. Longe disso, é preciso atentar para a 

interdependência, co-existência e influência entre eles. 

Isso porque o éthos em rede no Facebook é per se um éthos 

conectado, fruto de todas as performances e apropriações 

dos atores, sejam elas passadas ou presentes. Observamos 
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isso no modo como o éthos prévio é constantemente 

atualizado pelas ações acumuladas nessa rede social, 

sendo ainda impregnado pelo próprio éthos advindo de fora 

dela. Desse somatório, chegamos à reputação de cada ator. 

Dela, extraímos seu éthos em rede e seu capital social, 

cuja natureza relacional nos conduz ao outro. É pois 

essencialmente na conexão com o outro tornada visível 

para tantos outros que a imagem de si se constrói. É para 

esta imagem que o éthos conectado busca adesão, formando 

a rede de associações e valores capaz de validá-la e 

retroalimentá-la. 

 Nesse ecossistema, concluímos que a performance 

identitária passa pelo consumo de enunciados, mas também 

de quem enuncia e daqueles que se conectaram a esta 

enunciação, seja através de curtidas, compartilhamentos 

ou comentários. Para esta análise, mobilizamos o sistema 

de informações previsto anteriormente por Douglas & 

Isherwood (2004). E verificamos que conteúdos, atores e 

equipes performativas assumem, também no Facebook, o 

papel de marcadores. Sua posse e circulação desenharão as 

redes emergentes (RECUERO, 2014) e a hierarquia de 

valores que distribuirá capital social relacional entre 

seus integrantes e possibilitará a expansão de capital 

associativo entre aqueles atores para quem esses 

marcadores se tornarem visíveis. Porque, nessa dinâmica 

de apropriações, o éthos dos atores se conectam, criam 

uma rede que confere um "ciclo social" às coisas 

(APPADURAI, 2010), transformando-as interação após 

interação.  

 Estas negociações dão contornos a um cenário único, 

competitivo, porque se a imagem de si no Facebook é 

construída e externada preponderantemente pelo consumo 

desses marcadores, ela própria terá de ser consumida pelo 

outro (como um novo marcador) para ser validada, ganhando 
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visibilidade mas também conferindo visibilidade ao éthos 

conectado capaz de expandir a reputação e capital social 

dos atores. Ao longo desta dissertação, fizemos algumas 

proposições nesse sentido, as quais nos levaram a 

problematizar sobre as especificidades da performance 

identitária construída para e nessa rede social. 

Revisaremos a seguir algumas dessas proposições a partir 

dos resultados observados nesta pesquisa. 

 

PRIMEIRA -  A INSCRIÇÃO DO SUJEITO NO FACEBOOK: 
CRIATIVIDADE, SOCIABILIDADE E ÉTICA 
 

 Na inscrição da subjetividade para credenciamento e 

manutenção da performance no Facebook, propusemos que a 

intimidade externada (SIBILIA, 2008) desempenhasse papel 

relevante na construção dessa nova face (GOFFMAN, 2001) e 

que a narrativa de si assumisse um tom criativo e 

aspiracional, com o objetivo de conferir autenticidade 

aos atores. Nesta passagem, as identidades seriam 

tratadas como mercadoria (BAUMAN, 2007) para competirem 

pela atenção do outro (BOYD, 2011), até convertê-la em 

uma interação, capaz de conferir-lhes audiência, 

visibilidade e valor.  

 Entretanto, o que observamos é que há, tanto por 

parte do Facebook, quanto por parte dos atores, a 

expectativa de uma performance única, capaz de condensar 

inclusive as performances externas à plataforma - offline 

ou advinda de outras performances online (CIRUCCI, 2014). 

À essa coerência e continuidade é atribuída a imagem de 

autenticidade e credibilidade nesta rede social. Neste 

sentido, verificamos que, além dessa expectativa de 

coerência, outros fatores dificultam o falar de si. Entre 

eles, ressaltamos: o fato dos sites de redes sociais 

possibilitarem o armazenamento e consulta de performances 

anteriores (que podem ser vista descontextualizadas), a 
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dificuldade de gerenciamento da privacidade, a perda do 

controle sobre para quem a performance é visível 

(audiência imaginada) e o colapso de contextos (BOYD, 

2011; ELLISON et al., 2011; VITAK, 2012). 

 Somada a eles, na transcrição dos caracteres reais 

para os caracteres oratórios (LE GUERN, 1977), 

ressaltamos a necessidade de uma competência por parte 

dos atores para se inscreverem no discurso. E concluímos 

que a autenticidade da performance no Facebook trata não 

apenas de um falar de si, seja de sua intimidade ou de 

suas qualidades, mas do modo como se fala, sendo o 

discurso estruturado e estruturante das imagens que se 

colocam em cena (BAHKTIN, 2004; FIORIN, 2006), concedendo 

aos atores um corpo e um caráter (MAINGUENEAU, 2011). 

 Neste contexto, a partir de dados secundários109, 

observamos entre os atores dessa rede social a prática da 

autocensura, principalmente na atualização de seus 

status, espaço onde uma narrativa autoral seria possível. 

E também mobilizamos outros resultados que flagraram uma 

diferença sensível entre o número de atualizações de 

status e a frequência com que os atores curtiam, 

compartilhavam e comentavam conteúdos de terceiros110. A 

partir deles, propusemos que a performance identitária no 

Facebook se dê pelo consumo da performance de outros 

atores. Consumir algo para externar quem se é não é, de 

forma alguma, algo novo ou restrito à plataforma. 

Campbell (2006) e Silverstone (2011) já tratavam dessa 

                                                
10971% dos usuários autocensuraram pelo menos um conteúdo no período 
da pesquisa. In: SAUVIK. Self-censorship on Facebook. Disponível 
em: <http://sauvik.me/system/papers/pdfs/000/000/004/original/self-
censorship_on_facebook_cameraready.pdf?1369713003>. Acesso em: 20  
jan. 2016. 

11044% curtem pelo menos um conteúdo de amigo por dia enquanto apenas 
10% atualizam seu próprio status com a mesma frequência. In: PEW 
RESEARCH CENTER. 6 new facts about Facebook. Disponível em: 
<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/03/6-new-facts-about-
facebook/>. Acesso em: 28 set. 2015. 
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questão fora desde âmbito. Entretanto, acreditamos, essa 

prática é preponderante no Facebook, sendo ela a matriz 

do éthos em rede problematizado nessa dissertação. 

 Propomos que, a partir dessas apropriações, os 

atores estabeleçam uma relação de polifonia (DUCROT, 

1987) com os autores ou fontes das informações que 

consomem, concedendo-lhes um certo afastamento e 

eximindo-os em certa medida da responsabilidade sobre o 

que é dito, cujo benefício seria mantê-los a salvo de 

embates e das disputas de caráter propostas por Goffman 

(2012) em seus estudos sobre as interações face a face. 

Neste sentido, inclusive, propusemos que ao curtir ou 

compartilhar um conteúdo no Facebook, os atores 

reproduzam o "aluguel de cena" proposto por este autor, 

no qual os riscos de perda de reputação são igualmente 

terceirizados e minimizados. 

 É relevante ressaltar, entretanto, que a 

performance identitária a partir do consumo identificada 

no Facebook não é norteada apenas pela eminência de 

perdas, mas também pela oportunidade de ganhos. Porque 

essas apropriações estabelecem associações valiosas entre 

atores, estabelecendo uma conexão entre seus éthos, 

tornada visível para suas redes sociais, quando a 

reputação de um respinga sobre a reputação de outro, 

concedendo-lhes um capital social relacional partilhado 

entre eles. Por conseguinte, não só os conteúdos, mas os 

próprios atores passam a ser mobilizados como marcadores. 

E observamos como o Facebook faz uso deles para fomentar 

novas interações e consumos. 

 Neste sentido, concluímos, a imagem de si no 

Facebook é moldada para o outro mas também é resultante 

da sociabilidade estabelecida com ele. Essa afirmação, 

somada aos desafios que um site de rede social impõe às 

performances dos atores, reitera a sobreposição de um 
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self social sobre um self criativo como problematizado 

por Cirucci (2014), afastando-nos da premissa de que uma 

narrativa da intimidade seja o recurso principal 

empregado na construção de valor para uma identidade 

performada nesta rede social. Isso não invalida, 

entretanto, nossa proposição de que as performances 

observadas tenham caráter aspiracional. Ao contrário, 

acreditamos apenas que a performance aspiracional que 

propusemos não se baseia na exacerbação das qualidades de 

si, mas no consumo aspiracional dos marcadores capazes de 

expressá-las, concretizando dessa forma uma distinção 

para com o outro (BOURDIEU, 2013). 

 Na análise dessas escolhas, ao tratarmos de 

ocorrências como a do facebookismo, iniciamos uma 

reflexão ética sobre o que se é e o que se diz ser no 

Facebook, sobre a virtude como prática, ou como discurso 

(ARISTÓTELES, 2004). Entretanto, porque consideramos que 

o discurso é uma ação em si e das mais poderosas 

(BAHKTIN, 2004), privilegiamos a perspectiva do 

dispositivo e as negociações que ele estrutura, 

afastando-nos do julgamento sobre o caráter dos atores na 

perspectiva aristotélica. Ao fazê-lo, salientamos como o 

Facebook interfere em suas performances, impregnando-as 

ou apropriando-se delas para gerar novas performances 

(metaperformances) ou para incentivar novos consumos 

(publicidade dirigida). 

 A partir destes, voltamos ao campo da ética para 

tecemos uma crítica ao modo como o Facebook condiciona o 

uso da ferramenta ao acesso à privacidade de seus 

usuários e à autorização implícita para mapeamento dela 

inclusive em ambientes fora da plataforma. Nesta visada, 

propusemos que, ao contabilizar informações 

comportamentais para traduzir o éthos dos atores em 

perfis de consumidores, o Facebook passa a considerar 
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aquilo que os atores ainda não escolheram concretizar 

como representações de si neste espaço mediado, 

equiparando acesso à interação, excluindo a possibilidade 

de ajuizamento e escolha por parte dos sujeitos. Nesta 

metrificação dirigida para a adequação das mensagens 

publicitárias, observamos ainda que o Facebook pratica um 

discurso de empoderamento dos usuários quanto ao 

gerenciamento de suas privacidades, estruturado na 

estratégia que chamamos de "ponta do iceberg". Por meio 

dela, o acesso às instâncias da vida privada que 

extrapolam o uso da ferramenta é dissimulado, sendo 

compartimentalizado em camadas de documentos com acesso e 

linguagem difíceis. O mais profundo deles trata dos 

termos de uso do serviço, impostos como cláusula non 

starter para pertencimento a esta rede social. A potência 

dessa imposição, como aponta Castells (2010), é sempre 

diretamente proporcional à relevância alcançada por uma 

rede. E,  no caso do Facebook, a exclusão prejudica as 

interações sociais de maneira tal que seus danos já 

transbordam a instância digital (NISSENBAUM, 2011). 

 Dos apontamentos apresentados até aqui, 

considerando-se a inscrição do eu no Facebook e sua 

passagem por instâncias subjetivas, sociais e éticas, 

concluímos que o éthos conectado em rede é consequência 

do modo como o dispositivo privilegia a visibilidade e a 

audiência das interações sociais que estrutura; mas, é 

também a brecha através da qual os atores silenciados 

ganham a voz capaz de externar com alguma segurança suas 

identidades, conferindo-lhes um corpo e um caráter 

passíveis de afeto pelo outro e pelos grupos aos quais 

visam pertencer. 
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SEGUNDA - NOVAS PERSPECTIVAS: O ÉTHOS CONECTADO E A 
ESPIRAL DO SILÊNCIO NO FACEBOOK 
 

 Nesta dissertação, apresentamos como algumas 

características dos sites de redes sociais e como algumas 

especificidades do Facebook dificultam a performance 

identitária. Silenciados, os atores desta rede social 

encontrariam nas funcionalidades curtir e comentar uma 

alternativa para expressar, através do consumo das 

enunciações de terceiros, a imagem de si e as visões de 

mundo que visam comunicar e compartilhar socialmente. 

Neste sentido, o éthos conectado em rede é consequência 

dessas apropriações, mas também é ele mesmo parte desse 

algo que é comunicado. 

 A escolha sobre o que será apropriado e a conexão 

com o autor ou fonte desse conteúdo, observamos, também 

validam e conferem respaldo a essas duas instâncias. 

Nesse sistema informacional, considerando a visibilidade 

conferida pelo Facebook aos conteúdos que contabilizam 

maior audiência (mobilizam o maior número de interações 

em torno deles), propomos que a dinâmica da espiral do 

silêncio, conceituada por Noelle-Newmann (2013), possa 

ser aplicada a essa rede social e à discussão do éthos 

conectado.  

 Em suas investigações acerca da força que a opinião 

pública exerce sobre a expressão da opinião individual, a 

supracitada autora aponta sua potência silenciadora, 

justificada pelo medo de isolamento do sujeito e por seu 

desejo de pertencer ao grupo cuja inclusão lhe é cara. 

Neste sentido, evitar o conflito e concordar com a 

opinião que parece ser a da maioria ou a do grupo 

investido de autoridade é a chave para uma bem-sucedida 

vida social. Além disso, outro fator motiva essa adesão: 

o desejo de pegar carona no "carro vencedor", aquele 
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veículo que carrega o grupo destinado ao sucesso ou que 

tende a sair vitorioso em uma disputa tornada visível. 

 Propomos, por conseguinte, que as adesões no 

Facebook possam ser motivadas igualmente pelos mesmos 

fatores: medo do isolamento, vontade de pertencer a 

certas redes emergentes (RECUERO, 2014) e desejo de 

impregnar-se desse éthos do vencedor. A partir disto, é 

relevante retomar a influência do dispositivo na 

percepção do que é a opinião da maioria e de quais 

marcadores disponibilizam o éthos de vencedor. 

 Através de seu algoritmo, o Facebook seleciona os 

conteúdos que mobilizaram mais interações e priorizam sua 

visibilidade para amigos e amigos de amigos. Essa 

visibilidade favorece novas interações, que tornam esses 

conteúdos ainda mais relevantes e visíveis nas redes com 

acesso a eles - em uma expansão em espiral, prevista por 

Noelle-Newmann (2013) e retomada posteriormente em 

estudos em redes sociais Facebook ou Twitter (HAMPTON et 

al., 2014). Neste sentido, contabilizando as curtidas, 

compartilhamentos e comentários, a audiência atingida por 

estes conteúdos é reportada em tempo real, informando 

sobre um capital social que é ao mesmo tempo quantitativo 

(popularidade) e qualitativo (decorrente do éthos dos 

atores que se conectaram a eles). 

 Esse somatório pode ser interpretado como um 

indicativo de que esses conteúdos representam a opinião 

de um número relevante de amigos e podem persuadir o 

sujeito à adesão, cujas consequências serão: a) a 

inclusão em uma equipe performativa com éthos prévios 

conectados; b) uma performance identitária pelo consumo 

de uma ideia ou visão de mundo com éthos de vencedor; c) 

a diminuição de riscos de conflitos e perdas de caráter 

como os previstos por Goffman (2012), já que a 

performance é respaldada por aliados; d) o aumento da 
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audiência e consequente expansão da visibilidade desses 

conteúdos, potencializando ainda mais sua função 

silenciadora. 

 Sobre este último ponto, em estudo sobre como redes 

sociais como o Facebook espalham os conteúdos com maior 

audiência, tornando-os mais visíveis entre amigos 

conectados, Lerman, Yan e Wu (2015) observaram o fenômeno 

chamado por eles de "Majority Illusion". Segundo estes 

autores, alguns comportamentos sociais (a adesão a um 

conteúdo, a uma causa ou a uma visão de mundo, por 

exemplo) podem influenciar a decisão e escolha de outros 

indivíduos justamente porque se tornaram amplamente 

visíveis, dando a impressão de que refletem uma tendência 

da maioria ou mesmo, como propõem, uma tendência global. 

Entretanto, de acordo com os resultados aferidos em suas 

análises, apontam que muitas vezes essa "opinião da 

maioria" é um fenômeno local, restrito a uma comunidade 

de amigos. 

 Esta "ilusão" seria uma consequência da posição e 

relevância que cada indivíduo ocupa - nó ou cluster 

(RECUERO, 2014) - nas redes emergentes e associativas de 

que participa e da interferência do dispositivo na 

circulação dos conteúdos partilhados entre amigos. 

Propomos que essa impressão assuma o papel de "clima de 

opinião" proposto por Noelle-Newmann (2013), o que nos 

permitiria supor um possível alinhamento entre  a teoria 

da "Espiral de Silêncio" e o fenômeno descrito como 

"Majority Illusion". 

 Tanto um como outra, propomos, apresentam 

contribuições para novas problematizações sobre o éthos 

conectado no Facebook. Porque seria pertinente revisá-las 

considerando também o modo como o Facebook emprega a 

reputação dos atores mobilizados por um conteúdo para 

incitar outros à interação, instaurando uma espiral do 
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silêncio a partir da estruturação de uma "ilusão de 

maioria". O que equivale a dizer que o potencial de 

persuasão de um grupo nesta rede social possa estar 

relacionado não apenas ao contingente que reúne, mas 

principalmente ao somatório de éthos que lhe concede 

valor.  

 Este, entretanto, é um apontamento para estudos 

futuros, uma vez que amplia a discussão sobre o éthos 

conectado em rede no Facebook, tecida nesta dissertação. 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 242 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMOUSSY, Ruth (org.). Imagens de si no discurso: a 
construção do éthos. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: a mercadoria 
sob uma perspectiva cultural. Niterói: Editora da 
Universidade Federal Fluminense, 2010. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 
2004. 
 
BAHKTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 11 
ed. São Paulo: Hicitec, 2004. 
 
BARROS FILHO, C.; PERES NETO, L.; LOPES, F.T.P.. Teorias 
da Comunicação: reflexões preliminares sobre a mídia. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
 
BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio 
de Janeiro: Francisco Alves, 1994. 
 
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Contribuições de Bakhtin Às 
Teorias do Discurso. In: BRAIT, Beth (org). Bakhtin: 
dialogismo e construção de sentido. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2005.  
 
BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: 
Relógio d'água, 1991. 
 
BAUMAN, Zymunt. Vida para consumo: a transformação das 
pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
 
BENJAMIN, Walter. Walter Benjamim: sociologia. Coleção 
Grandes Cientistas Sociais, n. 50. São Paulo: Ática, 
1991.  
 
BRANDZAEG, Petter Bae; LÜDERS, Marika; SKJETNE, Jan 
Havard. Too many facebook “friends”? Content sharing and 
sociability versus the need for privacy in social network 
sites. International Journal Of Human-Computer 
Interaction. Special Issue: HCI and Social Computing, v. 
26, n. 11-12, p. 1006-1030, nov., 2010. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10447318.2010
.516719>. Acesso em 29 jan. 2016. 
 
 
 



 

 243 

BOURDIEU, Pierre. A distinção. Porto Alegre: Zouk, 2013. 
 
 
BOYD, Danah. Social Networks Sites as Networked Publics: 
Affordances, Dynamics, and Implications. In: 
PAPACHARISSI, Zizi (org). A Networked Self: identity, 
community, and culture on Social Network Sites. Nova 
Iorque: Routedge, 2011.  
 
BRUNO, Fernanda. Máquinas de ver, modos de ser: 
vigilância, tecnologia e subjetividade. Porto Alegre: 
Sulina, 2013. 
 
BURT, Ronald Stuart. Brokerage and closure: an 
introduction to social capital. Oxford: University Press, 
2005. 
 
CAMPBELL, Colin. Eu compro, logo sei que existo: as bases 
metafísicas do consumo moderno. In: ________e BARBOSA, 
Lívia. Cultura, Consumo e Identidade. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 
 
CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos. Rio de 
Janeiro: Editora URFJ, 2010. 
 
________________. A Globalização Imaginada. São Paulo: 
Editora Iluminuras, 2003. 
 
CARPENTIER, Nico. The concept of participation. If they 
have access and interact, do they really participate? CM 
Communication Management Quarterly, v. 06, n. 21, p. 13-
36, 2011. Disponível em: <http://www.cost-transforming-
audiences.eu/system/files/pub/CM21-SE-Web.pdf>. Acesso em 
28 jan. 2016. 
 
CASTELLS, Manuel. Comunicación y Poder. Madrid: Alianza, 
2010. 
 
CIRUCCI, A. M. The Structured Self: Authenticity, Agency,  
And Anonymity In Social Networking Sites. Philadelphia: 
Temple University, 2014. Tese (PhD). Temple University 
Program, Temple University, Philadelphia, 2014. 
Disponível em: 
<http://digital.library.temple.edu/cdm/ref/collection/p24
5801coll10/id/299430>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
DAS, Sauvik; KRAMER, Adam. Self-Censorship on Facebook. 
Association for the Advancement of Artificial 
Intelligence. Conference on Weblogs and Social Media 
(ICWSM), 2 jun. 2013. Disponível em: 
<https://research.facebook.com/publications/self-



 

 244 

censorship-on-facebook/>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
DAVIS, Murray S. That's Interesting: towards a 
Phenomenology of Sociology and a Sociology of 
Phenomenology. Philosophy of the Social Sciences, v. 1, 
n. 4, p. 309-344. 1971. 
  
DOMINGUES, A. A rede social Facebook e a construção do 
éthos político por meio dos discursos. São Cristóvão: 
Universidade Federal de Sergipe, Programa de mestrado em 
Letras da Universidade Federal de Sergipe, 2014. 
Disponível em: 
<https://bdtd.ufs.br/handle/tede/2282?mode=full>. Acesso 
em 28 jan. 2016. 
 
DONATH, Judith. Signals in social supernets. Journal of 
Computer-Mediated Communication, v. 13, n. 1, p. 231–251, 
2007. Disponível em 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-
6101.2007.00394.x/abstract>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
DOSTOIÉVSKI, Fiodor. Crime e Castigo. São Paulo: Editora 
34, 2001. 
 
DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para 
uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004. 
 
DUCROT. O. O Dizer e o dito. Campinas: Pontes Editora, 
1987. 
 
ESTAELLA, Adolfo; ADERVOL, Elisenda. Ética de Campo: 
hacia una ética situada para la investigación etnográfica 
de internet. Forum Qualitative Social Research, v. 8, n. 
3, 2007. 
 
ELISSON, N. B.; LAMPE, C.; STEINFIELD, C.; VITAK, J. With 
a Little Help From my Friends. In: PAPACHARISSI, Zizi 
(org). A Networked Self: identity, community, and culture 
on Social Network Sites. Nova Iorque: Routedge, 2011. 
 
FACEBOOK Data Team. Maintained relationships on Facebook, 
2009. Disponível em: 
<http://www.facebook.com/notes/facebook-data-
team/maintained-relationships-on-facebook/55257228858>. 
Acesso em 28 jan. 2016. 
 
FIORIN, José Luiz. Introdução ao Pensamento de Bakhtin. 
São Paulo: Ática, 2006. 
 
FUCHS, Christian. New Media, Web 2.0 and Surveillance. 
Sociology Compass, v. 5, n. 2, p. 134-147,  fev., 2011. 



 

 245 

Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-
9020.2010.00354.x/abstract>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
GALLOWAY, Alexander. R. The interface effect. Malden: 
Polity, 2013. 
 
GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. 
9ª edição. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
___________. Ritual de Interação: ensaios sobre o 
comportamento face a face. 2ª. edição. Petrópolis: Vozes, 
2012. 
 
GUBER, Rosana. El savaje metropolitano: reconstrucción 
del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos 
Aires: Paidós, 2004. 
 
HADDAD, Galit. Éthos Prévio e Éthos Discursivo: o exemplo 
Romain Rolland. In: AMOUSSY, Ruth (org.). Imagens de si 
no discurso: a construção do éthos. 2ª edição. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
 
HOGAN, Bernie. The presentation of self in the age of 
social media: Distinguishing performances and exhibitions 
online. Bulletin of Science, Technology & Society, v. 30, 
n. 6 377-386, p. 377–386, dez. 2010. Disponível em: 
<http://bst.sagepub.com/content/30/6/377.full.pdf+html>. 
Acesso em 28 jan. 2016. 
 
HAMPTON, K.N.; RAINIE, L.; LU, W.; DWYER, M.; SHIN, I.;  
& PURCELL, K. Social Media and the "Spiral of  
Silence". Pew Research Center, Washington, DC, 2014.  
Disponível em: 
<http://www.pewinternet.org/files/2014/08/PI_Social-
networks-and-debate_082614.pdf>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
KELLNER, Douglas. A cultura da Mídia. São Paulo: EUSC, 
2001. 
 
KING, Storm A.. Researching Internet Communities: 
Proposal Ethical Guidelines for the Reporting of Results. 
The Information Society: An International Journal, v. 12, 
n. 2, p. 119-128, 1996. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713856145>. 
Acesso em 28 jan. 2016. 
 
LE GUERN, Michel. L'éthos dans la rhètorique française de 
l'âge classique: stratégies discursives. Lyon: Presses 
universitaires de Lyon, 1977. 
 



 

 246 

LERMAN, Kristina, YAN, Xioran, WU, Xing-Zeng. The 
Majority Illusion in Social Networks. In: Cornell, 2015. 
Disponível em < arXiv:1506.03022v1>. Acesso em 28 jan. 
2016. 
 
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São 
Paulo: Editora Perpsectiva, 1998. 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Éthos, cenografia, incorporação. 
In: AMOUSSY, Ruth (org.). Imagens de si no discurso: a 
construção do éthos. 2ª edição. São Paulo: Contexto, 
2011. 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Novas Tendências em Análise do 
Discurso. 3ª edição. Campinas: Pontes, 1997. 
 
MARTINO, Luís Mauro Sá. Comunicação e identidade: quem 
você pensa que é? São Paulo: Paulus, 2010. 
 
MARTINO, Luiz Claudio. Panorama da Pesquisa Empírica em 
Comunicação. In: BRAGA, José Luiz; LOPES, Maria 
Immacolata Vassalo de; MARTINO, Luiz Claudio. Pesquisa 
Empírica em Comunicação. São Paulo: Paulus, 2010. 
 
MARWICK, A. (a). Online Identity. In: HARTLEY, J.; 
BURGESS, J; BRUNS, A. Companion to New Media Dynamics. 
Malden, MA: Blackwell, 2013. 
 
MARWICK, A. (b). Status update: Celebrity, publicity, and 
branding in the social media age. New Haven, CT: Yale 
University Press, 2013. 
 
MORIN, Edgar. Cultura de Massas no Século XX: o espírito 
do tempo. Rio de Janeiro: Forense, 1969. 
 
NISSENBAUM, Helen. A contextual approuch to privacy 
online. Deadalus, n. 4, v. 140, p. 32-48, 2011. 
Disponível em:  
<https://www.techpolicy.com/Articles/C/Contextual-
Approach-to-Privacy-Online,-A.aspx>. Acesso em 28 jan. 
2016. 
 
NOELLE-NEUMANN, E. La espiral del silencio - opinión 
pública: nuestra piel social. Barcelona: Editora Vozes, 
2013. 
 
PAPACHARISSI, Zizi (org). A Networked Self: identity, 
community, and culture on Social Network Sites. Nova 
Iorque: Routedge, 2011. 
 
PERES-NETO, Luiz. Ética, Comunicação e Consumo: 



 

 247 

apontamentos a partir do estudo da privacidade. In: Anais 
24º Encontro da Compós, Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://www.compos.org.br/biblioteca/compos-2015-
514aa48d-0e6d-4b2d-9fda-c01118140487_2810.pdf>. Acesso em 
28 jan. 2016. 
 
PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: 
comunicação, cibercultura e cognição. Porto Alegre: 
Sulina, 2007.  
 
POLIVANOV, Beatriz. Dinâmicas identitárias no Facebook: 
estratégias de publicização e ocultamento de conteúdos. 
In: XII Congreso ALAIC, Lima, 2014. Disponível em: 
<http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-
content/uploads/2013/12/GI1-Beatriz-Brandao-
Polivanov.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
 
POSTER, Mark. Digital local. Communications technologies 
and space. In: NYÍRI, Kristóf (ed.). A sense of place. 
The global and the local in mobile communication. Viena: 
Passagen Verlag, 2005.  
 
PUTNAM, Robert D. Bowling alone: the collapse and revival 
of american community. NewYork: Simon & Schuster, 2000. 
 
RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. 2ª edição. 
Porto Alegre: Sulinas, 2014. 
 
GENERATION Like. Direção: Douglas Rushkoff: Frontline-
PBS, 2014. Disponível em: 
<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/generation-
like/>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
SANTAELLA, Lúcia. A ecologia pluralista da comunicação: 
conectividade, mobilidade, ubiquidade. São Paulo: Paulus, 
2010. 
 
SERRES, M. O que é identidade? Reviste Le Monde 
d'Éducation, de la Culture e de la Formation, jan. 1997. 
Trad. Sílvio Barini Pinto. 
 
 
SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. São Paulo: 
Nobel, 2002. 
 
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como 
espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
 
SILVERSTONE, Roger. Por que estudar mídia? São Paulo: 
Editora Loyola, 2011. 
 



 

 248 

SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito 
(1903). Mana [online]. 2005, vol.11, n.2, pp. 577-591. 
ISSN 1678-4944. 
 
SINGER, Ben. Modernidade, hiperestímulo e o início do 
sensacionalismo popular. In: O cinema e a invenção da 
Vida Moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
 
STUTZMAN, Fred, CAPRA, Robert; THOMPSON, Jamila. Factors 
mediating disclosure in social network sites. Computers 
in Human Behavior, n. 27, p. 590–598, 2011. Disponível 
em: 
<http://fredstutzman.com/papers/CHB2011_Stutzman.pdf>. 
Acesso em: 28 jan. 2016. 
 
TONDATO, Márcia Perencin. Comunicação e Consumo: pensando 
as identidades e distinções - classes sociais e gêneros. 
In: ROCHA, Rose de Melo e CASAQUI, Vander. Estéticas 
Midiáticas e Narrativas do Consumo. Porto Alegre: Editora 
Sulina, 2012. 
 
VITAK, J. The impact of context collapse and privacy on 
social network site disclosures. Journal of Broadcasting 
& Electronic Media, n. 4, v. 56, p. 451-47, 2012. 
Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838151.2012
.732140?journalCode=hbem20>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
WALTHER, Joseph B. Research ethics in internet-enabled 
research: human subjects issues and methodological 
myopia. Ethics and Information Technology, n. 3, v. 4, p. 
205-216, 2002. Disponível em: 
<http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A102136842
6115> . Acesso em 28 jan. 2016. 
 
WALLACE, Kathleen. A. Anonymity. Ethics and Information 
Technology, v. 1, n.1, p. 21-31, 1999. Disponível em: < 
http://philpapers.org/rec/WALA-3>. Acesso em 28 jan. 
2016. 
 
WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet; JACKSON, Don. Pragmática 
da comunicação humana. São Paulo: Cultrix, 1967. 
 
WILLIAMS, Dmitri. On and Off the ’Net: Scales for Social 
Capital in an Online Era. Journal of Computer-Mediated 
Communication, v. 11, n. 2,  p. 593–628, 2006. Disponível 
em: < http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-
6101.2006.00029.x/abstract>. Acesso em 28 jan. 2016. 
 
YOUYOU, Wu.; KOSINSKI, Michail.; STILLWELL, David. 
Computer-based personality judgments are more accurate 



 

 249 

than those made by humans. PNAS, v.112, n. 4, p. 1036-
1040, 2014. Disponível em: 
<http://www.pnas.org/content/112/4/1036.abstract>. Acesso 
em 28 jan. 2016. 
 
 

  



 

 250 

ANEXO 

No CD em anexo consta a versão digital desta 

dissertação e os Termos de Consentimento de todas as 

pessoas citadas nos exemplos coletados para esta 

pesquisa. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA, 42 anos, RG 22153238-9, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Ilustramos nas figuras a seguir casos de como o Facebook reporta as 

curtidas de amigos com a finalidade de sugerir e incentivar novas adesões 
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aos conteúdos circulantes nesta rede social. Na figura da esquerda (18), os 

amigos que já curtiram a página Westwing - Casa e Decoração funcionam como 

uma recomendação para a nova curtida da página, facilitada pelo botão social 

"Curtir Página". Na figura da direita (19), a curtida de um link de uma 

página por um ator foi reportado e transformado em post pelo dispositivo 

para sugerir a mesma página a um outro ator de sua rede social. 

 

 

Figuras 18 e 19: exemplos de como o Facebook transforma a ação de um ator em 
post para os amigos, com o objetivo de sugerir páginas.  

Fonte Figura 18: captada do Facebook da autora em 3 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ALEXANDRA VARASSIN, 35 anos, RG 26855150-9, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Neste sentido, no exemplo abaixo (figura 36), o post de M. Duque é 

associado à localização de Utinga, o que gera um certo estranhamento entre 

seus amigos, funcionando como marcador cuja informação parece destoar de seu 

ethos. Essa dissonância, inclusive, chama mais atenção que a própria 

enunciação do ator, sendo os comentário "Utinga vulgo ABC?" e "hj somos 

todos Utinga" relacionados diretamente a ela. 

 

Figura. 36: exemplo de gesto involuntário de local. 
Fonte: captada da própria Linha do Tempo da autora em 16 de outubro 

de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANA LÚCIA DUARTE DA ROCHA PAES, 48 anos, RG 181654702, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 A mesma dinâmica observada nas páginas do Facebook podem ser aplicadas 

para as páginas geradas na criação de eventos nesta rede social, quando o 

participar assume a mesma função de curtir. Quando um ator ingressa em um 

evento (confirma sua participação), sua ação aparece como um post no Feed de 

Notícias dos amigos que o Facebook julga que podem se interessar por este 

conteúdo (figura 20). A reputação de um amigo é usado em favor do evento 

para influenciar a participação de outro. Além disso, na própria página do 

evento, todos os amigos que já confirmaram presença ficam em destaque na 

primeira tela da coluna da direita (figura 21). O somatório do ethos deles 

confere um ethos prévio ao próprio evento.  

 

 

Figura. 21 - ethos compartilhado em página  
de eventos no Facebook. 

 

   
Fonte: capturada do perfil da autora (Abr. 2015). 

 
 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 



  

 

257 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANA SILVIA PARRA BARLETTE, RG 17421360-8, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figuras. 72, 73 e 74: publicidades do segmento de calçados e bolsas. 
Da esquerda para a direita: 1º anúncio Daifiti (13h14); 2º anúncio Daifiti e 

Amaro (13h24); 
3º anúncio Ana Capri (post patrocinado - 13h44). 

Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 02 de novembro de 2015 às 
13h14 . 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 

  



  

 

260 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANDREA RODRIGUES VIANA, 41 anos, RG 1295438, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 E posts passados podem voltar a figurar no feed de notícias graças a 

uma interação que os reatualize como um assunto do dia. Nas figuras 04 e 05 

abaixo, temos o exemplo de um post publicado em 31 de maio de 2011 que 

reapareceu no feed de notícias de amigo do usuário em 1º de junho de 2015. 

Ele respondeu à pergunta feita no post e foi alertado pelo autor de que se 

tratava de um post de 4 anos atrás "EsclarecenDudu: esse papo foi há 4 

anos!!": 

 

 
Figura 04 e 05: exemplos de comunicação descontinuada em posts. 

 

 

 Neste sentido, no exemplo abaixo (figura 36), o post de M. Duque é 

associado à localização de Utinga, o que gera um certo estranhamento entre 

seus amigos, funcionando como marcador cuja informação parece destoar de seu 

ethos. Essa dissonância, inclusive, chama mais atenção que a própria 

enunciação do ator, sendo os comentário "Utinga vulgo ABC?" e "hj somos 

todos Utinga" relacionados diretamente a ela. 
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Figura. 36: exemplo de gesto involuntário de local. 
Fonte: captada da própria Linha do Tempo da autora em 16 de outubro 

de 2015. 
 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANDRÉ CHUI DE MENEZES, 43 anos, RG 24115274-4, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares 

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 O Facebook tem como praxe gerar ele próprio um texto que relaciona o 

enunciado compartilhado à sua fonte, informando a hierarquia formada entre 

co-enunciadores-autor. Neste sentido, inclusive, observamos uma mudança no 

modo como o dispositivo organiza os pares mobilizados em uma interação, bem 

como as equipes performativas formadas em torno de um conteúdo. Até o começo 

de 2015, as apropriações eram organizadas pelo texto: Ator X compartilhou o 

conteúdo Y de Ator Z. Entretanto, ao longo do segundo semestre deste mesmo 

ano, observamos que quando o conteúdo Y não é um enunciado produzido 

diretamente pelo Ator X, mas posto em circulação por ele a partir do consumo 

de uma fonte F, o Facebook reorganiza esses atores priorizando sua conexão 

direta com a fonte, comunicando essa informação no Feed de notícias com o 

texto: Ator X e Ator Z compartilharam o conteúdo Y da fonte F. Abaixo do 

conteúdo, o dispositivo apresenta a lista de atores que o compartilharam, 

organizando-os em ordem cronológica, do compartilhamento mais recente para o 

mais antigo. 

 

 
 

Figura. 06: exemplo de como o Facebook hierarquiza os atores que 

compartilham o mesmo marcador. Fonte: captada do Feed de Notícias da autora 

em 03 de outubro de 2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANDREI STOICA, 44 anos, RNE V928061-0, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Além desses casos, o Facebook também torna visíveis conversas entre os 

amigos, sejam elas publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 61), 

seja pinçando e publicando um comentário entre eles. Nesta prática, expõe a 

interação entre amigos em comum e também entre amigos e amigos e amigos 

(ethos conectado), cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o dispositivo elenca e 

transforma as mensagens de parabéns publicadas na Linha do Tempo de um ator 

aniversariante em um post com objetivo de fomentar novas manifestações entre 

os amigos (figura 62). Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o primeiro plano ações que 

poderiam ter passadas desapercebidas porque situadas em níveis mais 

profundos e específicos de interação, como o comentário (figura 63). Neste 

sentido, como ilustramos abaixo, traz para o Feed de Notícias dos atores 

equipes performativas nas quais não participam diretamente, conduzindo-os 

involuntariamente à zona de fachada de seus amigos, mas também dos amigos de 

seus amigos. 

 

 
 

Figura. 62: exemplos de gesto involuntário derivado de mensagens 
publicadas na Linha do Tempo de amigo aniversariante (G. Durand não é 

amigo da autora).  
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 

2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANGELINA SINATO, 30 anos, RG 43541653-4, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Já nas figuras 59 e 60 (abaixo), observam-se exemplo de gesto 

involuntário derivado de curtidas em páginas e em páginas de eventos. O 

Facebook dá visibilidade a este consumo e emprega o ethos prévio dos atores-

consumidores para sugerir nova adesão ao objeto, através dos botões "Curtir 

Página" e "+ Participar". No post da esquerda (figura 59), trata-se ainda de 

uma página de um evento pago. Neste caso, entretanto, o botão "Comprar 

agora" é configurado pelo próprio proprietário da página. 

 

 

Figuras. 59 e 60: exemplo de gesto involuntário derivado de curtidas 
em páginas e em páginas de eventos.  

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANNA CARLA MARUJO ROSSETTI, RG 14278538-6, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares 

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais; e c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Ilustramos algumas dessas ocorrências abaixo. Na figura. 54, vemos 

informações extras sobre amigos disponibilizadas pelo Facebook na barra do 

messenger do usuário: quem está online (A.Marujo, M. Simões e D. Afanador), 

quem está offline (L. Horta, M. Vidigal e L. Moraes), o tempo desde a última 

conexão dos atores que estão offline (20m, 11h, mais 1), o dispositivo usado 

na conexão (web ou celular), quem está fazendo aniversário naquele dia 

(ícone bolo visível ao lado do nome de A. Marujo). Na figura. 55, já no 

âmbito privado de uma conversa entre atores via messenger do Facebook, estão 

disponíveis informações sobre status do ator (online - luz verde), data e 

hora de envio de sua mensagem, dispositivo usado para envio da mesma (ícone 

dispositivo móvel). 

 

Figura. 54: exemplo de gestos involuntários na barra do messenger. 
Fonte: captada do Facebook da autora em 16 de outubro de 2015. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook) serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ARMANDO ADURENS, 37 anos, RG 28874303-9, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 O Facebook tem como praxe gerar ele próprio um texto que relaciona o 

enunciado compartilhado à sua fonte, informando a hierarquia formada entre 

co-enunciadores-autor. Neste sentido, inclusive, observamos uma mudança no 
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modo como o dispositivo organiza os pares mobilizados em uma interação, bem 

como as equipes performativas formadas em torno de um conteúdo. Até o começo 

de 2015, as apropriações eram organizadas pelo texto: Ator X compartilhou o 

conteúdo Y de Ator Z. Entretanto, ao longo do segundo semestre deste mesmo 

ano, observamos que quando o conteúdo Y não é um enunciado produzido 

diretamente pelo Ator X, mas posto em circulação por ele a partir do consumo 

de uma fonte F, o Facebook reorganiza esses atores priorizando sua conexão 

direta com a fonte, comunicando essa informação no Feed de notícias com o 

texto: Ator X e Ator Z compartilharam o conteúdo Y da fonte F. Abaixo do 

conteúdo, o dispositivo apresenta a lista de atores que o compartilharam, 

organizando-os em ordem cronológica, do compartilhamento mais recente para o 

mais antigo. 

 

 
 

Figura. 06: exemplo de como o Facebook hierarquiza os atores que 

compartilham o mesmo marcador. Fonte: captada do Feed de Notícias da autora 

em 03 de outubro de 2015. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 

 

  



  

 

276 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ANTONIO  JADER MARQUES FILHO, 70 anos, CPF 688609607-97, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figuras. 24, 25 e 26: ator compartilhando conteúdo de páginas do Facebook. 
Fonte: captadas do perfil da pesquisadora em 09 de outubro de 2015. 

 
 

 No exemplo acima (figuras 24, 25 e 26), há a opção de remover a fonte 

(figura 24). Mas é frequente a explicitação da fonte o que agrega o ethos 

prévio do enunciador ao ethos discursivo da enunciação, sendo ambos 

compartilhados pelo ator em sua citação direta (figuras 25 e 26). 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

Eu, BIANCA RAMOS COUTINHO, 29 anos, RG 2542859, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

Figuras. 16 e 17 - ethos compartilhado em páginas do Facebook.  
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Fonte: captadas do Facebook da autora (Out. 2015). 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, CARLA SANTANA DE OLIVEIRA, 39 anos, RG 1597660, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Na Figura 29, observamos como o Facebook organiza e hierarquiza os 

compartilhamentos decorrentes de uma mesma publicação, com ou sem acréscimo 
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de comentários, dando forma a um conteúdo único que reporta a totalidade de 

associações mobilizada por ele. S. Camargo e G. Cristina compartilharam o 

conteúdo de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo e G. Cristina 

colaboram para a reputação de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo 

também passa a ser relacionado com o ethos pévio de G. Cristina. Eles 

compartilham uma afinidade. O ethos prévio de L. Gonçalves foi considerado 

como parte do conteúdo compartilhado (ethos do autor somado ao ethos da 

publicação). S. Camargo introduz o conteúdo em sua rede social sem acréscimo 

de discurso. G. Cristina o faz com acréscimo de discurso "Infelizmente, um 

retrato da realidade nua e crua". Essa enunciação a expõe e à sua visão de 

mundo. Através dela, G. Cristina coloca suas cartas na mesa e faz um convite 

à ação, ao diálogo com outros atores, que podem aderir ou não ao convite, 

comentando ou não, contra ou a favor dela. S. Camargo e G. Cristina são 

amigos em comum da pesquisadora. Por isso, suas ações individuais em torno 

de um mesmo conteúdo são expostas juntas no Feed de Notícias da 

pesquisadora, como uma nova unidade de significado. Seus ethói prévios e a 

conexão deles com a autora influenciarão sua decisão de interagir com um ou 

com outro e de que forma: curtindo um, comentando outro; curtindo um, 

compartilhando outro; curtindo os dois (como foi o caso da amiga T. Strange, 

que endossou o compartilhamento de ambos). 

 

 

Figura. 29: exemplo de compartilhamento com e sem acréscimo de discurso e de 
consumo em rede. Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 03 de outubro 

de 2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, CARLOS ROBERTO SANTANA ALVES, 36 anos, RG 27797591-8, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Neste sentido, no exemplo abaixo (figura 36), o post de M. Duque é 

associado à localização de Utinga, o que gera um certo estranhamento entre 

seus amigos, funcionando como marcador cuja informação parece destoar de seu 

ethos. Essa dissonância, inclusive, chama mais atenção que a própria 

enunciação do ator, sendo os comentário "Utinga vulgo ABC?" e "hj somos 

todos Utinga" relacionados diretamente a ela. 

 

Figura. 36: exemplo de gesto involuntário de local. 
Fonte: captada da própria Linha do Tempo da autora em 16 de outubro 

de 2015. 
 
 
 

A título de ilustração, reunimos abaixo exemplos que ilustram: 1) a marcação 

de dispositivo, quando o texto IOS foi incorporado ao post, informando que 

ele foi publicado de um produto Apple (figura 44) e; 2) a marcação advinda 

de outros aplicativos, como o Swarm (figura 45) e o Instagram (figura 46). 

As três informações fornecidas pelas palavras "IOS", "Swarm" e "Instagram" 

funcionam como marcadores extras adicionados pelo Facebook aos repectivos 

posts. 

 
 

 

 



  

 

285 

     

Figuras 45 e 46: exemplo de gesto involuntário de dispositivo. 
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 16 de outubro de 

2015. 
 

 

Já nas figuras 59 e 60 (abaixo), observam-se exemplo de gesto involuntário 

derivado de curtidas em páginas e em páginas de eventos. O Facebook dá 

visibilidade a este consumo e emprega o ethos prévio dos atores-consumidores 

para sugerir nova adesão ao objeto, através dos botões "Curtir Página" e "+ 

Participar". No post da esquerda (figura 59), trata-se ainda de uma página 

de um evento pago. Neste caso, entretanto, o botão "Comprar agora" é 

configurado pelo próprio proprietário da página. 

 

 

Figuras. 59 e 60: exemplo de gesto involuntário derivado de curtidas 
em páginas e em páginas de eventos.  

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 
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obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, TERESINA CERES DA ROCHA SCHOENY, 58 anos, RG 23877505-7, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Na figura 57, observamos que I. Volcov curtiu o compartilhamento de N. 

Mallo. Essa ação foi reportada no Feed de Notícias da autora, amiga de I. 
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Volcov, empregando a reputação dela para sugerir, uma nova amizade entre 

autora e N. Mallo, que pode ser concretizada com apenas um click a partir do 

botão social "Adicionar aos amigos". O mesmo ocorre na figura 58. J. Salles 

curtiu o post de C. Schoeny. A ação foi reportada e transformada em convite 

para uma nova amizade entre a autora (amiga de J. Salles) e C. Schoeny. 

 

Figuras. 57 e 58: exemplos de gesto involuntário derivado de curtidas 
em posts de amigos de amigos. 

Fonte: captadas da Linha do Feed de Notícias da autora em 16 de 
outubro de 2015. 

  

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 

  



  

 

289 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, DANIELLA NOVAES FILIPINI BARROS, 38 anos, RG 27887838-6, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Nos exemplos abaixo, podemos obervar exemplos dessas 

marcações: 1) D. Novaes foi tagueada no post de L. Gorski, 
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sinalizando que ela estava presente na foto publicada, que foi 

compartilhada nas duas Linhas do Tempo, de ambos os atores 

(Figura 07); 2) M. Reis foi mencionada em uma publicação de D. 

Dale, que sugeriu nominalmente (e publicamente para a rede de 

ambas) que o conteúdo selecionado por ela estaria relacionado 

com os gostos e preferências do interlocutor tagueado.  

      
Figuras 07 e 08: exemplos de marcação feita por atores. 

Fonte: telas capturadas do feed de notícias da autora em 12 de janeiro de 
2016. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK.”. 

 

Eu, HERMAN DANIEL AFANADOR JIMÉNEZ, 25 anos, RNE 988512-I, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Ilustramos algumas dessas ocorrências abaixo. Na figura. 54, vemos 

informações extras sobre amigos disponibilizadas pelo Facebook na barra do 
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messenger do usuário: quem está online (A.Marujo, M. Simões e D. Afanador), 

quem está offline (L. Horta, M. Vidigal e L. Moraes), o tempo desde a última 

conexão dos atores que estão offline (20m, 11h, mais 1), o dispositivo usado 

na conexão (web ou celular), quem está fazendo aniversário naquele dia 

(ícone bolo visível ao lado do nome de A. Marujo). Na figura. 55, já no 

âmbito privado de uma conversa entre atores via messenger do Facebook, estão 

disponíveis informações sobre status do ator (online - luz verde), data e 

hora de envio de sua mensagem, dispositivo usado para envio da mesma (ícone 

dispositivo móvel). 

 
Figura. 54: exemplo de gestos involuntários na barra do messenger. 

Fonte: captada do Facebook da autora em 16 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 

Eu, DEBORAH  ANNE DALE, 41 anos, CPF 060855587-83, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preechendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Nos exemplos abaixo, podemos obervar exemplos dessas marcações: 1) D. 

Novaes foi tagueada no post de L. Gorski, sinalizando que ela estava 

presente na foto publicada, que foi compartilhada nas duas Linhas do Tempo, 

de ambos os atores (Figura 07); 2) M. Reis foi mencionada em uma publicação 

de D. Dale, que sugeriu nominalmente (e publicamente para a rede de ambas) 

que o conteúdo selecionado por ela estaria relacionado com os gostos e 

preferências do interlocutor tagueado.  

 
Figuras 07 e 08: exemplos de marcação feita por atores. 

Fonte: telas capturadas do feed de notícias da autora em 12 de janeiro de 
2016. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 

Eu, ANDREA SENDYK, 48 anos, RG 7460012/6, dou meu consentimento 

livre e esclarecido para participar como voluntário do projeto 

de pesquisa supracitado, sob responsabilidade do pesquisador 

Marília Duque Estrada Soares  Pereira, sob orientação do Prof. 

Dr. Luiz Peres Neto, da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Nos exemplos abaixo (figuras 41, 42 e 43) ilustramos como o Facebook 

relata para os atores da rede social a configuração de privacidade de cada 

post. D. Sendyk e R. Melo fazem revelações pessoais no modo público. M. 

Duque as faz dirigindo-as a seus amigos, exceto restritos. Ressaltamos 

entretanto que para o Feed de Notícias dos amigos de M. Duque, é visível 

apenas a configuração "Amigos de Marília". O Facebook oculta para os outros 

a restrição das listas ou exclusão de amigos aplicadas no post. Essas 

informações específicas são visível apenas para o autor do post. 

 

Figuras. 41, 42 e 43: exemplo de visualizações do gesto involuntário 
de privacidade. 

Fontes: captadas do Feed de Notícias (41 e 42) e Linha do Tempo (43) 
da autora em 16 de outubro de 2015. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, DENIS TALES FRANCIS DRUDI, 23 anos, RG 36316206-9, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares 

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figura. 40: telas da nova funcionalidade do Facebook "amigos na 
imediação".Fonte: captada da versão móvel do Facebook no celular da 

autora em 17 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, DIEGO GUERRA MOSCA DA SILVA, 34 anos, RG 33682798-2, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Na figura 10 abaixo, temos um exemplo de como essa cena se estrutura. 

W. Costa compartilhou o vídeo em que o apresentador de TV Jô Soares 

entrevista a atriz Bruna Lombardi, com quem declara ter tido sonhos eróticos 

quando ela era ainda uma criança. O comentário, associado à pedofilia, 

ganhou repercussão no Facebook, mobilizando diferentes opiniões. O ator W. 

Costa compartilhou o vídeo acrescendo-o do discurso "Sério mesmo que ele 

disse isso? Tô sem acreditar ainda". Esse discurso foi acrescido ao vídeo e 

compartilhado como um conteúdo único por outro ator, T. Schubach, que lhe 

acresceu seu ponto de vista "Não sei se o pior é ele declarar isso como se 

fosse absolutamente normal ou se é a plateia rir. NOJO". Nessa tomada de 

palavra, T. Schubach reitera o estanhamento de W.Costa que continua visível 

no compartilhamento reportado em sua rede social. Nesse momento, F. Eugênio 

comenta seu post, colocando a visão de mundo de T. Schubach em descrétido 

"(...) o que é razoavelmente normal considerando o 'chatíssimo politicamente 

correto' dos chatos dias de hoje". A partir desta contestação, T.Schubach 

torna-se co-ator da cena (na perspectiva de Barthes, e com as perdas e 

ganhos de caráter previstos por ela) que se segue visível a ambas as 

plateias. Um terceiro ator soma-se ainda à equipe performativa (D.Gerra) 

para alinhar-se com T.Shubach em argumento inicial  no qual critica a fala 

do apresentador Jô Soares.  
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Figura 10: exemplo de polifonia e de disputa de caráter. 
Fonte: tela capturada do feed de notícias da autora em 27 de novembro de 

2015. 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 
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alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, EDUARDO MANENTE BATISTA, 29 anos, RG 34777823-9, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Quando um ator curte outro, dois ethos prévios ficam ligados. A soma 

deles gera um ethos prévio para a própria publicação que os conecta, 
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funcionando como uma chancela, como uma audiência e reputação que operam 

como argumento para novas adesões. Para o auditório com acesso a esta 

interação, significa que a dupla compartilha de um marcador em comum, com 

função correspondente à prevista no sistema de informações conceituado por 

Douglas & Isherwood (2004). Neste sentido, propomos, as curtidas que se 

seguem à primeira podem levar seus atores a considerarem não apenas a 

conexão pontual com quem publicou o conteúdo, e com o conteúdo em si, mas a 

adesão a uma equipe performativa que se forma publicamente. Esse grupo 

compartilha do ethos discursivo e dos valores decorrentes deste conteúdo 

para suas próprias performances identitárias individuais. Mas não pode fazê-

lo sem considerar também as consequências da associação com outros atores e 

seus ethói prévios.  

 

Figura. 14: exemplo de como o Facebook torna visível os atores que curtiram 
o mesmo conteúdo, configurando uma afinidade entre eles. 

Fonte: captada do perfil da autora em 3 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, EVERTON FRANCA DE SOUSA, 39 anos, RG 1665880, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Além desses casos, o Facebook também torna visíveis conversas entre os 

amigos, sejam elas publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 61), 
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seja pinçando e publicando um comentário entre eles. Nesta prática, expõe a 

interação entre amigos em comum e também entre amigos e amigos e amigos 

(ethos conectado), cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o dispositivo elenca e 

transforma as mensagens de parabéns publicadas na Linha do Tempo de um ator 

aniversariante em um post com objetivo de fomentar novas manifestações entre 

os amigos (figura 62). Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o primeiro plano ações que 

poderiam ter passadas desapercebidas porque situadas em níveis mais 

profundos e específicos de interação, como o comentário (figura 63). Neste 

sentido, como ilustramos abaixo, traz para o Feed de Notícias dos atores 

equipes performativas nas quais não participam diretamente, conduzindo-os 

involuntariamente à zona de fachada de seus amigos, mas também dos amigos de 

seus amigos. 

 

Figura. 63: exemplo de gesto involuntário derivado de comentário 
entre amigo e amigo de amigo (Apenas E. França é amigo da autora). 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 

2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  
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7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, FABIANE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, 39 anos, RG 1458412, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figura. 40: telas da nova funcionalidade do Facebook "amigos na 
imediação".Fonte: captada da versão móvel do Facebook no celular da 

autora em 17 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, FABIO CRUZ DA SILVA, RG 45282618-0, dou meu consentimento 

livre e esclarecido para participar como voluntário do projeto 

de pesquisa supracitado, sob responsabilidade do pesquisador 

Marília Duque Estrada Soares  Pereira, sob orientação do Prof. 

Dr. Luiz Peres Neto, da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing de São Paulo.  

 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Na figura 10 abaixo, temos um exemplo de como essa cena se estrutura. 

W. Costa compartilhou o vídeo em que o apresentador de TV Jô Soares 

entrevista a atriz Bruna Lombardi, com quem declara ter tido sonhos eróticos 

quando ela era ainda uma criança. O comentário, associado à pedofilia, 

ganhou repercussão no Facebook, mobilizando diferentes opiniões. O ator W. 

Costa compartilhou o vídeo acrescendo-o do discurso "Sério mesmo que ele 

disse isso? Tô sem acreditar ainda". Esse discurso foi acrescido ao vídeo e 

compartilhado como um conteúdo único por outro ator, T. Schubach, que lhe 

acresceu seu ponto de vista "Não sei se o pior é ele declarar isso como se 

fosse absolutamente normal ou se é a plateia rir. NOJO". Nessa tomada de 

palavra, T. Schubach reitera o estanhamento de W.Costa que continua visível 

no compartilhamento reportado em sua rede social. Nesse momento, F. Eugênio 

comenta seu post, colocando a visão de mundo de T. Schubach em descrétido 

"(...) o que é razoavelmente normal considerando o 'chatíssimo politicamente 

correto' dos chatos dias de hoje". A partir desta contestação, T.Schubach 

torna-se co-ator da cena (na perspectiva de Barthes, e com as perdas e 

ganhos de caráter previstos por ela) que se segue visível a ambas as 

plateias. Um terceiro ator soma-se ainda à equipe performativa (D.Gerra) 

para alinhar-se com T.Shubach em argumento inicial  no qual critica a fala 

do apresentador Jô Soares.  
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Figura 10: exemplo de polifonia e de disputa de caráter. 
Fonte: tela capturada do feed de notícias da autora em 27 de novembro de 

2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, FERNANDA KALIANNY MARTINS SOUSA, 25 anos, RG 49460633-2, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Na figura 10 abaixo, temos um exemplo de como essa cena se estrutura. 

W. Costa compartilhou o vídeo em que o apresentador de TV Jô Soares 

entrevista a atriz Bruna Lombardi, com quem declara ter tido sonhos eróticos 

quando ela era ainda uma criança. O comentário, associado à pedofilia, 

ganhou repercussão no Facebook, mobilizando diferentes opiniões. O ator W. 

Costa compartilhou o vídeo acrescendo-o do discurso "Sério mesmo que ele 

disse isso? Tô sem acreditar ainda". Esse discurso foi acrescido ao vídeo e 

compartilhado como um conteúdo único por outro ator, T. Schubach, que lhe 

acresceu seu ponto de vista "Não sei se o pior é ele declarar isso como se 

fosse absolutamente normal ou se é a plateia rir. NOJO". Nessa tomada de 

palavra, T. Schubach reitera o estanhamento de W.Costa que continua visível 

no compartilhamento reportado em sua rede social. Nesse momento, F. Eugênio 

comenta seu post, colocando a visão de mundo de T. Schubach em descrétido 

"(...) o que é razoavelmente normal considerando o 'chatíssimo politicamente 

correto' dos chatos dias de hoje". A partir desta contestação, T.Schubach 

torna-se co-ator da cena (na perspectiva de Barthes, e com as perdas e 

ganhos de caráter previstos por ela) que se segue visível a ambas as 

plateias. Um terceiro ator soma-se ainda à equipe performativa (D.Gerra) 

para alinhar-se com T.Shubach em argumento inicial  no qual critica a fala 

do apresentador Jô Soares.  

 



  

 

316 

 

Figura 10: exemplo de polifonia e de disputa de caráter. 
Fonte: tela capturada do feed de notícias da autora em 27 de novembro de 

2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, FERNANDA PETINATI COUTINHO, 28 anos, RG 438865169, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figura. 27: atores compartilhando um conteúdo em comum. 
Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 09 de outubro de 2015. 

 
 

No exemplo acima, M. Duque compartilhou o conteúdo de F. Petinati. Mas o 

Facebook não explicita essa hierarquia, priorizando a comunicação da 

afinidade com um conteúdo em comum, na sentença "Marília Duque e Fernanda 

Petinati compartilharam a publicação de Murilo Chevalier". As informações 

decorrentes desse compartilhamento são: 1) M. Duque e F. Petinati endossam o 

enunciado de M. Chevalier, que, neste caso, também é uma citação direta; ou 

seja, M. Chevalier endossa o enunciado de Z. Magiezi e passam a compartilhar 

do ethos discursivo decorrente dele; 2) M. Duque e F. Petinati expõe 

publicamente uma amizade entre si e uma afinidade com a publicação de M. 

Chevalier e a reputação de um impregna mutuamente a reputação de outro 

(ethos prévio compartilhado); 3) M. Duque e F. Petinati elevam o post de M. 

Chevalier à categoria de marcador. No sistema proposta por Douglas & 

Isherwood (2004), o tempo até o acesso à informação também é relevante e 

cria uma hierarquia entre os atores, organizada abaixo do conteúdo, a qual 

analisaremos posteriormente: F. Petinati compartilhou o conteúdo antes de M. 

Duque. Está mais próxima da fonte. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 

Eu, GAÍA CALHEIROS PASSARELLI, 38 anos, RG 24992933-8, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 A mesma dinâmica observada nas páginas do Facebook podem ser aplicadas 

para as páginas geradas na criação de eventos nesta rede social, quando o 

participar assume a mesma função de curtir. Quando um ator ingressa em um 

evento (confirma sua participação), sua ação aparece como um post no Feed de 

Notícias dos amigos que o Facebook julga que podem se interessar por este 

conteúdo (figura 20). A reputação de um amigo é usado em favor do evento 

para influenciar a participação de outro. Além disso, na própria página do 

evento, todos os amigos que já confirmaram presença ficam em destaque na 

primeira tela da coluna da direita (figura 21). O somatório do ethos deles 

confere um ethos prévio ao próprio evento.  

 

 

Figura. 21 - ethos compartilhado em página  
de eventos no Facebook. 

 

   
Fonte: capturada do perfil da autora (Abr. 2015). 

 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, GIOVANNI FRAZILLI, 28 anos, RG 43664276-1, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Já a publicação da direita (figura 31) tem 49 adesões por curtidas, 3 

adesões por comentários e uma tréplica do próprio autor do post. A tréplica 
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dirige-se à réplica em concordância com o que foi dito. Os dois comentários 

seguintes, ao contrário, contestam sua opinião. O debate aberto para os 

amigos, amigos em comum e amigos de amigos também contabilizou curtidas. O 

comentário do próprio autor do post foi o melhor colocado com 2 curtidas, 

enquanto todos os outros saíram com apenas 1 curtida cada um. 

 

 

 
 

Figuras. 30 e 31: exemplos de compartilhamento com acréscimo de discurso 
seguidos de comentários. 

Fonte: captadas do perfil da pesquisadora em 11 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 
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alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, GIZELLE CRISTINA BEDENDO, 32 anos, RG 4216894-5, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Na Figura 29, observamos como o Facebook organiza e hierarquiza os 

compartilhamentos decorrentes de uma mesma publicação, com ou sem acréscimo 
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de comentários, dando forma a um conteúdo único que reporta a totalidade de 

associações mobilizada por ele. S. Camargo e G. Cristina compartilharam o 

conteúdo de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo e G. Cristina 

colaboram para a reputação de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo 

também passa a ser relacionado com o ethos prévio de G. Cristina. Eles 

compartilham uma afinidade. O ethos prévio de L. Gonçalves foi considerado 

como parte do conteúdo compartilhado (ethos do autor somado ao ethos da 

publicação). S. Camargo introduz o conteúdo em sua rede social sem acréscimo 

de discurso. G. Cristina o faz com acréscimo de discurso "Infelizmente, um 

retrato da realidade nua e crua". Essa enunciação a expõe e à sua visão de 

mundo. Através dela, G. Cristina coloca suas cartas na mesa e faz um convite 

à ação, ao diálogo com outros atores, que podem aderir ou não ao convite, 

comentando ou não, contra ou a favor dela. S. Camargo e G. Cristina são 

amigos em comum da pesquisadora. Por isso, suas ações individuais em torno 

de um mesmo conteúdo são expostas juntas no Feed de Notícias da 

pesquisadora, como uma nova unidade de significado. Seus ethói prévios e a 

conexão deles com a autora influenciarão sua decisão de interagir com um ou 

com outro e de que forma: curtindo um, comentando outro; curtindo um, 

compartilhando outro; curtindo os dois (como foi o caso da amiga T. Strange, 

que endossou o compartilhamento de ambos). 
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Figura. 29: exemplo de compartilhamento com e sem acréscimo de discurso e de 
consumo em rede. Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 03 de outubro 

de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 

 

  



  

 

330 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, GUILHERME GUIÃO COELHO NEUBERT, 22 anos, RG 5484278, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 



  

 

331 

 Já a publicação da direita (figura 31) tem 49 adesões por curtidas, 3 

adesões por comentários e uma tréplica do próprio autor do post. A tréplica 

dirige-se à réplica em concordância com o que foi dito. Os dois comentários 

seguintes, ao contrário, contestam sua opinião. O debate aberto para os 

amigos, amigos em comum e amigos de amigos também contabilizou curtidas. O 

comentário do próprio autor do post foi o melhor colocado com 2 curtidas, 

enquanto todos os outros saíram com apenas 1 curtida cada um. 

 

 

 
 

Figuras. 30 e 31: exemplos de compartilhamento com acréscimo de discurso 
seguidos de comentários. 

Fonte: captadas do perfil da pesquisadora em 11 de outubro de 2015. 
 

 



  

 

332 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, GUSTAVO FINKLER, 49 anos, RG 9025807554, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Além desses casos, o Facebook também torna visíveis conversas entre os 

amigos, sejam elas publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 61), 

seja pinçando e publicando um comentário entre eles. Nesta prática, expõe a 

interação entre amigos em comum e também entre amigos e amigos e amigos 

(ethos conectado), cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o dispositivo elenca e 

transforma as mensagens de parabéns publicadas na Linha do Tempo de um ator 

aniversariante em um post com objetivo de fomentar novas manifestações entre 

os amigos (figura 62). Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o primeiro plano ações que 

poderiam ter passadas desapercebidas porque situadas em níveis mais 

profundos e específicos de interação, como o comentário (figura 63). Neste 

sentido, como ilustramos abaixo, traz para o Feed de Notícias dos atores 

equipes performativas nas quais não participam diretamente, conduzindo-os 

involuntariamente à zona de fachada de seus amigos, mas também dos amigos de 

seus amigos. 

 

 

Figura. 61: exemplo de gesto involuntário derivado de mensagens 
publicadas na Linha do Tempo de amigos de amigos da autora (Apenas L. 

Carneiro é amigo da autora).  
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 

2015. 
 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK.”. 

 
 
Eu, KENIA R. DE ANDRADE, 29 anos, RG 42733749-5, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

Por último, e de forma breve, é possível observar na tela abaixo (figura 40) 

como a permissão de rastreamento pela funcionalidade "amigos por perto" gera 
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um gesto involuntário quando amigos são notificados sobre uma co-presença. A 

associação ator-lugar atua como um marcador recíproco gerador de ethos 

compartilhado, como demonstrado nos pares K.Andrade-Campo Belo, F.Cristina-

Vila Mariana, A. Mello - Jardim Paulista e D. Drudi - São Bernanrdo do 

Campo. 

 

Figura. 40: telas da nova funcionalidade do Facebook "amigos na 
imediação".Fonte: captada da versão móvel do Facebook no celular da 

autora em 17 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LEO DI IORIO CHAMMA, 30 anos, RG 32809791-3, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

Figuras. 37 e 38 - telas de apresentação do novo recurso do Facebook 
"amigos na imediação".  

 

   
Fonte: captadas da versão móvel do Facebook  

da autora (Out. 2015). 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LEONARDO DOS SANTOS GARRIDO, 28 anos, RG 33266123-4, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figuras. 37 e 38 - telas de apresentação do novo recurso do Facebook 
"amigos na imediação".  

 

      
Fonte: captadas da versão móvel do Facebook  

da autora (Out. 2015). 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LETICIA MANTOVANI ROSSI, 37 anos, RG 21804558, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

A mesma dinâmica observada nas páginas do Facebook podem ser aplicadas para 

as páginas geradas na criação de eventos nesta rede social, quando o 



  

 

343 

participar assume a mesma função de curtir. Quando um ator ingressa em um 

evento (confirma sua participação), sua ação aparece como um post no Feed de 

Notícias dos amigos que o Facebook julga que podem se interessar por este 

conteúdo (figura 20). A reputação de um amigo é usado em favor do evento 

para influenciar a participação de outro. Além disso, na própria página do 

evento, todos os amigos que já confirmaram presença ficam em destaque na 

primeira tela da coluna da direita (figura 21). O somatório do ethos deles 

confere um ethos prévio ao próprio evento.  

 

 
 

 

Figura. 21 - ethos compartilhado em página  
de eventos no Facebook. 

 

   

Fonte: capturada do perfil da autora (Abr. 2015). 
 
 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LILIA NOGUEIRA CALCAGNO HORTA, 24 anos, RG 15912693, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Ilustramos algumas dessas ocorrências abaixo. Na figura. 54, vemos 

informações extras sobre amigos disponibilizadas pelo Facebook na barra do 



  

 

346 

messenger do usuário: quem está online (A.Marujo, M. Simões e D. Afanador), 

quem está offline (L. Horta, M. Vidigal e L. Moraes), o tempo desde a última 

conexão dos atores que estão offline (20m, 11h, mais 1), o dispositivo usado 

na conexão (web ou celular), quem está fazendo aniversário naquele dia 

(ícone bolo visível ao lado do nome de A. Marujo). Na figura. 55, já no 

âmbito privado de uma conversa entre atores via messenger do Facebook, estão 

disponíveis informações sobre status do ator (online - luz verde), data e 

hora de envio de sua mensagem, dispositivo usado para envio da mesma (ícone 

dispositivo móvel). 

 

Figura. 54: exemplo de gestos involuntários na barra do messenger. 
Fonte: captada do Facebook da autora em 16 de outubro de 2015. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LILIANE GORSKI DAMACENO, 37 anos, RG 29657144-1, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Nos exemplos abaixo, podemos obervar exemplos dessas marcações: 1) D. 

Novaes foi tagueada no post de L. Gorski, sinalizando que ela estava 

presente na foto publicada, que foi compartilhada nas duas Linhas do Tempo, 

de ambos os atores (Figura 07); 2) M. Reis foi mencionada em uma publicação 

de D. Dale, que sugeriu nominalmente (e publicamente para a rede de ambas) 

que o conteúdo selecionado por ela estaria relacionado com os gostos e 

preferências do interlocutor tagueado.  

 

      
Figuras 07 e 08: exemplos de marcação feita por atores. 

Fonte: telas capturadas do feed de notícias da autora em 12 de janeiro de 
2016. 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  
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7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LÍVIA CRETAZ, 28 anos, portadora do RG 436129577, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

A mesma dinâmica observada nas páginas do Facebook podem ser aplicadas para 

as páginas geradas na criação de eventos nesta rede social, quando o 
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participar assume a mesma função de curtir. Quando um ator ingressa em um 

evento (confirma sua participação), sua ação aparece como um post no Feed de 

Notícias dos amigos que o Facebook julga que podem se interessar por este 

conteúdo (figura 20). A reputação de um amigo é usado em favor do evento 

para influenciar a participação de outro. Além disso, na própria página do 

evento, todos os amigos que já confirmaram presença ficam em destaque na 

primeira tela da coluna da direita (figura 21). O somatório do ethos deles 

confere um ethos prévio ao próprio evento.  

 

 
 

 

Figura. 21 - ethos compartilhado em página  
de eventos no Facebook. 

 

   

Fonte: capturada do perfil da autora (Abr. 2015). 
 
 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, CARLOS EDUARDO CHEDIACK DE OLIVEIRA, 34 anos, RG 10858309, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 E posts passados podem voltar a figurar no feed de notícias graças a 

uma interação que os reatualize como um assunto do dia. Nas figuras 04 e 05 

abaixo, temos o exemplo de um post publicado em 31 de maio de 2011 que 

reapareceu no feed de notícias de amigo do usuário em 1º de junho de 2015. 

Ele respondeu à pergunta feita no post e foi alertado pelo autor de que se 

tratava de um post de 4 anos atrás "EsclarecenDudu: esse papo foi há 4 

anos!!": 

 

 
Figura 04 e 05: exemplos de comunicação descontinuada em posts. 

 

 

 Neste sentido, no exemplo abaixo (figura 36), o post de M. Duque é 

associado à localização de Utinga, o que gera um certo estranhamento entre 

seus amigos, funcionando como marcador cuja informação parece destoar de seu 

ethos. Essa dissonância, inclusive, chama mais atenção que a própria 

enunciação do ator, sendo os comentário "Utinga vulgo ABC?" e "hj somos 

todos Utinga" relacionados diretamente a ela. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 
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alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 

Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA SANDOVAL, 23 anos, RG 18996699888, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Já a publicação da direita (figura 31) tem 49 adesões por curtidas, 3 

adesões por comentários e uma tréplica do próprio autor do post. A tréplica 
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dirige-se à réplica em concordância com o que foi dito. Os dois comentários 

seguintes, ao contrário, contestam sua opinião. O debate aberto para os 

amigos, amigos em comum e amigos de amigos também contabilizou curtidas. O 

comentário do próprio autor do post foi o melhor colocado com 2 curtidas, 

enquanto todos os outros saíram com apenas 1 curtida cada um. 

 

 

 
 

Figuras. 30 e 31: exemplos de compartilhamento com acréscimo de discurso 
seguidos de comentários. 

Fonte: captadas do perfil da pesquisadora em 11 de outubro de 2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LUCIANA SOMAN MORAES, 35 anos, RG 322034954, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Ilustramos algumas dessas ocorrências abaixo. Na figura. 54, vemos 

informações extras sobre amigos disponibilizadas pelo Facebook na barra do 

messenger do usuário: quem está online (A.Marujo, M. Simões e D. Afanador), 

quem está offline (L. Horta, M. Vidigal e L. Moraes), o tempo desde a última 

conexão dos atores que estão offline (20m, 11h, mais 1), o dispositivo usado 

na conexão (web ou celular), quem está fazendo aniversário naquele dia 

(ícone bolo visível ao lado do nome de A. Marujo). Na figura. 55, já no 

âmbito privado de uma conversa entre atores via messenger do Facebook, estão 

disponíveis informações sobre status do ator (online - luz verde), data e 

hora de envio de sua mensagem, dispositivo usado para envio da mesma (ícone 

dispositivo móvel). 

 

Figura. 54: exemplo de gestos involuntários na barra do messenger. 
Fonte: captada do Facebook da autora em 16 de outubro de 2015. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LUCIANA MACHADO BARROS, 40 anos, RG 24190349-X, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Além desses casos, o Facebook também torna visíveis conversas entre os 

amigos, sejam elas publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 61), 
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seja pinçando e publicando um comentário entre eles. Nesta prática, expõe a 

interação entre amigos em comum e também entre amigos e amigos e amigos 

(ethos conectado), cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o dispositivo elenca e 

transforma as mensagens de parabéns publicadas na Linha do Tempo de um ator 

aniversariante em um post com objetivo de fomentar novas manifestações entre 

os amigos (figura 62). Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o primeiro plano ações que 

poderiam ter passadas desapercebidas porque situadas em níveis mais 

profundos e específicos de interação, como o comentário (figura 63). Neste 

sentido, como ilustramos abaixo, traz para o Feed de Notícias dos atores 

equipes performativas nas quais não participam diretamente, conduzindo-os 

involuntariamente à zona de fachada de seus amigos, mas também dos amigos de 

seus amigos. 

 

 
 

Figura. 62: exemplos de gesto involuntário derivado de mensagens 
publicadas na Linha do Tempo de amigo aniversariante (G. Durand não é 

amigo da autora).  
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 

2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 
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obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LUCIANNA NEIVA DE FREITAS, 39 anos, RG 4513499, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Quando um ator curte outro, dois ethos prévios ficam ligados. A soma 

deles gera um ethos prévio para a própria publicação que os conecta, 

funcionando como uma chancela, como uma audiência e reputação que operam 

como argumento para novas adesões. Para o auditório com acesso a esta 

interação, significa que a dupla compartilha de um marcador em comum, com 

função correspondente à prevista no sistema de informações conceituado por 

Douglas & Isherwood (2004). Neste sentido, propomos, as curtidas que se 

seguem à primeira podem levar seus atores a considerarem não apenas a 

conexão pontual com quem publicou o conteúdo, e com o conteúdo em si, mas a 

adesão a uma equipe performativa que se forma publicamente. Esse grupo 

compartilha do ethos discursivo e dos valores decorrentes deste conteúdo 

para suas próprias performances identitárias individuais. Mas não pode fazê-

lo sem considerar também as consequências da associação com outros atores e 

seus ethói prévios.  

 

 

Figura. 14: exemplo de como o Facebook torna visível os atores que curtiram 
o mesmo conteúdo, configurando uma afinidade entre eles. 

Fonte: captada do perfil da autora em 3 de outubro de 2015. 
 
 

Figura.55 - exemplo de gesto involuntário  
derivado de início de amizade. 

 

 
 

Fonte: captada da Linha do Tempo de amigo da autora (Dez. 2015). 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LUCIO CARAMORI BORGES E SILVA, 38 anos, RG 1641845, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Já no exemplo de L. Caramori (figura 37), a explicitação da cidade de 

Setagaya torna verídica sua proposição de fazer um "Haiku in loco". O ator 

refere-se ao formato pré-definido da poesia minimalista de origem japonesa 

que reproduz em seu post. E a proposição "in Loco" é confirmada pelo local 

marcado pelo Facebook, Setagaya, no Japão, conferindo autenticidade à 

enunciação, além de funcionar como um marcador adicional para o ethos do 

viajante com interesse na cultura japonesa. 

 

Figura.37: exemplo de gesto involuntário de local. 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora em 16 de outubro de 

2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, LUIZ FERNANDO MARQUES DIAS GOMES CARNEIRO, 37 anos, RG 

5799749-4, dou meu consentimento livre e esclarecido para 

participar como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, 

sob responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada 

Soares  Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, 

da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 



  

 

370 

 Além desses casos, o Facebook também torna visíveis conversas entre os 

amigos, sejam elas publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 61), 

seja pinçando e publicando um comentário entre eles. Nesta prática, expõe a 

interação entre amigos em comum e também entre amigos e amigos e amigos 

(ethos conectado), cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o dispositivo elenca e 

transforma as mensagens de parabéns publicadas na Linha do Tempo de um ator 

aniversariante em um post com objetivo de fomentar novas manifestações entre 

os amigos (figura 62). Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o primeiro plano ações que 

poderiam ter passadas desapercebidas porque situadas em níveis mais 

profundos e específicos de interação, como o comentário (figura 63). Neste 

sentido, como ilustramos abaixo, traz para o Feed de Notícias dos atores 

equipes performativas nas quais não participam diretamente, conduzindo-os 

involuntariamente à zona de fachada de seus amigos, mas também dos amigos de 

seus amigos. 

 

 

Figura. 61: exemplo de gesto involuntário derivado de mensagens 
publicadas na Linha do Tempo de amigos de amigos da autora (Apenas L. 

Carneiro é amigo da autora).  
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 

2015. 
 

 

 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 
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alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 

 

  



  

 

372 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, MÁRCIA SALES URQUIZA, 39 anos, RG 1560547, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 O Facebook informa quando um post foi editado por seu autor. Isto é, 

sinaliza quando algum elemento foi alterado do conteúdo publicado 
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originalmente. Esta pista pode levar a plateia a elaborar algumas hipóteses 

sobre os motivos pelos quais o conteúdo passou por uma revisão. O ator pode 

ter cometido um erro de português ou ortografia, seja por desconhecimento ou 

porque escreveu o post rápido demais. O ator pode ter revisto sua própria 

performance, empenhando-se para melhorá-la ou adequá-la. O ator pode ter 

escolhido ocultar ou agregar alguma informação. Desta forma, o status 

"editado" em um post pode contaminar a atuação do ator, conferindo-lhe 

diferentes imagens possíveis ligadas a seu ethos: ele voltou atrás do que 

disse; é ansioso e por isso descuidado com o idioma; quer agradar; preocupa-

se com a atenção do outro; relê o que escreve, etc. A informação "editado" 

é, em última instância, a prova de que algo não saiu como o esperado na 

performance original. 

 Nesta observação, consideramos inconsistente a proposição de relação 

entre a informação sobre edição e a função de marcador, porque não há 

estruturação de comunidade a partir dele. 

 

 

Figura. 47: exemplo de gesto involuntário de edição. 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora em 16 de outubro de 

2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  
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7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, MARCIO ROBERTO DA SILVA, 36 anos, RG 24864988-7, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figura. 22: ator compartilhando conteúdo de ator (amigo). 
Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 03 de outubro de 2015 

 
 

 No exemplo acima (figura 22), as informações decorrentes desse 

compartilhamento são: 1) M. Silva endossa o enunciado de L. Kalatalo e passa 

a compartilhar do ethos discursivo decorrente dele; 2) M. Silva expõe 

publicamente uma amizade com L. Kalatalo e a reputação de um impregna 

mutuamente a reputação de outro (ethos prévio compartilhado); 3) M. Silva 

eleva o post de L. Kalatalo à categoria de marcador, como analisaremos 

posteriormente neste mesmo capítulo. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, MARIA GABRIELA SODRE REGIS DOS REIS, 38 anos, RG 109631929, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Nos exemplos abaixo, podemos obervar exemplos dessas 

marcações: 1) D. Novaes foi tagueada no post de L. Gorski, 

sinalizando que ela estava presente na foto publicada, que foi 

compartilhada nas duas Linhas do Tempo, de ambos os atores 

(Figura 07); 2) M. Reis foi mencionada em uma publicação de D. 

Dale, que sugeriu nominalmente (e publicamente para a rede de 

ambas) que o conteúdo selecionado por ela estaria relacionado 

com os gostos e preferências do interlocutor tagueado.  

 

 
Figuras 07 e 08: exemplos de marcação feita por atores. 

Fonte: telas capturadas do feed de notícias da autora em 12 de janeiro de 
2016. 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK.”. 

 
 
Eu, MARINA MONTEIRO VIDIGAL, 40 anos, RG 18629212, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Ilustramos algumas dessas ocorrências abaixo. Na figura. 54, vemos 

informações extras sobre amigos disponibilizadas pelo Facebook na barra do 

messenger do usuário: quem está online (A.Marujo, M. Simões e D. Afanador), 

quem está offline (L. Horta, M. Vidigal e L. Moraes), o tempo desde a última 

conexão dos atores que estão offline (20m, 11h, mais 1), o dispositivo usado 

na conexão (web ou celular), quem está fazendo aniversário naquele dia 

(ícone bolo visível ao lado do nome de A. Marujo). Na figura. 55, já no 

âmbito privado de uma conversa entre atores via messenger do Facebook, estão 

disponíveis informações sobre status do ator (online - luz verde), data e 

hora de envio de sua mensagem, dispositivo usado para envio da mesma (ícone 

dispositivo móvel). 

 

 

Figura. 54: exemplo de gestos involuntários na barra do messenger. 
Fonte: captada do Facebook da autora em 16 de outubro de 2015. 

 
 

 
Figura 55: exemplo de gesto involuntário em janela privada do 

messenger. 
Fonte: captada de janela do messenger do Facebook da autora em 19 de 

outubro de 2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, MAURICIO SIMÕES, 51 anos, RG 16890981-9, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 A mesma dinâmica observada nas páginas do Facebook podem ser aplicadas 

para as páginas geradas na criação de eventos nesta rede social, quando o 

participar assume a mesma função de curtir. Quando um ator ingressa em um 

evento (confirma sua participação), sua ação aparece como um post no Feed de 

Notícias dos amigos que o Facebook julga que podem se interessar por este 

conteúdo (figura 20). A reputação de um amigo é usado em favor do evento 

para influenciar a participação de outro. Além disso, na própria página do 

evento, todos os amigos que já confirmaram presença ficam em destaque na 

primeira tela da coluna da direita (figura 21). O somatório do ethos deles 

confere um ethos prévio ao próprio evento.  

 

   

Figuras. 20 e 21: ethos compartilhado em página de eventos no Facebook. 
Fonte: capturadas do perfil da autora respectivamente em 04 de maio e em 3 

de outubro de 2015. 
 
 

 Ilustramos algumas dessas ocorrências abaixo. Na figura. 54, vemos 

informações extras sobre amigos disponibilizadas pelo Facebook na barra do 

messenger do usuário: quem está online (A.Marujo, M. Simões e D. Afanador), 

quem está offline (L. Horta, M. Vidigal e L. Moraes), o tempo desde a última 

conexão dos atores que estão offline (20m, 11h, mais 1), o dispositivo usado 

na conexão (web ou celular), quem está fazendo aniversário naquele dia 

(ícone bolo visível ao lado do nome de A. Marujo). Na figura. 55, já no 

âmbito privado de uma conversa entre atores via messenger do Facebook, estão 

disponíveis informações sobre status do ator (online - luz verde), data e 

hora de envio de sua mensagem, dispositivo usado para envio da mesma (ícone 

dispositivo móvel). 
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Figura. 54: exemplo de gestos involuntários na barra do messenger. 
Fonte: captada do Facebook da autora em 16 de outubro de 2015. 

 
 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 

Eu, MURILO SIMÕES DE LIMA, 31 anos, RG 353744724, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 

Figura. 27: atores compartilhando um conteúdo em comum. 
Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 09 de outubro de 2015. 

 
No exemplo acima, M. Duque compartilhou o conteúdo de F. Petinati. Mas o 

Facebook não explicita essa hierarquia, priorizando a comunicação da 

afinidade com um conteúdo em comum, na sentença "Marília Duque e Fernanda 

Petinati compartilharam a publicação de Murilo Chevalier". As informações 

decorrentes desse compartilhamento são: 1) M. Duque e F. Petinati endossam o 

enunciado de M. Chevalier, que, neste caso, também é uma citação direta; ou 

seja, M. Chevalier endossa o enunciado de Z. Magiezi e passam a compartilhar 

do ethos discursivo decorrente dele; 2) M. Duque e F. Petinati expõe 

publicamente uma amizade entre si e uma afinidade com a publicação de M. 

Chevalier e a reputação de um impregna mutuamente a reputação de outro 
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(ethos prévio compartilhado); 3) M. Duque e F. Petinati elevam o post de M. 

Chevalier à categoria de marcador. No sistema proposta por Douglas & 

Isherwood (2004), o tempo até o acesso à informação também é relevante e 

cria uma hierarquia entre os atores, organizada abaixo do conteúdo, a qual 

analisaremos posteriormente: F. Petinati compartilhou o conteúdo antes de M. 

Duque. Está mais próxima da fonte. 

 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu. NICOLAS MARCELO BROUSSAIN BRAVO, 41 anos, RG 35931446-6, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 O Facebook tem como praxe gerar ele próprio um texto que relaciona o 

enunciado compartilhado à sua fonte, informando a hierarquia formada entre 

co-enunciadores-autor. Neste sentido, inclusive, observamos uma mudança no 

modo como o dispositivo organiza os pares mobilizados em uma interação, bem 

como as equipes performativas formadas em torno de um conteúdo. Até o começo 

de 2015, as apropriações eram organizadas pelo texto: Ator X compartilhou o 

conteúdo Y de Ator Z. Entretanto, ao longo do segundo semestre deste mesmo 

ano, observamos que quando o conteúdo Y não é um enunciado produzido 

diretamente pelo Ator X, mas posto em circulação por ele a partir do consumo 

de uma fonte F, o Facebook reorganiza esses atores priorizando sua conexão 

direta com a fonte, comunicando essa informação no Feed de notícias com o 

texto: Ator X e Ator Z compartilharam o conteúdo Y da fonte F. Abaixo do 

conteúdo, o dispositivo apresenta a lista de atores que o compartilharam, 

organizando-os em ordem cronológica, do compartilhamento mais recente para o 

mais antigo. 

 

 
 

Figura. 06: exemplo de como o Facebook hierarquiza os atores que 

compartilham o mesmo marcador. Fonte: captada do Feed de Notícias da autora 

em 03 de outubro de 2015. 
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Figuras. 16 e 17 - ethos compartilhado em páginas do Facebook.  
 

  
Fonte: captadas do Facebook da autora (Out. 2015). 

 
 
 
 Na figura da esquerda, nas tabelas à esquerda a primeira informação é 
sobre o número total de pessoas que curtiram a página Sensacionalista 
(1.665.813) e logo abaixo quais delas são amigos em comum com o visitante da 
página, no caso, a própria pesquisadora (N.Broussain e outros 43 amigos). Na 
figura da direita, na sessão "curtidas" da página, aparecem em destaque 
identificados por foto, os amigos em comum que já se tornaram "fãs" da 
página conferem ao conteúdo credibilidade e reputação decorrente do 
somatórios de suas credibilidades e reputações individuais. 
 

 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 
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São Paulo, janeiro de 201 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, PAULA FURTADO DE CAMARGO, 37 anos, RG 1743170, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Na Figura 29, observamos como o Facebook organiza e hierarquiza os 

compartilhamentos decorrentes de uma mesma publicação, com ou sem acréscimo 
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de comentários, dando forma a um conteúdo único que reporta a totalidade de 

associações mobilizada por ele. S. Camargo e G. Cristina compartilharam o 

conteúdo de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo e G. Cristina 

colaboram para a reputação de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo 

também passa a ser relacionado com o ethos pévio de G. Cristina. Eles 

compartilham uma afinidade. O ethos prévio de L. Gonçalves foi considerado 

como parte do conteúdo compartilhado (ethos do autor somado ao ethos da 

publicação). S. Camargo introduz o conteúdo em sua rede social sem acréscimo 

de discurso. G. Cristina o faz com acréscimo de discurso "Infelizmente, um 

retrato da realidade nua e crua". Essa enunciação a expõe e à sua visão de 

mundo. Através dela, G. Cristina coloca suas cartas na mesa e faz um convite 

à ação, ao diálogo com outros atores, que podem aderir ou não ao convite, 

comentando ou não, contra ou a favor dela. S. Camargo e G. Cristina são 

amigos em comum da pesquisadora. Por isso, suas ações individuais em torno 

de um mesmo conteúdo são expostas juntas no Feed de Notícias da 

pesquisadora, como uma nova unidade de significado. Seus ethói prévios e a 

conexão deles com a autora influenciarão sua decisão de interagir com um ou 

com outro e de que forma: curtindo um, comentando outro; curtindo um, 

compartilhando outro; curtindo os dois (como foi o caso da amiga T. Strange, 

que endossou o compartilhamento de ambos). 

 



  

 

395 

 

Figura. 29: exemplo de compartilhamento com e sem acréscimo de discurso e de 
consumo em rede. Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 03 de outubro 

de 2015. 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  
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7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, REGINA DE LIMA PIRES, 40 anos, RG 24886758-1, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

Ilustramos nas figuras a seguir casos de como o Facebook reporta as curtidas 

de amigos com a finalidade de sugerir e incentivar novas adesões aos 

conteúdos circulantes nesta rede social. Na figura da esquerda (18), os 
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amigos que já curtiram a página Westwing - Casa e Decoração funcionam como 

uma recomendação para a nova curtida da página, facilitada pelo botão social 

"Curtir Página". Na figura da direita (19), a curtida de um link de uma 

página por um ator foi reportado e transformado em post pelo dispositivo 

para sugerir a mesma página a um outro ator de sua rede social. 

 

Figuras 18 e 19: exemplos de como o Facebook transforma a ação de um ator em 
post para os amigos, com o objetivo de sugerir páginas.  

Fonte Figura 18: captada do Facebook da autora em 3 de outubro de 2015. 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, RONALDO DE ALMEIDA MELO SILVA, 69 anos, CI 965197, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 No exemplo abaixo (figura 64), observamos que o ator (S. Melo) 

"tagueou" dois amigos em sua publicação R. Melo e L. Melo). Com isso, esse 

post-representação foi reportado também nas redes sociais deles, como se vê 

na configuração de privacidade concedida ao conteúdo e visível na figura 65. 

 

Figuras. 64 e 65: exemplos de gesto involuntário a partir de marcação 
de amigos. 

Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 
2015. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, RENATA MATTAR, 46 anos, rg 18300414, dou meu consentimento 

livre e esclarecido para participar como voluntário do projeto 

de pesquisa supracitado, sob responsabilidade do pesquisador 

Marília Duque Estrada Soares  Pereira, sob orientação do Prof. 

Dr. Luiz Peres Neto, da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Além desses casos, o Facebook também torna visíveis conversas entre os 

amigos, sejam elas publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 61), 

seja pinçando e publicando um comentário entre eles. Nesta prática, expõe a 

interação entre amigos em comum e também entre amigos e amigos e amigos 

(ethos conectado), cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o dispositivo elenca e 

transforma as mensagens de parabéns publicadas na Linha do Tempo de um ator 

aniversariante em um post com objetivo de fomentar novas manifestações entre 

os amigos (figura 62). Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o primeiro plano ações que 

poderiam ter passadas desapercebidas porque situadas em níveis mais 

profundos e específicos de interação, como o comentário (figura 63). Neste 

sentido, como ilustramos abaixo, traz para o Feed de Notícias dos atores 

equipes performativas nas quais não participam diretamente, conduzindo-os 

involuntariamente à zona de fachada de seus amigos, mas também dos amigos de 

seus amigos. 

 

 

Figura. 61: exemplo de gesto involuntário derivado de mensagens 
publicadas na Linha do Tempo de amigos de amigos da autora (Apenas L. 

Carneiro é amigo da autora).  
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 

2015. 
 

 

 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 



  

 

403 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, ROSE DE MELO ROCHA, 46 anos, RG 396888343, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 A mesma dinâmica observada nas páginas do Facebook podem ser aplicadas 

para as páginas geradas na criação de eventos nesta rede social, quando o 

participar assume a mesma função de curtir. Quando um ator ingressa em um 

evento (confirma sua participação), sua ação aparece como um post no Feed de 

Notícias dos amigos que o Facebook julga que podem se interessar por este 

conteúdo (figura 20). A reputação de um amigo é usado em favor do evento 

para influenciar a participação de outro. Além disso, na própria página do 

evento, todos os amigos que já confirmaram presença ficam em destaque na 

primeira tela da coluna da direita (figura 21). O somatório do ethos deles 

confere um ethos prévio ao próprio evento.  

 

 

Figuras. 20 e 21: ethos compartilhado em página de eventos no Facebook. 
Fonte: capturadas do perfil da autora respectivamente em 04 de maio e em 3 

de outubro de 2015. 
 
 

 Nos exemplos abaixo (figuras 41, 42 e 43) ilustramos como o Facebook 

relata para os atores da rede social a configuração de privacidade de cada 

post. D. Sendyk e R. Melo fazem revelações pessoais no modo público. M. 

Duque as faz dirigindo-as a seus amigos, exceto restritos. Ressaltamos 

entretanto que para o Feed de Notícias dos amigos de M. Duque, é visível 

apenas a configuração "Amigos de Marília". O Facebook oculta para os outros 

a restrição das listas ou exclusão de amigos aplicadas no post. Essas 

informações específicas são visível apenas para o autor do post. 
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Figuras. 41, 42 e 43: exemplo de visualizações do gesto involuntário 
de privacidade. 

Fontes: captadas do Feed de Notícias (41 e 42) e Linha do Tempo (43) 
da autora em 16 de outubro de 2015. 

 

 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, SABRINA PAULA GUIRELLI TIRONI, 41 anos, rg 18.638.049-5, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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 Além desses casos, o Facebook também torna visíveis conversas entre os 

amigos, sejam elas publicações de um na Linha do Tempo de outro (figura 61), 

seja pinçando e publicando um comentário entre eles. Nesta prática, expõe a 

interação entre amigos em comum e também entre amigos e amigos e amigos 

(ethos conectado), cuja visibilidade pode resultar na expansão de vínculos e 

amizades. Outro exemplo comum desta dinâmica é quando o dispositivo elenca e 

transforma as mensagens de parabéns publicadas na Linha do Tempo de um ator 

aniversariante em um post com objetivo de fomentar novas manifestações entre 

os amigos (figura 62). Nesta visada, é relevante considerar que, ao tornar 

essas interações acessíveis, o Facebook traz para o primeiro plano ações que 

poderiam ter passadas desapercebidas porque situadas em níveis mais 

profundos e específicos de interação, como o comentário (figura 63). Neste 

sentido, como ilustramos abaixo, traz para o Feed de Notícias dos atores 

equipes performativas nas quais não participam diretamente, conduzindo-os 

involuntariamente à zona de fachada de seus amigos, mas também dos amigos de 

seus amigos. 

 

 
 

Figura. 62: exemplos de gesto involuntário derivado de mensagens 
publicadas na Linha do Tempo de amigo aniversariante (G. Durand não é 

amigo da autora).  
Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 

2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu,SERGIO TAVEIRA DE CAMARGO JUNIOR, 34 anos, RG 1978044, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Na Figura 29, observamos como o Facebook organiza e hierarquiza os 

compartilhamentos decorrentes de uma mesma publicação, com ou sem acréscimo 
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de comentários, dando forma a um conteúdo único que reporta a totalidade de 

associações mobilizada por ele. S. Camargo e G. Cristina compartilharam o 

conteúdo de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo e G. Cristina 

colaboram para a reputação de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo 

também passa a ser relacionado com o ethos pévio de G. Cristina. Eles 

compartilham uma afinidade. O ethos prévio de L. Gonçalves foi considerado 

como parte do conteúdo compartilhado (ethos do autor somado ao ethos da 

publicação). S. Camargo introduz o conteúdo em sua rede social sem acréscimo 

de discurso. G. Cristina o faz com acréscimo de discurso "Infelizmente, um 

retrato da realidade nua e crua". Essa enunciação a expõe e à sua visão de 

mundo. Através dela, G. Cristina coloca suas cartas na mesa e faz um convite 

à ação, ao diálogo com outros atores, que podem aderir ou não ao convite, 

comentando ou não, contra ou a favor dela. S. Camargo e G. Cristina são 

amigos em comum da pesquisadora. Por isso, suas ações individuais em torno 

de um mesmo conteúdo são expostas juntas no Feed de Notícias da 

pesquisadora, como uma nova unidade de significado. Seus ethói prévios e a 

conexão deles com a autora influenciarão sua decisão de interagir com um ou 

com outro e de que forma: curtindo um, comentando outro; curtindo um, 

compartilhando outro; curtindo os dois (como foi o caso da amiga T. Strange, 

que endossou o compartilhamento de ambos). 
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Figura. 29: exemplo de compartilhamento com e sem acréscimo de discurso e de 
consumo em rede. Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 03 de outubro 

de 2015. 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  
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7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 

Eu, STELA LOBATO MATIAS DOS SANTOS, RG 1.616.851, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 



  

 

415 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 A seguir apresentamos dois exemplos de como essas unidades 

informacionais se formam no Facebook. Na figura abaixo (28), S. Lobato 

compartilha a publicação da página Livre Maternagem, cuja ação é reportada 

para sua rede social a partir de um conteúdo único formado por: 1) ethos 

prévio S. Lobato; 2) ethos prévio da página Livre Martenagem; 3) ethos 

discursivo da frase contida na imagem ("Você não pode comprar felicidade, 

mas pode ter uma Doula que é quase a mesma coisa"); 4) ethos discursivo do 

texto assinado por Livre Martenagem que integra o post original (logo abaixo 

da mensagem) e; 5) ethos discursivo decorrente da acrescida por S. Lobato no 

ato do compartilhamento: "Hahahahah! Gostei dessa". 

 

 

 

Figura 28: exemplo de compartilhamento com e acréscimo de discurso. 
Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 11 de outubro de 2015. 

 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  
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6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, SUELY MARIA BRAGANÇA MELO SILVA, 68 anos, CI: M418057-SSP, 

dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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A figura 48 é um exemplo de quando o ator decide manter explícita a fonte do 

conteúdo que compartilha, sendo essa informação agregada ao post pela 

sentença "S. Melo via Pragatismo Político". Já nas figuras 49, 50, 51 e 52, 

observamos que o dispositivo agregou o marcador-fonte à publicação como um 

"gesto involuntátio" que traz para a zona da fachada uma informação que o 

ator pode ter decidido ocultar. 

 

 

Figura. 48:  exemplo padrão de explicitação de fonte pelo ator. 
Fonte: captada do Feed de Notícias da autora em 16 de outubro de 

2015. 
 

 

No exemplo abaixo (figura 64), observamos que o ator (S. Melo) "tagueou" 

dois amigos em sua publicação R. Melo e L. Melo). Com isso, esse post-

representação foi reportado também nas redes sociais deles, como se vê na 

configuração de privacidade concedida ao conteúdo e visível na figura 65. 
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Figuras. 64 e 65: exemplos de gesto involuntário a partir de marcação 
de amigos. 

Fonte: captadas do Feed de Notícias da autora em 15 de outubro de 
2015. 

 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, TANIA ZAHAR MINÉ, 48 anos, RG: 12693103-3, telefone 

(11)996544430, email taniazahar@terra.com.br, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

Figuras. 37 e 38 - telas de apresentação do novo recurso do Facebook 
"amigos na imediação".  

 

      
Fonte: captadas da versão móvel do Facebook  

da autora (Out. 2015). 
 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, TALINE  PACHECO SCHUBACH, 31 anos, RG 12781063-8, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  
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4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 

 Na figura 10 abaixo, temos um exemplo de como essa cena se estrutura. 

W. Costa compartilhou o vídeo em que o apresentador de TV Jô Soares 

entrevista a atriz Bruna Lombardi, com quem declara ter tido sonhos eróticos 

quando ela era ainda uma criança 1 . O comentário, associado à pedofilia, 

ganhou repercussão no Facebook, mobilizando diferentes opiniões. O ator W. 

Costa compartilhou o vídeo acrescendo-o do discurso "Sério mesmo que ele 

disse isso? Tô sem acreditar ainda". Esse discurso foi acrescido ao vídeo e 

compartilhado como um conteúdo único por outro ator, T. Schubach, que lhe 

acresceu seu ponto de vista "Não sei se o pior é ele declarar isso como se 

fosse absolutamente normal ou se é a plateia rir. NOJO". Nessa tomada de 

palavra, T. Schubach reitera o estanhamento de W.Costa que continua visível 

no compartilhamento reportado em sua rede social. Nesse momento, F. Eugênio 

comenta seu post, colocando a visão de mundo de T. Schubach em descrétido 

"(...) o que é razoavelmente normal considerando o 'chatíssimo politicamente 

correto' dos chatos dias de hoje". A partir desta contestação, T.Schubach 

torna-se co-ator da cena (na perspectiva de Barthes, e com as perdas e 

ganhos de caráter previstos por ela) que se segue visível a ambas as 

plateias. Um terceiro ator soma-se ainda à equipe performativa (D.Gerra) 

para alinhar-se com T.Shubach em argumento inicial  no qual critica a fala 

do apresentador Jô Soares.  

 

                                                             
1 Publicado pelo site YAHOO! CELEBRIDADES (2015). Disponível em: 
https://br.celebridades.yahoo.com/post/134071435560/j%C3%B4-soares-diz-que-tinha-sonhos-er%C3%B3ticos-
com-bruna. Acesso em 12 de janeiro de 2016. 
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Figura 10: exemplo de polifonia e de disputa de caráter. 
Fonte: tela capturada do feed de notícias da autora em 27 de novembro de 

2015. 
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5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK”. 

 
 
Eu, TWILA BARROSO, 39 anos, RG 36644401-3, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preechendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 



  

 

427 

 Na Figura 29, observamos como o Facebook organiza e hierarquiza os 

compartilhamentos decorrentes de uma mesma publicação, com ou sem acréscimo 

de comentários, dando forma a um conteúdo único que reporta a totalidade de 

associações mobilizada por ele. S. Camargo e G. Cristina compartilharam o 

conteúdo de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo e G. Cristina 

colaboram para a reputação de L. Gonçalves. O ethos prévio de S. Camargo 

também passa a ser relacionado com o ethos pévio de G. Cristina. Eles 

compartilham uma afinidade. O ethos prévio de L. Gonçalves foi considerado 

como parte do conteúdo compartilhado (ethos do autor somado ao ethos da 

publicação). S. Camargo introduz o conteúdo em sua rede social sem acréscimo 

de discurso. G. Cristina o faz com acréscimo de discurso "Infelizmente, um 

retrato da realidade nua e crua". Essa enunciação a expõe e à sua visão de 

mundo. Através dela, G. Cristina coloca suas cartas na mesa e faz um convite 

à ação, ao diálogo com outros atores, que podem aderir ou não ao convite, 

comentando ou não, contra ou a favor dela. S. Camargo e G. Cristina são 

amigos em comum da pesquisadora. Por isso, suas ações individuais em torno 

de um mesmo conteúdo são expostas juntas no Feed de Notícias da 

pesquisadora, como uma nova unidade de significado. Seus ethói prévios e a 

conexão deles com a autora influenciarão sua decisão de interagir com um ou 

com outro e de que forma: curtindo um, comentando outro; curtindo um, 

compartilhando outro; curtindo os dois (como foi o caso da amiga T. Strange, 

que endossou o compartilhamento de ambos). 
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Figura. 29: exemplo de compartilhamento com e sem acréscimo de discurso e de 
consumo em rede. Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 03 de outubro 

de 2015. 
 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  
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7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo,27 janeiro de 2016. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Área: Comunicação Social 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “ETHOS EM REDE: DINÂMICAS, APROPRIAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ETHOS CONECTADO NO FACEBOOK.”. 

 
 
Eu, VIVIAN HEIN HIRSCH, 54 anos, RG 3837854, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do pesquisador Marília Duque Estrada Soares  

Pereira, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Peres Neto, da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.  

 

Preenchendo este Termo de Consentimento, estou ciente que:  

 
1) O objetivo da pesquisa é verificar: a) como se dão as 

apropriações de conteúdos no Facebook; b) como eles são 

articulados para expressar junto à rede de amigos as convicções 

individuais e; c) se os usuários que compartilham dos mesmos 

conteúdos têm suas reputações atreladas;  

 

2) A pesquisa fornece exemplos de apropriações no Facebook e o 

modo como os usuários negociam seu compartilhamento, eles foram 

coletados da conta da pesquisadora no Facebook e envolve amigos 

e amigos de amigos;  

 

3) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida 

pesquisa;  

 

4) Abaixo consta qual informação foi utilizada na pesquisa: 
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Figura. 23: ator compartilhando conteúdo direto de site. 
Fonte: captada do perfil da pesquisadora em 03 de outubro de 2015. 

 
 

No exemplo acima (figura 23), o conteúdo compartilhado e seu ethos 

discursivo passa a ser associado a V. Munduruku. O site fonte registrado no 

final do conteúdo tem um ethos prévio que também empresta valor ao ator e ao 

conteúdo, dando origem a um ethos compartilhado. 

 

5) Meus dados pessoais (exceto o nome usado na minha conta do 

Facebook)serão mantidos em sigilo e os resultados gerais 

obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 

alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura científica especializada;  

 

6) Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, 

Prof. Dr. Luiz Peres Neto, sempre que julgar necessário pelo 

telefone (11) 9.6836-9850 ou (11) 5085-4647;  

 

7) A devolução do formulário preenchido configura o aceite de 

participação. 

 

São Paulo, janeiro de 2016. 
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