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RESUMO

Essa tese parte da proposição de que a pós-modernidade é a manifestação cultural
própria do Capitalismo Tardio. A pesquisa preocupou-se com a publicitação da vida
privada que se dá nos Feeds de notícias da rede social digital Facebook. Utilizou-se
a netnografia, por ser considerado um método de construção na ação que associa
técnicas de estudo à imersão do pesquisador no campo investigado. A netnografia é
uma alternativa metodológica para o estudo dos encadeamentos de comunicação
em ambientes cibernéticos. Constatamos que há uma exposição de si num ambiente
conexo que reproduz as propriedades da sociedade do espetáculo, com um
destaque para o fato de essa exposição ser feita e querer ser feita pelo próprio
indivíduo, de forma alegórica, vitrinista e espetaculoísta. O sujeito se desvela por si
mesmo, se mostra e é induzido a se mostrar e se exibir ao mesmo tempo. É uma
exposição em grande escala dos eventos da vida privada, é mais do que espetáculo,
ultrapassando o sentido debordiano, aproximando-se do exibicionismo no sentido
freudiano. É um sujeito em uma nova forma de existência. No ato de postar em
público a pessoa viola sua própria privacidade. É o estrelato de profanação da
intimidade. Verificamos que essas novas formas comportamentais de
compartilhamento de experiências humanas, sob a mediação de tecnologias típicas
da era do informacionalismo, se mostram como uma das marcas principais das
sociabilidades que engrenam a revolução tecnológica em curso.

Palavras-chave: Sociabilidades,
Capitalismo Tardio.
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VIII

ABSTRACT

This thesis starts from the proposition that postmodernity is the very cultural
manifestation of Late Capitalism. The research was concerned with the publication of
privacy that gives us news feeds of Facebook online social network. We used
netnography, which is considered a construction method in action that combines
study skills to immersion of the researcher in the investigated field. Netnography is
an alternative methodology for the study of communication threads in cyber
environments. We note that there is an exhibition of themselves in a related
environment that reproduces the properties of the spectacle society, with an
emphasis on the fact that this exhibition be made and want to be made by the
individual himself, allegorically, window dresser and with spectacle. The subject is
revealed by itself, shown and is induced to show and display at the same time. It is a
large-scale exhibition of the private life events; it is more than spectacle, surpassing
debordian sense, approaching the exhibitionism in the Freudian sense. It is a subject
in a new way of existence. At the time of posting in public, the person violates their
privacy. It is the desecration of stardom intimacy. We found that these new
behavioral forms sharing of human experiences, under the mediation of typical
technologies informationalism era, appear as a major brand of sociability, meshing
the ongoing technological revolution.

Keywords: Sociabilities, Social Network, Facebook, Postmodernity, Late Capitalism.
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RÉSUMÉ

Cette thèse démarre sur la proposition générale selon laquelle la postmodernité est
la manifestation culturelle propre du capitalisme tardif. Notre recherche s’est penchée
sur la publicité de la vie privée dans les Feeds de nouvelles du réseau social
numérique Facebook. La netnographie a été ici employée car c’est une méthode de
construction dans l’action qui associe les techniques d’études à l’immersion du
chercheur dans le champ investigué. C’est une alternative méthodologique pour
l’étude des enchaînements de communication en milieux cybernétiques. Nous avons
constaté qu’il y a une exposition de soi dans un milieu connexe qui reproduit les
propriétés de la société du spectacle, l’accent étant mis sur le fait que cette
exposition est faite et veux être faitepar le propre individu, de manière
allégorique, nombriliste et sensationnaliste. C’est une exposition à grande échelle
des évènements de la vie privée, c’est plus qu’un spectacle, cela dépasse le sens
debordien et se rapproche de l’exhibitionnisme au sens freudien du terme. C’est un
sujet sous une nouvelle forme d’existence. Dans l’acte de poster en public la
personne viole sa propre vie privée. C’est le vedettariat de la profanation de l’intimité.
Nous avons vérifié que ces nouvelles formes comportementales de partage
d’expériences humaines, par le biais de technologies typiques de l’ère de
l’informationalisme, sont une des principales marques des sociabilités qui font
tourner l’engrenage de la révolution technologique en cours.

Mots-clés: Sociabilités, Réseau Social, Facebook, Postmodernité, Capitalisme
Tardif.

X

SUMÁRIO

1.

Introdução......................................................................................................

p. 01

2.

O Facebook – conhecendo e entendendo ....................................................... p. 29
2.1 Facebook – espaço de comunicação e globalização da pósmodernidade ............................................................................................ p. 35
2.2 A lógica cultural – inovando a inovação .......................................... p. 48

3.

A Pós-modernidade e as redes de sociabilidade on-line no terceiro estágio
do Capitalismo ............................................................................................... p. 62
3.1 Novas sociabilidade? ........................................................................
3.2 As sociabilidades na era das comunidades em redes digitais............
3.3 As sociabilidades on-line na sociedade de controle ..........................
3.4 O espaço social Facebook .................................................................

4.

Os Feeds de notícias doFacebook .................................................................

p.
p.
p.
p.

68
72
81
91

p. 108

4.1 Os indicadores ................................................................................... p. 110
4.2As postagens intercruzadas ............................................................... p. 119
4.3 A exposição da vida privada nos Feeds de notícias do Facebook.... p. 121
5.

Conclusão – o espetáculo da privacidade em grande escala........................... p. 139

6.

Referências.....................................................................................................

p. 146

7.

Anexos...........................................................................................................

p. 152

Anexo I – Gráfico das postagens do mês teste........................................
Anexo II – Distribuição das postagens nos indicadores (Dados Gerais).
Anexo III – Gráfico Geral das postagens dos 06 (seis) meses de coleta.

p. 1A
p. 2A
P. 3A

1

1. Introdução

O objeto empírico desse estudo se localiza em um ambiente com
características específicas: a virtualidade, a mediação tecnológica direta, a diluição
em uma plataforma digital e um aglomerado de linguagens. Ademais, insere-se em
uma época de fluidez e de comunicação/interação ubíqua 1, entre outras. Nesse
caso, faz-se necessário esclarecer que toda trama societária que ali se der estará
imbuída dessas características. Após um diálogo com autores de diferentes
orientações teóricas, admitimos que a pós-modernidade define a época atual,
trazendo várias formas de expressão humana que estão se configurando nas novas
maneiras de interação social, novos meios de representação de si e novas
estruturas comunicacionais, modelando assim as chamadas novas sociabilidades.
Os

computadores

em

rede

propiciam

a

arquitetura

de

diversos

encadeamentos sociais em espaços cada vez mais mesclados e dilatados,
convencionalmente chamados ciberespaço, para o estabelecimento de relações
comunicacionais virtuais. Na medida em que acreditamos poder registrar as
representações das esferas da comunicação na sociedade, o conjunto social já se
movimenta em outros cursos, posto que o caráter das sociabilidades frente às
transformações sociotécnicas do mundo é dinâmico, fazendo-se cada vez mais
variável em sua trajetória. Enquanto nossas representações do mundo social,
incluindo a esfera das comunicações interpessoais, movem-se no registro das
tecnologias instituídas e consagradas, a trajetória das mudanças sociotécnicas em
curso empurram o conjunto social em novas e ousadas direções, tornando obsoletos
os padrões de representações sociais até então vigentes.
Durkheim (2003, p. III/VI) pontua que é objetivo da Sociologia “[...] Explicar
uma realidade atual, próxima de nós, capaz, portanto, de afetar nossas ideias e
nossos atos: essa realidade é o homem e, mais especialmente, o homem de hoje,
pois não há outro que estejamos mais interessados em conhecer bem”.
Sendo assim, a pesquisa sociológica, usando-se a metodologia adequada,
pode apreender de maneira criteriosa elementos importantes das ações realizadas
1

Oriundo do termo inglês Ubiquitous Computing ou Ubicomp, a Computação Ubíqua, também chamada de
Computação Pervasiva e UbiComp, descreve a presença direta e constante da informática e tecnologia na vida
das pessoas, em suas casas e ambientes de convívio social. Outra nomenclatura é a Inteligência Ambiental. O
nome Ubíquo é um termo do Latim ubiquu, que significa estar em todos os locais, foi publicado em 1991, pelo
então cientista do Centro de Pesquisa Xerox Mark Weiser em seu artigo intitulado The Computer for the 21st
Century (O Computador do Século 21).
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na dinâmica sociocultural dos espaços. Esse espaço é espaço construído, já que a
construção deles emerge dos fluxos da mudança social. Hoje enxergamos um novo
espaço nas ciências sociais, assim como a importância de investigar seus impactos
específicos sobre as relações sociais em sua totalidade.
Banakouche (1999) infere que as tecnologias se inscrevem na trama
societária e demonstra que a ideia de “impactos sociais” das tecnologias deve ser
vista com criticidade, não existindo uma dicotomia, como se, de um lado, localizamse as tecnologias que provocam os impactos e, de outro lado, a sociedade que os
sofre. Assim, torna-se necessário descerrar o véu ideológico que recobre a noção de
impactos sociais das tecnologias, por que a técnica é apenas um momento das
relações sociais.

Considero que entender o significado da técnica é uma tarefa
essencialmente política, na medida em que uma clareza sobre a
questão é fundamental tanto na tomada de decisões a respeito do
seu desenvolvimento, como no planejamento da sua adoção ou uso,
seja por indivíduos, unidades familiares ou organizações.
Responsabilizar a técnica pelos seus ‘impactos sociais negativos’, ou
mesmo seus ‘impactos sociais positivos’, é desconhecer, antes de
mais nada, o quanto - objetiva e subjetivamente - ela é construída
por atores sociais, ou seja, no contexto da própria sociedade.
(BANAKOUCHE, 1999, p. 2)

Partimos da proposição geral apresentada por Fredric Jameson, segundo a
qual a pós-modernidade é a manifestação cultural própria do Capitalismo Tardio ou
Capitalismo Pós-Moderno, que teria ingressado em seu terceiro estágio, para
estudamos as estruturas sociais relacionais, comumente conhecidas como redes
sociais. Daí, investigamos as postagens realizadas no Feed de Notícias da rede
social digital Facebook, com intenção de verificar [hipótese] em que medida
encontramos as categorias e formas de expressão constituintes das novas
sociabilidades geradas nesse estágio do capitalismo.
As redes sociais e o Facebook, em particular, contribuem para constituir uma
forma

distinta

de

manifestação

das

sociabilidades

na

pós-modernidade,

expressando novas formas comportamentais de compartilhamento de experiências
humanas sob a mediação de tecnologias típicas da era do informacionalismo.
Podemos dizer que o Feed de notícias do Facebook confirma a tese
sociológica de que as chamadas “novas sociabilidades” caracterizam-se pela fluidez
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e fragilidade dos laços humanos, segundo Bauman(2011), descontinuidade e
desencaixe, segundo Giddens(1991) e de disruptura, segundo Castells (2003)
O caminho metodológico que elegemos consistiu em investigar o material
empírico na rede social on-line Facebook para testar as hipóteses sugeridas pela
literatura sociológica recente, exercitando uma interlocução constante com autores
representativos. Assim, dialogamos, sobretudo, com David Harvey, Manuel Castells,
Georg Simmel (este, um “clássico”), Guy Debord e Fredric Jameson, além de outros
autores, a exemplo de Marx, Agamben e Baudrillard.
Fomos relacionando os achados da pesquisa com as teorias defendidas por
esses autores acerca da modernidade, da pós-modernidade(ou hipermodernidade,
supermodernidade e outras denominações) e das novas sociabilidades em rede,
principalmente as sociabilidades que se configuram nas redes sociais on-line, no
intuito de demonstrar que essas novas sociabilidades se estruturam em torno da
revolução tecnológica em curso e das metamorfoses do capitalismo em seu estágio
globalizado, ou mundializado, caracterizado pela expansão do capital financeiro sem
fronteiras e pela extensiva mercantilização das relações sociais entre os homens.
O mergulho intensivo no campo permitiu que conhecêssemos a plataforma
Facebook, voltando nossos olhares para as publicações que são postadas no Feed
de notícias para desvelar diferentes níveis de exposição do cotidiano dos usuários.
Esta pesquisa preocupou-se com a publicitação da vida privada que se mostra como
uma prática comum na atualidade e vêm se constituindo numa característica das
sociabilidades pós-modernas. Acreditamos que estudos dessa natureza se
justifiquem na medida em que buscamos acrescentar um novo olhar sobre as
indagações a respeito de um assunto tão atual.
Redes sociais on-line são teias de relações, mediadas pela Internet, entre
grupos de pessoas que têm entre si algum vínculo de identidade e/ou interesse.
Para Castells (2003, p.107) “As redes são montadas pelas escolhas e estratégias de
atores sociais, sejam indivíduos, famílias ou grupos sociais”. Para Capra (2008,
p.22) “Redes Sociais são, antes de tudo, redes de comunicação que envolve
linguagem simbólica, restrições culturais, relações de poder etc.”.
É preciso acentuar que máquinas computacionais ligadas entre si, operando
digitalmente em rede, só constituem/possibilitam redes de relacionamento quando
existe compartilhamento de saberes, valores, crenças, informações e/ou interesses
etc. Dessa forma, procuramos saber quais são as propriedades que permeiam essas
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postagens e de que forma elas contribuem na constituição das novas sociabilidades
características da pós-modernidade e próprias do capitalismo tardio ou pósmoderno.
Se para Jameson o pós-modernismo pode ser visto como produtor de
pessoas pós-modernas, certamente pode ser visto como criador de ambientes
sociais pós-modernos e deste modo, ele pontua: “Julgamentos ideológicos a
respeito do pós-modernismo hoje implicam necessariamente um julgamento a
respeito de nós mesmos, assim como dos artefatos em questão [...]”.
Estudamos as propriedades socialmente pertinentes à exposição da vida
privada na rede social Facebook e acreditamos que estudos dessa natureza
somente se tornam esclarecedores no momento em que assumimos que toda
interação social efetivada nesses tipos de mídias acontecerá intermediada pelos
meios tecnológicos que a suportam e sofrerá as interferências do momento histórico
que as contém. Dessa forma, as redes sociais on-line são objetos culturais e
expressão singular em seu gênero e, com tal característica, seguem as orientações
do período sócio-histórico que lhes projetam, lhes promovem e lhes sustentam.
Os territórios virtuais que se ancoram no ciberespaço possibilitam uma
época de exibição imponente do indivíduo singular, um constante espetáculo de si
mesmo; é o apogeu do selfie. A cerca delimitadora da privacidade foi alargada pelo
sujeito pós-moderno e situa-se sobre esse mesmo sujeito a ambição e a excitação
em permanecer avidamente no palco. Segundo a pesquisa “Consumidor Móvel
20132” feita pela Agência Nielsen e divulgada em 19 de dezembro de 2013, 75% da
população brasileira adquire smartphone por acreditar que sua principal função é o
acesso às redes sociais. Para Debord,

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que
resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim:
quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita
reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos
compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação
ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de
seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que os
representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em
Pesquisa “Consumidor Móvel 2013”. Estudo feito entre os meses de abril e maio de 2013. No Brasil ouviu mais
de duas mil pessoas. O resultado obtido aponta que para 75% dos brasileiros, a principal função do smartphone é
acessar as redes sociais, ultrapassando mercados como Rússia (59%), Índia (26%), China (62%) e até mesmo os
Estados
Unidos
(63%).http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2013/brasil-usa-mais-redes-socias-emsmartphones-que-paises-dos-brics-e-estado-unidos.html (acesso em 20 de dezembro de 2013).
2
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casa em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte.
(DEBORD, 1997, p. 24)

Os homens criaram e estão sustentando a necessidade de se relacionar em
mecanismos digitais e, no momento presente, um dos principais deles são as redes
sociais on-line. Se a atualidade é uma época que exige rapidez, as redes sociais
digitais oferecem isso.
Sabemos que sociabilidade é um modo de estar e se relacionar com os
outros no mundo e que seus horizontes se comutam e se entrecruzam em
determinados contextos socioculturais. As diversas, múltiplas e cada vez mais
inovadoras formas de mediar as relações humanas, propiciadas pelas vigorantes
modalidades de comunicação, nos levam a presenciar as sociabilidades mediadas
por mecanismos digitais, as quais denominamos novas sociabilidades. Para André
Lemos (1999) “O ciberespaço produz uma nova forma de sociabilidade, criando um
novo senso de identidade, ao mesmo tempo descentralizada e múltipla; uma
sociabilidade eletrônica dos netcyborgs3”. Segundo Rodrigues:

A partir do momento em que as fronteiras geográficas tradicionais se
tornaram permeáveis à penetração da informação tecnologicamente
mediatizada, assistimos à aceleração do processo de redefinição de
novas formas de sociabilidade [...] não formas concretas e estáveis,
como aquelas que definiam a sociabilidade tradicional e até
moderna, mas modalidades aleatórias, fluídas e movediças, abertas
em permanência a constantes variações. (RODRIGUES, 1994,
p.218)

Se há pouco tempo pesquisadores da área se debruçavam para
compreender os tipos de interações – síncrona e assíncrona4 - que os computadores
e seus dispositivos propiciavam no processo de comunicação, hoje se voltam

3

O termo "cyborg" é a contração de "cybertenic organism" (organismo cibernético) e apareceu na década de 60
durante as primeiras explorações espaciais. Nesse sentido “Netcyborg” se ligaria às possíveis interações homemmáquina.
4
Comunicação Síncrona: emissor e receptor são sincronizados pelo mesmo relógio, o receptor recebe de modo
contínuo. Sempre é realizada simultaneamente, em tempo real, geralmente disponibilizada pelos Chats. Tudo é
sincronizado, mantendo uma ordem bem definida. Comunicação Assíncrona: acontece nos fóruns e e-mail,
emissor e receptor não precisam estar sincronizados em tempo real. Os relógios do emissor e do receptor apenas
têm que estar suficientemente próximos e são independentes.
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principalmente às modalidades de interação colaborativo-integrativa5e suas variáveis
performances na constituição e fortalecimento das novas sociabilidades.
O mundo virtual não é um universo paralelo, algo que simplesmente ligamos
ou desligamos. O chamado mundo virtual é tão social quanto qualquer outro. O que
podemos observar é que as interações sociais ganham características diferenciadas
por se darem em um ambiente transmidiático6, com 100% de mediação.
A autoexposição de eventos da vida em geral, publicados via internet, se
mostra uma prática emergente e imanente da pós-modernidade. Na sociedade
hipermidiática o aumento das vendas de aparelhos com tecnologia que possibilitam
o acesso móvel à internet, principalmente os smartphones (telefones móveis
inteligentes), alargam os imperativos da visibilidade. Erving Goffman (2002) deixou
claro que as pessoas já externavam seu comportamento cotidiano como se fossem
atores em palcos, de modo que os indivíduos e os grupos estariam constantemente
criando um mundo de representação para si e para os outros.
Goffman (2002, p.9) estudou a vida social e descreveu uma série de
aspectos que segundo ele “formam, juntos, um quadro de referência aplicável a
qualquer estabelecimento social concreto, seja ele doméstico, industrial ou
comercial”. Para o autor, assim como para Georg Simmel, as tramas societárias
importavam mais do que as tramas individuais, por esse motivo ele não centralizou o
olhar investigativo no indivíduo isolado, pelo contrário, dirigiu toda atenção ao
emaranhado universo das interações sociais.
A exibição da cotidianidade gera novos espaços de vida, alterando e
ampliando o alcance nos estilos de agir dos sujeitos tecnicamente mediados,
flexibilizando e alargando os limites do dizível e do mostrável, a tal ponto que o
sujeito não produz somente histórias sobre si, mas esmiúça seu contexto e emoldura
seu entorno.
Para Goffman (2002), na representação do seu papel os sujeitos fazem uso
de diversos dispositivos para ganhar expressividade, é o que o autor chama de
“fachada”, que para ele constitui um balizamento para facilitar a representação, e
para isso entra em jogo todo o aparato disponível como, por exemplo, as

5

Quando em ações interativas existe a troca para agregar e não para comutar.
Significa “além da mídia”, ou seja, o conteúdo sobressai à mídia. Na prática, as diferentes mídias (os meios)
irão transmitir diferentes conteúdos (as mensagens) para o público (o receptor), mas de forma que os diferentes
meios se complementem. Se o receptor utilizar apenas um dos meios, vai ter apenas a mensagem parcial.
6
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manipulações de imagens, a escolha de um cenário etc. As redes sociais
materializam o espetáculo satisfazendo as sociedades que, na pós-modernidade:

São sociedades que dependem da mídia - mais do que da família, da
escola, das igrejas, dos sindicatos, dos partidos etc. – para a
construção do conhecimento público que possibilita, a cada um dos
seus membros, a tomada cotidiana de decisões. Por não se poder
reduzir a importância das comunicações apenas à transmissão de
informações [...]. Elas não são canais neutros. Ao contrário, são
construtoras de significação. (LIMA, 2001, p. 113)

As pessoas se expõem conscientes que vão ser vistas; é a cultura da
ostentação e, ao mesmo tempo, da observação do outro. Pensar nessa exposição
como positiva ou negativa não foi intenção desse trabalho, mas construímos eixos
que possibilitam reflexão sobre essa prática. Castells (1999, p. 445) pergunta: “[...]
no fim das contas, as comunidades virtuais são comunidades reais?” E ele mesmo
responde “sim e não”. Afirmamos, de antemão, que do ponto de vista cultural, os
acontecimentos do mundo virtual não diferem dos acontecimentos do mundo real,
pois ambos são constituintes de uma mesma estrutura social, já que:

Em todas as sociedades, a humanidade tem existido em um
ambiente simbólico e atuado por meio dele. Portanto, o que é
historicamente específico ao novo sistema de comunicação
organizado pela integração eletrônica de todos os modos de
comunicação, do tipográfico ao sensorial, não é a indução à
realidade virtual, mas a construção da realidade virtual. (CASTELLS,
1999, p.459)

Encontramos uma peculiaridade pertinente a esse processo de exposição do
Eu nos ambientes ciberespaciais, pois existe um jogo da mídia principalmente no
que se refere a testemunhos vivenciais, já que, diferentemente dos diários íntimos e
das autobiografias, as narrativas de si nas redes sociais não são solitárias. As
máquinas exibem uma possibilidade interativa com alto índice de mediação, os
escritores estão ligados ao mundo exterior em grande amplitude, o que as fronteiras
das paredes de um quarto, por exemplo, não permitem.
Agora, através das novas funcionalidades dos softwares, temos um olhar
diferente das fronteiras espaciais-temporais. A Internet nos aponta espaços de
navegabilidade

extensamente

ampliados

e

com

interfaces

potentemente
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interagentes, inauguradas pela Web7 2.0, o que permitiu a ultrapassagem do que
chamamos de Internet funcional em direção a Internet relacional.
A ancoragem na vida real ganha adereços sedutores e essa sedução se
purpurina na banalidade, quanto mais banal, mais atrativo parece ser, pincelado por
aspectos repetitivos e enfadonhos. Vejamos a postagem abaixo:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Debord (1997, p.39) embora não tenha centrado seus estudos nas redes
digitais, nos afirma que “O movimento de banalização que, sob a diversão furta-cor
do espetáculo, domina mundialmente a sociedade moderna, domina-a também em
cada ponto em que o consumo desenvolvido das mercadorias multiplicou-se na
aparência dos papeis e objetos a escolher”. E o autor continua:

A vedete do espetáculo, a representação espetacular do homem
vivo, ao concentrar em si a imagem de um papel possível, concentra
pois essa banalidade. A condição de vedete é a especialização do
vivido aparente, o objeto de identificação com a vida aparente sem
profundidade, que deve compensar o estilhaçamento das
especializações produtivas de fato vividas. As vedetes existem para
representar tipos variados de estilos de vida e de estilos de
compreensão da sociedade, livres para agir globalmente. (DEBORD,
1997, p.40)

Ilustramos nossa reflexão com a postagem abaixo:

7

Web é uma palavra inglesa que significa teia ou rede e passou a designar a rede que conecta computadores por
todo mundo, a World Wide Web (WWW).
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook

Bauman (2012) lembra que Alain Ehrenberg escolheu uma quarta-feira à
noite num outono da década de 80 quando uma pessoa chamada Vivienne, a
princípio uma mulher simples, declara a cerca de seis milhões de ouvintes, em um
talk show de TV, que nunca teve um orgasmo em virtude de seu marido sofrer de
ejaculação precoce. Esse momento, para ele, marca uma época que se inicia, com
traços fortes, onde as pessoas começaram a confessar coisas que eram a
personificação da intimidade, daquilo que não se revelava sequer a muitos dos que
eram mais próximos, de algo que pertencia ao reino do segredo.

O que seria tão revolucionário no pronunciamento de Vivienne a
ponto de justificar a escolha de Ehrenberg? Seus dois aspectos
intimamente relacionados. Primeiro, atos essencialmente (até
eponimicamente) privados foram revelados e discutidos em público –
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ou seja, na frente de todos que quisessem ouvir ou por acaso
ouvissem. Em segundo lugar, a arena pública – ou seja, um espaço
aberto ao ingresso sem controle – foi usada para abordar e debater
um tema de relevância, interesse e emoção em essência privados.
(BAUMAN, 2012, p. 227)

O que esse dilúvio de micro histórias, algumas vezes complementadas por
fotografias, músicas ou poemas, demostram sobre a sociabilidade contemporânea,
senão sobre uma de suas principais características, a exuberância da visibilidade.
Visualizemos a postagem abaixo:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Para Debord (1997):

11

A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou
superficialmente
espetacular,
ela
é
fundamentalmente
espetaculoísta. No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim
não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja a nada
que não seja ele mesmo. (DEBORD, 1997, p.17)

As redes sociais e o Facebook, especificamente no caso desse estudo, nos
mostram uma sociabilidade intermediada pela cultura pós-moderna, características
como: marketing pessoal; autopromoção social; exibicionismos sem limites e
exposição de privacidades passam a permear e configurar o sujeito inserido nos
novos processos de sociabilidade. E essas características se alinhavam nesse
trabalho.
Entende-se que há sociabilidade quando há interação social e as interações
sociais que se efetivam nos Feeds de notícias do Facebook estão impregnadas das
características da pós-modernidade. Se existe uma sociedade do espetáculo é
porque existe uma sociedade de espectadores. E essa sociedade para realizar tal
prática deve possuir os meios técnicos para isso.
Expor-se e ter acesso à exposição do outro é uma prática social alicerçada
no que Debord (1997) chama de mercado espetacular.
Conhecendo os elementos comuns (que são os elementos da cultura pósmoderna) que perpassam os usuários no momento da postagem de acontecimentos
do seu cotidiano, onde partilham e divulgam componentes de suas vidas privadas, é
possível entender características peculiares da sociabilidade desenhada nas
vivências da contemporaneidade e da cultura digital.
As redes de computadores desenvolvem-se e possibilitam ambientes on-line
de relacionamento. Somos atores-expectadores do tempo dos relacionamentos em
redes digitais. Os processos que constituem o presente se encontram perpassados
por incertezas, questionamentos e ambiguidades que circunscrevem a pesquisadora
em uma teia de complexidades.
A pesquisa documental/histórica confronta-se com os registros históricos,
liga-se de certa forma à ideia de passado. A pesquisa de um objeto que se constrói
na atualidade vislumbra possibilidades de apreensão do presente, o objeto está em
movimento, está vivo, pulsando e a etnografia virtual vai nos possibilitar observar
essas novas formas de expressão cultural.
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Vários estudiosos dessas questões, como por exemplo, Escobar (2000) e
Turkle (1984), têm nos informado que existem algumas perguntas-chave nos
estudos que se voltam para as práticas sociais que acontecem utilizando
computadores ou tecnologias conexas, como por exemplo: quais são as práticas e
discursos que se geram ao redor dos computadores e fenômenos conexos? Ao
mesmo tempo em que afirmam que estudiosos devem acompanhar a formação
dessas “comunidades” intermediadas por máquinas em rede digital.
O Facebook seria uma expressão desses pensamentos e a exposição da
vida privada em ambientes assim constitui uma característica central da cultura pósmoderna que se expressa em volta dessas redes.
Porém, o significado de contemporaneidade, num sentido mais profundo,
nos reporta à leitura de Agamben (2009) e concordamos com o autor no momento
que ele elucida o entendimento sobre o conceito de contemporâneo. Ele argumenta
que “O contemporâneo é o intempestivo” (Ibid., p. 59). Considerada dessa maneira,
a contemporaneidade é “uma singular relação com o próprio tempo, que adere a
este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”. Viver na contemporaneidade é um
estar no mundo do agora, mas também ter a capacidade de ultrapassá-lo em
direção ao futuro e ao passado. Ser contemporâneo é ter uma visão crítica do tempo
atual, é situar-se nele com uma atitude de estranhamento, nele se reconhecendo,
mas de outra maneira negando-o.
Para Agamben (2009), ser contemporâneo é ser capaz de perceber e de
apreender o seu tempo. É ser capaz de lhe pertencer, sabendo que não se pode
deixar cegar pelas luzes do século. Não é uma representação temporal cronológica,
posto que: “Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e
não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo” (Ibid., p.65). O próprio autor
esclarece:

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este,
nem está adequado a suas pretensões e é, portanto, nesse sentido,
inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse
deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os
outros, de perceber e apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p.
58-59)

E o autor continua:
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Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu
tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos
os
tempos
são,
para
quem
deles
experimenta
contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente,
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de
escrever mergulhando a pena nas trevas do presente.
(AGAMBEN, 2009, p. 62-63)

Optamos pelo termo pós-modernidade por concordar que, culturalmente
falando, estamos em épocas de contrastes, heterogeneidade e indeterminação,
evidenciando a quebra da linearidade. Harvey (2001) aponta que a pós-modernidade
encara o fragmentário e se centra na “fragmentação da dispersão da produção”.
Bauman (2011) prefere denominar essa fase social de “líquido-moderna”, pois para
ele tornou-se desconfortável o uso do termo pós-modernidade como tema guardachuva para as transformações da sociedade atual. Para o autor o termo pósmodernidade implica o fim da modernidade, deixá-la para trás, é estar na margem
oposta e isso é gritantemente falso.
Conforme Bauman (2011, p. 112) a nossa época contemporânea é a da “[...]
modernidade líquida, que aponta ao mesmo tempo para o que é contínuo (a fusão, o
reencaixe) e para o que é descontínuo (a impossibilidade de solidificação do fundido,
de desencaixe)”. Para Anthony Giddens (1991, p. 12) a cultura digital está aportada
no “deslocamento de um sistema baseado na manufatura de bens materiais para
outro relacionado mais centralmente com informação”. Período para o qual não
existe uma nomenclatura consensual, Giddens localiza algumas terminologias para
designar esse período de eclosão de um novo tipo de estrutura social: sociedade da
informação, sociedade de consumo, pós-modernidade, pós-modernismo, sociedade
pós-industrial. Nesses casos, os termos escolhidos teriam sentidos mais descritivos
que analíticos, no entanto, a rigor, a escolha por um ou por outro deve ser
justificada.
Frisby (apud HARVEY, 2011, p.202), interpretando o pensamento de
Simmel, Kracauer e Benjamin afirma que o interesse central desses autores era “[...]
uma experiência distinta do tempo, do espaço e da causalidade como coisas
transitórias, fugidias, fortuitas e arbitrárias”. Realçam-se, assim, certas linhas de
continuidade entre a modernidade e a pós-modernidade, considerando que a última
acontece num esquema processual, expondo a tecnologia da informação como uma
nova forma de representar o espaço. Harvey (2011, p.49) vai nos dizer que o fato
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mais espantoso do pós-modernismo é “[...] sua total aceitação do efêmero, do
fragmentário, do descontínuo, e do caótico que formavam uma metade do conceito
baudelairiano de modernidade”.
Harvey (2011) não se fixa nos conteúdos voltados às novas tecnologias de
informação e comunicação (assim como o faz Castells), ele apenas mantém o olhar
para a relação entre a ascensão de formas culturais pós-modernas, que possuem
como pano de fundo as tecnologias digitais, e a emergência de modos mais flexíveis
de acumulação do capital, com um novo ciclo de compressão tempo-espacial, na
organização do capitalismo globalizado. Dentro dessa tese, Harvey sustenta a ideia
da emergência de um novo regime de acumulação, que chamou de acumulação
flexível.
Nos escritos de Karl Marx encontramos esclarecimentos acerca do processo
de modernização capitalista. As construções sociais da vida material, para o autor,
constituem a força motriz do processo de sociabilidade humano.
O internacionalismo, a especulação e uso das forças da natureza, a
redefinição do espaço-tempo disposta pelo maquinário, as estradas e o avanço nos
meios de comunicação, que são as ideias enunciadas por Marx (HARVEY, 2011)
passam a ser as chaves para compreensão dos meandros da travessia da
modernidade para a pós-modernidade. Assim, na análise marxista o capitalismo
atua sobre as forças sociais, entretanto, ao mesmo tempo, essas forças operam
sobre ele.
O que se revela além da fragmentação e efemeridade, provocadas pelo
controle do espaço-tempo, são os processos de alienação e individualismo
exacerbados, o que incentivaria o consumismo e a inovação, características
mágicas do capitalismo. Para Harvey (2011, p.196) essa condição pós-moderna é
representada por “espaços e tempos individuais na vida social”. Segundo Ricardo
Musse:

Em linha geral, no entanto, nessa fase, o capitalismo tende a
promover, no âmbito das subjetividades, o narcisismo. Trata-se de
uma neurose (ou psicose), cuja matriz, Jappe atribui a uma
infantilização massiva oriunda da ênfase no consumo, na sedução
das mercadorias e de uma dessimbolização em larga escala
produzida pela indústria do entretenimento. A regressão a um estágio
no qual prevalece o princípio do prazer, a dificuldade em aceitar a
realidade, a projeção do eu sobre os objetos exteriores, no mínimo,
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dificultam a experiência da alteridade, condição imprescindível para
um desenvolvimento psíquico maduro. (MUSSE, 2013, p.01)

Diante desses escritos somos convidados a refletir sobre o fato de estarmos
frente à construção de novas formas paradigmáticas de estruturação da sociedade,
não importando muito a nomenclatura usada ou os critérios de que possamos lançar
mão para sua classificação. É sabido que as novas formas de sociabilidade já se
organizam desde a entrada massiva das novas tecnologias de informação e
comunicação na cotidianidade.
Esse processo pode ser considerado como um momento de transição
tecnológica, iniciado na década de 1970 e se estendendo até os dias atuais. Essa
nova estruturação encara a relação de desencaixe entre as categorias tempo e
espaço e não é caracterizada apenas pelo processo de informação e conhecimento
instantâneos, mas pela aplicação desse conhecimento e dessa informação para
geração de novos conhecimentos, e não só isso, mas também de dispositivos de
processamento de informação e comunicação em um ciclo de realimentação
cumulativo entre a inovação e seu uso. A relação de comunicação entre usuário e
computador não é mais só diretiva de forma unívoca, mas é agora também uma
relação comunitária (CASTELLS, 2003).
Incentivando reflexões, seguimos na busca por entender a natureza de um
tema deveras controverso; destacamos que a sociedade, assim como o próprio
sistema capitalista, se reinventa e se reconfigura, tanto em nível político, quanto em
nível cultural e essas transformações encontram-se marcando o momento atual e
determinando nossa forma de estar no mundo. Porque, para Eagleton:

A cultura pós-modernista produziu em sua breve existência, um
conjunto de obras ricas, ousadas e divertidas em todos os campos
da arte, que de forma alguma podem ser imputadas a uma rejeição
política. Ela também gerou um excesso de material kitsch execrável.
Derrubou bom número de certezas complacentes, escancarou
totalidades paranoicas, contaminou purezas protegidas com desvelo,
distorceu normas opressoras e abalou bases de aparência frágil.
Como consequência, desorientou de modo adequado aqueles que
sabiam perfeitamente quem eram, e desarmou os que precisavam
saber quem eram diante daqueles que queriam demais dizer a eles
quem eram. (EAGLETON, 1998, p.35)

Continuando na discussão o autor diz que o pós-modernismo:
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[...] abateu a austeridade intimidadora do apogeu do modernismo
com seu espírito brincalhão, parodista e populista e assim,
arremedando a forma de mercadoria, conseguiu reforçar os rigores
ainda mais mutiladores gerados pelo mercado. Desatrelou o poder
do local, do regional e do idiossincrático, e ajudou a homogeneizá-los
em todo o globo. Seu nervosismo em relação a conceitos como
verdade alarmou os bispos e encantou os executivos [...].
(EAGLETON, 1998, p.36)

O que, de acordo com Giddens (1991), é um período de emergência de um
novo tipo de sistema social, para Castells (2003) é o período em que se evidencia o
surgimento de uma nova estrutura social. Esses autores falam da inauguração de
uma época “cibernética”, aonde as informações não partiriam de um centro único,
mas de um centro-poli-centro, a partir do qual as informações seriam irradiadas.
Esses espaços são comprimidos e multiterritoriais e abrangeriam os alegóricos e
complexos reordenamentos que implicam em processos de reprodução e de
transformação das relações sociais pós-modernas.
As percepções de tempo e espaço advêm de práticas materiais da
reprodução social. “Cada modo distinto de produção ou formação social incorpora
um agregado particular de práticas e conceitos do tempo e do espaço” (HARVEY,
2011, p.189). As formas de interpretação dessas categorias vão influenciar os
modos de interpretação e ação dos sujeitos sobre as coisas do mundo. Harvey
continua:

Por si mesma, a grade de práticas espaciais nada pode nos dizer de
importante. Supô-lo seria aceitar a ideia da existência de alguma
linguagem espacial universal independente das práticas sociais. As
práticas espaciais derivam sua eficácia na vida social somente da
estrutura de relações sociais no âmbito das quais entram em ação.
Sob as relações sociais do capitalismo, por exemplo, as práticas
espaciais retratadas na grade ficam imbuídas de significados de
classe. (HARVEY, 2011, p.204)

Essas redes sociais on-line estão imersas no plano da cotidianidade e de
práticas sociais que revelam/ocultam um mundo humano que é produto das práxis
de indivíduos sociais. As redes de relacionamentos on-line são artefatos culturais
que fazem parte do cenário cultural chamado ciberespaço, por isso nos permitem ler
as marcas socioculturais desenhadas nelas, resultantes dos processos interativos
humanos.
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Para certas abordagens da sociedade contemporânea, a sociabilidade
resulta da interligação entre partículas (os indivíduos) humanas mediadas por
aparatos tecnológicos. Assim, a sociedade seria uma simples extensão do indivíduo
e não uma realidade sui generis. Nesse caso, não há, a rigor, perspectiva
sociológica. A citação abaixo ilustra esse ponto de vista.

Para nós, as pessoas são como pequenas partículas que se
comunicam com outras. Transformamos a sociedade num laboratório
no qual o comportamento pode ser observado de modo objetivo Albert-Laszlo Barabasi, chefe de um experimento do Laboratório de
Dinâmica Humana do MIT baseado no rastreamento de celulares.
(THE WALL STREET JOURNAL, 2014)

Entretanto, partimos do ponto de vista de que a sociedade não é
simplesmente um aglomerado de indivíduos. O desenho metodológico da pesquisa
começa levando em consideração a imensidão de um ambiente complexo e
expressivo, chamado Facebook, que se inscreve em um contexto, mais completo e
mais rizomático ainda, chamado ciberespaço. Qual a quantidade de postagens de
que precisamos para tornar nossa amostra representativa desse universo? Que
seleção será feita dentro dos Feeds de notícias do Facebook e como será feita?
Como anuncia Millôr Fernandes “Pode ser difícil encontrar agulha no
palheiro. Mas não descalço”. Vejamos nas palavras de Fragoso:

O mesmo panorama imenso, complexo e dinâmico é encontrado
quando se restringe o universo de observação a uma parcela de uma
parcela da internet: o Facebook representa apenas uma parte da
web, mas já no ano de sua criação (2004) atingiu seu primeiro milhão
de usuários. Menos de uma década mais tarde, em 2010, a empresa
reporta a existência de 400 milhões de membros ativos, cada um dos
quais alimentando o sistema com uma média de 70 unidades de
conteúdo - fotos, comentários, formação de grupos, atualizações de
status etc.(FRAGOSO, 2011, p.56)

Quando são referidas pesquisas que se voltam sobre a internet, com a
internet e na internet, um dos primeiros questionamentos versa sobre o universo ou
amostragem do objeto.
Para aderir a um padrão de coleta de dados no Facebook é necessário ter
um parâmetro, uma estrutura probabilística que auxilie na escolha e compilação do
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recorte. Na teoria da probabilidade encontraremos bases que nos permitem calcular
as chances de ocorrência de certa quantidade de eventos aleatórios, mas, como no
universo das postagens, no Feed de notícias do Facebook, esses eventos não
ocorrem ao acaso, mas são condicionados por fatores sociais, encontraremos nessa
teoria apenas previsões de frequência.
Nossa amostragem, mesmo que intencional, seria aleatório-probabilística,
porém sequencial, já que a coleta das postagens seguirá um fluxo encadeado.
Nessa medida, nossa amostragem são as postagens que são feitas no Feed de
notícias do ambiente de relacionamento on-line Facebook e nosso recorte específico
são as postagens que trazem em seu conteúdo elementos que evidenciam a
exposição da vida privada.
Diante do exposto, para realização desse trabalho buscamos suporte nas
recomendações que são dadas pelas chamadas Netnografia8, Etnografia Virtual9,
Web-etnografia10

ou

ainda

Antropologia

Ciborgue11,

termos

amplamente

polemizados tanto conceitualmente, quanto nos direcionamentos de aplicação.
Esses procedimentos aparecem como possibilidades metodológicas de pesquisa
científica no campo das ciências sociais, quando se está tratando de objetos no
ciberespaço, na medida em que esta é uma área com características bem peculiares
como a virtualização, desterritorialização, desmaterialização, hibridação nas formas
de linguagem etc.
A partir do momento em que novas formas de organização social são
indiciadas, a comunidade acadêmica remodela seus métodos para apreender com
maior detalhe suas manifestações.
A etnografia virtual ou netnografia, como chamam Hine (2004), Kozinets
(2002), Turkle (1997), Braga (2006), e Montardo e Passerino (2006) se volta ao
estudo desses ambientes, a priori desterritorializados, ou in the clouds, constituídos
no ciberespaço.
Se detectarmos aspectos espaciais específicos no campo de pesquisa,
devemos considerar as configurações de aplicação do método escolhido, de
8

Netnografia: Teria aparecido pela 1ª vez em 1995 quando usado pelos pesquisadores norte‐americanos Bishop,
Star, Neumann, Ignacio, Sandusky&Schatz, e divulgado ao final da década de 80, quando Robert V. Kozinets,
em 1998, realiza trabalhos na área de marketing voltados ao estudo de hábitos de consumidores sobre a marca
Johnson & Johnson (produto Listerine).
9
Etnografia Virtual é um termo divulgado a partir dos estudos de Christine Hine (virtual ethnography).
10
Web-etnografia é um termo usado por Massimo Canevacci (2009).
11
Antropologia Ciborgue é o termo usado por David Haklen (1999).
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maneira tal que, da forma mais íntegra possível, possamos apontar os usos sociais
referentes ao ambiente digital. O método etnográfico possui como característica
básica a imersão do pesquisador no campo pesquisado. O pesquisador se mostra,
observa, faz parte da rotina do campo onde está realizando os estudos, é conhecido.
Já para fazer etnografia virtual o pesquisador pode ser apenas um voyeur, sendo
possível ficar invisível, o que chamamos de lurkinge; esse fenômeno se traduz num
caso particular de participação. Para Fragoso; Recuero; Amaral (2012):

Essas definições iniciais são importantes para compreensão da
constituição da pesquisa sobre o tema, além de influenciarem na
construção da amostra, na escolha dos métodos e das ferramentas,
no desenho e planejamento da pesquisa, na coleta e análise dos
dados, e até mesmo na condução das questões pertinentes à ética
com os sujeitos envolvidos no processo. (FRAGOSO; RECUERO;
AMARAL, 2012, p. 27)

Não existe um consenso em relação ao termo, a denominação Netnografia é
mais encontrada pelos estudiosos da área da Administração. Já nos estudos que se
centram na área de Antropologia e Ciências Sociais, o termo etnografia virtual é
visto com mais frequência. Talvez isso se deva ao fato de essas áreas se
preocuparem um pouco mais com contextos culturais.
Estamos considerando os ambientes on-line como construção sociocultural.
Turkle (1984) mostra-nos duas formas de visualizar esses ambientes: como artefato
cultural ou como cenário cultural. Como artefato, os acontecimentos lhe seriam
exteriores e como cenário os acontecimentos seriam pertinentes à sua própria
tessitura. Como construção sociocultural esses ambientes possibilitam a manufatura
de artefatos e cenários culturais ao mesmo tempo. Para Bauman (2007, p.76) “Um
objeto é cultural na medida em que sobreviva a qualquer uso que possa ter
orientado sua criação”.
Cabe frisar, no entanto, que se faz necessário inicialmente uma
compreensão e apreensão dos pressupostos e direcionamento do método
etnográfico. Porque a abrangência da sociedade em rede exige um novo
direcionamento do olhar etnográfico.
Etnografia é “[...] o estudo descritivo da cultura de uma comunidade, ou de
alguns de seus aspectos fundamentais, sob a perspectiva de compreensão global da
mesma” (BAZTÁN, 1995, p. 03).
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A Etnografia consiste em um método de pesquisa forjado e bastante
utilizado nas diversas áreas da ciência. Ela associa técnicas de estudo à imersão do
pesquisador no campo investigado. Não é um método pronto para ser aplicado, é,
antes de tudo, uma construção, um fazer na ação. Assim, concordamos com Geertz
(2001) quando ele afirma que fazer etnografia é como:

[...] tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses,
incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos,
escrito não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos
transitórios de comportamento modelado. (GEERTZ, 2001, p. 20)

Nesse sentido, em ambientes cibernéticos teríamos uma infinidade de forças
convergentes objetivando potencializar a comunicação através de processos de
codificação e decodificação que Castells (1999) chama de retroação, realimentação,
ou ainda retroalimentação. A leitura da obra de Castells (1999) nos impulsiona ao
rompimento da causalidade linear, apontando para processos interatuantes.
A pesquisa em ambiente virtual ganha uma peculiaridade. Como realizar
ações desse tipo em um ambiente em rede? Os ambientes computacionais
descentralizam os atos comunicativos e apresentam um mix linguístico que rompe
com a escrita linear. Há um remodelamento nas formas de projetar a informação,
toda aparelhagem digital vai promovendo um tipo específico de linguagem,
viabilizando uma aglutinação hipertextual. Para Canevacci (2009) é um momento de
buscarmos novos caminhos metodológicos:

A web- experimenta o uso multilinguístico, plurilógico e transicônico
da comunicação digital. Esse âmbito de pesquisa e de conflito tem
como objetivo a dissolução da lógica da identidade, de todo princípio
universalístico de ‘civilização’, dos renascentes dualismos entre bemmal, virtual-real ou natureza-cultura. (CANEVACCI, 2009, p. 227)

A etnografia virtual, para nós, é uma opção metodológica e temos
consciência de que ela não é uma ampliação da etnografia clássica. Nem tão pouco
ao se transpor os métodos da etnografia para o ambiente on-line, se está fazendo
etnografia virtual. Não é uma transposição metodológica, não é correto afirmar que
etnografia se faz em espaços off-line e etnografia virtual se faz em espaços on-line.
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Visto dessa forma estaremos reduzindo a composição instituinte da etnografia
virtual. Nesse caso, concordamos com Sá (2002), pois Etnografia virtual ou
netnografia seria uma alternativa metodológica para o estudo dos encadeamentos
de comunicação em ambientes comunicativos on-line. Essa metodologia é vista
como uma forma para entender os processos comunicacionais que se processam
em ambientes cibernéticos.
Acentuamos que etnografia virtual é uma nova maneira de fazer pesquisa
quando procuramos compreender as formas de interação computadorizadas,
também forjadas no desenvolvimento cultural e tecnológico das estruturas no
ciberespaço. Uma das justificativas da seleção teórico-metodológica deste trabalho
se centra no fato de ela oportunizar a reflexão sobre o novo, a saber, que:

Ocorrem mudanças no ser social que dão origem à experiência
modificada; e essa experiência é determinante, no sentido de que
exerce pressões sobre a consciência social existente, propõe novas
questões e proporciona grande parte do material sobre o qual se
desenvolvem os exercícios intelectuais mais elaborados. (...) Frente
a essas experiências gerais velhos sistemas conceituais podem
desmoronar e novas problemáticas podem insistir em impor sua
presença. (THOMPSON, 1981, p.16-17)

Existem outras opções metodológicas, por exemplo, o Método Estrutural,
lançado por pesquisadores brasileiros, que se mostra como uma metodologia
pertinente aos estudos de redes sociais na Internet. Lozega e Higgins (2014) nos
apresentam esse método e nos dizem que ele trabalha redes sociais como um
sistema de interdependências, possibilitando descrever a influência desse sistema
no comportamento dos integrantes da rede, viabilizando apreender as diversas
maneiras empregadas para gerir essas interdependências e as formas adquiridas
pelos processos sociais como as aprendizagens, solidariedades, controles sociais,
regulações etc.
No caso específico da nossa pesquisa, nos preocupamos com as postagens
que são feitas no Facebook e trazem em seu conteúdo assuntos que se referem à
esfera da vida privada. Dessa forma, escolhemos a etnografia virtual por acreditar
que ela nos dará o suporte adequado.
A etnografia virtual é uma metodologia que resgata informações de
ambientes virtuais, através de fóruns de discussão, chats, comentários em blog,
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salas de bate-papo etc. Ou obtém informações por meio de captura de telas, as
quais possuem o registro do objeto pesquisado, geralmente informações textuais,
fotografias, símbolos, ícones etc.
Em ambientes digitais o pesquisador pode optar em ser participante ou não.
Alguns estudiosos da cibercultura podem observar as práticas que se estruturam
diante de comunidades conectadas ou a dinâmica de uso de plataformas. O
pesquisador pode entrar nas plataformas somente para observar, sendo
simplesmente um espectador, ou pode estar inserido nelas, participando ativamente
e sendo um membro expressivo nas comunidades digitais. Diferentemente da
antropologia clássica, que possui seu métier bastante conhecido, conforme Hine
(2000, p. 27) é confirmado que “o etnógrafo não é um simples voyeur ou um
observador desengajado, mas é, em certo sentido, um participante compartilhando
algumas das preocupações, emoções e compromissos dos sujeitos pesquisados”.
O Facebook não requer um uso específico na sua base, o seu uso é igual ao
de qualquer outra plataforma de relacionamento on-line, no entanto, diferente de
outras redes sociais computacionais, o Facebook pulsa no Feed de notícias. Por
isso sinalizamos como objeto de investigação as postagens que são emitidas nessa
ferramenta.
Cada postagem realizada no Feedde notícias designa uma unidade de
análise para nosso trabalho. Como essas postagens acontecem em uma plataforma
de relacionamento on-line e intercorrem tanto em sua base quanto em suas práticas
no ciberespaço, buscamos suporte na etnografia virtual como orientação
metodológica para nos nortear durante o estudo.
O ciberespaço como espaço agregador e possibilitador de múltiplas
linguagens e formas de expressão exige uma leitura sempre linkada, pois os
significados muitas vezes não são diretos devido à bricolagem nos padrões
semânticos. Nesse sentido, a etnografia virtual como metodologia para o
ciberespaço permite entender e interpretar os códigos escritos quando eles se
misturam

com

emoticons,

espaçamentos,

vídeos,

simbologias,

imagens

manipuladas, fotografias etc.
Diferente de estudos etnográficos de imersão, em que o pesquisador imerge
nas

comunidades,

mas

é

um

estranho

alheio

aos

nativos,

nas
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“comunidades”12virtuais o web-pesquisador pode, se assim o quiser, ser membro
ativo e presente, gozando das mesmas condições tecnológicas, em termos de
aparatos, como também incluído nas mesmas condições técnicas circunstanciais.
A realização da etnografia virtual como metodologia de estudo de culturas
on-line e comunidades, com olhar observacional, em que se colocam como meros
observadores. Nesse trabalho a pesquisadora é usuária da plataforma Facebook, e
isso imprime um caráter participante à pesquisa, esta forma de visão se aproxima
diretamente da forma de atuação dos etnógrafos, que agem como observadores
participantes; se envolvem de forma mais prolongada; e optam, muitas vezes, pela
imersão profunda.
Para Amaral (2008) devemos dar uma atenção reservada para as
consequências resultantes dessa implicação, pois se no momento em que pesquisa
em rede on-line o pesquisador é integrante, membro da comunidade estudada, isso
pode culminar em resultados viciados. Entretanto, seja qual for a opção
metodológica do pesquisador, esse risco estará presente, exigindo-se, para prevenilo, as cautelas devidas.
Devemos ter em mente que o mapeamento dessas práticas interagentes e
as diversas formas de colaboração em rede on-line, constituem-se objetivo da
proposta analítica promovida pela etnografia virtual. Essa metodologia de
investigação se propõe a ajudar na reflexão das ações dos sujeitos em ambientes
virtuais e das coisas que esses ambientes impulsionam. Halavais (2012) nos diz
que:

O telescópio e o microscópio representam instrumentos para a
compreensão de aspectos do mundo natural que, sem eles, não são
visíveis. Eles permitem novas visões, nas quais a medição se dá
conforme um sistema de referência distanciado do indivíduo. Essa
extensão dos sentidos também é necessária nas Ciências Sociais. A
internet constitui uma representação de nossas práticas sociais e
demanda novas formas de observação, que requerem que os
cientistas sociais voltem a fabricar suas próprias lentes, procurando
instrumentos e métodos que viabilizem novas maneiras de enxergar
(HALAVAIS, 2012, p. 13)
12

Não há necessariamente um sentido de comunidade nessas redes de relacionamento mediadas por
computadores (em rede). As comunidades estudas na literatura antropológica e antropológica professam uma
cosmovisão comum e compartilham valores em suas práticas cotidianas e em suas expressões culturais. Por isso,
o termo “comunidade”, no caso das redes on-line, tem um sentido “fraco” e aponta, no máximo, para interesses
comuns sem necessariamente haver uma adesão a uma cosmovisão ou compartilhamento de valores nos quesitos
básicos a vida.
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Para Hine (2000), metodologias como a etnografia virtual ganham força em
estudos realizados no ciberespaço quando os objetivos da pesquisa enveredam
para investigar o fazer social das pessoas nesses espaços tecnológicos.
Percebemos que as etapas não diferem muito dos procedimentos de pesquisa de
outras metodologias. Para Kozinets (2010, p. 05), “Netnografia é etnografia
conectada pela tecnologia, ou pela internet [...] adaptada às complexidades de
nosso mundo social contemporâneo, mediado pela tecnologia”.
Etnografia virtual nos ajuda a apreender a exposição de privacidades on-line,
que são consideradas reflexo cultural, pois no momento da coleta de dados, essa
metodologia apresenta características básicas, o pesquisador pode obter esses
dados através da captura (utilizando Print Screen) de telas, fotos ou conversas
grafadas, ou baixando vídeos ou entrevistas (Podcast, por exemplo), ou
simplesmente analisando por meio de observações o comportamento dos
integrantes da comunidade virtual no momento em que estiverem interagindo online. Fragoso; Recuero; Amaral (2012) postulam que:

A internet é um universo de investigação particularmente difícil de
recortar, em função de sua escala (seus componentes contam-se
aos milhões e bilhões), heterogeneidade (grande variação entre as
unidades e entre os contextos) e dinamismo (todos os elementos são
permanentemente passíveis de alteração e a configuração do
conjunto se modifica a cada momento). (FRAGOSO; RECUERO;
AMARAL, 2012, p. 55).

Trabalhar com etnografia virtual solicita antecipadamente que se adote uma
postura teórica, pois as escolhas e os procedimentos metodológicos precisam estar
pautados em direcionamentos claros e intencionais. As teorias assumidas balizam a
delimitação do objeto de estudo, instituem viabilidade aos objetivos e clareiam os
caminhos que vão ser seguidos. Pois observar a sociedade, em qualquer momento,
é observar é nos observarmos a nós mesmos. Halavais (2012) menciona que:

A internet nos permite ver mais interações sociais do que jamais
esperávamos, e agora nos deparamos, em muitos casos, com o
excesso de uma coisa boa. Que esperança temos de fazer sentido a
partir de dados tão complexos? Esta é uma questão que agora
atravessa todas as ciências – todos nós compartilhamos o novo
mundo dos sistemas complexos. (HALAVAIS, 2012, p.15)
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Esse universo, chamado internet, nos provoca a visualizar vários
instrumentais

passíveis

de

serem

usados,

levando

em

consideração

as

peculiaridades da amostra: trata-se de uma amostra qualitativa em que as unidades
de análise (cada postagem no Feed de notícias) são coletadas até um ponto de
saturação.
Observação e pesquisa documental são as técnicas, são as ferramentas de
pesquisa mais usadas por diversas áreas das ciências e são também, ao mesmo
tempo, os instrumentais que funcionam como auxiliares na viabilização e
operacionalização da leitura e interpretação de objetos de análises.
Na construção do caminho metodológico, no tocante especificamente à
validação do objeto de pesquisa, foi realizada a primeira verificação, chamada de
mês teste13. Para realização desse trabalho foi coletado material diretamente do
Feed de notícias do Facebook, durante o mês de dezembro de 201114. Esse mês é
considerado o mês de comprovação do desenho da pesquisa e tem o caráter inicial
de testar as hipóteses preliminares, sugerir novas hipóteses, descobrir pistas para
novos direcionamentos etc. O salvamento das postagens acontecia utilizando-se os
seguintes critérios de seleção: ao ser aberta a página principal do Facebook, a
primeira postagem era salva e a seguinte seria a 6ª, depois a 11ª e assim seguia até
um total de 05 (cinco) postagens diárias salvas por perfil.
Foram utilizados dois perfis no Facebook. A priori eram salvas 10 (dez)
postagens por dia. No dia 01 de dezembro foram salvas apenas 05 (cinco)
postagens e no dia 03 apenas 04 (quatro). Ao final do mês acabamos com um saldo
de 249 (duzentos e quarenta e nove) postagens salvas, sendo 129 (cento e vinte
nove) do perfil A e 120 (cento e vinte) do perfil B. O perfil A possuía 141 (cento e
quarenta e um) amigos até 31 de dezembro de 2011, sendo 121 (cento e vinte e
uma) pessoas físicas e 20 (vinte) as demais, como comerciais, institucionais etc. O
perfil B possuía 152 (cento e cinquenta e dois) amigos até 31 de dezembro de 2011,
sendo 147 (cento e quarenta e sete) pessoas físicas e 05 (cinco) os demais.
Após a confirmação de algumas suposições, como por exemplo, que o
predomínio das postagens seria de assuntos ligados à vida privada de cada usuário,

13

Chamamos mês teste o primeiro mês de coleta de dados. Esses dados foram utilizados para verificar as
hipóteses do trabalho e refinar a elaboração dos indicadores
14
Excetuando-se os dias 05, 18, 19, 20 e 21 nos quais as postagens não foram salvas.
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continuamos a coleta, seguindo uma ordem diferente, pois notamos que de 05
(cinco) em 05 (cinco) não teríamos uma boa abrangência.
Em determinados horários ou dias, ou dependendo do momento contextual
em que houve algum acontecimento marcante, os assuntos podem ter alto índice de
repetição (essa repetição vem principalmente pelo compartilhar). O Facebook é
sazonal, datado e contextualizado. Vide no gráfico apresentado no anexo I, a
distribuição das postagens por temas durante esse mês teste.
Continuamos a coleta até o mês de maio de 201215 (constituindo um ciclo de
pesquisa empírica, um semestre). O salvamento das postagens agora acontecia da
seguinte forma: ao ser aberta a página principal do Facebook, a primeira postagem
era salva e a seguinte seria a 11ª, depois a 21ª e assim seguia de 10 em 10 até um
total de 05 postagens salvas por perfil.
Ao final do semestre acabamos com um saldo de 1577 (um mil quinhentos e
setenta e sete) postagens salvas, que após toda organização foram sistematizadas
e podem ser visualizadas no anexo II. Após essa coleta e organização das
postagens, percebemos que a variedade de indicadores estava aumentando a cada
nova coleta. Sentimos então a necessidade de classificar as postagens mais
recorrentes e criar a categoria - outros. Confirmamos nossa suposição de que a
maior parte das postagens dizia respeito a eventos da vida privada, dessa forma já
tínhamos um desenho do que procurávamos.
Primeiramente era preciso escolher uma forma de leitura do material
coletado para ter um nível de compreensão que permitisse operacionalizar o
trabalho. Partimos então para a construção da classificação dos indicadores.
Destacamos que a criação e classificação dos indicadores assentam-se nas
posturas teóricas que assumimos, pois, nosso foco recorta e posiciona o que é
postado no Feed de notícias do Facebook.
Apesar de parecer simples, a classificação das postagens ora facilita, ora
apresenta-se como uma armadilha ao pesquisador. Seguimos um movimento triplo,
típico da etnografia: identificamos, comparamos e classificamos.
Por categorias de análise concordamos com Minayo (2004, p.70) para quem
categoria “[...] se refere a um conjunto que abrange elementos ou aspectos com
características comuns ou que se relacionam entre si [...]”. Utilizamos aqui os
15

As postagens que figuram ao longo do trabalho foram colhidas durante os anos de 2011 e 2015, de forma
aleatória.
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indicadores para distribuir as postagens em conjuntos aproximados. Sendo assim,
trabalhar com indicadores ajuda-nos a agrupar as postagens coletadas, juntando em
conceituações as ideias que eles expressam.
Esses indicadores foram descritos, mas essa descrição não é fechada, não
é hermética e sim mutável.

Assim, ao mesmo tempo em que é importante que a amostragem
qualitativa tenha como ponto de partida um conjunto de definições
pertinentes e cuidadosamente estabelecidas, é fundamental que as
especificações iniciais não sejam encaradas como uma camisa de
força, o que poderia emperrar o aprofundamento da investigação.
(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p. 69)

O presente estudo mostra-se pertinente, pois creditamos que toda produção
humana mediada por tecnologias digitais é parte integrante da realidade social na
atualidade. Esta tese divide-se em cinco capítulos. Inicialmente empreendemos na
introdução um diálogo, com os autores de obras pertinentes, a fim de auxiliar na
compreensão do conjunto das relações sociais que nos ajudam a entender o caráter
das sociabilidades proporcionadas pelas redes de relacionamento on-line.
Dando seguimento, no segundo capítulo buscamos uma aproximação maior
entre as peculiaridades da rede social digital Facebook e as características do
terceiro estágio do capitalismo, apresentando relações mais intrínsecas entre o
Capitalismo Tardio e o processo de realocação da sociedade do espetáculo.
Assumindo que o domínio da imagem pode conduzir a um simulacro que se faz
notar por uma saturação de informações intensificadas e enérgicas, desenhando as
sociabilidades que se impõem em época de exposição adornada da vida privada e,
tudo isso, sem uma preocupação com os dispositivos de captura que esculpem as
características da emergente sociedade de “patrulhamento”.
No terceiro capítulo demonstra-se que nos Feeds de notícias do Facebook a
privacidade é apresentada como uma produção espetacular, como uma aparência
alienada da realidade aonde a imagem se torna a forma final da reificação,
chegando a ser tão exacerbada ao ponto de ter sua diluição em mercadoria. É
exposto que o Facebooks e ancora em uma época de acontecimentos com
perspectiva de alcance universal, como a mundialização do capital, e dessa forma a
exposição da vida privada pelos usuários ajuda os grandes gigantes comerciais da
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internet a extrair de forma minuciosa e em riqueza de detalhes as singularidades
individuais, já que o Facebook é uma propriedade privada.
Chegamos ao quarto capítulo constatando que plataformas do tipo Facebook
são agregadoras de pessoas, delineando novos arranjos sociais na atualidade.
Nesse

capítulo

demonstramos

as

propriedades

socialmente

pertinentes

à

publicitação de eventos da vida privada nos Feeds de notícias do portal Facebook.
Por fim chegamos às conclusões deixando claro que toda essa exposição
dos eventos particulares no Facebook não possui um formato fixo, pois as fronteiras
entre a vida pública e a vida privada se diluem em uma existência largamente
coletiva. Uma consequência é que a rede não está livre de condicionamentos, a
noção de que o Facebook é um ambiente livre no sentido de não estar submetido ao
poder institucional, é ilusória, ele é tão condicionado (pelo mercado, pelos
desenvolvedores da rede, por governos autoritários etc.), quanto qualquer outro
espaço social.
O Facebook está ladeado pelos suplementos inerentes ao ciberespaço
assim toda a aglomeração de linguagens, gráficos, vídeos, fotos, músicas etc. nos
ajudam na construção do espetáculo, na “contação” do “conto de fadas”, na cultura
da overdose das imagens.
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2º Capítulo
O Facebook – conhecendo e entendendo
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2. O Facebook– conhecendo e entendendo

Toda vez, portanto, que empreendemos explicar uma coisa humana,
tomada num momento determinado do tempo – quer se trate de uma
crença religiosa, de uma regra moral, de um preceito jurídico, de uma
técnica estética ou de um regime econômico -, é preciso começar por
remontar à sua forma mais simples e primitiva, procurar explicar os
caracteres através dos quais ela se define nesse período de sua
existência, fazendo ver, depois, de que maneira ela gradativamente
se desenvolveu e complicou, de que maneira tornou-se o que é no
momento considerado. (DURKHEIM, 2003, p. VIII).

Do ponto de vista técnico uma rede social,on-line, necessita de três
características básicas para existir como tal:

1ª permitir acesso ao usuário;
2ª propiciar a conexão desses usuários;
3ª possuir as ferramentas que permitam as trocas e compartilhamentos entre
os conectados.

Essas características fariam com que a rede pudesse proliferar e continuar
existindo. O Facebook é um sítio que permite a construção de redes de amigos e
oferece serviços baseados na web, que possibilitam aos usuários construir um perfil
público ou semipúblico dentro de seu sistema, articulando também uma lista de
outros usuários. Os amigos são os nós da rede, com os quais se compartilha as
informações e os feitos dos outros dentro do sistema.
Tomamos como ponto de partida a redeSixDegrees.com (1997) como um
dos primeiros sítiosa possuir uma combinatória de recursos como criar um perfil e
listar amigos de forma a poder visualizá-los (no ICQ podia-se listar amigos, mas não
se viam as fotos, perfis etc). OSixDegrees promoveu-se como uma ferramenta para
ajudar as pessoas a se juntar, dando-lhes as possibilidades de troca e
compartilhamento de dados.
Já para compreender as redes atuais podemos tomar como ponto de partida
o Myspace16, o Orkut17 e o Live Spaces18.

16

MySpacerede social que utiliza a Internet para comunicaçãoon-line através de uma rede interativa de fotos,
blogs e perfis de usuário, foi criada em 2003.
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O Facebook, hoje, tem muitas funcionalidades, indo muito além da
comunicação com amigos. Permite que seus usuários possam ingressar em grupos
de interesses específicos e também criar páginas com propósitos diferenciados, tais
como: ter acesso a diversas outras contas, ler jornais, efetuar compras, jogos etc.
O Feed de notícias do Facebook entrou no ar em 2006, com o objetivo de
atualizar, na página principal dos usuários, todas as informações importantes
relativas a você e à sua rede de amigos, e de amigos de amigos: alteração de perfil,
eventos próximos, aniversários, curtidas etc. Funciona como um microblogue com
sistema de tags para criação de diferentes textos, possibilitando agregar imagens e
vídeos e outras linguagens.
Podemos observar ainda que existem redes bastante específicas, como
Blip.fm (apenas na língua inglesa), voltada para quem trabalha com ou gosta de
música. Ou o Par Perfeito voltado para quem está à procura de relacionamentos
amorosos etc.
O Facebook é uma rede geral, voltada para assuntos diversificados e feita
para um público idem. É uma rede que tem a sua gênese no compartilhamento de
informação. Kirkpatrick (2011) nos diz que:

O software do Facebook imprime uma característica viral à
informação. As ideias no Facebook têm a capacidade de se espalhar
pelos grupos e fazer com que um grande número de pessoas tome
conhecimento de algo quase simultaneamente, propagando-se de
uma pessoa para outra e para muitas com uma facilidade rara –
como um vírus, ou meme. Você pode enviar mensagens para outras
pessoas mesmo que não esteja explicitamente tentando fazer isso.
(KIRKPATRICK, 2011, p. 15/16)

O Facebook é uma plataforma de propriedade privada, pertencente à
Facebook Inc., que oferece serviços de rede social on-line e teve seu lançamento
oficial em 04 de fevereiro de 2004. Seus idealizadores são Mark Zuckerberg,
Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, na ocasião, amigos de quarto
na Universidade de Harvard. Em 2004 o Facebook era apenas para alunos de

17

Orkutfoi uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 2004 e desativada em 30 de setembro de
2014.
18
Windows Live Spaces (WLSpaces abreviado) era uma rede de relacionamentos da Microsoft, desativada em 16
de março de 2011.
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Harvard (USA), em 2005 High School Networks, em 2006 Corporate Networks e
ainda em 2006 Everyone. De acordo com Leonardo Pereira (2012):

Na quinta-feira da semana passada, dia 4(outubro 2012), o Facebook
atingiu um patamar colossal ao se tornar uma rede que reúne 1
bilhão de internautas no mundo. Isso significa que uma a cada sete
pessoas do planeta possui conta no site, ou seja, um sétimo da
população da Terra pode ser considerado cliente de Mark
Zuckerberg. É um tremendo status para um serviço que começou há
menos de dez anos, afinal, o Facebook conseguiu reunir gostos,
hábitos e preferências de toda essa multidão. "O número é realmente
impressionante", declara Liráucio Girardi Jr., doutor em sociologia e
professor na Faculdade Cásper Líbero e na Universidade Municipal
de São Caetano do Sul. O acadêmico considera o fato ‘um belo
casamento entre engenharia da computação e engenharia
social’.(PEREIRA19, 2012, on-line)

De acordo com Leonardo Pereira (2012) o valor do Facebook não está nele,
mas nas relações que ele criou. Dessa forma se faz necessário fazer uma distinção
entre os desenvolvedores, que têm o poder de criar as redes, os controladores, que
têm o poder político sobre as redes e os usuários, que alimentam as redes com
informações, ao mesmo tempo em que influenciam na amplidão das fronteiras
impostas nos dispositivos disponibilizados. Uma prova disso são as sanções e
restrições severas, na tentativa de preservar os limites impostos, que deixam os
usuários sob penalidades quando postam nos Feeds temas que são contrários ao
que os controladores julgam por legítimo. Vejamos:

19

<http://m.olhardigital.uol.com.br/noticia/facebook-nao-e-seu-o-que-significa-o-bilhao-de-usuarios-de-markzuckerberg/29658> acesso em 11 de outubro de 2012.
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook
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Compromissos firmados quando usamos o Facebook:

Declaração de Direitos e
Responsabilidades

Sua privacidade é muito importante para nós. Elaboramos nossa Política de
Dados para divulgar como você pode usar o Facebook para compartilhar
com outros e como coletamos e podemos usar seu conteúdo e informações.
Recomendamos que você leia a Política de Dados e a utilize para tomar
decisões conscientes.

Que tipo de
informações o
Facebook
coleta?

Compartilhando suas informações e
conteúdo

Esta Declaração de Direitos e Responsabilidades ("Declaração", "Termos"
ou "DDR") é baseada nos Princípios do Facebook e representa os termos de
serviço que regem nosso relacionamento com os usuários e outras pessoas
que interagem com o Facebook, bem como marcas, produtos e serviços do
Facebook que não possuam termos separados ou que estejam vinculados a
estes termos, que chamamos de "Serviços do Facebook" ou "Serviços". Ao
usar ou acessar os Serviços do Facebook, você concorda com esta
Declaração, conforme atualizada periodicamente de acordo com a seção 13
abaixo.

Privacidade

Quadro I - Resumo dos termos de uso da rede social Facebook

Você é proprietário de todas as informações e conteúdos que publica no
Facebook, e você pode controlar como eles serão compartilhados por meio
de suas configurações de privacidade e de aplicativos. Além disso:
Para conteúdos protegidos por leis de direitos de propriedade intelectual,
como fotos e vídeos (conteúdo IP), você nos concede especificamente a
seguinte permissão, sujeita às suas configurações de privacidade e de
aplicativos: você nos concede uma licença global não exclusiva,
transferível, sublicenciável, livre de royalties para usar qualquer
conteúdo IP publicado por você ou associado ao Facebook (Licença
IP). Essa Licença IP termina quando você exclui seu conteúdo IP ou sua
conta, exceto quando seu conteúdo é compartilhado com outras pessoas
e este não é excluído por elas.









O que você faz e as informações que fornece.
O que os outros fazem e as informações que fornecem.
Suas redes e conexões.
Informações sobre pagamentos.
Informações do dispositivo.
Informações de sites e aplicativos que usam nossos Serviços.
Informações de parceiros externos.
Empresas do Facebook.

Fonte: Facebook

O caráter comercial dos termos de uso é bastante evidente: aqui, como no
caso de qualquer grande corporação empresarial que detém posição de monopólio
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ou quase-monopólio no mercado, o Facebook impõe seus interesses frente ao
consumidor (o usuário) geralmente desinformado:

O Facebook (e todas as “redes sociais” deste tipo) não é, portanto,
uma “propriedade comunal”, mas uma empresa privada que permite
o acesso de pessoas a seus serviços, ainda que, aparentemente,
ninguém tenha que pagar (em dinheiro) para ter esse acesso.
Portanto, ninguém é “proprietário” de seu perfil, nem das informações
postadas. A relação é caracterizada como uma “posse”, ou seja, o
uso da rede é limitado e deve seguir as normas estabelecidas pelo
proprietário em contrato específico. No caso do Facebook, o contrato
está expresso no Statement of Rights and Responsibilities. Por isso,
o indivíduo que concorda com os termos do contrato e o subscreve
(mesmo sem tê-lo lido) é denominado usuário. Essa é uma noçãochave na forma de conceber o regime de propriedade e os modos de
vinculação das comunidades virtuais e redes sociais: usuários não
são proprietários (CAZELOTO, 2011, p. 01).

“Como explica o especialista Evgeny Morozov no jornal britânico Guardian, o
Facebook não é uma instituição de caridade. Está interessado em ‘inclusão digital’
tanto quanto agiotas em ‘inclusão financeira” (CARTA CAPITAL, 2015).

[...] a rede impõe regras arbitrárias. Uma delas é o veto a
pseudônimos e duplas identidades. Zuckerberg alega ser tal prática
‘falta de integridade’, mas a verdadeira questão é garantir a real
identidade dos usuários para que as informações sobre eles tenham
maior valor. (CARTA CAPITAL, 2015)

2.1. Facebook: espaço de comunicação e globalização da pósmodernidade

O Facebook ancora-se em uma época de acontecimentos com perspectiva
de alcance universal, como a mundialização do capital, a emergência de novos
blocos econômicos, o acirramento da concorrência comercial nas relações
financeiras

internacionais,

a

eclosão

de

empresas

com

características

multinacionais, que são indícios atribuídos a um processo que se denomina
“Globalização”.
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Jameson20, caracterizando a pós-modernidade, diz-nos que ela é “a face
cultural de nosso momento econômico”, e continua nos auxiliando na compreensão
da terceira fase do capitalismo, dizendo que “a Globalização e a pós-modernidade
são as duas faces do nosso tempo: pós-modernidade é a esfera cultural e
Globalização é a esfera econômica”.
Como esclarecia Karl Marx, o capitalismo transformaria a força de trabalho
do homem em mercadoria, porém, uma mercadoria com duplo aspecto, mercadoria
que consome mercadoria e mercadoria que se sujeita como mercadoria; para o
autor, essa seria a tendência global do capitalismo.
Assim, presenciamos, desde sua gestação, o crescimento do maior
conglomerado de rede de comunicação digital, a Internet. Ela dilata-se e, ao se
reagrupar na Telemática, passa a apresentar, através de uma composição midiática,
um novo domínio de linguagem.
A telemática permitirá, através de seus processos, a criação de redes de
conexão, essas, por sua vez, serão intensificadas por processadores com alta taxa
de conectividade entre si e pelas tecnologias de informação e comunicação
resultantes de seu próprio desenvolvimento (CASTELLS, 1999).
O Facebook é uma ferramenta característica desse processo e está
localizado no centro do chamado capitalismo cibernético21 e, como tal, tem o objetivo
de concentrar as informações nele depositadas. Ele funciona como um absorvente
de dados é uma plataforma de monopólios onde tudo pode entrar, mas nada pode
sair. Sendo assim, serve à proposta capitalista no momento que em que há
concentração e acúmulo de informações e há também um arsenal de conhecimentos
reunidos e comandado pelos seus gestores com o fim de valorizar o capital
investido.
Giovanni Alves (1999, p. 51) assinala a década de 1980 como a nova época
de mundialização do capital, que para ele seria a “denominação precisa para o
fenômeno da Globalização”. Esse processo é a mais alta expressão de
desterritorialização do capital, assim como Lévy (1999, p.48) falou que “Os
dispositivos hipertextuais nas redes digitais desterritorializaram o texto. Fizeram
emergir um texto sem fronteiras nítidas, sem interioridade definível”. O processo de

20

<http://www.cpflcultura.com.br/wp/2011/06/07/as-faces-do-contemporaneo-globalizacao-e-pos-modernidadeem-fredric-jameson/> acesso em 30 de maio de 2014.
21
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Globalização fez com que os limites em que estavam dispostos o poder econômico,
o poder político e o poder sociocultural, em nível global, aparentemente se
descentralizassem.
A desterritorialização estaria na dificuldade em enxergar fronteiras locativas
nítidas, neste ou naquele lugar. Dessa forma, temos uma estrutura dialética, é como
se o comando fosse difuso, ilocalizável, policêntrico, mas ao mesmo tempo
aparentasse uma coerência como se partisse de um único centro, na medida em
que as informações seriam disseminadas em ondas que se relacionavam por trás do
caos aparente do ciberespaço, conformando, então, uma civilização hipermidiática.
Admitindo que toda essa ampliação do universo de consumo avança no frenesi
tecnológico, o mercado consumidor é agraciado com uma maneira inovadora de
efetivar relações de consumo.
Não apenas os sítios de compra e venda, mas as redes sociais, como o
Facebook, oportunizam maneiras diversificadas de ampliar as vantagens do
mercado. As lojas virtuais estão lá, isso não é mais uma prática tão nova assim, é
presumível praticar relações de compra e venda no Facebook através de diferentes
canais. Devido à Globalização financeira, tão discutida por Chesnais (1996), as lojas
ficam em qualquer lugar no mundo. Esse deslocamento de artefatos, produtos,
serviços e dinheiro, enfim, mercadorias, passa a se potencializar no ambiente
cibernético. Comprovamos isso nas figuras abaixo:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

38

Porém, compreender esse movimento sem dúvida auxilia na interpretação
de toda conjuntura comercial on-line, pois “Quando o homem compreende sua
realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar
soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo
próprio: seu eu e suas circunstâncias” (FREIRE, 1979, p. 30).
Vejamos as figuras abaixo:
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook
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A exposição da vida privada pelos usuários ajuda os grandes gigantes
comerciais da internet a extrair de forma minuciosa e em riqueza de detalhes as
singularidades individuais, bem como os hábitos de consumo de seus usuários. As
empresas encontram nas narrativas de si, que são elaboradas nas redes sociais, as
possibilidades de constatar, com um alto índice de verdade, tudo que as pessoas
gostam, desgostam, fizeram, fazem e farão. Há analistas e desenvolvedores de
redes sociais que afirmam saber quando casais irão se separar somente pelas
postagens que fazem na rede.
Nas redes sociais cada usuário é marqueteiro de si mesmo e dos produtos
sobre os quais ele emite algum juízo de valor. Como vivemos na sociedade do
patrulhamento, monitorar as pessoas torna-se um instrumento rentável para
incontáveis organizações comerciais da internet. Com as postagens feitas pelos
usuários, as informações são filtradas e destiladas, de forma tal que as empresas
não precisam mais lançar ao consumidor uma enxurrada de produtos, mas
encaminhar produtos direcionados. Terá menos prioridade mandar um anúncio de
uma cobertura em um prédio de 20 andares, para uma pessoa que tem pânico de
elevador, ou uma promoção de passagens áreas para quem tem fobia de aviões.
Esse mecanismo de caracterização é mais um artifício capitalista que vem
atendendo muito bem as artimanhas do sistema. Os usuários que alimentam as
redes são vítimas de seus próprios impulsos quando expõem sua “Extimidade” nas
redes sociais acreditando que estão conexos com o ideal de progresso e evolução
colocados nas engenhocas doFacebook. Vejamos nas figurasabaixo:
Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook
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Estamos diante de novas características de acumulação capitalista para a
qual as Tecnologias de Informação e Comunicação seriam coadjuvantes. Temos um
novo regime de acumulação de capital, visto que os mercados de capital vão
financeiramente se integrando, mas Batista Jr (1999) nos adverte: “estão longe de
formar um único mercado global”. Mas esse novo regime, para Alves (1999), se
apodera das potencialidades embutidas na tecnologia computacional para
aperfeiçoar seu poder de ação. Existe uma reescrita reposicionada em uma nova
escala, a cultura informacional ganha ambientação multimodal, hipertextual e
interativa em uma estrutura ciberespacial.

[...] a comunicação informatizada, ou telemática, que a partir dos
anos 80 contribuiu para impulsionar a mundialização do capital. Uma
de nossas hipóteses é que existe uma “afinidade eletiva” entre o
avanço do ciberespaço e a lógica da financeirização, principal
característica da nova etapa do capitalismo mundial. A Internet se
constituiu no arcabouço midiático de uma nova etapa do capitalismo
mundial, cuja principal característica é o predomínio da
financeirização. (ALVES, 1999, p.169)

Essa citação mostra a fluidez do capitalismo contemporâneo, ressaltada
também no texto de Morais (2003, p. 01) “No atual estágio do capitalismo, um dos
eixos essenciais para a conservação da hegemonia econômica e mercadológica é a
capacidade

de

acumulação

financeira

numa

economia

de

interconexões

eletrônicas”. Para entender o período do sistema capitalista aonde as manobras e
transações dos mercados financeiros adquirem força no processo econômico
mundializado é necessário compreender o que Chesnais (1996, p.239) chama de
financeirização: “o posto avançado do movimento de mundialização do capital, onde
as operações atingem o mais alto grau de mobilidade, onde é mais gritante a
defasagem entre prioridades dos operadores e as necessidades mundiais”.
Isso aconteceria por que os princípios que fundamentam a lógica
financeirizada do lucro não ecoam somente na indústria da mídia, mas se
arremessam no DNA do capital-mercadoria objetivando sua reprodução. As redes
cibernéticas com alcance mundial dão o aporte necessário para que o capital
diversifique e multiplique quase ao infinito suas formas de aparição. Para Sibilia
(2008):
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Tanto na internet quanto fora dela, hoje a capacidade de criação é
sistematicamente capturada pelos tentáculos do mercado, que
atiçam como nunca essas forças vitais, e ao mesmo tempo, não
cessam de transformá-las em mercadorias. Assim, o seu potencial de
invenção costuma ser desativado, pois a criatividade tem se
convertido no combustível de luxo do capitalismo contemporâneo:
seu “protoplasma”, como diria Suely Rolnik. (SIBILIA, 2008, p. 10)

Algumas características podem ser visualizadas no Facebook como um novo
espaço de incentivo ao consumismo e de geração de lucros. Ao abrir nossos perfis
observamos à direita da tela no campo Patrocinados ou nas próprias postagens que
ficam disponíveis no Feed de notícias, como uma postagem corriqueira, todas as
patentes que são curtidas. Vejamos as figuras:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Mesmo que o desenvolvimento e a difusão da informática e das
telecomunicações, ao final do século XX e início do século XXI, sejam
potencializados pelo desenvolvimento da financeirização (grande massa de dinheiro
volátil), isso não é obra do agora. Ao longo da história das comunicações
encontramos o capital se utilizando das tecnologias de suporte. Para Lévy o
ciberespaço é “um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos
computadores e das memórias dos computadores”, incluindo “o conjunto dos
sistemas de comunicação eletrônicos, na medida em que transmitem informações
provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização” (LÉVY, 2002, p. 92).
Rüdiger (2002) vai nos dizer que:
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O ciberespaço é uma construção tecnológica e cultural, cujas bases
foram surgindo em função de necessidades econômicas (mediatas) e
militares (imediatas), mas convém não reduzi-lo à função dessas
instâncias históricas. O oportunismo mercadológico e o
charlatanismo espiritual que o fenômeno enseja não estão de modo
nenhum ausentes desse processo e, segundo tudo indica, viverão
dias gloriosos ainda por um longo futuro. O homem moderno
alcançou, há algum tempo, o estágio da razão cínica ou falsa
consciência ilustrada, de modo que não nos faltará a companhia, nos
anos por vir, de vastas empresas mas, também, de pequenos
espertalhões tentando tirar todo o tipo de proveito do abalo que, de
fato, as tecnologias de informação, entendidas em seu sentido mais
amplo, estão provocando em tantas searas de nossa existência.
(RÜDIGER, 2002, p.10)

E é o próprio Capitalismo que assume o ciberespaço como aliado, pois esse
último é visto nas palavras de Alves (2003) como:

[...] um campo de integração difusa e flexível dos fluxos de
informações e de comunicação entre máquinas computadorizadas,
um complexo mediador entre homens baseado totalmente em
dispositivos técnicos, um novo espaço de interação (e de controle)
sócio-humano criado pelas novas máquinas e seus protocolos de
comunicação e que tende a ser a extensão virtual do espaço social
propriamente dito (ALVES, 2003, p.127).

A mídia de massa deixa de se basear somente na transmissão e é agora
pautada pela distribuição personalizada e muitas vezes colaborativa. Essa é a
diferença entre as tecnologias computacionais em rede, como a internet, de um lado,
e a imprensa, o rádio e a televisão antes da incorporação das tecnologias digitais, de
outro.
Se a internet é um espaço de fluxo, é lugar de passagem e é, sobretudo, um
mix de mídias, será um canal de sustentabilidade do capitalismo mundial. Para Alves
(1999):

Nas últimas décadas do século XX, o capital financeiro fez o mundo
sociocultural do capitalismo tardio à sua imagem e semelhança. Por
isso, consideramos que o que veio a denominar-se “ciberespaço”
pode ser considerado o arcabouço midiático adequado à era da
financeirização (ALVES, 1999, p. 166).
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Têm-se um novo22 regime de acumulação fundado em matrizes tecnológicas
(microeletrônica, nanotecnologia, computadorização, redes virtuais etc.) inovadoras,
conferindo ao capitalismo formas novas de sustentação na medida em que
mercantiliza os espaços virtuais. Conforme diz Spinelli (2014, p. 32) “a racionalidade
abstrata

da mercadoria

nunca

colonizou

tão amplamente o

mundo

das

superestruturas como nessa fase mundializada de acumulação flexível”. Podemos
ilustrar a mercantilização do Facebook com as imagens a seguir:

Figura – Como o Facebook encontra consumidor e fornecedor

Fonte: Facebook

Como o próprio Facebook afirma: a área “Patrocinados” é personalizada de
acordo com a segmentação do mercado, característica do modo de reprodução do
capitalismo informacional. Vejamos as figuras:

22

Chesnais (1996), Castells (1999) e Alves (1999).
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Facebook de um rapaz solteiro 28
anos

Facebook de uma mulher casada de
30 anos

Fonte: Facebook

Observemos ainda as possibilidades de promoção no Facebook. Realizei
uma postagem no Feed de notícias no dia 16 de fevereiro de 2012, uma postagem
simples sem fins comerciais. Entre as opções Curtir e Comentar aparece a opção
“Promover” e ao clicar nessa opção surge a tela ao lado, conforme observamos
abaixo na figura:
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Figura – Como se promove uma publicação no Facebook

Fonte: Facebook
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Como o Facebook é mutante, atualmente as novas formas de pagamento
são as mostradas na figura abaixo:

Figura– Formas de pagamento para promover publicações

Fonte:Facebook

Apoiamos nosso pensamento nas palavras de Lévy (2004):

Um imenso hipertexto criado com todas as subjetividades, o
ciberespaço dá hoje um corpo virtual à consciência coletiva. É
aí, portanto, nesse lugar sem distâncias físicas, que terá lugar
a competição entre as empresas planetárias e, cada vez mais,
entre as empresas locais. O nervo do comércio se torna o
tráfego da atenção no ciberespaço. (LÉVY, 2004, p. 177)

2.2.A lógica cultural: inovando a inovação

Podemos dizer que se inauguram de forma acirrada as tecnologias
disruptivas23, como sinônimos de inovação latente. Esse termo relaciona-se com
toda introdução de novidades para suplantar uma tecnologia atualmente dominante
A
expressão
”tecnologia
disruptiva”
apareceu
no
livro
“The
Innovator’s
Solution”
(http://www.theinnovatorssolution.com/) e foi forjada por Clayton M. Christensen. Disruptivo significando,
rompimento, quebra, oposto a melhoria ou aprimoramento. Não se busca progredir através do aperfeiçoamento
do existente, mas de sua permutação pelo novo. Não é um renovar, mas sim, um inovar. Um exemplo difundido
é a substituição da máquina fotográfica analógica (com película) pela digital.
23
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no mercado. Esse processo é um desdobramento da Obsolescência Programada,
que é um processo bem maior, que visa diminuir o tempo de vida útil dos produtos.
“No entanto, ao se observar as coisas de perto, percebe-se que o conteúdo efetivo
da Globalização é dado, não pela mundialização das trocas, mas pela mundialização
das operações do capital, em suas formas tanto industrial quanto financeira”
(CHESNAIS, 1996, p. 76).
Baseado em uma sociedade de consumo, o capitalismo investe nas
articulações para incentivar o consumo desenfreado, um desses tentáculos é
forçando o consumidor à troca de produtos essenciais com uma maior periodicidade,
ou induzindo o consumidor à troca de produtos através do apelo da mídia. Troca-se
de carro somente para ter o designer mais moderno ou troca-se de celular para se
ter um ou dois aplicativos mais novos.
As formas de apelo ao consumo no Facebook sofrem mudanças
constantemente; atualmente os apelos vêm de todos os lados, algo como se seus
amigos curtiram, então curta você também, como podemos observar nesse Prt Sc.:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook
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Para Sibilia (2008):

[...] o Facebook inaugurou um projeto apresentado como “o santo
Graal da publicidade”, capaz de converter cada usuário da rede em
um eficaz instrumento de marketing para dezenas de companhias
que vendem produtos e serviços na internet. Esse inovador sistema
permite o monitoramento das transações comerciais realizadas pelos
usuários da grande comunidade virtual, a fim de alertar seus amigos
e conhecidos sobre o tipo de produto que estes compraram ou
comentaram. De acordo com a empresa, a intenção dessa estratégia
é “fornecer novas formas de se conectar e partilhar informações com
amigos”, permitindo que “os usuários mantenham seus amigos
melhor informados sobre seus interesses, além de servir como
referentes confiáveis para compra de algum produto”. (SIBILIA, 2008,
p.21)

A cultura instaurada pela cibercultura vem corroborar com as leis de
mercado na atualidade. A Internet prioriza o inovar e secundariza o renovar, prova
que ela está inscrita em um terreno de consumismo descontrolado, o aparato
tecnológico passa a ser considerado, melhor dizendo, vem ostentando como
categoria básica, o caráter de tecnologia disruptiva.

Essas tecnologias, ou

inovações disruptivas para alguns, são usadas para definir uma inovação
tecnológica com características hodiernas.
As mercadorias (serviços/produtos), não precisam mais ser evolucionárias
ou revolucionárias para tornarem-se líderes de vendas e dominar o mercado. Pois
se são evolucionárias é por que passaram por processos de melhorias, se são
revolucionárias é por que sofreram grandes alterações. Já as tecnologias disruptivas
descartam o que existia e se constituem como o novo e o indispensável. Um
exemplo claro é a máquina de fotografia digital em detrimento da analógica. Mesmo
que alguns queiram manter a máquina de película, o mercado não oferece a
manutenção.
Esse processo causa o que Bauman chama de Encurtamento da loja, a lata
do lixo como nos mostra essa asserção do autor (2009):

A ‘síndrome consumista’ à qual a cultura contemporânea se rende
cada vez mais tem como centro uma enfática negação da virtude da
procrastinação e do preceito de “retardar a satisfação” – princípios
fundadores da “sociedade de produtores” ou “sociedade produtivista”.
Na hierarquia herdada dos valores reconhecidos, a “síndrome
consumista” destronou a direção, promoveu a transitoriedade e
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colocou o valor da novidade acima do valor da permanência.
(BAUMAN, 2009, p.83)

Para Giddens é como se fosse uma era de descontinuidades, que Marshall
Berman (2007, p.24) define como “um turbilhão de permanente desintegração e
mudanças”. E essas são as características sobre as quais está assentada a
sociedade de consumo. Bauman enfatiza seus pensamentos repetindo na mesma
obra a ideia de que “Na hierarquia herdada dos valores reconhecidos, a síndrome
consumista degradou a duração e promoveu a transitoriedade. Colocou o valor da
novidade acima do valor da permanência”. (BAUMAN, 2009, p.109). E ele continua:
“Estabelecer alvos fáceis, garantir a facilidade de acesso a bens adequados aos
alvos, assim como a crença na existência de limites objetivos aos desejos legítimos
e realistas–isso seria como morte anunciada da sociedade de consumo, da indústria
de consumo e dos mercados de consumo” (Ibid., p.105).
Expressões como Just-in-time vêm à tona, tornando-se a nova filosofia da
produção na economia capitalista. Princípio que passa a ser condição de
dinamização nos ambientes cibernéticos, a comunicação instantânea é vista como
um aporte de existência e permanência das tantas transações econômicas nos
ambientes virtuais. No entorno das ideias proferidas por Karl Marx, quando anuncia
que os meios de comunicação e de transporte são considerados como aportes da
produção e reprodução de valores, uma vez que esses meios constituem maneiras
de aproximar consumidores e fornecedores, encontramos as considerações de
Moraes,

A internet é um dos alvos mais cobiçados pelas corporações, que
expandem seus tentáculos no ciberespaço em múltiplas direções:
comércio eletrônico, publicidade e serviços pagos, exposições de
marcas, patrocínios, jogos, produção de conteúdos audiovisuais e
monitoramento de redes sociais para identificar tendências de
consumo e comportamento, entre outros focos. (MORAES, 2013, p.
02)

Diante da constatação de que existe um procedimento seguindo um
itinerário de dominação e realocação da economia mundial, visando uniformizar as
fronteiras políticas, econômicas e sociais, concorda-se com Batista Jr (1998, p.125),
ao afirmar que, pensada dessa maneira, a Globalização é um mito. Seria um
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procedimento ideológico que “Nos planos, econômico e político, contribui para
apanhar países ingênuos e despreparados na malha dos interesses internacionais
dominantes”. Agregando ao texto as ideias de Fernandes (1996), podemos dizer que
a ideologia da Globalização propaga também a ilusão de que esse processo viria
acompanhado de uma mundialização da cultura, tão similar e interpolado, que
valores e identidades globais suplantariam as nacionais, sendo necessário, como
explicita o próprio autor, descortinar essa ideologia, pois se torna fundamental “uma
ruptura intelectual e teórica com a jaula virtual do discurso oficial sobre o tema”
(FERNANDES, 1996, p. 34).
De acordo com Chesnais (1996), a Globalização é um fenômeno de ordem
geral, que para Vilas (1999, p. 23) “é um processo, ou melhor, ainda, um conjunto de
processos, que vêm desenvolvendo-se com acelerações e desacelerações ao longo
dos últimos cinco séculos”. Já para Bauman (1999, p. 07) é o fenômeno que “está na
ordem do dia; uma palavra da moda que se transforma rapidamente em um lema,
uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios
presentes e futuros”. Dessa forma, é relevante conhecer a definição postulada por
Alves,

Portanto, a “Globalização” – ou a mundialização do capital - é antes
de tudo, a “Globalização do capital” e não a mera “Globalização das
trocas”. O que implica em não reduzir a nova etapa de
internacionalização capitalista a uma mera continuidade da
ocidentalização do mundo iniciada no século XV. (ALVES, 1999,
p.59)

O pensamento de Bauman (1999) envereda para um questionamento dos
postulados de Max Weber acerca do desencantamento do mundo. A Globalização e
a pós-modernidade teriam inaugurado um processo de reencantamento do mundo,
contrariando os postulados clássicos da modernidade. Isso fica claro no momento
em que Bauman (1999, p. 07), sugere um olhar sobre a Globalização, não como
algo ruim ou bom, mas para percebê-la “como o destino irremediável do mundo, um
processo irreversível; é também um processo que nos afeta a todos na mesma
medida e da mesma maneira. Estamos todos sendo ‘globalizados’ – e isso significa
basicamente o mesmo para todos”. Ele coloca Globalização como um processo
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envolvente do ponto de vista extraordinário e arrebatador. Para Bauman o processo
de Globalização promove um entrelaçamento de forças das quais não se pode fugir.
Pode-se fazer um diálogo com Max Weber, afirmando que vista dessa forma
a Globalização teria em si uma “aura de magia” que envolve as esferas políticas,
econômicas e socioculturais, porém, Bauman (1999) não evidencia a fetichização
que percorre e adentra todos os elementos envolvidos no conceito de Globalização.
Desencantar para Weber é se desvencilhar do encanto, é laicizar, é ultrapassar o
mito da caverna.
Batista Jr (1999) recomenda uma retomada à distinção conceitual proposta
por Hirst e Thompson (1996, p. 7-13) entre economia global e economia
internacional, concebidas como “tipos ideais”. Batista Jr, define os dois termos,
conceituando-os e apontando as diferenças significativas entre ambos:

Uma economia global seria caracterizada por alto grau de integração
dos mercados e pelo predomínio das atividades transnacionais. Seria
uma economia em que a influência de grandes empresas
transnacionais, desvinculadas de bases domésticas, teria chegado
ao ponto de dissolver, ou pelo menos começar a dissolver as
fronteiras, reduzindo drasticamente o poder de intervenção dos
Estados nacionais. Já a economia internacional se caracteriza
fundamentalmente por processos de intercâmbio entre economias
nacionais distintas. As trocas internacionais são significativas e
crescentes, mas predominam as atividades econômicas internas. A
maioria das empresas não perde as suas vinculações nacionais. Os
governos, agindo isoladamente ou por meio de acordos e entidades
intergovernamentais, continuam a desempenhar funções econômicas
essenciais. Nesse contexto, o desempenho macroeconômico dos
países, em áreas como crescimento, emprego e inflação, assim
como a competitividade de firmas e setores, decorrem
substancialmente de processos que ocorrem em nível nacional.
(BATISTA JR, 1999, p. 136-137)

Na continuação da discussão, Batista Jr (1999) afirma que na configuração
da atualidade o que temos é uma economia internacional e não uma global. Por que
o que se chama de economia global, como sinônimo de Globalização, “não está
fortemente integrada, na qual os estados nacionais estariam se tornando obsoletos e
impotentes”. (Ibid., p.139)
Então, Bauman (1999) estaria certo ao declarar que Globalização é uma
palavra da moda? O que significa ser a palavra da moda: quanto mais experiências
pretendem explicar, mais opacas se tornam. Tornam-se opacas na medida em que
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são empregadas para explicar uma multiplicidade de experiências. Continuando o
diálogo com Bauman (1999), percebemos Globalização no sentido de permitir a
entrada do outro em algo que é de minha propriedade. Ora, mas se eu vou permitir
tal intromissão, mais do que nunca vou ter que delimitar muito bem minhas
fronteiras, e essas fronteiras vão além das geográficas, expandindo-se ao campo
econômico, cultural e social.
Nesse sentido, Bauman (1999, p.16) pergunta: “Quem for livre para fugir da
localidade é livre para escapar das consequências”?
A mobilidade torna-se fator de estratificação poderoso e cobiçado. Bauman
(1999, p.16) diz que esse é “o mais cobiçado”, a matéria de que são feitas e refeitas
diariamente as novas hierarquias sociais, políticas, econômicas e culturais em
escala mundial.
Bauman (1999, p.16) acentua: “Surge uma nova assimetria entre a natureza
extraterritorial do poder e a contínua territorialidade da vida como um todo”. A
possibilidade de expandir e deslocar apontadas pelas NTIC estão assentados nas
ferramentas que atraem as relações sociais esculpindo assimetria aglutinada na
“teoria da telepresença social”. Qual a relação entre o Facebook e a telepresença
social?
Dowbor (1994) trabalha com o conceito de reordenamento dos espaços, na
medida em que conceitos como Globalização trazem uma visão simplificada de
abertura e unificação dos espaços da reprodução social.
As distâncias não importam? O que é uma fronteira geográfica no
ciberespaço? Como sustentar a ideia de fronteiras ampliadas? E como as fronteiras
se ampliam? Como o Facebook contribui para essa ampliação de fronteiras? O
ciberespaço redefine as noções aceitas de espaço e redesenha as noções
convencionais de fronteiras. Para Debord (1997, p. 112): “Essa sociedade que
suprime a distância geográfica recolhe interiormente a distância, como separação
espetacular”.
A reflexão de Debord nos ajuda a pensar o ciberespaço como um novo limiar
fronteiriço entre pessoas, sociedades e continentes. Por que, na verdade, o
ciberespaço não suprime as fronteiras estabelecidas do ponto de vista geográfico;
apenas redefine-as, abrindo possibilidades de comunicação global que encorajam a
fantasia de ir além das divisões (de classe, étnicas, culturais, de língua,
nacionalidade etc.) estatuídas, aproximando-nos da utopia de uma sociedade
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multinacional e multiétnica planetária. No entanto, a “separação espetacular” que
impede os indivíduos sociais de se autodeterminarem como sujeitos de sua história
é replicada no ciberespaço: o que era potência de superação das distâncias, não só
reproduz as distâncias convencionais, como recria as distâncias em nível global,
reproduzindo “comunidades” identitárias que só dialogam para “dentro”.
Parece que houve uma redefinição radical dessas fronteiras e também seu
deslocamento por novas fronteiras de caráter cultural, com destaque para as
barreiras étnicas, sobretudo, de língua e identitárias. Instrumentos como telefones
celulares com tecnologias computacionais; localizadores GPS e GIS; instrumentos
acessórios (dupla função) servindo como adereço e alimento da vaidade, que além
de

portáteis

são

também

vestíveis,

comunicadores interagentes que

como

interagem

relógios,

anéis,

sapatos

etc.;

com chips remotos - portões

automáticos, refrigeradores, sistemas de alarme, nos ajudam a ter essa sensação de
compressão espaço-temporal.
Para Bauman a distância física e geográfica passa a ser um produto social,
cuja dimensão/extensão varia dependendo da velocidade (tempo) que for vencida.
“Com o tempo de comunicação implodindo e encolhendo para a insignificância do
instante, o espaço e os delimitadores de espaço deixam de importar, pelo menos
para aqueles cujas ações podem se mover na velocidade da mensagem eletrônica”
(BAUMAN, 1999, p. 20).
As relações humanas frente a frente passam a ser mediadas, os aparatos
técnicos e tecnológicos possibilitam que essas relações se desloquem para além do
alcance do olho, ouvidos, ou braços humanos. No universo virtual, assim como fora
dele, existe uma unidade, mediada por aparatos tecnológicos, do pensamento e da
ação como práticas sociais cotidianas.
O Facebook é interação constante, mesmo que você não converse com
amigos, por exemplo, e use o Facebook só para jogar, você estará envolto em um
mundo de interações e visualizações frequentes. Por que, enquanto você joga, as
postagens estão sendo alimentadas e as propagandas atualizadas.
O espaço cibernético é assumido por Bauman (1999), entre outros, como o
quarto domínio espacial da guerra, além da Terra, Mar e Ar. Convém ressaltar que
para Lévy (1999) o espaço cibernético é um terreno onde está funcionando a
humanidade hoje. Seria mais do que um espaço de troca de informação, porque é
um espaço para interação humana. Esse espaço é provido de uma temporalidade
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singular e de uma difusão instantânea, é tão elástico e amorfo que se torna
impossível delimitar suas fronteiras. Essas fronteiras perdem sua delimitação física e
são incorporadas à dimensão de subjetividades compartilhadas.
Utilizando as ideias de Berman, nesse espaço, há “vozes harmônicas e
dissonantes”, porque “[...] são sistemas de comunicação de massa, dinâmicos em
seu desenvolvimento, que embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais
variados indivíduos e sociedades” (BERMAN, 2007, p. 25). A Cibercultura não
consiste numa direção ou denominação do contexto sociocultural pelas articulações
da tecnologia. É um encadeamento de ações, reações, sociabilidades, hegemonias
condicionadas por fatores culturais, econômicos e políticos.
Uma das consequências desse estreitamento espaço-temporal é que nem
tudo se desloca na mesma velocidade. Alguns elementos da Economia, como o
capital, por exemplo, operam em um ritmo alucinado. Para Bauman “o capital que
significa dinheiro e outros recursos necessários para fazer as coisas, para fazer mais
dinheiro e mais coisas, move-se de forma muito ágil” (BAUMAN, 1999, p. 63).
Emerge dessa discussão inquietações do tipo: essa agilidade do capital lhe
permite manter-se à frente do Estado? Faz-se necessário acentuar que Batista Jr.
(1999), alerta para que se perceba que a ideia do enfraquecimento do Estado
provém da ideologia dominante “neoliberal”, que principalmente no Brasil, está
imbuída de Estadofobia: “[...] Em consequência da alienação reinante, prevalece no
Brasil a convicção de que a tendência mundial é de redução do papel do Estado no
campo econômico e social” (BATISTA JR, 1999, p. 157).
Associação transnacional ou multinacional passa a ser uma ilusão, pois em
geral, as empresas são nacionais com transações internacionais. Devido ao fato de
ser em sua origem que encontram segurança política e afirmações jurídicas, seja
nas atividades nacionais ou internacionais. Nessa hora, o ciberespaço é dimensão
essencial.
Para Bauman (1999, p.77) “A Globalização solicita uma redistribuição
mundial de soberania, poder e liberdade de agir desencadeada pelo salto radical na
tecnologia da velocidade”. Passamos a ser espectadores da extraterritorialidade que
altera significativamente a condição humana, criando uma nova polarização social
difícil

de

perceber,

significativamente:

mas

muito

mais

ainda

de

superar,

ou

de

alterar
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Em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação
tecnológica das distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-las.
Ela emancipa certos seres humanos das restrições territoriais e torna
extraterritoriais certos significados geradores de comunidade – ao
mesmo tempo em que desnuda o território, no qual outras pessoas
continuam sendo confinadas (BAUMAN, 1999, p. 25).

Constantemente, alguns autores tomam como princípio das práticas de
Globalização, acontecimentos históricos. Batista Jr. (1998) e Bauman (1999) são
concordantes; realmente “Globalização” pode ser considerada como a palavra da
moda, no entanto Batista Jr. (1998), expõe que essa moda remonta ao final do
século XV. Época marcante na História pela criação de um mercado mundial. A
expansão marítima e o processo de colonização encurtam fronteiras, entrelaçam
culturas: “Caberia até indagar se a chamada ‘Globalização’ não seria a continuação
da colonização por outros meios” (BATISTA JR., 1998, p. 129).
Em

seus

primórdios,

a

internacionalização

capitalista

surge

como

“Globalização das trocas”, do mero intercâmbio de mercadorias, impostas pelo
Ocidente ao Oriente. É a constituição de um mercado mundial que muitos
confundem com a “Globalização” propriamente dita. A “Globalização” ou, para ser
mais preciso, a mundialização do capital vai caracterizar a nova etapa de
internacionalização capitalista, ou seja, a Globalização dos circuitos financeiros, dos
investimentos de capital e da produção. E quando dizemos “mundialização do
capital, compreende-se tanto o capital produtivo aplicado na indústria e nos serviços,
quanto o capital concentrado que se valoriza conservando a forma dinheiro”
(ALVES, 1999, p. 59-60).
Dessa forma percebemos que a relação entre o processo denominado
Globalização e a organização da comunicação no ciberespaço se moldam no
desenvolvimento científico e tecnológico vertiginoso e convergente para apresentar
novas formas organizacionais ao capital. Este usa todo aparato cibernético24 como
mais um dos seus tentáculos, objetivando afirmar o processo de privatização e
liberalização.
Tudo isso dentro de um encadeamento que Lemos (2003) chama de
cibercultura:

24 Cibernética: estudo interdisciplinar da estrutura dos sistemas de comunicação - entre os humanos e dos
humanos com as máquinas - reguladores ligado à teoria de controle social.
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Podemos entender a cibercultura como a forma sócio-cultural que
emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas
tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram com a
convergência das telecomunicações com a informática na década de
1970. (LEMOS, 2003, p. 12)

Portanto, o que a mundialização do capital indica é que estamos diante da
“Globalização de uma massa de dinheiro que se valoriza” (ALVES, 1999, p.60), seja
o dinheiro que se valoriza através da produção de mercadorias, seja o dinheiro que
se valoriza conservando a forma dinheiro (os mercados financeiros).
Batista Jr. (1999), discorrendo sobre a ideologia da Globalização, mostra
alguns postulados que são apresentados com certo exagero e que na maioria das
vezes se tornam mitos. A Globalização apresenta novos elementos para o processo
de mundialização do capital, mas não é algo recente, possui antecedentes históricos
facilmente encontrados na modernidade ocidental e enquanto processo histórico é
irreversível, só e somente só, como processo histórico.
Até o momento a ideologia da Globalização não cumpriu o que prometeu,
não integrou a economia em nível mundial, consequentemente não unificou o
mercado, nem dissolveu as fronteiras nacionais, muito menos reduziu a relevância
dos mercados domésticos. O que nos indicaria que a chamada Globalização é uma
associação das características que compõem o capital, sendo um processo que
descarta no lugar de agregar, exclui no lugar de incluir e é, sobretudo, altamente
seletivo.
As redes sociais tipo Orkut, Google, Facebook e outras funcionam na base
de interconexões eletrônicas que, através de um fluxo contínuo, promovem a
integração de pessoas fazendo uso das vias infoeletrônicas de alcance planetário.
Nesse sentido, as redes sociais on-line agregam, juntam, integram, no
entanto, manipulam o interesse genuíno das pessoas para se comunicar com os
semelhantes, dando sentido a formas de sociabilidade. Essas novas sociabilidades
midiático-eletrônicas recebem significados do processo de empoderamento do
capital, integrando pelo consumo e potencializando sua circulação e reprodução.
Aqui, as virtualidades libertárias que as novas tecnológicas abrem à espécie humana
são evidentes, porem o uso manipulatório dessas tecnologias encobre seus
tentáculos mercadológicos pelas sutilezas dos aplicativos, que estão por trás dos
produtos, marcas e serviços que expressam a apropriação mercantil das redes.
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No caso do Facebook, em particular, usa-se estratégias muito eficientes de
identificação com o consumidor. Para aprimorar mais ainda a personificação, o
Facebook fez uma pesquisa em dez passos com seus usuários que consistia em
conhecer a satisfação deles sobre as postagens que estavam recebendo. Vejamos a
primeira e a última questão a ser analisada pelo usuário.

Figura – Pesquisa realizada pelo Facebook para classificar as postagens recebidas

Fonte: Facebook

E finalizava agradecendo ao pesquisado por responder as perguntas e
convidava para avaliar mais publicações:
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Figura – Agradecimento pela participação na pesquisa (explicitada na p. 105)

Fonte: Facebook

O Facebook se baseia em dois conceitos-chaves para tornar a plataforma
amigável, são os conceitos de usabilidade e acessibilidade. A usabilidade do
Facebook é centrada no humano e em seu entorno cultural, o objetivo de seu
desenho é construído em cima de um sistema fácil de usar, agradável, eficaz e
adaptável, o que o circunscreve em uma atmosfera de extrema acessibilidade. É um
sistema tão convidativo que redefine, novamente, as fronteiras da casa, e é esse
processo que nos ajuda a entender a quebra do sentido próprio do que é público ou
privado e o redefine fazendo com que no Facebook esses conceitos basicamente
não se diferenciem.
Contradições são visíveis, pois agora voltamos a abrir nossa casa, expomos
nossos sentimentos, descobrimos nossa alma, exibimos nossa vida inteira a
estranhos, e sem perceber ao mundo inteiro, tudo isso em um tempo de vigilância
massiva. Edward Snowden nos diz que:

Na web, cada pessoa faz parte de uma teia com pelo menos três
graus. Funciona dessa maneira: se um usuário tem 190 amigos no
Facebook, ela está conectada a mais de 5 milhões de pessoas,
considerando as conexões amigos de amigos de amigos. Ou seja,
existem inúmeras organizações coletando os seus dados, os
anunciantes, as redes sociais, as empresas de e-mail, o governo e
muito mais25. (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2015)

A grande questão repousa sobre a publicitação involuntária de informações.
Se a vigilância massiva, em nome da segurança ou planejamento coletivo descortina
informações que acreditamos estarem resguardadas, não podemos nos sentir
preservados, vejamos:
25

<http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2015/01/5-dicas-de-edward-snowden-para-protegersua-privacidade-na-internet.html> Acesso em 30 mar 2015.
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O metadado é aquele que traz informações sobre uma comunicação,
mas sem revelar seu conteúdo e, por isso, defendem alguns, são
dados menos sensíveis ou críticos. Ora, muitas vezes saber para
quem se ligou, a que horas e para quem se ligou na sequência pode
ser incrivelmente revelador. Digamos que uma pessoa faça ligações
para um serviço de atendimento a suicidas e fique na linha por um
longo período; ou então que uma pessoa ligue para um serviço de
auxílio a indivíduos soropositivos. Caso qualquer uma dessas
informações venha a público, pode haver graves implicações na vida
pessoal, profissional e até nos serviços que pode contratar. Será que
essa pessoa conseguirá contratar um financiamento bancário nos
próximos dois anos?26 (CARTA CAPITAL, 2015b)

26

<http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/privacidade-na-internet-chega-de-andarmos-todos-nus5930.html> (acesso em 30 mar 2015)
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3. A Pós-modernidade e as redes de sociabilidade on-line no terceiro estágio
do Capitalismo

A sociedade modernizada até o estágio do
espetacular integrado se caracteriza pela
combinação de cinco aspectos principais: a
incessante renovação tecnológica, a fusão
econômico-estatal, o segredo generalizado, a
mentira sem contestação e o presente perpétuo.
Debord

Expor ideias acerca da pós-modernidade como um movimento que
perpassa, no panorama cultural27, o terceiro estágio do capitalismo, denominado por
Jameson de capitalismo tardio é assumir, a priori, que “qualquer ponto de vista a
respeito do pós-modernismo na cultura é ao mesmo tempo, necessariamente, uma
posição política, implícita ou explícita, com respeito à natureza do capitalismo
multinacional em nossos dias” (Jameson, 1996, p.29). E o autor ainda acrescenta: “A
forma política do pós-modernismo, se houver uma, terá como vocação a invenção e
a projeção do mapeamento cognitivo global, em uma escala social e espacial”(Ibid.,
p.79).
Que características compreendem uma época pós-moderna para que seja
tomada como tão peculiar? Em resposta a essa questão assumimos que diferente
da modernidade, com suas vastas e objetivas verdades, a pós-modernidade vem se
configurando como um processo de realocação dos diversos elementos constitutivos
da dinâmica social. Há um novo padrão cultural (delineamento da cultura kitsch e
sua incorporação à alta cultura), um novo tipo de vida social (individualismo
exacerbado) e uma nova ordem econômica (mercado em rede). Após a leitura da
obra de Jameson fica claro que as transformações do capitalismo em seu terceiro
estágio, o do capitalismo tardio ou pós-moderno tem fundamentos genéticos no
campo da cultura como espaço privilegiado de reprodução do capital. Para Santos,

“De fato, o que aconteceu com a cultura pode muito bem ser uma das pistas mais importantes para se detectar o
pós-moderno: uma dilatação imensa de sua esfera [a esfera da mercadoria]”. (Jameson 1996, p.14)
27

64

O ambiente pós-moderno significa basicamente isso: entre nós e o
mundo estão os meios tecnológicos de comunicação, ou seja, de
simulação. Eles não nos informam sobre o mundo; eles o refazem à
sua maneira, hiper-realizam o mundo, transformando-o num
espetáculo. Uma reportagem a cores sobre os retirantes do Nordeste
deve primeiro nos seduzir e fascinar para depois nos indignar. Caso
contrário, mudamos de canal. Não reagimos fora do espetáculo.
(SANTOS, 1987, p. 13)

Costa e Cevasco, que têm a responsabilidade de apresentar a obra de
Jameson (1996), esclarecem que “nessa nova versão expandida e atualizada do
velho mundo do capital, não mais se trata de ver a cultura como expressão
relativamente autônoma da organização social, mas sim de entender que nesse
novo estágio do capital a lógica do sistema é cultural”. Porque, para Jameson (1996,
p. 72), “a pós-modernidade é uma tentativa genuinamente dialética de se pensar
nosso tempo presente na história”. E é entre outras coisas “uma realidade
genuinamente histórica [e socioeconômica], a terceira grande expansão original do
capitalismo pelo mundo” (Ibid., p.75).
Para Jameson o termo pós-modernismo poder ser entendido como um estilo
que se iniciou na arquitetura e se expandiu para as demais áreas. Uma prova de que
pós-modernismo é um estilo é que se ouve falar que ele já é uma moda
ultrapassada. O autor assume que em suas primeiras obras não deixou muito clara a
distinção entre pós-modernismo e pós-modernidade28, mas explicita que sua teoria
circunda o pós-modernismo, mas não é sobre ele e sim sobre uma teoria que faz
diagnósticos sociais, que o próprio Jameson convencionou chamar de pósmodernidade e que para ele deve ser entendido mais como uma estrutura do que
como um estilo. É perceptível que quando ele está se referindo à pós-modernidade,
está expressando cientificamente o terceiro estágio do capitalismo. O capitalismo
que tem a ver com conexões globais, capital financeiro e rede de comunicações. É o
capitalismo multinacional que marca a apoteose do sistema e a expansão global da
forma mercadoria (Jameson, 1996). Da mesma forma, para Debord (1997, p.126) “A
cultura tomada integralmente mercadoria deve também se tornar a mercadoria
vedete da sociedade espetacular”.
De acordo com Perry Anderson foi o filósofo Jean Françoais Lyotard que não
só trabalhou com o termo pós-modernidade, como também o explicou e o expandiu.
28

<https://youtu.be/nSNAhib3B_M> Acesso em 20 abril de 2014.
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Para os estudiosos da questão, no momento em que se fala da perda da
historicidade, da derrocada da noção de coletividade, do enfraquecimento da
demarcação entre cultura de massa e cultura erudita e da aceitação de um capital
de circulação global concedido principalmente pelas tecnologias em rede, estaremos
falando de alguns elementos da pós-modernidade. A sociedade pós-moderna é
essencialmente de consumo, de consumo exacerbado, é sociedade de espetáculo,
de espetáculo exacerbado e da cultura de massas, exacerbada até o ponto de sua
diluição na mercadoria.
Nesse estágio do capitalismo a expansão da produção de mercadorias, em
conjunto com os avanços na tecnologia de informação, orienta ao “triunfo de uma
cultura significante” que inverta o curso do determinismo de maneira que as relações
sociais fiquem saturadas de signos de transformação cultural. Jameson contrapõese à perspectiva da periodização e transformação drástica em todos os aspectos da
cultura, porque para ele a pós-modernidade encaminha-se na descentrada rede
global, já que o capital se concretiza em sua estrutura globalizante através dessas
redes. É como se na pós-modernidade, concomitante à convergência das mudanças
tecnológicas sucessivas, tudo o que no saber constituído não puder ser expresso em
uma linguagem de máquina está destinado a desaparecer.
A teoria do espetáculo29sendo uma crítica ao midiocentrismo surge em meio
às reflexões pós-modernas, apresentando uma análise sobre a separação e
unificação [na separação] entre imagem e realidade. Para Debord, esse movimento
contribui para estimular a conclamação de uma aparência alienada da realidade
aonde a imagem se torna a forma final da reificação. Assim, o pensamento
debordiano se encontra calcado na pós-modernidade, já que para Debord, nessa
fase

da

história,

seria

a

imagem

que

reproduziria

a

forma-mercadoria

extraordinariamente expandida, ou seja, a ação dos homens na sociedade de forma
alienada e suas relações entre si mediadas pelas coisas.
O sentido e significações do efêmero e do transitório, a mutabilidade das
opiniões, a busca incessante para manter a imagem e a crença em um sujeito
múltiplo, norteiam alterações nas condutas sociais, que afetam o campo cultural,
artístico e político reconfigurando as diretrizes da atualidade. Debord nos diz que na

29

Embora suas bases teóricas devam a Feuerbach e a Marx seu ponto de partida, a Teoria do Espetáculo construída por
Debord estaria assentada nas reflexões de Lefebvre sobre a vida cotidiana, no pós-modernismo, na teoria do simulacro e na
teoria da reificação de Lukács.
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pós-modernidade o domínio da imagem remete a um simulacro que se faz notar por
uma saturação de informações. Essas, fazendo parte de um conjunto de palavras,
associam-se a diversos outros signos de comunicação, de maneira que na
sociedade do espetáculo a imagem se torna matéria-prima para o jogo midiático e
transforma-se em mercadoria cultural.
Podemos caracterizar a pós-modernidade, entre outras coisas, por uma
redefinição da temporalidade e da espacialidade. Para enumerar algumas dessas
propriedades reportamo-nos a Jameson (1996), pois para ele uma nova falta de
profundidade, um consequente enfraquecimento da historicidade, um novo tipo de
matiz emocional básico e a profunda relação constitutiva de tudo isso com as novas
tecnologias, são os elementos constitutivos do pós-moderno. Já para Eagleton
(1998), um autor que se inscreve no mesmo registro teórico, embora com
pontuações distintas, “A cultura pós-moderna se interessa muito pela mudança,
mobilidade, flexibilidade, ausência de regras, instabilidade [...]”. (Ibid., p.42)
Se na modernidade o tempo era uma esfera pluralista, vários tempos
coexistiam e assim eram vividos, a pós-modernidade torna o tempo homogeneizado.
Dessa maneira, o tempo passa a ser uma abstração, enquanto o espaço é
ressignificado, ganhando amplitudes ao nível da desterritorialização. Ainda
encontramos respaldo em Jameson (1996, p. 43), quando o autor afirma “que nossa
vida cotidiana, nossas experiências psíquicas, nossas linguagens são hoje
dominadas pelas categorias de espaço e não pelas de tempo”.
Posto isto, voltemos a Terry Eagleton (1998, p. 08), porque para o autor
“pós-modernismo constitui um fenômeno tão híbrido, que qualquer afirmação sobre
um aspecto dele quase com certeza não se aplicará a outro”.
A contemporaneidade encontra-se recheada de termos para designar sua
“condição pós-moderna”, aderindo a uma entoação utilizada por Jameson. Já
Baudrillard a denomina “sociedade-cultura consumo”; David Harvey a chama de
“acumulação flexível, ou pós-fordismo”; Castells prefere “capitalismo informacional”;
Daniel Bell escolhe “pós-industrialismo”; Debord nomeia de “sociedade do
espetáculo ou da imagem”; citemos também Francis Fukuyama e sua controversa
denominação “fim da história”.
Registram-se ainda várias outras expressões. Vejamos: capitalismo
multicultural, capitalismo da mídia, sociedade da hipermodernidade etc. O que se
deixa transparecer é que estamos na ascendência de uma nova estrutura, que se
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modela em volta das tecnologias digitais de um capitalismo perfilado, repaginado e
mundializado. “O intenso processo de revolução científica e tecnológica” nesse novo
estágio do modo de produção capitalista “produz efeitos pertinentes na organização
da produção, na gestão da força de trabalho e no cotidiano das pessoas” (Spinelli,
2014, p. 19).
Em conformidade com isso, inaugura-se uma época onde as informações se
tornam imediatas, intensificadas e enérgicas. As modificações tomam corpo em uma
pulsação frenética, imprimindo um tempo/espaço sublinhado pelo efêmero e pelo
fugaz. Por conseguinte, ao contrário da modernidade, onde se impõem as visões
totalizantes, na pós-modernidade tudo é dotado de finitude em brevidades. Nessa
direção, Eagleton (1998, p.37) nos diz que “a teoria pós-modernista desconfia de
histórias lineares, sobretudo daquelas em que ela aparece como nada mais que um
episódio”.
Historicamente as formas de sociabilidades se desenham nas dinâmicas de
interações sociais e se distinguem umas das outras pelas características
socioculturais e políticas que nelas se impõem. Jameson e Castells, autores que
divergem entre si em inúmeros aspectos, convergem ao assegurar que há
correspondência entre os avanços técnicos científicos, as telecomunicações e o
sistema econômico. Da mesma forma e, para ambos os autores, existe uma relação
íntima entre cultura e forças produtivas, ou cultura e modo de produção, que, não
obstante, é complexa e atravessada por múltiplas mediações. Assim, para Castells,

Um novo mundo está tomando forma neste fim de milênio. Originouse mais ou menos no fim dos anos 60 e meados da década de 70 na
coincidência histórica de três processos independentes: revolução da
tecnologia da informação; crise econômica do capitalismo e do
estatismo e a consequente reestruturação de ambos; e apogeu de
movimentos sociais culturais, tais como libertarismo, direitos
humanos, feminismo e ambientalismo. A interação entre esses
processos e as reações por eles desencadeadas fizeram surgir uma
nova estrutura social dominante, a sociedade em rede; uma nova
economia, a economia informacional/global; e uma nova cultura, a
cultura da virtualidade real. A lógica inserida nessa economia, nessa
sociedade e nessa cultura está subjacente à ação e às instituições
sociais em um mundo interdependente. (CASTELLS, 1999, p.412)

Embora Jameson certamente divirja da suposição de uma nova estrutura
social ou uma nova economia, “novo mundo”, aponta as relações entre economia e
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cultura, ao conceber o pós-modernismo como uma variante cultural do capitalismo
em seu terceiro estágio, o do capitalismo tardio ou pós-modernista. Dessa forma, ele
pontua:

[...] o pós-modernismo não é a dominante cultural de uma ordem
social totalmente nova (sob o nome de sociedade pós-industrial, esse
boato alimentou a mídia por algum tempo), mas é apenas reflexo e
aspecto concomitante de mais uma modificação sistêmica do próprio
capitalismo. (JAMESON, 1996, p.16)

De outra perspectiva, Sibilia (2008) tangencia essa abordagem:

São inúmeros os indícios de que estamos vivendo uma época
limítrofe, um corte na história; uma passagem de certo “regime de
poder” para outro projeto político, sociocultural e econômico. Uma
transição de um mundo para outro: daquela formação histórica
ancorada no capitalismo industrial, que vigorou do final do século
XVIII até meados do XX – e que foi analisada por Michel Foucault
sob o rótulo de “sociedade disciplinar” -, para outro de organização
social, que começou a se delinear nas últimas décadas. (SIBILIA,
2008, p.15)

3.1. Novas sociabilidades?

Mas o tempo linear, é uma invenção do
ocidente, o tempo não é linear, é um
maravilhoso emaranhado, onde a qualquer
instante, podem ser escolhidos pontos e
inventadas soluções sem começo nem fim.
Lina Bo Bardi

A sociabilidade moderna vem se definindo por sua referência às relações
capitalistas de produção, caracterizadas pela divisão social do trabalho, pela
separação entre o trabalhador e os meios de produção, pela alienação do
trabalhador frente aos produtos do seu trabalho, pela distinção entre proprietários e
não proprietários, entre trabalho manual e trabalho intelectual [os chamados
materiais e imateriais], entre dirigentes e dirigidos, governantes e governados, pela
dominância do trabalho abstrato (em sua forma Capital) sobre o trabalho concreto –

69

e pela alienação do humano frente a um conjunto de objetos que se impõem ao
homem como reino coisificado, incompreensível, que assume forma concreta na
cotidianidade sempre igual nas suas formas cambiantes.
Por

sob

esse

núcleo

mais

definido

da

sociabilidade

capitalista

contemporânea constroem-se infinitas formas de sociabilidades que expressam
práticas sociais compartilhadas em incontáveis ambientes institucionais. Essas
sociabilidades são percebidas por apresentarem peculiaridades em sua forma de
existir.
Na era da comunicação cyborg são forjadas características relacionadas às
estruturas conversacionais e seus suportes. Nos dias correntes, os novos modos de
articulação

de

pessoas

generalizam-se

pela

interferência

das

mídias

comunicacionais e conversacionais afloradas na cibercultura.
É necessário ressaltar que esses relacionamentos sociais e as interações
interdependentes não significam confluência de interesses entre os atores sociais
nelas implicados. Assim, essas novas formas de “sociação” são para, Simmel
(2006), uma elaboração histórica e social. Em razão disso, Cazeloto (2011), explana
que,

A compreensão das comunidades virtuais e redes sociais não deve
ser buscada apenas no aparato tecnológico de suporte, mas no
conjunto das relações sociais e, principalmente, na concretude das
relações econômicas que informam os modos de vinculação
(CAZELOTO, 2011, p. 03)

Para Cazeloto é possível associar a ideia de redes sociais de
relacionamento on-line ao de comunidades virtuais, que lhe seria anterior; no
entanto, faz-se necessário somente perceber que essa forma de agregação social
está implícita nos próprios modos de vinculação social dos humanos. Cazeloto
sugere:

[...] como chave de compreensão o conceito de ‘modo de vinculação’,
que procura apreender a constituição de vínculos sociais como
fenômenos históricos, influenciados pelas condições materiais,
institucionais e culturais de cada contexto. (CAZELOTO, 2011, p. 01)
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As pessoas se vinculam por mediações e isso é percebido ao longo da
história. De forma geral, esses agrupamentos são forjados considerando todo
contexto sociocultural e político disponíveis. As tecnologias estariam presentes
nessa constituição por que interfeririam nos arranjos desses processos, por serem
sensíveis às estruturas socioeconômicas e políticas.

O domínio do espaço reflete o modo como indivíduos ou grupos
poderosos dominam a organização e a produção do espaço
mediante recursos legais ou extralegais, a fim de exercerem um
maior grau de controle quer sobre a fricção da distância ou sobre a
forma pela qual o espaço é apropriado por eles mesmos ou por
outros. (HARVEY, 2011, p. 202)

Na comunidade os laços se davam pela dádiva, já nas sociedades, os
agrupamentos se apregoam de individualismo, exacerbado no capitalismo, e os
laços vão se formando por estruturas abstratas, como o valor de troca, por exemplo.
Para Guy Debord (1997) esse fenômeno não tem um início datável, mas pode ser
ligado a mudanças histórias relacionado à cultura de massas e da estratificação e
intensificação da individualização tão amplamente intricada ao capitalismo.
Simmel (2006), explica que as interações resultantes da sociação nem
sempre resultam em sociedades livres de conflitos, pois existem interesses,
subordinações, dominações que desembocariam em momentos antagônicos e, para
o autor, esse momento é visto como a tomada da consciência individual, entendida
como algo positivo, pois dessas situações conflitantes resultariam negociações e
possíveis contratos, e isso seria percebido na medida em que a situação adversa
fosse suplantada, por que para o autor os sujeitos sempre apresentarão o desejo da
imediatidade do contato físico.
Essas sociabilidades mudam em suas formas de aparição e manifestação
sob o impacto30 das revoluções tecnológicas, pondo à disposição dos homens
possibilidades de comunicação, de interação social e de construção de relações que
redesenham e recolocam o homem em seu combate infinito na civilização. A
imagem que os nossos semelhantes têm de cada um de nós passa a ser moeda
valorizada nesse novo script de socialização.

30

Sobre a noção de impacto ver Banakouche, 1999.
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Para Georg Simmel sociabilidade é a forma lúdica ou autônoma da sociação.
Ele nos mostra que a sociedade consiste numa intrincada rede de múltiplas relações
entre indivíduos que estão em constante interação uns com os outros. Na obra
Sociabilidade: um exemplo de sociologia pura ou formal o autor trata do conceito de
sociabilidade, ao mesmo tempo em que apresenta uma metodologia de estudo. Para
Simmel (1983, p.165) “em qualquer sociedade humana pode-se fazer uma distinção
entre seu conteúdo e sua forma. A outra proposição é que a própria sociedade em
geral se refere à interação entre indivíduos”. Dessa forma, ele vai nos mostrar que a
autonomização dos conteúdos nas redes de interação se materializam como um
importante elemento da vida social. As ponderações desse autor não estavam
centradas nem na sociedade nem no indivíduo, considerados isoladamente, mas
nas ações recíprocas ou interação social. Daí o seu olhar ultrapassar o indivíduo e
os grupos para se concentrar nas formas e nos conteúdos do processo de sociação
que está na origem da sociedade e das formas de sociabilidade.
Simmel esclarece que os homens se unem através de processos interativos,
porém com interesses, impulsos ou propósitos em comum, o que os estimulam a
construir unidades comunicativas, denominada por Simmel de “sociedade”. O autor
sinaliza que todas as coisas que se fazem presentes na vida das pessoas, como os
interesses, propósitos, inclinações, estados psíquicos, movimentos, enquanto
elementos de qualquer realidade histórica, assim como todas as formas de projetar
ou influenciar os outros são designadas como matéria ou conteúdo. Essa matéria ou
conteúdo que, a priori, torna-se elemento agregador e construtor da vida em grupo é
o coeficiente principal da “sociação”.
Guiando-nos pelas ideias de Simmel (1983) entendemos sociação, não
como um simples agrupamento de indivíduos independentes; ao contrário, eles se
agrupariam por interesses, conflitantes ou não, e esse processo interativo
constituiria a base formal das sociedades humanas. Para o autor "a forma [realizada
de incontáveis maneiras] pela qual os indivíduos se agrupam em unidades que
satisfazem seus interesses". (Ibid., p. 166)
Os espaços on-line de comunicação estendem as possibilidades de
agrupamento e imprimem novos contornos aos encadeamentos de sociação. Por
que agora presenciamos redes de comunicação que viabilizam o processo de
compartilhamento just-in-time, em tempo real, de uma comunicação massiva e
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interativa31, fazendo emergir formas de identidades coletivas (“comunidades” ou
grupos com interesses comuns) e formas de criação simbólica que integram os
diversos atores sociais em novos universos de referência cultural e núcleos
chamados perfis.
“Perfil” é a identidade aparente dos sujeitos na plataforma. Essa identidade
é assumida explicitamente, na medida em que o sujeito dá informações de si
próprio: informações pessoais (idade, religião, preferências políticas, filmes, livros,
programas televisivos etc., de que gosta). E implicitamente quando posta fotos de
vivências, comentários, curtidas, compartilhamentos. Essa identidade dos perfis
também se evidencia pelas interações que estabelece com outros perfis. E também
se explicita pelo tipo de propagandas e marcas e de chamadas para curtir,
compartilhar ou simplesmente “visitar” perfis de sujeitos coletivos que os
administradores expõem em sua página pessoal a partir do levantamento de suas
preferências etc.
Para Harvey a identidade individual já vinha ganhando ares de suavidade e
fluidez desde os aglomerados urbanos, pois para ele se nas grandes cidades “havia
algo de libertador na possibilidade de representar muitos papeis distintos, também
havia alguma coisa estressante e profundamente desestabilizadora em ação”
(HARVEY, 2011, p. 17).

3.2. As sociabilidades na era das comunidades em redes digitais

As peculiaridades de trabalhar com perfis e não com identidades nos
reportam ao conceito de Extimidade32 evidenciado por Lacan como uma nova matriz
elaborada pelos medias. O conceito de extimidade convoca a fazer uma separação
entre tudo àquilo que se diz de índole subjetiva e àquilo que é de índole social.
31

O telefone é interativo, mas não massivo, na medida em que é apenas uma extensão tecnológica de um diálogo
entre dois interlocutores; a televisão, o rádio, as mídias impressas, etc., são massivas, porém não interativas. A
comunicação telemática é massiva e interativa (Palácios, 1996, p.06).
32
“A extimidade, conceito apresentado por Lacan no Seminário 11 (cap. 7-9), é um aspecto da incompletude no
simbólico. Designa de maneira problemática essa presença do real na história. Construído sobre o termo
intimidade, o conceito oferece uma alternativa às noções de interior-exterior ou mundo subjetivo-mundo
objetivo, que só têm sentido no nível mais puramente imaginário. Extimidade, pelo contrário, permite
estabelecer que o mais interno, o mais íntimo, encontra-se, paradoxalmente, no exterior, no exposto e no aberto,
e assinala sua presença segundo o modelo de um corpo estranho que reconhece uma ruptura constitutiva da
intimidade. Não se trata, assim, do espaço marcado e separado pela imagem, o imaginário, mas sim de uma
topologia que permite situar o que vacila entre interior e exterior, o real.” (MILLER, Jacques-Alain.
“Extimidad”. In: El analiticón. Barcelona: Correo Paradiso, 1987.

73

Embora Lacan tenha construído e definido o conceito, foi Serge Tisseron (2001) que
o trabalhou, definindo-o como artefato da atualidade, explorando e mostrando
publicamente, sem freio, tudo que é da ordem da casa, havendo um esmiuçamento
do surgimento de uma cultura da extimidade, onde de cena em cena a vida privada
se despudora. Salientando que extimidade e exibição da intimidade diferem tanto
conceitualmente quanto em sua prática. Exibicionismo é mostrar o cotidiano
repetidamente de maneira efervescente e extimidade é deixar que o interior-exterior
deixe indícios só perceptíveis numa análise mais acurada. À vista disso, como
expusera Hannah Arendt, no tocante ao fator prévio da realidade humana, a
aparência é elemento constitutivo da própria realidade que nos cerca.
Goffman (2002) discute essa questão informando que para que essa
aparência seja efetivada é preciso que exista visibilidade em um espaço público.
Com a presença dos dispositivos de tecnologia em rede, deflagra-se um espaço que
possibilita um mostrar-se mais do que os olhos podem ver, seria mais do que um
espaço em si mesmo, iria além do físico (pode ser ouvido, editado, produzido), ou
seja, esse espaço que os homens ocupam corpo a corpo é um espaço virtual criado
mediante a ação (praxis) e o discurso (legein) de cada sujeito diante dos outros.
Vamos ler as postagens abaixo:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

O Eu imbrica-se em uma trama de re-colocamento da esfera íntima, depois
de devidamente reinventada e legitimada pelo olhar dos outros. O “outro” ganha
papel de destaque, pois sem ele a condição de espectadores ativos, 24 horas, não
se efetivaria. Os usuários são forçados ao consenso da partilha de experiências
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cotidianas, sob pena de se tornarem desinteressantes. Mesmo que o ambiente
permita que a mensagem seja escrita in box as pessoas não se conformam, querem
mesmo é publicitar. Confirmemos isso com a próxima postagem:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Atividades cotidianas que aconteciam na estrutura íntima ou no domínio da
casa (domínio familiar) que seria para Goffman (2002) a vida fora do palco, passam
a ser totalmente externadas. Acontecimentos como pegar o filho na escola, sair para
a academia, escovar os dentes ou “minha unha quebrou” etc., passam a constituir
elementos comuns e repetitivos da sociabilidade nas redes sociais.
Os realities shows particulares trazem ao mercado mais um produto: a vida
privada em tempo real. Tisseron (2001) chama isso de função de mostração
incentivada pelos medias. Quanto mais incentivo, mais espetáculo, e quanto mais
poder, mais espetacularização do banal e mais fortes serão os movimentos para
empobrecimento e despolitização dos sujeitos.
Por concordar que sociabilidade emerge das relações entre indivíduos e
entre os agrupamentos sociais, escolhemos o ambiente de relacionamento on-line
Facebook, como uma das mais expressivas formas que os sujeitos, agrupados em
rede, usam atualmente para efetivar seus processos comunicacionais e estabelecer
a interação social, modelando a sociabilidade contemporânea.
Para Harvey é uma época de individualismo exacerbado onde as marcas de
distinção social acontecem pela posse e pela aparência. “[...] o empreendedorismo
foi reduzido à tarefa de produzir fantasias e disfarces, enquanto, por trás de todas as
misturas de códigos e modas, espreitava certo imperialismo do gosto [...]” (HARVEY,
2011, p. 17). Nas redes sociais on-line, os escritos de Simmel vão encontrar
veracidade e percebe-se que esses ambientes seguem uma política de mostração e
são coordenados por uma dinâmica de sociabilidade da exposição de si, através de
registros gráficos os mais diversificados possíveis. Tudo isso pelo prazer de mostrar,
pelo prazer de dizer. Seriam características desse tipo de exposição:
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a.

As pessoas expõem suas vidas privadas em um ambiente público;

b.

As vivências cotidianas são feitas de forma adornada;

c.

a exposição acontece em dégradé;

d.

é incisiva e constante;

e.

a exposição deve “ser feita e querer ser feita” pela própria pessoa;

f.

acontecem em tempo real;

g.

estreitamento da fronteira do segredo e alargamento da fronteira da

intimidade;
h.

esmaecimento das fronteiras entre público e privado;

i.

qualquer um pode fazer da sua realidade cotidiana um show;

j.

autofabricação da imagem de si;

k.

abuso no uso de adereços propiciados pelos aplicativos digitais.

Tudo isso ao alcance das mãos de quem tem acesso a um aparelho
conectado à internet. Por que uma assertiva da pós-modernidade é que a Internet
delineia uma geração transparente. Ao observar e ser observado, a vida privada do
homem comum é exposta e passa a ser codificada de várias formas. A privacidade
invadiu/conquistou/colonizou a esfera pública, mas a que preço! O confessionário
digital não é o mesmo confessionário da igreja. As redes sociais digitais do tipo
Facebook certamente elidiram, deslocaram, perturbaram e, sobretudo, esmaeceram
as fronteiras entre o espaço público e espaço privado. Verifiquemos nas postagens
que seguem:

Figura: postagem no Feed de Notícias
6

Fonte: Facebook
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Reportando-nos novamente a Goffman (2002), pensemos nas sociabilidades
em contextos urbanos. Por que se no contexto do urbano, segundo o autor, já se
alongavam as possibilidades interativas e interpretativas aos sujeitos, no tocante ao
estabelecimento de vínculos a grupos sociais diversificados, com as amplificações
trazidas pelo ciberespaço, as escolhas se acentuam e as expectativas de
comunicação também. Essa expectativa ganha força pela falta de presença física,
pois, para Goffman (2002), a informação sobre um indivíduo é reflexiva e
corporificada, sendo então transmitida pela própria pessoa a quem se refere, através
da expressão corporal na presença imediata daqueles que a recebem. Essas
características pontuam sinalizações de que na pós-modernidade a fronteira entre o
público e privado estão se dizimando?

Na realidade, ela não desapareceu: torna-se apenas mais sutil. Ou melhor,
tendo se acentuado a especialização pública ou privada dos espaços e
situações, as normas e os códigos sociais em uso nos dois universos se
reaproximam. Uma prática, um mesmo comportamento assumem
significações diferentes conforme os acontecimentos. Já não são os
códigos, públicos ou privados, que especificam as situações ou os lugares,
e sim o inverso. Dessa forma se estabelece um novo equilíbrio, em que a
proximidade das normas compensa a diferenciação entre os universos
públicos e privados. (PERROT, 1999, p. 151)

Nunca foi tão fácil se expor, nunca antes contamos com tantas ferramentas
que facilitam a exposição de acontecimentos da vida privada; no Facebook
encontramos vários suportes para isso. Nesses casos encontraríamos no Facebook
todas as características expositivas de revistas sensacionalistas como, por exemplo,
a Revista Caras33.
Para Debord (1997, p.25 - p.14) “O espetáculo é o capital em tal grau de
acumulação que se torna imagem”, porém, “O espetáculo não é um conjunto de
imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Nos
escritos de Goffman (2002), podemos inferir que as personagens que são
encenadas são consideradas por ele uma espécie de imagem, geralmente confiável,
que os sujeitos, como personagem no palco, efetivamente tentam induzir os outros a
terem a seu respeito. Vejamos:
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Figura: postagem no Feed de Notícias
F

Fonte:Facebook

Hoje não falamos apenas nas sociabilidades que valorizam o ter em
detrimento do ser, mas nas sociabilidades que valorizam a aparência em prejuízo
das duas anteriores. As postagens abaixo comprovam o que Harvey (2011, p.261)
anuncia em seus escritos: “É claro que símbolos de riqueza, de posição, de fama e
de poder, assim como de classe, sempre tiveram importância na sociedade
burguesa, mas é possível que nunca tanta como hoje”.
Redes sociais, como o Facebook, são ambientes que oportunizam a
autopromoção e autoexpressão das pessoas de forma simplificada a fim de passar
delas

próprias

uma

autoimagem

positiva,

mediante

recursos

verbais

e

principalmente não verbais. Quando Marx falou que a mercadoria tem o poder de
possibilitar representações de uma realidade imaginária, ou a objetividade ilusória,
suas ideias parecem se concretizar plenamente nesse novo estágio do capital. “O
nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à
realidade” (FEUERBACH apud DEBORD, 1997: Capítulo I).

Aliada ao computador, a televisão simulou um espaço hiper-real,
espetacular, que excita e alegra como um acrobata. hiper-real
simulado nos fascina porque é o real intensificado na cor, na forma,
no tamanho, nas suas propriedades. É um quase sonho. Na pósmodernidade, matéria e espírito se esfumam em imagens, em dígitos
num fluxo acelerado. A isso os filósofos estão chamando de
desreferencialização do real e dessubstancialização do sujeito, ou
seja, o referente (a realidade) se degrada em fantasmagoria e o
sujeito (o indivíduo) perde a substância anterior, sente-se vazio.
(SANTOS, 1987, p.25)

Verifiquemos essas postagens:
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook
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Estamos presenciando uma exposição adornada das vivências pessoais.
Quando realizada via aparelhos móveis essa exposição dota-se de imediatismo34. A
postagem é realizada nos instantes seguintes à realização da ação.
As novas sociabilidades impregnam-se da compressão do espaço e do
tempo e para Harvey (2011, p. 293) “É possível escrever a geografia histórica da
experiência do espaço e do tempo na vida social, assim como compreender as
transformações por que ambos têm passado, tendo por referência condições sociais
e materiais”.
Quando se fala em novas sociabilidades, que são aquelas, entre outras
coisas, mediadas pelas mídias virtuais, associadas às formas comunicativas da
sociedade da informação, é porque existem outras que privilegiam os elementos
analógicos do processo de comunicação. As sociabilidades que privilegiam as
relações face a face, conhecidas também como frente a frente, constituídas por
relações mais diretas, são todas as formas de comunicação configuradas pela não
intervenção de próteses mediadoras entre os sujeitos do processo de comunicação.
Nesse caso, entra em jogo o que não se centra no dígito, como o gesto, a expressão
facial, padrão e ritmo de voz, o silêncio, as ênfases da comunicação etc.
As assim chamadas novas sociabilidades emergem supostamente no último
quartel do século XX relacionadas aos processos de Globalização financeira,
comercial e comunicacional. Relacionam-se, sobretudo, aos novos processos
informacionais no campo da comunicação, sobrepondo-se, ou vindo juntar-se às
sociabilidades assentadas em códigos analógicos e nos contatos face a face.
Dessa forma, é possível estabelecer peculiaridades pertencentes a ambas
para que se possa distinguir ou caracterizar cada uma delas. Um dos aportes
dessas novas sociabilidades é a facilidade na exposição da vida privada e a cultura
que se instaura da observação do outro, como no Facebook, por exemplo,
considerando este um ambiente coletivo, mesmo que em cada página eu aceite e
convide apenas os supostos amigos.
Em uma rede de compartilhamento de dados todos podem viver, se assim o
quiserem, como se fossem celebridades, expondo seu cotidiano e possibilitando que
os outros não apenas observem como também comentem e repassem. Corte de

34
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cabelo, visita ao shopping, passeios com o animal de estimação passam a ser
acontecimentos alegóricos nas postagens feitas no Facebook.
A reflexão sobre essa constatação nos possibilita compreender a
abrangência e repercussão das redes de relacionamento on-line. Para Simmel
(1977, p 17) “Tais são justamente os elementos (inseparáveis na realidade) de todo
o ser e acontecer sociais: um fim, um motivo e uma forma ou maneira de ação
recíproca entre os indivíduos, através do qual ou em cuja figura alcança, aquele
conteúdo, realidade social”. Vejamos as postagens:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

81

As tecnologias de comunicação, assim como as demais tecnologias,
impulsionam transformações no fluxo da vida das pessoas que interagem com elas.
Dessa forma, cada cultura precisa conviver com suas tecnologias, tendo em vista
que esses dispositivos existem dentro da sociedade e ela própria é a responsável
pela modelagem e remodelagem deles.
Tudo que pode ser representado é mostrável e incorpora-se à cultura, dessa
forma as construções culturais se uniformizam nas práticas deste espaço
(ciberespaço) tão elástico. Não podemos definir intimidade fora de um contexto
sociocultural, sabendo que se situam nesse enredo as misérias e esplendores da
vida cotidiana. A estandardização de eventos da vida privada em ambientes
computadorizados liga-se diretamente às diretrizes que perpassam os eventos da
cultura da vida em sociedade.

3.3. As sociabilidades on-line na sociedade de controle

Fatores culturais provenientes de forças sociais definem e tracejam os
aspectos políticos do desenvolvimento das sociedades e estabelecem formas de ser
e estar no mundo.
É sabido que os desenhos sociais se consolidam nas interdependências
sociais e nas sociabilidades, sendo um sinal das estruturas sociais que
culturalmente são mediadas e amplificadas pelas formas interacionistas entre os
sujeitos sociais. Enfatizamos que cada tecnologia que a sociedade conhece traz em
si determinada exigência de uso. Pensando na imprensa e suas tecnologias lidamos
com a escrita posta em um local inerte, de forma lógica, sequencial, expositiva. Já
em se tratando de tecnologias como o rádio e a televisão, as exigências sociais são
outras, por que entram em jogo voz e movimento. Na atualidade, estaríamos
entrando em outro universo, com o acoplamento dos dispositivos digitais. Agora
associamos a tele presença e o jogo de imagens e signos manipulados. Não
estamos somente lendo sobre o sorriso ou escutando e vendo ao mesmo tempo, é
mais além, podemos remixá-lo e/ou gravá-lo, editá-lo e republicá-lo, e se quisermos,
podemos fazer isso com o nosso próprio sorriso.
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As fórmulas da sociedade de massa, baseada na distinção identitária
entre emissor e receptor, entre empresa e consumidor, entre
instituições e cidadãos, entre público e privado, não conseguem mais
explicar a complexidade das interações sociais nem as formas do
habitar metageográficas contemporâneas. (FELICE, 2008, p. 24)

De acordo com da história da comunicação humana, ao longo da evolução
da comunicação entre os homens três momentos emanam com maior destaque. O
primeiro foi o surgimento da escrita marcando a transição da cultura oral à cultura
grafada. O segundo, a invenção da impressão que possibilitou a circulação do
material impresso (impressão em série) como, por exemplo, livros, jornais, revistas.
O terceiro, procedente da Segunda Revolução Industrial, inaugurando uma “cultura
de massa” e um regime de agenciamento de signos, foram os meios
eletroeletrônicos e seus aglomerados de linguagens.
Na atualidade, nas sociedades delineadas, entre outras coisas, pelo
acoplamento da informática às telecomunicações (ciberespaço), outros horizontes
são descortinados. Todas as características postas anteriormente são evidenciadas,
acrescidas dos potenciais de produção. Além de ver, ler e ouvir o sujeito também
entra como produtor/colaborador35 de alguns ambientes, o que era quase
impensável nas tecnologias anteriores.

Pela primeira vez na história da humanidade, a comunicação se
torna um processo de fluxo em que as velhas distinções entre
emissor, meio e receptor se confundem e se trocam até estabelecer
outras formas e outras dinâmicas de interação [...] Diante de nossos
computadores ligados em redes, podemos nos comunicar somente
se passarmos a interagir com as nossas interfaces (mouse, teclado e
redes em geral) em um diálogo constante, no qual é excluído
qualquer tipo de passividade, ligado a forma comunicativa do
espetáculo e a qualquer forma nítida de distinção entre o produtor e o
receptor da mensagem. (FELICE, 2008, p. 23)

O cidadão comum, com uma câmera na mão, passa a capturar e a ser
testemunha da atualidade, agora acontece (mesmo que de forma bastante
elementar) uma ação interligada entre cidadão comum e as mídias. As emissoras

“Mas é muito mais. Além de condicionar a maneira de navegar na internet, o Facebook lucrará ao dispor dos
dados pessoais e coletivos sobre esses usuários para vendê-los a empresas ou disponibilizá-los ao estado e
monopolizar a atenção desse público melhor que qualquer rede de TV” (CARTA CAPITAL, 2015)
35

83

televisivas estão usualmente se utilizando de vídeos enviados por internautas 36 na
composição de sua programação e isso ganha cada vez mais legitimidade, pois são
corpos-inventores, que para Hardt e Negri (2001, p.44) representam “As resistências
que deixam de ser marginais e tornam-se ativas no centro de uma sociedade que se
abre em redes”. Mesmo assim, ainda não podemos falar em coautoria, porque os
propositores limitam as possibilidades de intervenção e direcionam a programação
ao caminho já predeterminado.
Mas ao mesmo tempo em que verificamos esse consumidor-receptorparticipativo somos atraídos a refletir sobre essa nova habilidade que os sujeitos
ganham. Há quem arrisque dizer que estamos tratando de um sujeito “empoderado”!
Não entendemos essa participação do espectador como uma transferência de
centros de poderes, porque as decisões não se centram nas pessoas que enviam os
vídeos. A programação fica encapsulada pelo roteiro previamente planejada. A
proposta aqui é de incrementação, de alguma forma, esperada e procurada pelos
que fazem o projeto de um caminho prefixado.
Na atualidade experienciamos os procedimentos sociotécnicos de captura
de imagens e os dispositivos de vigilância que exercem o controle ostensivo e
constante da vida social. Passamos a conviver com os autômatos, como por
exemplo, as máquinas auto-operacionais; até então não foi dita nenhuma novidade
porque esses autômatos já fazem parte do cotidiano das cidades: semáforos,
escadas rolantes, elevadores, iluminação sensível à presença, dispositivos
hospitalares etc. A citação que segue subsidia nossa reflexão:

Dada a possibilidade de definir o perfil individual do usuário, pode
selecionar o tipo de notícia e informação conforme suas crenças e
preferências. O Facebook é muito bom nisso. Testes mostraram que
com analisar 70 “curtidas” na rede se pode conhecer o perfil de uma
pessoa melhor que um amigo ou colega de quarto, com 150, melhor
que um pai ou irmão e, com 300, quase tão bem quanto um marido
ou esposa. (CARTA CAPITAL, 2015)

O que imprime singularidade a esse movimento, na pós-modernidade, são
as tecnologias infiltradas no espaço ampliado, de forma que em nenhum momento é
possível se esconder do olhar onipresente desses dispositivos de captura

36

O diferencial agora se ancora na instantaneidade.
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instantânea. Mesmo assim, o próprio sujeito mostra seu trajeto, como um caminho
de migalhas, conforme se vê nas figuras abaixo:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook
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Se os autômatos são dispositivos de captura, precisamos entendê-los.
Autômato é uma palavra muitas vezes utilizada para fazer referência a robôs, mas
agora os equipamentos que se apoderam dos eventos da vida dos sujeitos em
sociedade são os autômatos da evolução tecnológica e na maioria dos casos nem
nos damos conta de como esses autômatos vigiam nossas práticas diárias. Vamos
observar as postagens que seguem:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Circuito interno e externo de televisão; detectores de metal/líquidos e outras
substâncias; sensores de presença, movimento, cheiro; geolocalização e mídias
móveis locativas; sistemas de busca on-line e, no caso desse trabalho, as redes
sociais digitais, que vêm esculpindo as características da emergente sociedade de
“patrulhamento”.
Foucault havia estudado as características das Sociedades de Soberania e
Disciplinar; Deleuze & Guattari estendem esse estudo para a Sociedade de
Controle.

As antigas sociedades de soberania manejavam máquinas simples,
alavancas, roldanas, relógios; mas as sociedades disciplinares
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recentes tinham por equipamento máquinas energéticas, com o
perigo passivo da entropia e o perigo ativo da sabotagem; as
sociedades de controle operam por máquinas de uma terceira
espécie, máquinas de informática e computadores, cujo perigo
passivo é a interferência, e o ativo a pirataria e a introdução de vírus.
Não é uma evolução tecnológica sem ser, mais profundamente, uma
mutação do capitalismo. (DELEUZE, 1992, p.04)

Vamos visualizar sumariamente no quadro que segue os fundamentos
tecnológicos dessas distintas formas de sociedades pré-modernas, modernas e pósmodernas:

Quadro – Características das sociedades de acordo com Deleuze e Guattari

Sociedade
de
Soberania
 Nome
 Nascimento
 Família
 Título

Sociedade
Disciplinar
 Assinatura
 Número
 Matrícula

Sociedade
de
Controle
 Cifra
 Senha
 Código
 Digital

Esses elementos
seriam uma
continuação da
Sociedade de
Controle ou
estaríamos rumo à
emergente...

“Sociedade
do
Patrulhamento”
 Leitura de retina ocular;
 Reconhecimento de voz;
 Reconhecimento facial;
 Combinatórias.

Essas organizações têm o poder de: “concentrar, distribuir espaços e ordenar no tempo”. (Deleuze, 1992;
Deleuze e Guattari, 2000)

O modelo ideal de centro penitenciário apresentado por Jeremy Bentham –
O Panóptico – que foi bastante estudado por Foucault triunfa na pós-modernidade
com os engenhosos equipamentos de controle social que compelem maior poder
aos regimes de visibilidade. As formas de monitoramento se aprimoram cada vez
mais na pós-modernidade e os espaços físicos de clausura sofrem ampliações, as
tornozeleiras eletrônicas permitem que pessoas possam ser inspecionadas através
de computadores e aparelhos de rastreamento. Esses dispositivos mostram-se cada
vez mais capazes de circunscrever as pessoas em qualquer lugar no espaço.

Não há necessidade de ficção científica para se conceber um
mecanismo de controle que dê, a cada instante, a posição de um
elemento em espaço aberto, animal numa reserva, homem numa
empresa (coleira eletrônica). Félix Guattari imaginou uma cidade
onde cada um pudesse deixar seu apartamento, sua rua, seu bairro,
graças a um cartão eletrônico (individual) que abriria as barreiras;
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mas o cartão poderia também ser recusado em tal dia, ou entre tal e
tal hora; o que conta não é a barreira, mas o computador que detecta
a posição de cada um, lícita ou ilícita, e opera uma modulação
universal. (DELEUZE, 1992, p.05).

As inquietações não giram em torno dos artifícios de captura, mas também
dos dispositivos de armazenagem de informações e agenciamentos de enunciação.
Na atualidade, os tentáculos do panóptico cresceram vertiginosamente, de forma
que os buscadores na internet, as postagens ou visitas nas redes sociais ou
compras com cartão de crédito apresentam o caminho de migalhas que garante a
eficiência dos irrefreáveis sistemas de captura de dados. O olho que tudo vê não
está só, como aponta Castells (2003, p. 07), mas faz parte de “um círculo de
retroalimentação acumulativa”, os processos de vigilância têm como aliados os
próprios usuários. Isso faz com que, na pós-modernidade, a figura do “sorria, você
está sendo filmado”, se alargue, porque agora os dados são fornecidos pelo cidadão
comum, ele passa a ser o colaborador, por excelência, do sistema de
monitoramento. Para Castells (2007, p.176) “A difusão da tecnologia amplifica
infinitamente seu poder ao se apropriar de seus usuários e redefini-los. As novas
tecnologias da informação não são apenas ferramentas para se aplicar, mas
processos para se desenvolver”. Verifiquemos as postagens abaixo:
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Podemos afirmar que o Facebook é um dispositivo que absorve as
informações disponibilizadas da forma concedida pelos perfis. Assim como os sites
de e-commerce (passagens aéreas, vestuário, compras coletivas etc.) montam um
delineamento socioeconômico de cada usuário, o Facebook vai além, sendo capaz
de detalhar, além do perfil socioeconômico, também o gosto, as crenças, os desejos,
as pretensões, enfim, detalhes íntimos da personalidade, porque a maioria dos
usuários lhe fornecem dados seguros, todos os dias, ao escreverem singularidades
de suas vidas no Feed de notícias da plataforma.
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Figura – Características dos anúncios do Facebook

Fonte: Facebook

Estamos falando da constituição/formação de um sujeito mediante os
infinitos procedimentos de sujeição! Para Rogério da Costa (2006, p.166), na
sociedade de controle o sujeito perde seu lugar de sujeito para uma senha ou algum
tipo de código. Se o cartão de crédito, com seu nome e suas credenciais gravadas
nele, por algum motivo for recusado, “você não é mais você para aquela operação”,
na sociedade onde as informações se processam on-line “[…] você é você para
algumas coisas, e não é para outras […]”.
Foucault se preocupa com a sujeição da pessoa na passagem de uma
sociedade para outra, porque ele diz que “o nível em que eu gostaria de seguir a
transformação não é o nível da teoria política, mas, antes, o nível dos mecanismos,
das técnicas, das tecnologias de poder”. Dessa forma, os sistemas dominam esse
sujeito, porque agora, os códigos que são por eles gerados, e as retinas e vozes que
são por seus dispositivos lidos, estão à revelia dos sujeitos. Para Costa (2006,
p.166) “a assinatura é produzida pelo indivíduo, e o código é produzido pelo sistema,
para o indivíduo”. Nesse sentido, toda disciplina será geradora de autodisciplina,
uma bestialização do próprio sujeito. Já o controle que circundaria o poder dele
funcionaria como elemento estagnador.
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3.4. O espaço social Facebook

No contexto de uma sociedade do espetáculo cada vez mais globalizada, as
redes

sociais

configuram-se

como

um

dos

artefatos

emblemáticos

da

contemporaneidade. O Facebook é uma das mais significativas expressões do
sublime tecnológico, vivemos em uma época de reencantamento do mundo. Com o
acesso cada vez maior, pela sociedade em geral, aos instrumentos tecnológicos, o
encantamento torna-se cada vez mais visível, principalmente nas possibilidades de
criação e aplicabilidade multifacetada, facultada e diferenciada pela diversidade de
tecnologias a serviço de ambientes on-line.
Situa-se nesse alcance do encantamento o poder de sedução no
ciberespaço. Daí a necessidade de o homem compreender seu contexto social,
porque a sociedade não representa somente o ponto de partida, mas o ponto de
sustentação e de mutação dessas redes.
Os espaços sociais, que apontam e afloram as relações de saberes que
emergem desses novos desenhos, produzidos pelo contínuo avanço tecnológico,
vão se constituindo como lugares de práticas sociais mediadas. São práticas sociais
por que possuem atores sociais. Vejamos:

Figura – Infográfico sobre a marca de um bilhão de usuários do Facebook

Fonte:<http://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/infograficos/nacao-Facebook/> Acesso em
09 de dezembro de 2012.
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O Facebook encontra-se no ciberespaço e o ciberespaço está na sociedade,
e assim sendo temos que analisar seus usos sociais, como diz Bourdieu (2011), as
variáveis vivas acontecendo. Para Bourdieu (2011) a maior parte dos produtos só
recebe seu valor social do uso social a que é submetido. Nesse sentido, para Karl
Marx as práticas só são pulsantes no momento em que são socializadas,
acrescentando ainda que a vida social é essencialmente prática. Durkheim
apresenta pensamento concordante ao deixar claro em seus escritos que a
sociedade só pode fazer sentir uma influência se for um ato. Assim, quando
postamos no Feed de notícias do Facebook estamos fazendo um uso social da
ferramenta Feed de notícias. Dessa forma, tão importante quanto as concepções
iniciais para as quais o produto foi criado é o uso a que se destina e, mais ainda, o
caráter social que lhe é dado pelas práticas.
Para Castells (2003, p.99) “A Internet foi apropriada pela prática social, em
toda a sua diversidade, embora essa apropriação tenha efeitos específicos sobre a
própria prática social [...]”.
Dentro da discussão de que no ciberespaço não há um centro, mas que
esse centro estaria ao mesmo tempo em todos os lugares na rede, reporto-me a
Augé, na obra Não-Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade,
no momento em que ele define os chamados não-lugares “como um espaço de
passagem incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade”.
Isso é verdade num sentido importante: os sistemas que condicionam os
sujeitos obstaculizam as possibilidades de subjetividades autônomas. Mas, por outro
lado, pode-se questionar: como se comunicar sem revelar a subjetividade? As
aparências que escondem também se revelam. Aqui se revela, por mais que se trate
de uma subjetividade alienada, a identidade que se deixa entrever no gosto, nos
desejos, nas crenças. Vejamos a postagem que segue, onde se revela o desejo
irreprimível de alguém por outra pessoa:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Fecebook
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Outra característica destacada pelo autor dos não-lugares é que estes são
permeados de pessoas em trânsito. “São espaços de ninguém, não geradores de
identidade. Lá, você ou eu, não importa, somos apenas mais um” (Augé, 1994). A
não identidade também é uma forma de identidade pela negativa: é não isso, não
aquilo, não aquilo outro e nem não é. Mas, se virmos de outro lado, pelo lado da
situação de alguém que se apresenta como anônimo ou alguém-ninguém na
multidão, então teremos uma situação típica das sociedades de massa. Nesse caso
não há novidade, mas apenas a reiteração ou exacerbação de uma situação já
presente na sociedade não virtual. Vejamos:

Figura: postagem no Feed de Notícias
18

Fonte:Facebook

Augé (1994, p.53) é bastante preciso quando nos diz que “finalmente, o
lugar é necessariamente histórico a partir do momento em que, conjugando
identidade e relação, ele se define por uma estabilidade mínima”. Ao se referir aos
não-lugares, cumpre frisar:

94

A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é
produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si
lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade
baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes,
repertoriados, classificados e promovidos a ‘lugares de memória’,
ocupam aí um lugar circunscrito e específico. (AUGÉ, 1994, p.73).

Estar no ciberespaço, não necessariamente implica estar em um lugar ermo,
amorfo, porque estou em um lugar em que o outro também está, e esse caráter
imprime ao ciberespaço um lugar de coletividades humanas. Esse outro se encontra
na partilha de impulsos ou interesses dos mais diversos possíveis. Simmel (2006), a
rigor, diz que esses podem ser “Instintos eróticos, interesses objetivos, impulsos
religiosos, objetivos de defesa, ataque, jogo, conquista, ajuda, doutrinação e
inúmeros outros fazem com que o ser humano entre, com os outros, em uma relação
de convívio, de atuação com referência ao outro” (SIMMEL, 2006, p. 59-60).
Vejamos as postagens abaixo, elas representam a busca pelo outro, são
uma chamada do outro, um querer estar na relação com o outro. É a busca por uma
rede de interatividade37 intensa, nunca antes vista (embora a TV faça isso, ajude a
encontrar pessoas desaparecidas, formar casais etc., mas na rede você tem o poder
autônomo sobre isso). Uma das pessoas pede o diálogo, quer sair do anonimato, do
vazio, da não-identidade, quer reafirmar os laços sociais. Outra pessoa quer
compartilhar a solidão, ou seja, quer sair dessa situação, também quer criar laços
mais fortes, de solidariedade, vejamos:
Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook

37

A interatividade está na disposição ou predisposição para mais interação, para uma hiper-interação, para
bidirecionalidade (fusão emissão-recepção), para participação e intervenção. (Silva, 1998)
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Nas redes digitais de relacionamento, assim como na web como um todo,
existiriam laços fracos ou laços fortes? Castells discute essa questão fazendo um
paralelo entre laços fracos e laços fortes. Para esse autor, a rede é especialmente
apropriada para a geração de laços fracos múltiplos, úteis no fornecimento de
informações e na abertura de novas oportunidades a baixo custo (CASTELLS,
2007).

A vantagem da Rede é que ela permite a criação de laços fracos com
desconhecidos, num modelo igualitário de interação, no qual as
características sociais são menos influentes na estruturação ou
mesmo no bloqueio, da comunicação. De fato, tanto off-line quanto
on-line, os laços fracos facilitam a ligação de pessoas com diversas
características sociais, expandindo assim a sociabilidade para além
dos limites socialmente definidos do autoreconhecimento.
(CASTELLS, 2007, p. 445)

Dessa forma seríamos atingidos por uma cadência desvairada de
mudanças, mas também, pelas condições e pelas formas de mudar. As novas
sociabilidades encontram um ambiente de descontinuidade e desencaixe, segundo
Giddens (1991); de fluidez, segundo Bauman (2001) e de metamorfose, segundo
Lévy (1999), para nós uma volta à história da monarquia, uma época de adornagem
singular, com uma diferença: na atualidade, todos os que tiverem uma aparelhagem
mínima podem fazer marketing de si mesmos. A cibercultura, o mundo on-line,
aponta (embora isso seja apenas uma possibilidade) para a atenuação das
marcações estabelecidas da distinção social nas sociedades desiguais. Porque têm
como cenário um ambiente cibernético que oferece uma forma gradiente de se
relacionar, as associações e alianças interpessoais são deslizantes, é possível
ensaiar movimentos libertários em diversos níveis, apoiar ações afirmativas etc.
O antropólogo Robin Dunbar (2012) defende a ideia de que a história
evolutiva do cérebro humano possui a sociabilidade como peça fundamental. Para
esse estudioso o desenvolvimento do cérebro humano estaria ligado ao
desenvolvimento das relações e estruturas sociais estabelecidas. Dunbar (2012,
p.222) afirma que nós conseguimos construir um número determinado de relações
de amizade significativas. Para ele nosso círculo social é constituído por 150
relacionamentos e “Como nos informam seus proprietários, um usuário médio tem
130 amigos (no Facebook) [...]”.

96

Mesmo Dunbar (2012) estabelecendo esse número, isso não significa que
todos esses sujeitos possuam o mesmo grau de importância. Ele demonstra isso em
um gráfico concêntrico, no qual uma pessoa é colocada no centro e círculos vão se
formando contendo as pessoas que fazem parte dos relacionamentos. Assim,
quanto mais perto uma pessoa está do centro que é você, mais laços fortes existem,
e quanto mais distante, menos laços fortes.
O que dizem os usuários no Facebook? Vamos ver essa postagem:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook

Simmel (2006, p.33) afirma que é importante “entender que o ser humano,
em toda a sua essência e em todas as suas expressões, é determinado pelo fato de
que vive interativamente [...]”.
Evidenciar isso de forma expandida e amplificada foi sem dúvida a grande
dedução da cibercultura. Para Bauman:

As “redes de relacionamento” com base eletrônica prometiam romper
as intrépidas e recalcitrantes limitações à sociabilidade estabelecidas
por nosso equipamento transmitido pela genética. Bem, diz Dundar,
não o fizeram e não o farão: a promessa só pode ser quebrada.
“Sim”, diz ele em seu artigo publicado no New York Times de 25 de
dezembro, “você pode estabelecer ‘amizade’ com 500, mil, até 5 mil
pessoas em sua página no Facebook, mas todos, com exceção do
núcleo de 150, são meros voyeurs observando sua vida quotidiana”.
Entre esses milhares de amigos do Facebook, as “relações
significativas”, sejam elas eletrônicas ou vividas off-line, estão
restritas, tal como antes, aos limites impassíveis do “número de
Dundar”. O verdadeiro serviço oferecido pelo Facebook e outros sites
“sociais” dessa espécie é a manutenção de um núcleo estável de
amigos nas condições de um mundo altamente inconstante, em
rápido movimento e acelerado processo de mudança. (BAUMAN,
2012, p.117-118)
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Com um olhar mais aproximado do Facebook observamos que existem
diversos tipos de usuários e cada um possui objetivos definidos e diversos. Vejamos
essa página no Facebook feita pelo perfil38 Meninas de Salto Alto.

Figura - Print screen de perfil no Facebook

Fonte: Facebook

Se o objetivo é criar comunidade de divulgação de ideias, produtos etc.,
quanto mais adicionadas ou curtidas a página tiver será melhor. Não é apenas você
que procura as pessoas, mas as pessoas vão adicionando e curtindo por uma
questão de identidade ou não. Mas, existem grandes diferenças entre páginas
pessoais e páginas públicas. A dona dessa página, Meninas de Salto Alto, sabe que
ela é pública, pois ela também mantém uma página pessoal, na qual as publicações
seguem com mais direcionamentos. Eu conversei on-line com a dona da página
Meninas de Salto Alto. Vejamos:

38

Perfil é a área onde se disponibiliza conteúdos sobre si e sobre os interesses particulares, para que sejam
visualizados pelos seus amigos ou por outros utilizadores.
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Figura: Print screen de diálogo in box no Facebook

Fonte: Facebook

Quando enviei a primeira mensagem eu era apenas uma pessoa que curtia
uma página pública, pois me identificava com as postagens feitas nessa página.
Decidi então entrar em contato para saber se eu estava gostando das postagens de
uma empresa ou de uma pessoa. Quando veio a resposta, descobri que a
proprietária da página também tinha um perfil pessoal e me convidou para fazer
parte de sua rede privada. Entrando em sua página pessoal, descobri vários
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vínculos identitários entre mim e a Aninha Lima, adicionamo-nos e surgiu então mais
uma amizade virtual.
Para Harvey (2011, p. 261) “As pessoas formam uma ideia de você, hoje em
dia, em um décimo de segundo”. Isso justificaria a quantidade de postagens no Feed
de notícias do Facebook com imagens manipuladas. Tanto manipuladas com
palavras como com programas para melhorar imagens propriamente ditas.
Por que chamamos de sociabilidades emergentes e em que contexto essas
sociabilidades estão sendo compostas,

Numa época em que o canto mais recôndito do globo foi conquistado
pela tecnologia e aberto à exploração econômica; em que todo
incidente, pouco importa onde e quando ocorra, pode ser
comunicado ao resto do mundo a qualquer velocidade desejada; em
que o assassinato de um rei na França e uma sinfonia em Tóquio
podem ser “vividos” simultaneamente; em que o tempo deixou de ser
qualquer coisa além de velocidade, instantaneidade e simultaneidade
[...]. (BLITZ, 1981, citado por HARVEY, 2011, p.192)

Um dos pontos a ser destacado seria o fato de essas sociabilidades
acontecerem em um ambiente eminentemente digital, por isso híbrido em
linguagens- movimentos, o que agrega valores não isolados, como o potencial
interativo constante. Para Castells, quem e o que está conectado e desconectado ao
longo do tempo constitui característica fundamental de nossas sociedades.
Encontramos explicação para isso em uma análise que revela o fundamento
capitalista das redes digitais e recorremos às palavras de Rogério Jovaneli (2010):

O Facebook já é a terceira empresa de internet em valor de mercado.
A rede social deixou para trás o site de leilões virtuais eBay.
Segundo noticiou a Bloomberg, atribuindo a análise a uma fonte junto
à corretora SecondMarket, a empresa de Mark Zuckerberg39 tem
valor de mercado estimado em US$ 41 bilhões, contra 39,3 bilhões
de dólares do eBay. Com isso, o Facebook ficaria abaixo apenas da
Amazon, avaliada em US$ 74,4 bilhões, e do Google, empresa líder
de mercado entre as companhias de internet, com 192,2 bilhões de
dólares. A rede social reúne mais de 500 milhões de usuários no
mundo. Cerca de 250 milhões de pessoas acessam o site
diariamente. (JOVANELI, 2010, p. 01)

“Alguns se compraziam em considerá-lo representante de uma ‘nação’ de 1,4 bilhão de usuários, maior que a
China” (CARTA CAPITAL, 2015).
39
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Com a web relacional40não podemos deixar de evidenciar o que Marshall
McLuhan chama de aldeia global, só que agora de forma excessivamente
expansionista e associada, onde as sociabilidades ganham vidas plurifacetadas,
compondo a estética da vida cotidiana na contemporaneidade. Para Harvey (2011)
“As ordenações simbólicas do espaço e do tempo fornecem uma estrutura para a
experiência mediante a qual aprendemos quem ou o que somos na sociedade”
(HARVEY, 2011, p. 198).
Uma das primeiras ideias de sociabilidade que buscamos é a que é
evidenciada por Georg Simmel (2006, p. 65). Esse autor, em um primeiro momento,
vê sociabilidade como a “forma lúdica de sociação”. Seria a busca do outro pelo
prazer de socializar-se. Para Simmel (2006, p.59) “É possível diferenciar, em cada
sociedade, forma e conteúdo; a própria sociedade, em geral, significa a interação
entre indivíduos. Essa interação surge sempre a partir de determinados impulsos ou
da busca de certas finalidades”.
Quando falamos das possibilidades estéticas de se posicionar nessa nova
configuração comunicativa e de troca de informações, quase tudo pode ser possível
no ciberespaço, já que este se modela como o espaço de criação, transponível para
as imagens, para as cores, sons, linguagens, efeitos e signos. Todo encantamento e
admiração ligam-se à criação e à imaginação.
É um poder gráfico hipertextual que tem nas Tags a possibilidade de mapear
a informação, por que as Tags funcionam como os mapas no ciberespaço. Assim
sendo, a estética da inteligência coletiva, para Lévy (1999), é o templo do possível,
projetado para originar a perspectiva da interface homem-computador, germinando
as novas sociabilidades intermediadas pelas tecnologias digitais.
A gestão do conhecimento pessoal na inteligência coletiva é de
responsabilidade pessoal. Lévy (1999) insiste no aspecto pessoal porque
geralmente as pessoas pensam que ele acredita que a inteligência coletiva é algo
que está acima de todos nós, no entanto, ele afirma que surge da interação de
cognições pessoais, da aprendizagem e comunicação interpessoal e assim,
assegura que a base é pessoal. Simmel (2006, p. 64) nos diz que “a forma é a
mútua determinação e interação dos elementos pelos quais se constrói uma
40

O que chamamos de Web 2.0 ou Web relacional são os sistemas que usam a tecnologia Ajax (programação)
que é uma combinação de JavaScript e XML para permitir que páginas da Web possam ser atualizadas com
novas informações a partir do servidor, sem que o usuário tenha que esperar por uma atualização geral da página.
Ajax é realmente uma combinação de várias tecnologias trabalhando juntas para fornecer esse recurso.
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unidade”, e esta unidade, em nosso caso, é o corpus social que se instaura nos
cenários projetados pela cibercultura.

O reencantamento, enfim, não reside principalmente nas tecnologias
cada vez mais sedutoras, mas em nós mesmos, na capacidade em
tornar-nos pessoas plenas, num mundo em grandes mudanças e que
nos solicita a um consumismo devorador e pernicioso. É maravilhoso
crescer, evoluir, comunicar-se plenamente com tantas tecnologias de
apoio. É frustrante, por outro lado, constatar que muitos só utilizam
essas tecnologias nas suas dimensões mais superficiais, alienantes
ou autoritárias. O reencantamento, em grande parte, vai depender de
nós. (MORAN, 1995, p. 26)

Para Castells existe uma sociabilidade baseada na Internet, assim como
novos padrões de interação social. O que deixa uma nebulosidade sobre essa
dimensão são compreensões “dicotômicas simplistas e ideológicas”. O autor nos
alerta para formulações que podem ser enganosas, como as que mostram “[...] a
oposição ideológica entre a comunidade local harmoniosa de um passado idealizado
e a existência alienada do cidadão da Internet solitário, associado com demasiada
frequência, na imaginação popular, ao estereótipo do nerd” (CASTELLS, 2003, p.
98). E pontua que “O novo padrão de sociabilidade é caracterizado pelo
individualismo em rede” (p. 108). É o individualismo característico das relações
capitalistas, emoldurado pelas ilhas criadas e alimentadas pelos usuários que, no
caso das redes de relacionamento on-line, são chamadas de perfis.
Sabemos das sociabilidades que acontecem nos povoados, nas aldeias, nas
cidades, nas instituições, mas ainda estamos buscando compreender as
sociabilidades que se processam na sociedade permeada e emoldurada pela cultura
digital.
Na obra A galáxia da Internet Castells usa termos do tipo: “Novos padrões de
interação social”; “comportamento social associado à comunicação na Internet”;
“Sociabilidade baseada na Internet”; “Sociabilidade on-line e off-line”; “efeitos da
Internet

sobre

as sociabilidades”.

Assim,

ele

acrescenta

que

“a

grande

transformação da sociabilidade em sociedades complexas ocorreu com a
substituição de comunidades espaciais por redes como formas fundamentais de
sociabilidade”. (CASTELLS, 2003, p. 107)
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Edilson Cazeloto como notamos acima, propõe a noção de modo de
vinculação para apreender o caráter específico das relações sociais que se
configuram nas redes on-line:

Embora possamos encontrar especificidades, de maneira geral é
possível compreender o tema das redes sociais como associado a
outro, mais antigo: o das comunidades virtuais. Em comum, ambas
as noções refletem a necessidade de compreender e nomear um
fenômeno do campo da sociabilidade: o surgimento e a
disseminação de um modo de vinculação específico da cibercultura,
o qual se dá pela intermediação de aparatos comunicacionais digitais
em rede. (CAZELOTO, 2011, p. 01)

Se existem novos padrões é porque existem outros que são anteriores. Se
existe um comportamento social associado à comunicação na Internet, é por que
existe um comportamento padrão de comunicação sem a internet. O próprio Castells
(2003) assume que existe uma sociabilidade on-line e outra off-line, e termina
evidenciando os efeitos da Internet sobre as sociabilidades. Dessa forma, os
eventos cotidianos e corriqueiros passam a ser evidenciados com destaque.
Sibilia chama atenção para o privatismo compartilhado nas redes on-line,
vejamos,

[...] um verdadeiro festival de “vidas privadas”, que se oferece
despudoradamente aos olhares do mundo inteiro. As confissões
diárias de você, eu e todos nós, estão aí, em palavras e imagens, à
disposição de quem quiser bisbilhotá-las; basta apenas um clique no
mouse. E, de fato, tanto você como eu e todos nós costumamos dar
esse clique. (SIBILIA, 2008, p. 27)

Todo usuário é ao mesmo tempo: leitor, examinador, autor, crítico e editor,
tornando-se dessa forma, co-responsável pela construção da inteligência coletiva
(Lévy, 1999a). As mensagens postadas são uma circulação de fatos cotidianos que
ganham as roupagens de noticiosos, como ilustrado abaixo:
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Nas sociabilidades instituídas em sociedades tradicionais as relações sociais
se assentariam nas comunidades de essência, na maioria das vezes face a face, de
forma direta: vizinhança, círculo com proximidade física, laços fortes, um possível
estar juntos, compartilhamento de bens, trocas diretas e imediatas, circulação na
casa, na rua, eu conheço o outro, ele me conhece.
Na solidariedade orgânica, própria das sociedades industriais ou modernas,
existe uma dependência reciproca determinada pela divisão do trabalho e a
especialização dos sujeitos. Os indivíduos são mais dependentes do todo social,
porém, ao mesmo tempo, têm um grau de liberdade jamais imaginado em
sociedades tradicionais.
A isso se deve acrescentar que nessas sociedades modernas emerge uma
esfera da intimidade resguardada dos olhares do público e rica em termos de
complexidade psicológica. As sociabilidades modernas são pautadas por distintas
esferas sociais que se intercambiam entre si, contudo mantêm certo grau de
autonomia.
A esfera pública que estabelece a mediação entre o Estado e a sociedade
civil os indivíduos comparecem enquanto cidadãos e sujeitos de direitos universais,
os chamados direitos humanos, sobretudo o direito de ser tratados como iguais
perante a lei e os de participar de alguma maneira nos negócios que instituem as
normas de convivência entre os indivíduos e entre os agregados sociais (classes,
nações, Estados, etnias e outras); uma esfera privada, que se relaciona com a vida
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doméstica e com aqueles direitos que dizem respeito ao livre arbítrio do indivíduo e
se coadunam com o estilo de vida e o usufruto dos valores relacionados à liberdade
naquilo que não limitam a liberdade do outro; e uma esfera da intimidade, a mais
recôndita de todas, produto típico da modernidade e que diz respeito à sexualidade,
aos afetos e aos desejos.
A cultura pós-moderna, emergindo no capitalismo tardio, borra as fronteiras
entre essas três esferas, confundindo o que é próprio da intimidade e da privacidade
com aquilo que é de domínio público. O cuidado de si, vinculado à intimidade, perde
o seu caráter de segredo, resguardado aos olhares intrusos, e invade essa nova
esfera pública compartilhada nas redes de relacionamento on-line.
Dessa forma, temos uma nova configuração social plasmada em épocas de
interatividade potencializada por uma comunicação multissensorial, redefinindo
outras relações que são deslocadas por comunidades cada vez mais especializadas,
com

sujeitos

cada

vez

mais

individualistas,

relações

efêmeras,

fugazes,

intermediadas por tecnologias diretas e espaços ampliados de identidade. Para
Palácios (1996), essas sociabilidades que intercorrem em não-lugares, ou seja, no
ciberespaço,

presentes

também

em

outros

ambientes,

são

visíveis

nas

“Comunidades virtuais, e algumas congregando milhares de cidadãos, estão em
pleno funcionamento, propiciando o aparecimento de novas formas de sociabilidade
pouco ou nada conhecidas para nós”. (Ibid., p.02)
Podemos alongar essa reflexão dialogando com um clássico da Sociologia,
Émile Durkheim. Quando esse autor realiza seus estudos sobre as formas
elementares da vida religiosa, chega à conclusão de que nas sociedades primitivas:

Tudo é comum a todos. Os movimentos são estereotipados; todos
executam os mesmos nas mesmas circunstâncias, e esse
conformismo da conduta não faz senão traduzir o do pensamento.
Sendo todas as consciências arrastadas nos mesmos turbilhões, o
tipo individual praticamente se confunde com o tipo genérico.
(DURKHEIM, 2003, p. XI)

Essa tese de Durkheim, relativa às relações sociais nas comunidades
tradicionais, aplica-se às teias de relações que são tecidas no Facebook? Como as
características da solidariedade mecânica perpassariam os usos do Facebook? É
possível?
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A resposta pode ser: sim. Embora os “modelos” construídos por Durkheim
tenham como referência sociedades historicamente consideradas (sociedades
industriais versus sociedades tradicionais), seu sentido é claramente sociológico e
não histórico-genético em sentido estrito. Nesse caso, pode-se pensar que numa
“comunidade” tipo Facebook, haja a imposição de certa consciência comum, uma
consciência coletiva, enfim, que impõe aos indivíduos padrões definidos de conduta
que são seguidos por maioria expressiva. Nesses casos, a consciência individual
está conformada ao tipo coletivo.
Por isso que quando Lévy (1999a) trabalha o conceito de Inteligência
Coletiva, sempre sustenta que esse conceito antecede as novas tecnologias e
consequentemente a Internet. O que tem acontecido é um aumento desse processo
com a presença, cada vez mais massiva, das pessoas nas redes digitais de
relacionamento. Toda ação digital molda a inteligência coletiva e dessa forma todos
nós somos responsáveis pela produção do conhecimento em rede.
Nesse trabalho, encontramos evidências dessa assertiva nas postagens que
privilegiam a exposição de si, utilizando as linguagens variadas dispostas pelos
meios eletrônicos, com forte apelo à imagem. Abstraindo o conteúdo concreto das
postagens individuais, o mesmo padrão, ou estilo, se repete: o espetáculo da vida
privada (e, em muitos casos, íntima) se oferece ao público numa versão
pasteurizada, superficial, plana, desprovida de elementos expressivos.
Para Bauman essa seria uma discussão que perpassaria pela dualidade
entre dois conceitos, segurança e liberdade, a saber:

Na comunidade, você pode contar que “o verdadeiro amigo se
conhece na hora do perigo”; as redes estão lá sobretudo para
compartilhar o divertimento; a disposição de vir em seu socorro no
caso de um problema sem relação com os “focos de interesses”
comuns dificilmente é testada, e, se o fosse, mais dificilmente ainda
aprovada. Afinal, a escolha é entre segurança e liberdade: necessitase das duas, mas não se pode ter uma delas sem sacrificar a outra
ao menos em parte; quanto mais se tem de uma menos se tem da
outra (BAUMAN, 2012, p. 226).

As formas de comunicação vão evoluindo e coexistindo. Assim como nas
sociedades mais tradicionais, em que na maioria das vezes nos comunicávamos
face a face, agora gradativamente estamos também nos comunicando com a
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mediação das redes on-line, podemos manter um padrão comunicativo instantâneo,
mesmo quando não existe coincidência espaço-temporal dos sujeitos. Sem dúvida
as novas mídias ampliaram, potencializaram e dinamizaram as formas de nos
comunicar e estar no mundo, ativando a multisensorialidade da enunciação humana.
Esse espaço social chamado Facebook possui outras características que
podem ser evidenciadas, como, por exemplo, o acoplamento de linguagens em um
único suporte, ou seja, imagens, textos e sons coabitam e dão vida à comunicação
multimidiática. Nas redes sociais de relacionamento on-line encontramos essas
características em sua mais legítima expressão, onde os sujeitos participantes
possuem

funções

intercambiáveis,

transitando

entre

ser

autor/leitor,

ser

produtor/consumidor de conteúdos em ambientes dinâmicos, que suportam a
linguagem instantânea e descentralizada, linguagem essa ao mesmo tempo
sincrônica e multiconectada.
Quando nos referimos aos instantes da comunicação no ciberespaço, eles
podem acontecer seguindo os direcionamentos síncronos e assíncronos. Na
interação síncrona as mensagens são visualizadas no momento da emissão e para
isso se faz necessário que os sujeitos do processo de comunicação estejam
plugados por chat ou conexão telefônica, videoconferência, web conferência ou
tecnologias de mensagens instantâneas. Já as interações que acontecem de forma
assíncrona são viabilizadas em tempos que nem sempre coincidem, como os emails ou fóruns, por exemplo. As comunicações assíncronas não podem ser
confundidas com as comunicações por correspondência, pois a carta só pode ser
lida depois que for recebida e esse processo envolve outros agentes. Já o e-mail
pode ser lido a partir do momento que foi postado e depois de ter sido enviado
poderá ser acessado a qualquer momento.
Nas postagens do Facebook a visualização imediata vai sempre acontecer,
porque a priori, as mensagens só dependem de um clique no “enviar” para serem
visualizadas. O tempo no Facebook conta-se em milésimos de instantes.
Devido à versatilidade dos processos interagentes mediados pelas mídias,
novas medições de experiências espaciais e temporais foram lançadas. Para Harvey
(2011), o pós-modernismo elabora uma nova lógica na concepção do espaço e do
movimento. Isso se justifica e torna-se evidente nos momentos de mutação da
modernidade para a pós-modernidade, referentes à passagem do fordismo para a
acumulação flexível.
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Para o autor podemos falar em “[...] tempo industrial, que aloca e realoca
trabalho para tarefas segundo vigorosos ritmos de mudança tecnológica e locacional
forjados pela busca incessante de acumulação do capital” (Harvey, 2011, p. 188).
Percebe-se nas suas palavras que a acumulação flexível só foi possível devido à
implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas,
moldadas por novos ritmos temporais e novas logísticas espaciais.
As novas sociabilidades situam-se em um social em rede, em um homem
que tem sua forma de se comunicar e se relacionar redesenhados pela Infovia41, que
são circuitos de informação pulsantes, que envolvem máquinas programáveis e
reprogramáveis pelo próprio homem. É a Engenharia da Informática entrelaçada à
Engenharia Social. Isso é o que Lévy chama de Inteligência Coletiva. As formas de
comunicação do Facebook respaldam-se com a modelagem dos processos
interativos da sociedade, pois para Simmel (2009) a sociabilidade seria decorrente
das características que constituem as interações sociais, e essas, por sua vez,
possibilitam as vinculações sociais.
Para Castells (2003) ainda temos poucas conclusões definitivas sobre as
sociabilidades mediadas pelas tecnologias digitais, porque os tipos corretos de
perguntas ainda não estão sendo feitas. Ele nos diz:

[...] o estudo da sociabilidade na/sobre/com a Internet deve ser
situado no contexto da transformação dos padrões de sociabilidade
em nossa sociedade. Isso não significa menosprezar a importância
do meio tecnológico, mas inserir seus efeitos específicos na evolução
geral de padrões de interação social e em sua relação com os
suportes materiais dessa interação: espaço, organização e
tecnologia da comunicação (CASTELLS, 2003, p. 105).

Os modos de vinculação ou a necessidade humana de criar vínculos pode
ser vista interligada aos modos de interação e busca de meios para mediar essa
interação nos sistemas de sociabilidades humanas e suas relações sociais
historicamente construídas.

41

Éo conjunto de linhas digitais por onde trafegam os dados das redes eletrônicas.
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4. Os Feeds de notícias do Facebook

As plataformas virtuais, do tipo Facebook, são agregadoras de pessoas,
conformando novos arranjos sociais, que se distribuem em comunidades e exploram
o potencial que as ferramentas ali existentes lhes possibilitam, mas como essa
relação não é linear, esses usuários interagem com os mecanismos e interferem no
aparato técnico, resultando, algumas vezes, em transgressões que convocam todo o
sistema a se reelaborar.
Os sistemas em sua estrutura têm permissões previamente declaradas, mas
por outro lado, os usuários realizam combinações que lhes proporcionam ir além
delas, conciliando uma utilização variada. Esses espaços se fomentam e se
confeccionam nas postagens realizadas pelos perfis. Os usuários são modeladores
por excelência desses ambientes, explorando-os, ao mesmo tempo em que abrem
possibilidades de res-significar e transgredir as fronteiras impostas nas ferramentas
disponibilizadas. Um exemplo é o Twitter, onde, através da utilização de
mecanismos como hashtags e hiperlinks, as postagens conseguem transpor os 140
caracteres.
Por isso que a etnografia clássica poderia deixar lacunas no estudo de redes
computacionais de relacionamento, pois, quase sempre, os limites inicialmente
pensados para o uso das redes no ciberespaço são redesenhados e rearticulados
por seus programadores e seus usuários. Essas empresas tipo Facebook têm um
processo de produção diferenciado das empresas comuns que oferecem produtos
no mercado. As redes sociais on-line extraem “mais-valia” da oferta de espaços para
publicidade de outras empresas. Quanto mais usuários têm a empresa, mais
valorizado o espaço de que dispõem para o marketing de outras empresas. Qual a
peculiaridade disso? É que o espaço vendido pelo Facebook é construído pelos
próprios usuários inconscientemente ao realizarem suas postagens e interagirem na
rede. É uma forma de a empresa externalizar seu processo de produção,
incorporando o usuário-consumidor como produtor ou colaborador. Tornam-se,
assim, trabalhadores sem contracheques.
Bourdieu (2011) em seus estudos relacionados com a música, diz que irá
observar as propriedades socialmente pertinentes ao objeto que escolheu. Nesse
trabalho

estamos

observando

as

propriedades

socialmente

pertinentes

à
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publicitação de eventos da vida privada nas postagens que são feitas nos Feeds de
notícias da rede social digital Facebook.

4.1 Os indicadores42

Na raiz de nossos julgamentos, há um certo número de noções
essenciais que dominam toda a nossa vida intelectual; são aquelas
que os filósofos, desde Aristóteles, chamam de categorias do
entendimento: noção de tempo, espaço, gênero, de número, de
causa, de substância, de personalidade etc. Elas correspondem às
propriedades mais universais das coisas. São como quadros sólidos
que encerram o pensamento; este não parece poder libertar-se deles
sem destruir, pois tudo indica que não podemos pensar objetos que
não sejam numeráveis etc. (Durkheim, 2003, p. XV-XVI)

Conceituar

os

indicadores

significa

uma

forma

genérica

de

criar

agrupamentos que nos forçam a identificar, classificar e comparar as postagens de
maneira criteriosa. O objetivo seria fazer uma apuração minuciosa das postagens
que revelam aspectos da vida privada dos sujeitos interagentes no Facebook,
agrupando por categorias os dados do contingente investigado, facilitando o exame
e leitura do fenômeno encontrado no recorte.
Bourdieu

aconselha

procurar

escapar

do

intuicionismo,

que

é

o

acompanhamento inevitável da confiança na identidade nominal dos indicadores.
Para o autor a “ausência da análise prévia da significação social dos indicadores
torna a pesquisa imprópria à leitura sociológica” (Bourdieu, 2011, p.25).
O 1º indicador é Ativismo Político e se revela naquelas postagens nos
Feedsque apresentam caráter político de forma explicita, evidenciando militância
político-partidária ou em movimentos sociais de variada natureza e coloração
ideológica, tais como os movimentos feminista, negro, ecológico, anarquista,
homossexual, pacifista, nacionalista, regionalista, punk entre outros. Vejamos
exemplo:

42

Todas as figuras que ilustram os indicadores são print screen dos feeds de notícias do Facebook.
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Um 2º indicado é Campanha e acontece quando os Feeds trazem
mensagem de interesse coletivo, compartilhando informações e avisos de interesse
social. Possuem objetivos claros a serem atingidos e um alvo específico. Vejamos
exemplo:

Um 3º indicador é Citação de Frases e acontece quando as postagens nos
Feeds trazem frases literárias, científicas, de filmes, ditados populares, fragmentos
de músicas, fala de líderes etc., citando a fonte de referência ou não. Vejamos
exemplo:
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Um 4ª indicador é Crítica Social e acontece quando as postagens nos
Feeds trazem mensagens críticas em relação a aspectos relevantes da vida social,
por exemplo, críticas a políticas públicas, a empresas, a desigualdades, ao poder
público, a instituições etc. Vejamos exemplo:
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Um 5º indicador é Demonstração de Gosto Pessoal e acontece quando as
postagens nos Feeds apresentam manifestações que demonstram preferência de
cunho personalista. As postagens revelam um juízo de valor, aonde se deixam
claras as preferências pessoais. Vejamos exemplo:
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Um 6ª indicador é Divulgação de Eventos e acontece quando as postagens
nos Feeds fazem referência a um evento específico, convidando, recomendando ou
simplesmente informando local, data, hora. Vejamos exemplo:

Um 7º indicador é Exposição de Fotos de Vivências e acontece quando as
postagens nos Feeds trazem registros fotográficos de situações vividas. Vejamos
exemplo:
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Um 8º indicador é Exposição de Particularidades de Si e acontece quando
as postagens nos Feeds trazem comentários, frases, manifestações expressas em
várias linguagens que revelam aspectos da personalidade de cada um, anunciando
peculiaridades, singularidades que revelam o gosto, o estado de espírito, as
experiências íntimas e familiares da sua vida privada. Vejamos exemplo:

Um 9º indicador é Humor e acontece quando as postagens nos Feeds
sugerem algum tipo de comicidade, ironia, sátira, gozação ou anunciam situação de
aparência lúdica para evidenciar situações funestas. Verifica-se através de frases,
infográficos, piadas, charges, tiras, cartuns que podem provocar certo grau de
hilaridade, zombaria, desprezo. Vejamos exemplo:

Um 10º indicador é Indicação de Vídeos e acontece quando as postagens
nos Feeds recomendam vídeos diversificados em portais eletrônicos presentes no
ciberespaço. Vejamos exemplo:
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Um 11º indicador é Informativo e acontece quando as postagens nos Feeds
trazem mensagem de caráter puramente informativo. Vejamos exemplo:

Um 12º indicador é Mensagem Religiosa e acontece quando as postagens
nos Feeds trazem mensagem de caráter religioso, demonstrando: crença, culto,
devoção, doutrina ou fé. Vejamos exemplo:
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Um 13º indicador é Propaganda Comercial e acontece quando as
postagens nos Feeds divulgam, com caráter mercadológico, produtos e serviços.
Vejamos exemplo:

Um 14º indicador é Propaganda Política e acontece quando as postagens
nos Feeds trazem mensagem com caráter de marketing partidário. Vejamos
exemplo:

15º indicador é Sugestão de Matéria e acontece quando as postagens nos
Feeds recomendam matérias diversificadas em jornais, revistas, blogs e/ou portais
nas diversas mídias presentes no ciberespaço. Vejamos exemplo:
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16º indicador é Sugestão de Música e acontece quando as postagens nos
Feeds recomendam músicas (letras, partituras, videoclipes etc.), diversificados em
portais eletrônicos presentes no ciberespaço.

17º indicador é Outros e acontece quando as postagens nos Feeds não se
encaixam nas definições anteriores. Vejamos exemplos:
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Postar no Feed de notícias faz parte da rotina da maioria dos usuários do
Facebook e é dessa forma que eles terminam deixando marcas, pistas, rastros que
acabam desenhando características das novas sociabilidades.

4.2 Postagens Intercruzadas

Uma preocupação no desenho da amostra constitui-se nas postagens
intercruzadas, aquelas que são postagem mistas, ou seja, quando uma postagem se
encaixa em dois ou mais indicadores, como, por exemplo, as postagens a seguir: o
primeiro é ao mesmo tempo particularidade de si, foto de vivências e gosto pessoal
e o segundo é ao mesmo tempo gosto pessoal e indicação de matéria.
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Tem-se, então, um intercruzamento de indicadores, o que não poderíamos
deixar de evidenciar, já que no decorrer da construção da amostragem essas
postagens apareciam cada vez em maior número.
Nesses casos vamos considerar apenas o núcleo da postagem, ou seja, a
ideia principal que elas trazem. Nos exemplos mostrados o primeiro caso entraria
nas estatísticas de particularidade de si e o segundo caso entraria nas estatísticas
de gosto pessoal.
Após o agrupamento, organizamos os dados, considerando apenas o núcleo
das postagens, conforme se pode ver nos Anexos I e II.

4.3A exposição da vida privada nos Feeds de notícias do Facebook

Uma existência vivida inteiramente em
público, na presença de outros, torna-se,
como diríamos, superficial.
Hannah Arendt

As postagens estudadas nesse trabalho nos fazem questionar sobre qual a
delimitação da vida privada numa era de exibicionismo explícito nas telas da
televisão e das redes on-line E o que é a intimidade? É aquilo que é mais recôndito
na privacidade?Afinal, o que é a intimidade?
Intimidade liga-se diretamente ao cuidado de si. E tem como premissa tudo
que diz respeito ao ser só, ou o que se centra na dimensão do oîkoi (casa). A
intimidade é a esfera do específico que uma pessoa reserva para si mesma, sem
necessidade de exposição social.
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Geralmente o usuário padrão do Facebook não percebe as implicações
contidas no ato repetido de postar eventos de sua privacidade e até da intimidade.
Postagens, como a que segue, com uma percepção crítica acerca dessas
implicações, são uma notável exceção:
Figura: Print screen de diálogo in box no Facebook

FONTE: Facebook

Integram a vida intima: as emoções, os ideais relativos à realização
individual, o que for indevassável de reserva pessoal, os ditos segredos de justiça
(Juramento) e religiosos (confissão) e as convicções pessoais. Já a vida privada
possui uma maior elasticidade, vai das vivências familiares ao cotidiano comum com
seus semelhantes. “A vida privada não é sinônimo de vida familiar. Dentro do grupo
familiar, o indivíduo continua a possuir um universo próprio” (PERROT, 1999, p.
492).
O que percebemos nas postagens do Facebook é uma mistura desses
conceitos. Os usuários expõem na rede tanto fatos de sua intimidade como de sua
vida privada sem constrangimentos. É como se as pessoas não estivessem
preocupadas com o julgamento coletivo, é como se a reputação fosse algo
longínquo, de um passado cheio de amarras. “No que se refere à segurança, as
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comunidades ao velho estilo ganhariam facilmente das redes. Quanto à liberdade, é
o contrário [...]”. (BAUMAN, 2012, p. 226)
Com as redes sociais, o universo privado é reinventado devido ao fato de
assuntos, que até então eram da esfera privada, serem expostos com riquezas de
detalhes em um ambiente com fronteiras tão alargadas. Acontecimentos da vida
cotidiana são expostos em um espaço aberto ao público (ao público em geral),
aberto e sem controle.
Dessa forma, Bauman (2012, p. 228) afirma que “O advento da sociedade
confessional assinalou o triunfo final da privacidade”.
Uma das principais características das chamadas novas sociabilidades é a
facilidade de suportes para exposição da vida privada. Dentre as constatações,
destaca-se o fato de essa exposição ser feita e querer ser feita pelo próprio
indivíduo, de forma alegórica, vitrinista e espetacular. O sujeito se desvela por si
mesmo, se mostra e é induzido a se mostrar e se exibir ao mesmo tempo. Vejamos
exemplos:
Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook
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Cada indivíduo expõe intimidades em um ambiente sobre o qual não detém
nem a propriedade nem o controle, porque“O ciberespaço continua a ser visto pelos
usuários como um playground barato e inofensivo e seus empreendedores como
gênios simpáticos e filantrópicos” (CARTA CAPITAL, 2015).
Vamos ilustrar o que foi dito com as seguintes postagens:
Figura: postagem no Feed de Notícias
1

Fonte:Facebook
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Essa forma de exibição da vida privada possui como ponto de partida o
próprio indivíduo como sujeito ativo da exposição, diferente de outros casos, como
por exemplo, as compras efetivadas com o uso de cartões de créditos e/ou os
extratos das conversas telefônicas, por exemplo. As empresas de cartões de
créditos possuem um histórico de seus hábitos de consumo, frequência de
realização da aquisição de bens, forma de finalização da compra e conseguem
mapear graficamente em quais áreas se concentram suas despesas.

Uma coisa é certa: vivemos hoje em uma dessas épocas limítrofes
na qual toda a antiga ordem das representações e dos saberes oscila
para dar lugar a imaginários, modos de conhecimento e estilos de
regulação social ainda pouco estabilizados. Vivemos um destes raros
momentos, em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer
dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de
humanidade é inventado. (LÉVY, 1992, p. 17)

Essa nova sociabilidade, para Levy (1995), exigiria uma reapropriação da
técnica, que não seria a técnica pela técnica, mas uma apropriação dos códigos que
permeiam e legitimam as relações societárias calcadas em ambientes que dissipam
o tempo e o espaço.
Nessa descontinuidade de tempo e espaço “uma infinidade de novas
experiências se oferecem, mas quem quer que pretenda desfrutá-las precisa ser
mais flexível que Alcebíades, pronto a mudar seus princípios diante da plateia, a fim
de reajustar seu espírito a cada passo” (BERMAN, 2007, p. 27).
Essa exposição é intensa, ostensiva e em dégradé:
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Figura: Exposição do cotidiano em Dégradé

(A) Dégradé em dias alternados

(B) Dégradé no mesmo dia

16 de novembro de 2012

07 de novembro de 2012

25 de novembro de 2012

Continua... 3h depois...

22 de janeiro de 2013

Continua... 38mim depois.

Fonte:Facebook
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Esses comportamentos mediados e moldados pelos ambientes cibernéticos
trazem uma nova forma de armazenar, organizar e comunicar as informações. Quem
alimenta os Feeds de notícias do Facebook são os próprios usuários da rede. A
essência dos conteúdos são as vivências cotidianas das pessoas, porém, o que
chama a atenção é uma mudança de comportamento, se em um momento da
história, a vida intima é protegida, agora ela é totalmente exposta. Pois a vida
privada não constitui uma prática natural, é antes de tudo uma construção histórica
que está disposta a regulamentos socioculturais.

Figura: postagem no Feed de Notícias
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Fonte:Facebook

Essa exposição não possui um formato fixo, pois as fronteiras entre a vida
pública e a vida privada se diluem em uma existência largamente coletiva. “Em
nossos dias, não é tanto a possibilidade de traição ou violação da privacidade que
nos assusta, mas o oposto: que se feche a porta de saída da privacidade”
(BAUMAN, 2012, p. 229).
A exposição de sentimentos e ações diárias, enfim, das intimidades da vida
cotidiana, em um ambiente de rede de amigos, porém público, nos leva aos escritos
de Hannah Arendt (1983). Essa autora indaga sobre a delimitação da vida pública e
da vida privada na era moderna43, operando uma distinção entre três esferas: a do
privado, a do social e a do político, sendo, as duas últimas, constitutivas da esfera
pública. Se, na Antiguidade, a vida privada dizia respeito à esfera das necessidades
e da coerção, enquanto a vida pública constituía o reino da liberdade, na
modernidade esses termos são ressignificados.
A esfera privada passa a ser o reino da liberdade individual, de sua
intimidade resguardada das invasões da “nova esfera social” permeada pelo
conformismo, e também resguardada, com tanto mais razão, das interferências do
Estado político.
Mas em uma época de fluidez, em uma época líquido-moderna, como nos
indica Bauman, as fronteiras entre as esferas da intimidade e da vida social são
inteiramente enevoadas. Nas redes sociais de relacionamento, Facebook incluído,
isso é claramente perceptível. A ponto de se expor aspectos da vida do indivíduo
que são da esfera da intimidade, evidenciando fragilidades que só aos amigos
íntimos éramos capazes de revelar:

43

É importante ressalvar que para H. Arendt o significado do público e do privado, assim como de suas relações
recíprocas, têm, na modernidade, conotação inteiramente distinta da que tinha no mundo antigo.
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Figura: postagem no Feed de Notícias
3

Fonte:Facebook

A exposição de particularidades de si representa 22,57% das 1577 (mil,
quinhentos e setenta e sete) postagens coletadas.
Percebemos que as vivencias que são expostas no Facebook nos reportam
a um aspecto específico da vida cotidiana elevando-os a um nível superior, seja pela
negativa ou pelo aspecto da supervalorização.
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook

Por conseguinte, ressaltamos que sempre que houver reestruturação
tecnológica promovida pelos processos sociotécnicos haverá interferências na
reorganização do tempo, do espaço, e, consequentemente, nas relações sociais
humanas. As transformações promovidas pela interferência dos processos
tecnológicos nas formas de comunicação potencializam repercussões históricas no
conjunto social. Cada tecnologia há seu tempo, cada tecnologia revolucionando seu
contexto e momento histórico.
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Foi dessa forma que, em um banquete oferecido pela AT&T44 com o título de
“A voz Viaja”, que a empresa mostrou ao mundo o que pode ser considerada a
primeira demonstração multimídia da história, quando, depois desse jantar, os
convidados foram solicitados a presenciar uma exibição da chamada telefônica a
longa distância,

A plateia estava visivelmente atônita. ‘Era um milagre da
modernidade, a voz humana viajava de oceano a oceano, agitando
ondas elétricas de uma ponta a outra do país’. O grande final foi uma
demonstração da mais recente e talvez mais espantosa criação da
Bell até então: um ‘telefone sem fio’, ancestral do nosso celular, do
qual a Bell já possuía um protótipo funcional em 1916. Para
demonstrá-lo, a empresa montou o que pode ser considerada uma
das primeiras apresentações em multimídia da história, combinando
rádio, fonógrafo, telefone e um projetor de imagens móveis – a mais
deslumbrante invenção do início do século XX. Há quilômetros de
distância, numa estação de rádio em Arlington, um gravador
começou a tocar “The Star-Spangled Banner”. O som chegou, sem
fios, até o salão de banquete do Willard e saiu pelos alto-falantes,
para que todos ouvissem, enquanto o projetor de imagens móveis
lançava uma tremulante bandeira na tela. A combinação de som e
imagem ‘fez com que os convidados se levantassem, o coração
batendo mais forte, a alma em chamas de patriotismo e a mente
aturdida’. (TIM WU, 2012, p.10-11)

Grande parte das relações sociais nas sociedades contemporâneas é
mediada e intermediada por dispositivos computacionais. Pare Harvey (2011, p. 225)
“se as experiências espaciais e temporais são veículos primários da codificação e
reprodução de relações sociais (como sugere Bourdieu), uma mudança no modo de
representação daquelas certamente gera algum tipo de modificação nestas”.
A prática social nos convida a refletir sobre as implicações que essas ações
e dinâmicas, advindas da incorporação desses aparatos, causam nos sujeitos do
processo. No que se refere às consequências que as tecnologias acentuam sobre a
sociedade, pode-se dizer que ocorrem na mesma medida em que a sociedade se
acentua nos contextos socioculturais e políticos. Reportemo-nos novamente a
Agamben,

[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de
algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar,
44

AT&T - American Telephone and Telegraph - Companhia americana de telecomunicações.
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interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas,
as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente,
portanto, as prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, a
confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja
conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas também a
caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a
navegação, os computadores, os telefones celulares e - porque não a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos, em
que há milhares e milhares de anos um primata - provavelmente sem
se dar conta das consequências que se seguiriam - teve a
inconsciência de se deixar capturar. (AGAMBEN, 2009, p. 40-41)

Se adotássemos um pensamento determinista simplório, afirmaríamos que o
isolamento cada vez maior das pessoas no mundo globalizado se deve ao advento
da sociedade em rede. Mas, sabemos que a internet traz várias facilidades, como
trabalhar, conversar e solicitar serviços sem sair de casa. Tecnologias que facilitam
a

comunicação

entre

os humanos em vários sentidos não

podem

ser

responsabilizadas, em si, pelo fato de as pessoas estarem se tornando mais
individualistas e as relações face a face estarem perdendo lugar para as relações
virtuais.
O processo de individualização é histórico, a busca pelo direito ao espaço
privado em relação ao coletivo (o processo de individuação) vem se estabelecendo
ao longo da história, podemos até afirmar que é um processo que recebe grande
impulso com a industrialização e a urbanização, no período da modernidade esse
solidifica com a entrada da tecnologia, de forma mais incisiva, na vida social.
Na pós-modernidade, como era de se esperar, se conjuga um caminhar
junto ao desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação, o
que consagra uma nova forma de poder que se localiza no ciberespaço: é o poder
da rede digital. Para Costa (2006, p.163) “nenhuma forma de poder parece ser tão
sofisticada quanto aquela que regula os elementos imateriais de uma sociedade:
informação, conhecimento e comunicação”. E para Jameson

A tecnologia da sociedade contemporânea é, portanto, hipnótica e
fascinante, não tanto em si mesma, mas porque nos oferece uma
forma de representar nosso entendimento de uma rede de poder e
de controle que é ainda mais difícil de ser compreendida por nossas
mentes e por nossa imaginação, a saber, toda a nova rede global
descentrada do terceiro estágio do capital. (JAMESON, 1996, p.64)
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Dessa forma, a maior propriedade da internet45, a grande novidade
tecnológica que representa esse estágio, seria sua capacidade de ser uma rede
aberta. Entretanto, deve-se atentar, aqui, para uma diferenciação: rede aberta e rede
livre não são sinônimos46.
Esse debate centra-se inicialmente entre a indústria da internet, de um lado,
e as empresas de direitos autorais e de telefonia, de outro. Trata-se, nesse caso, de
conflitos entre oligopólios privados de mídias para regular a parte de cada um na
distribuição do montante de lucros. Porém, as disparidades maioresacontecem entre
os que querem ampliar meios legais para combater supostas violações on-line do
direito

de

propriedade

intelectual

e

os

que

defendem

a

liberdade

de

compartilhamentos.
Os ativistas digitais opõem-se a SOPA47, a PIPA (Protect IP Act) e a ACTA48
entre outros, usando como premissa básica o fato desses projetos ferirem uma luta
mundial pela defesa da liberdade de expressão, cerceada em um ambiente
fortemente controlado. Talvez um dos maiores prejuízos dos projetos supracitados
seja o fato de interferirem diretamente no funcionamento interno da rede,
ameaçando a livre circulação de informações, produtos e ideias. Dessa forma não se
tem total liberdade na rede, se o capitalismo é o impulsionador das estruturas
cibernéticas, a Internet não pode ser vista apenas como uma rede de espaços
privados interligados, mas também como um espaço público.
Esses projetos juntos causariam mudanças estruturais na forma de uso da
internet. Cada usuário de blog, redes sociais ou fóruns de discussão, por exemplo,
teria o IP rastreado e vigiado constantemente e poderiam ser derrubados se um link,
apenas um link em sua página, demonstrasse possuir características transgressoras.
Sabemos que ao interferir nos registros da rede teremos uma menor
estabilidade e redução na segurança. Assim, esses projetos não serviriam apenas
para deter a pirataria, mas também para mapear francamente os passos dos
usuários, ampliando a censura e o abuso, o que iria contra a bandeira defendida por
45

Nesse trabalho não usamos internet e web como sinônimos, entendemos que internet é uma rede que permite
operacionalidade entre outras redes físicas, já web é um protocolo de acesso que para se conectar, ou seja, estar
na internet, necessita de um navegador.
46
A internet é uma rede aberta, porém, a liberdade dentro dela vai depender de cada burocracia e/ou dos
interesses políticos de governos.
47
SOPA - Stop On-line Piracy Act (Lei de Combate à Pirataria On-line) e a PIPA - Protect IP Act (Proteção da
propriedade intelectual) são projetos de lei provenientes da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos.
48
ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acordo Comercial Anticontrafação) organização para proteger
marcas, copyrights, e patentes.

133

ativistas e intelectuais de ser a internet uma rede de comunicação mundial livre, um
espaço coletivo e público. Muitas empresas já possuem ferramentas de rastreio,
chegando a processos eletivos e deixando muitos portais inoperantes. Chegaram a
tirar sítios do ar apenas por ensinar, através de tutoriais, como baixar músicas e
vídeos pessoais caseiros, sem nenhum fim comercial a priori, simplesmente porque
possuíam, como música de fundo, uma canção não autorizada pelo autor.

Apesar de fortemente presente e viciante, o Facebook é a rede que
queremos para o mundo? Não são poucos os casos como o desta
semana, em que os administradores do Facebook tiraram do ar uma
página contra a Copa do Mundo, a ‘Operation World Cup’. Semanas
atrás, haviam sumido com os eventos de ‘rolezinhos’ em diversos
shoppings do Brasil. Durante os protestos de junho, conteúdos de
revolta também desapareciam do dia para a noite. Em casos mais
absurdos, a rede já tirou do ar obras de artistas como Gustave
Coubert e ensaios de mulheres com seus bebês recém-nascidos.
Além disso, a rede sofreu diversas críticas por vender os dados de
seus usuários para empresas. Em tempos de risco da liberdade da
internet, uma rede menos mercadológica e mais livre viria a calhar.
(LEITE, 2014, p.01)

Embora esses projetos tenham sido fortemente combatidos, não significa
que a internet deva ser uma terra de ninguém, totalmente sem controle ou
desprovida de qualquer regulamentação. Não é isso que se deseja, não é um
espaço de barbárie que é defendido, mas um espaço com diretrizes capazes de
instituir formas de regulação que preservem a liberdade de expressão de indivíduos
e grupos e o direito à privacidade das pessoas, garantindo os direitos humanos
consagrados nas Declarações de Direitos e nas constituições democráticas.
A rede que estudamos não está livre de condicionamentos, a noção de que
o Facebook é um ambiente livre no sentido de não estar submetido ao poder
institucional, é ilusória, ele é tão condicionado quanto qualquer outro espaço social.
O Facebook possui suas censuras, que vão desde as impostas pela plataforma 49 até
as impostas pelos usuários. Vejamos.
No dia 08 do mês de outubro de 2012 um usuário fez a seguinte postagem:

49

Podem ser visualizadas em: https://www.Facebook.com/policies/?ref=pf (Acesso em 11/06/2013)
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Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte: Facebook

Essa postagem foi bastante comentada e questionaram o motivo do
desemprego. Na continuação dos comentários o usuário responde:

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook

Nova postagem sobre o mesmo assunto em 07 de dezembro de 2013,

Figura: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook
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O

Facebook,

como

grande

parte

dos

ambientes

sociais,

possui

multivisualização, não é uma caixinha de brinquedos, porém um ambiente
censurável em via dupla. É ingênuo acreditar que no mundo virtual se tem mais
liberdade que no mundo não-virtual e que ele é um ambiente livre de
condicionamentos.

Figura50: postagem no Feed de Notícias

Fonte:Facebook

Como todo ambiente social as relações de poder perpassam toda a
plataforma do Facebook: quem tem mais amigos, quem recebe mais curtis, quem
posta mais e quem é repostado mais, quem recebe mais Feedback, quem recebe
mais solicitações de amizade. É sinal de status social pertencer ao grupo de amigos
de A ou B!
Programas televisivos, revistas diversas, programas radiofônicos sempre
exploraram a vida privada como forma de manter e aumentar a audiência. Câmeras
expostas, câmeras escondidas e diversos instrumentos de captura de dados
humanos (como captura de voz e captura de digitais) perpassam nossa
50

http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/noticias/jovem-dirige-bebado,-posta-no-Facebook-e-epreso (acesso em 06/01/2013).
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contemporaneidade. “Toda sociedade define o domínio da vida privada de seus
membros” (PERROT, 1999, p. 491).
Nessa exposição da vida privada estimulada pela mídia percebe-se
claramente a imposição de uma ideologia calcada nas necessidades de reprodução
do capital: “O universo da vida privada não está apenas no contato direto com todo o
planeta: ele é invadido de todos os lados por uma publicidade que, junto com os
objetos de consumo, veicula um novo modo de vida e talvez uma ética” (PERROT,
1999, p.148).
A vida dos mais favorecidos e celebridades é veiculada em mídias de
colunas sociais ou revistas especializadas (evidenciando as prerrogativas e
privilégios da classe da qual fazem parte). Mas a vida das classes menos
favorecidas também tem seu espaço. Programas televisivos ocupam-se com as
adversidades recorrentes nas vivências das classes subalternas e ridicularizam
eventos que perpassam na sua vida em sociedade: casos de traição,
homossexualidade, violência doméstica, estupro, agressões de tipos variados etc.
Nos veículos mais tradicionais (TV, Rádio, Impressos) as vivências dos mais
ricos têm a pretensão de mostrar suas conquistas, seu poder de consumo, sua
ascensão social; já aos mais desfavorecidos são reservados assuntos ligados à
proliferação da condição de pobreza e os desdobramentos dessa condição.
Com as mídias em rede na internet, o que foi citado no parágrafo anterior
continua acontecendo, mas entra em jogo um fator diferencial: a lógica do publique
você mesmo! Os reality shows apresentados na TV podem ser feitos por qualquer
cidadão, com uma aparelhagem adequada que via de regra é um acesso à internet
com uma câmera de webcam.

Apesar de ter menos ibope, uma webcam caseira [...] abre uma
janela virtual no aconchego do lar, e mostra tudo o que acontece
entre quatro paredes a quem quiser dar uma olhada. Rituais
semelhantes são praticados por aqueles que expõem todos os
detalhes de sua vida privada em blog ou fotolog, no Orkut ou no You
Tube. (SIBÍLIA, 2008, p. 85)

Todavia, Levy (1999), revelando um excesso de otimismo, fala que as trocas
propiciadas pelas redes geram uma inteligência coletiva provocando e incitando a
busca por uma ecologia cognitiva. Estaríamos falando em uma democracia
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cognitiva, sem a qual não há democracia de nenhuma espécie. Nesse sentido,
haveria espaço nas redes sociais para a expressão de uma “ecologia cognitiva” e
um questionamento das relações de poder, abrindo horizontes para dar voz a atores
silenciados?

“Se o espaço deve ser de fato pensado como um sistema de

‘contêineres’ do poder social [...] toda luta para reconstruir relações de poder é uma
batalha para reorganizar as bases espaciais destas” (HARVEY, 2011, p. 217).
Várias plataformas da internet se ancoram em discursos dúbios: por um lado
defendem a internet como um espaço livre, ao mesmo tempo em que abusam da
confiança de usuários e comercializam seus dados.
Exercem uma censura exagerada porque gozam o privilégio de poder
bloquear as contas daqueles que infringirem o que eles instituem como legítimo. No
entanto, concordamos com Costa (2012) no momento em que ele pondera:

O direito absoluto à liberdade e anonimato na internet também não é
uma proposta realista nem desejável. Entre outros excessos, há que
se conter mensagens de racismo, homofobia, fraudes, pedofilia e
incitação ao ódio e ao crime. Como é o caso de um blog conhecido
por atacar e ameaçar mulheres, homossexuais e esquerdistas, que
em 21 de janeiro levou a Universidade de Brasília a pedir reforço
policial com um post chamado “Deixar o ódio fluir”, no qual ameaçou
e propôs invadir o Departamento de Ciências Sociais com
submetralhadoras e dizimar os estudantes. (COSTA, 2012, p. 33)

O

Facebook

está

ladeado

pelos

suplementos

condicionantes

do

ciberespaço, mas possui algumas peculiaridades, pois, diferentemente de outras
redes de relacionamento, no Facebook não é necessário nenhum tipo de convite
para entrar (é necessário convidar e ser convidado para fazer sua rede crescer),
como era exigido no Orkut51, por exemplo; nem qualquer custo numerário, como em
algumas redes que oferecem serviços matrimoniais. É um ambiente multifacetado
para realizar postagens, jogos, interações etc.

51Orkut

- rede social criada com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter relacionamentos:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut.
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5. Conclusão: o espetáculo da privacidade em grande escala

A privacidade invadiu, conquistou e colonizou o domínio público!
Bauman

O Facebook imprime estilos e a sociedade pós-moderna molda estilos e os
disponibiliza no Facebook. O Facebook nos permite criar um mundo de tessituras
pré-fabricadas, nós dizemos e criamos o que queremos e como queremos que seja
ou pareça ser. E toda a aglomeração de linguagens, gráficos, vídeos, fotos, músicas
etc. nos ajudam na construção do espetáculo, na “contação” do “conto de fadas”, na
cultura da overdose das imagens manipuladas.
A alavanca dessas mídias são os eventos vividos e/ou simulados pelas
pessoas que constroem seus perfis e os alimentam. As redes sociais nos provocam
constantemente com perguntas de partida do tipo: o que estamos fazendo, do que
gostamos, ou o que estamos pensando nesse momento, entre outras. Podemos
afirmar que as sociabilidades inauguradas na pós-modernidade são tanto do
espetáculo quanto da vigilância, porque é o capitalismo contemporâneo que
transforma o produto da vigilância em espetáculo.
No entanto, é mais do que espetáculo, ultrapassando o sentido debordiano,
aproximando-se do exibicionismo no sentido freudiano. É um sujeito em uma nova
forma de existência. No ato de postar em público a pessoa viola sua própria
privacidade. É o estrelato de profanação da intimidade.
A busca por eternizar os eventos vem da tradição dos álbuns de família. A
diferença está na forma de dizer, mediada por um aparato sustentado nas novas
tecnologias de comunicação e num espaço publicitado.
O computador acoplado a diversos dispositivos encena um ambiente superhiper-real, montado para satisfazer a sociedade espetacular, despertando e
excitando os desejos do usuário. O mundo do faz-de-contas fascina o sujeito pósmoderno, porque apresenta um mix de cor, de forma e de movimento, contribuindo
para compor o mundo do simulacro.
A representação e o real, as vivências e seus simulacros se confundem e se
embaralham, se desdobram uma na outra. A lógica da conexão atravessa esses
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trânsitos, confirmando o Facebook como ambiente de profanação da intimidade por
excelência.
Um dos sintomas da pós-modernidade é o fenômeno da visibilidade e da
modelização dos eventos da vida íntima para publicação. E isso que acontece é em
busca de um reconhecimento social. Todos querem se eternizar. A lógica de se
traduzir em imagens é uma lógica vicária, o sujeito se identifica com a imagem que o
representa, sendo esta o desdobramento da praxis social que se duplica na imagem
e nela se reconhece. O Facebook é um amplo editor de mim mesmo, o veículo do eu
espetacularizado.
O espaço de ação passa a ser espaço de poder. Uma nova intimidade, a
casa que está na cena pública e um íntimo que não tem mais lugar; o íntimo, que é
redefinido, precisa de um novo espaço porque ele passa a ser uma nova coisa, um
novo evento. Uma nova prática política. A família já usava a exposição de si,
principalmente a burguesia, em suas lógicas, em suas insígnias, brasões e árvores
genealógicas.
O que interessa nessas postagens não é a postagem em si, mas o fluxo de
informações através de uma conexão intercérebros. Esse novo social aponta no
sentido de afloramento como uma dobra dos fluxos que estão circulando.
As postagens constituem o núcleo de mostração do Facebook. No Feed de
notícias as pessoas falam de si, além de poder atribuir julgamentos às postagens de
outras pessoas. Nesse sentido, é válido perceber que todas as postagens se
encontram repletas de ambiguidades. Os comentários podem ser comentários tanto
anônimos como personalizados e podem resultar em questões positivas ou não. A
principal crítica aqui é no jogo de simulação, separação entre o real e as
manipulações que são feitas, ambos constituintes do processo de reificação.
Para Baudrillard, a imagem não constitui o objeto em si, mas é a sua
representação, o espetáculo cedeu lugar à constatação do simulacro. Está tudo
atravessado pela lógica da conexão. Ambientes assim como o Facebook são locais
de profanação por excelência.
Os usuários do mundo digital frequentemente esquecem que todos os
nossos passos digitais estão sendo capturados, catalogados e classificados. Nessa
nova estrutura, devido ao poder interativo e à instantaneidade das postagens, essas
se viralizam muito rapidamente e são dissolvidas em um ambiente sobre o qual
temos pouco controle.
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Toda essa prática de postagens de vivências da vida privada faz surgir um
embaralhado na demarcação entre público e privado, principalmente no entorno do
ciberespaço. Como foi discutido, as fronteiras espaciais do mundo virtual são
ampliadas, assim como o tempo é alargado. Dessa forma fica difícil para os usuários
manter um domínio seguro sobre tudo aquilo que eles próprios disponibilizam,
levando ainda em consideração que migramos de uma época de mass medias para
uma época de self media, que são os meios mais individualizados, porém mais
interativos de comunicação digital.
Estamos diante de novos universos de referência cultural. Testemunhamos
as imagens numéricas sendo atualizadas instantaneamente por intermédio de uma
interface computadorizada, traduzindo informações digitalizadas e codificadas em
bancos de dados não hierárquicos, como os sistemas hipermediáticos e
transmidiáticos captados por nossa visão e demais sentidos.
A sociedade pós-moderna indica uma acentuação da conformidade dos
indivíduos às coisas, às mercadorias e às imagens, inscrevendo esses indivíduos
em um movimento de benevolência aos acontecimentos da sociedade, da história e
da economia num mundo moldado pela ação coletiva enquadrada nos marcos de
uma sociabilidade alienante. Isso fica claro quando observamos as postagens com
mais atenção, uma vez que elas seguem um padrão estrutural que condescende
com as prescrições comportamentais estimuladas pelo capitalismo pós-moderno: a
sensação [falsa] de poder invencível, o potencial viralizador, a impetuosidade, o
esmaecimento das fronteiras da privacidade, a impulsividade, a mutabilidade, a falta
de veracidade e a evidência de uma vida de fantasia. Há um incentivo para que os
usuários construam suas micro-histórias de forma desenfreada em um ambiente que
eles controlam apenas ilusoriamente.
Esse processo é uma marca de alienação de subjetividades de pessoas
reais numa sociedade altamente mercantilizada, que transfigura necessidades
sensíveis, carências e desejos em itens de consumo e imagens congeladas e
abstratas no espetáculo desenfreado da exposição de si.
Nas interações homem-computador, atualmente emolduradas no quadrado
de uma tela, informação e imersão competem entre si, confundindo-se, e a imagem
se apresenta como uma superfície disposta ao olhar. A omnipresença da imagem
impõe o monopólio da aparência.
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Pensando assim, compreendemos a sociabilidade dita pós-moderna, pois
grande parte da interação social, ou seja, a sociação cotidiana é possibilitada pelo
engajamento comum e voluntário dos participantes. Assim, aparentemente, se dá no
Facebook, onde não somente a adesão é voluntária, como também a permanência e
alimentação da plataforma. Esse movimento é denominado de consenso
operacional, funcionando como um acordo em que cada indivíduo, como célula ativa
no processo, politiza suas condutas individuais em prol de uma definição da situação
compartilhada por todos, objetivando a sociação, mesmo quando, em alguns casos,
há a dissociação.
Ao longo desse trabalho procuramos relacionar o universo off-line e on-line
como uma continuidade dos espaços sociais que compõem o conjunto maior da
sociedade. Nas redes de relacionamento on-line as relações sociais são ativadas
pela interação entre seus membros, existindo uma dependência comum. Cada
indivíduo liga-se ao todo por um perfil na plataforma, passando a gozar das mesmas
ferramentas disponibilizadas de forma individual.
As imagens eletrônicas que visualizamos no Facebook, ou em qualquer
outra rede social, não são simples flashs de luz que manipulamos, são nossas
vivências, são trechos de nossas vidas que por um motivo ou por outro
compartilhamos. Não podemos tratar essas postagens como narrativas estranhas,
meros fantasmas focais que habitam um mundo virtual, visualizadas por um
dispositivo eletrônico ligado a um mundo sem gravidade e que só podem ser
invocadas por alguma máquina capaz de decodificar os códigos digitais que são
reorganizados a cada novo algorítmico potencial.
Esses espaços e tempos são espaços e tempos individuais apresentados
sob a ótica do poder social, como se fossem duas unidades de poder: uma,
operando no micro e a outra, no macro, ficando evidente que a hegemonia se impõe
pela habilidade revelada pelos interesses dominantes de usar os dispositivos de
controle para simular autonomia.
As redes sociais digitais tipo Facebook representam uma nova forma de
sociabilidade, porém, não são capazes de ampliar a liberdade humana. Essa tese
demonstra que as formas de sociabilidade inauguradas pelas redes on-line
reproduzem as características básicas do sujeito pós-moderno, reveladas pela
literatura sociológica contemporânea, particularmente nas abordagens de Castells,
Jameson, Bauman, Harvey e Debord.
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Nesse sentido, esse tipo de plataforma on-line, para o bem e para o mal, tem
íntima relação com a natureza das sociabilidades estabelecidas na etapa do
capitalismo tardio. As postagens examinadas na tese, tanto expõem o privatismo
individual metamorfoseado em espetáculo, como evidenciam o desejo dos sujeitos
em estabelecer laços, em superar os limites do isolamento social e ampliar suas
redes de comunicação. Mas, o que é oferecido apresenta a falsa ilusão de laços
fortes de solidariedade. O Facebook vende uma nova mercadoria, porque cria um
mercado de ilusões, fantasias e ficção. O usuário pode ter centenas de amigos na
plataforma, mas só mantém laços fortes com poucos, geralmente aqueles que já
eram amigos fora da rede.
As novas tecnologias comunicacionais propiciadas pela telemática são
insuperáveis na capacidade de aglomerar pessoas, porém, como diz Debord, ela
junta, mas junta o separado, reiterando a alienação dos sujeitos no processo de
exposição de si em superfícies planas.
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7. Anexos

1

ANEXO I – Gráfico das postagens do mês teste (pág. 1.A)

Distribuição dos Feed's Durante o Mês Teste
13.Propaganda política
12.Mensagem religiosa

1,6%
3%

11.Citação frases

4%

10.Propaganda Comercial

4%

9.Ativismo político
8.Divulgação de eventos

5%

5,2%

7.Sugestão de músicas em sítios

7,6%

6.Exposição de fotos de suas vivências

7,6%

5.Indicação de Vídeos do youtube
4.Demonstração de gosto pessoal
3.Humor
2.Exposição de particularidades de si
1.Sugestão de máterias on-line

9,2%
11,64%
12%
12,44%
17,27%

2

ANEXO II -Distribuição das Postagens nos Indicadores (Dados gerais dos 06 –seis- meses de coleta) Pág. 2A

Meses/Categorias
1.

DEZ 2011
Qt
%

JAN 2012
Qt
%

FEV 2012
Qt
%

MARÇ 2012
Qt
%

ABRI 2012
Qt
%

MAIO 2012
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%

Qt

TOTAL
%

31

12,44

50

19,68

67

27,91

80

28,67
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25,85
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19,92

356

22,57
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11,64

22

8,66

29

12,08
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Exposição de
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pessoal
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17.
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TOTAL

3

Anexo III - Distribuição Geral dos indicadores ao final dos 6 (seis) meses de coleta. Pág 3.A

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Propaganda comercial

8.

Divulgação de eventos

7.

Crítica Social

6.

Citação de frases
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Exposição de fotos de suas vivências
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3.
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Distribuição dos Indicadores em porcentagem

Exposição de particularidades de si

Propaganda política

0,25

Outros

1,2

Campanha

1,9

Informativo

2,09

Ativismo

2,28

Mensagem religiosa

2,47

Sugestão de músicas

3,17

Indicação de vídeos

3,29
3,36
3,67
3,93
4,88
7,1
7,29
14,9
15,59
22,57
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