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Delírio quente aturdida está minha mente. 

 
Sou mesmo um composto de software e  

hardware implantado em minha placa mãe. 
 

Programado estou para maioria das ações. 
 

E minhas reações já são conhecidas se não 
houver falha no sistema. 

 
O meu sistema é parecido com o do meu pai 

misturado a configuração da minha mãe. 
 

Meu HD está cheio de lembranças quase sem  
Importância e precisa de uma limpeza nos  

programas raramente acessado. 
 

Preciso também de coisas novas, aumentar  
minha memória. 

 
Atualizar minhas configurações valorizar  

novas emoções. 
 

Melhorar minha aparência, mudar minha  
tela de fundo. 

 
Entrar nas coisas boas da nova era e não  

ficar mais em espera. 
 

  
 (Desconhecido) 
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RESUMO 
 

 
Esse estudo teve como objetivo identificar as representações sociais sobre 
privacidade entre usuários de redes sociais e de que forma esse conceito é 
compreendido, compartilhado e utilizado nas suas relações sociais. A escolha deste 
tema foi motivada pela crescente incidência de participação da população nesses 
sites na sociedade contemporânea e suas repercussões nas discussões teóricas 
sobre o que é considerado historicamente como público e privado. Foram 
participantes da pesquisa um total de 74 usuários de redes sociais.  Na coleta de 
dados foram utilizados dois instrumentos: o questionário que foi conduzido através 
do método de associação livre, que foi respondido por todos os participantes e uma 
entrevista semi-estruturada realizada com 46 participantes. Na análise dos dados, 
foram utilizados dois softwares: o EVOC e o ALCESTE. O primeiro software, após a 
análise do questionário de associação livre organizou a estrutura das 
representações com o núcleo central formado pelos seguintes elementos: direito, 
família, individualidade, intimidade, pessoal, respeito e segurança. As informações 
das entrevistas foram tratadas com o auxílio do segundo software que organizou os 
conteúdos em 4 classes: valorização das redes sociais, preocupação e críticas 
quanto às práticas exercidas nas redes, liberdade individual e preservação da 
identidade. As análises dos resultados demonstraram que os participantes objetivam 
a privacidade na individualidade, portanto, as representações sociais dessa 
privacidade podem estar ancoradas no direito à liberdade individual. 
 
 
Palavras-Chaves: 1. Representações Sociais; 2. Privacidade; 3. Redes Sociais 
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ABSTRACT 
 
 

This work had as main purpose identify social representations about privacy in some 
users and how this concept was understood, shared and used in social relationships 
by them. This choice was motivated by people participation increasing in these sites 
nowadays and how its backlash in theoretical discussions about what is considering 
historically as public and private. This search involves 74 users in social networks. In 
data collect were used 2 instruments: the questionnaire applied in a free association 
method answered for all participants and an interview semi structured made in a total 
of 46 users. In data analysis two softwares were been used: the EVOC and the 
ALCESTE. The first one, after the questionnaire assay of free association, organizes 
the structure of representations with the central formed by the following elements: 
law, family, individuality, intimacy, personal, respect and security. All the information 
in interviews was treated with the ALCESTE software organizing all contents in 4 
groups: network appreciation, concern and critics as to the pratice networks, freedom 
and identity preservation. The analyses of the results shown that the users consider 
privacy as a way to preserve the identity, therefore the representations on this 
privacy may be related with an individual freedom. 
 
Key words: 1. Social Representations; 2. Privacy; 3. Social Networks  
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INTRODUÇÃO 
 
 

O nosso interesse pela temática surgiu na graduação, durante o período de 

estágio numa Clínica-escola de Psicologia. Foi observado na prática, que alguns dos 

discursos da clientela atendida na época (em 2008), trazia algum tipo de conteúdo 

que envolvia o campo das relações midiáticas, especificamente as redes sociais. 

Claro que cada cliente tinha sua especificidade de queixa, que não estava 

diretamente ligada à temática, porém em alguns momentos da sessão, esses 

traziam comentários de brigas, conversas e novos contatos nesse espaço de 

relacionamento. Embora a pesquisadora tenha conhecimento sobre o campo, uma 

vez que também é usuária das redes sociais, internamente começou a haver uma 

reflexão sobre o papel da interação virtual nas relações, no comportamento humano 

e na sociedade. Com relação a essa mudança, o que mais chamou atenção durante 

esse tempo de observação e vivência no campo virtual foi com relação às novas 

formas de lidar com o público e o privado. O Orkut e o Fotolog, por exemplo, foram 

páginas de relacionamento que mais contribuíram para as indagações na época. As 

informações que eram postadas nos referidos sites nos causaram estranheza pela 

forma que são expostas nas redes. Os conteúdos cotidianos que em uma sociedade 

“sem internet” eram reservados apenas ao espaço da casa e da família e ao “diário 

com cadeado”, hoje, grande parte são compartilhados nas redes sociais, num 

espaço de maior visibilidade social. A partir da vivência e observação dessas novas 

expressões adotadas pela sociedade vigente começamos nossas indagações sobre 

a questão da privacidade, de como ela está sendo pensada, significada e construída 

nesses novos espaços. 

Tais indagações contribuíram inicialmente para a produção de uma monografia, 

realizada em final de curso intitulada de “Diários Virtuais: Do Cadeado à Vitrine”, que 

teve como objetivo compreender a partir da perspectiva da Gestalt-Terapia a 

necessidade da fase adolescente de “publicitar”1 em diários virtuais o que 

comumente referia-se a ordem do privado. A pesquisa monográfica, porém foi 

revisitada pela pesquisadora e muitas críticas foram realizadas sobre o que foi 

construído e assim surgiu uma nova intenção de pesquisa, que no momento 

concretiza-se nesta dissertação. Kuhn (2000) valorizou as experiências prévias do 

                                                
1 No sentido de tornar público. 



 

pesquisador para a construção de visão de mundo, emprego de novos instrumentos 

na ciência e a troca com a comunidade científica, abrindo dessa forma espaço para 

o diálogo entre campos diversos de saberes. Para o autor, os cientistas veem coisas 

novas e diferentes quando empregando instrumentos familiares olham para os 

mesmos pontos já vistos.   

O comportamento expressivo que é compartilhado atualmente nas redes 

sociais, de certa forma remete a uma reflexão, tendo em vista o que é apresentado, 

expresso e compartilhado. O que passa a ser revelado no espaço público através 

das novas práticas, em tempos que antecederam a Internet aparecia como 

conteúdos reservados apenas ao espaço privado. Nesse sentido, o presente estudo 

aconteceu em meio a importantes discussões no âmbito do Público e Privado, com a 

intenção de responder as seguintes perguntas: Quais as representações sociais que 

os usuários de redes sociais tem sobre privacidade? E de que forma essas 

representações estão relacionadas com as práticas de usuários das redes sociais? 

Nas ciências sociais, o conceito de “redes” é bem divergente entre 

determinadas concepções de algumas correntes. A antropologia estrutural, por 

exemplo, percebe as redes como descritivas, que servem para identificar o caráter 

das organizações e dos comportamentos que acontecem socialmente. Na linha do 

pensamento do individualismo metodológico, as redes são percebidas como um tipo 

de terra fértil para a produção de sentidos e de relações sociais. Assim, concebe-se 

as redes como um novo instrumento face aos determinismos institucionais 

(Marteleto, 2001). Na perspectiva psicossocial adotada por Kurt Lewin (1965) o 

conceito de redes está inserido em uma concepção de “campo social”. Para o autor, 

o campo social funciona como um campo de forças que age sob os membros do 

grupo e modela suas ações e experiências. O grupo social, por sua vez, existe 

nesse campo em um espaço que o mantém unido, assim, o ambiente do grupo não 

é visto como algo externo e independente (Santos, 2004). 

As redes sociais (virtuais) além de serem consideradas como páginas que 

favorecem um espaço para encontros instantâneos entre pessoas de qualquer lugar 

do mundo e interações promissoras, nas quais o usuário é “convidado” nas mais 

variadas formas para contar sobre suas idéias e sobre si mesmo, sejam através de 

imagens (fotos postadas), músicas, vídeos ou de conteúdos textuais; são também 

percebidas como ferramentas que garantem visibilidade e afirmação social em meio 

à solidão/isolamento da contemporaneidade (Neves e Portugal, 2011). Entre as 
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redes sociais mais destacadas atualmente no chamado espaço virtual estão os 

Fotologs, Blogs, Orkut, Twitter e Facebook. Os blogs surgiram em Agosto de 1999 

mediante a utilização do software Blogger, da empresa do norte-americano Evan 

Williams, como uma alternativa popular para a publicação de textos on-line, uma vez 

que ao oferecer certa facilidade para editar, atualizar e manter os textos em rede, 

tornaram-se destaque como “ferramenta da auto-expressão” (KOMESU, 2004). Em 

Agosto de 2002, a imprensa divulgou uma estimativa de 170.000 usuários de blogs 

no Brasil, sendo esse número apenas daqueles que tem seus arquivos hospedados 

em dois sites brasileiros que oferecem o serviço (OLIVEIRA, 2004).   

Há uma diversidade de modos de utilização dos blogs e fotologs. Neles há 

bastante espaço para a escrita e imagens para difusão de ideias e discussões sobre 

as mais variadas temáticas. Alguns blogs são criados para discutir assuntos 

polêmicos ou comuns a determinado grupo como, por exemplo: algum tipo de fã 

clube que escreve, debate e “posta” fotos sobre o seu artista favorito. Outros são 

criados com objetivos de publicidade/autopromoção, como artistas, empresas, etc., e 

outros são criados para utilidade catártica da escrita, funcionando assim como um 

tipo de diário virtual. Há também os blogs jornalísticos que em alguns casos têm um 

caráter político e coletivo, como por exemplo, em situações de lutas políticas, como 

acontece no oriente médio atualmente, onde os blogs estão sendo usados como 

forma de driblar o controle das redes de comunicação. 

O Orkut por sua vez teve seu surgimento em janeiro de 2004, mediante um 

projeto executado por um dos funcionários do Google, um turco chamado Orkut 

Büyükkökten. Na época o projetista estava cursando o pós-doutorado em ciência da 

computação na Universidade de Stanford e ao desenvolver o Orkut teve como 

objetivo possibilitar aos futuros membros uma ajuda para a criação de novas 

amizades e de manter relacionamentos, a rede social fez tanto sucesso que em 

menos de seis meses atingiu a marca de 1 milhão de usuários2. No Brasil, a rede 

social só ganhou visibilidade em 2005, mediante criação de uma versão brasileira, 

traduzida para o português. Entre os brasileiros tem tido muito sucesso e embora o 

alvo principal da criação do Orkut ter sido a população dos Estados Unidos, os 

dados demográficos de seu site oficial  apontam para uma liderança dos brasileiros 

                                                
2 Fonte de informação: http://www.megadebate.com.br/2009/04/conheca-verdadeira-historia-do-
orkut.html 
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quanto a utilização dessa rede social, uma vez que 50,60% dos registros dos 

usuários são de origem brasileira e em seguida no segundo lugar aparece a Indía 

com 20,44% de registros de membros. A idade média entre os usuários situa-se 

entre 18 e 25 anos. Vale salientar porém que atualmente a idade mínima exigida 

para a inscrição do Orkut é de 14 anos de idade completos o que é uma situação 

bem recente, pois alguns anos atrás a exigência era a maioridade.  

A rede social Orkut funciona como um tipo de ferramenta virtual para fazer 

novos amigos, reencontrar amigos antigos e manter esses relacionamentos através 

de uma proximidade virtualizada. Além disso esse tipo de rede social  fornece ao 

usuário uma troca de mensagens mais rápidas e um espaço em que pode 

compartilhar sua  vida entre seus amigos adicionados em rede. Esse tipo de 

compartilhamento pode ser realizado através dos scraps3 enviados ou recebidos, 

das postagens de fotografias nos álbuns virtuais, das informações do próprio perfil 

(frases ou textos no status do perfil, nome, sexo, escolaridade, profissão, estado 

civil, entre outros), das músicas, dos vídeos e das comunidades virtuais. O próprio 

Orkut se define como uma “comunidade on-line, que conecta pessoas  através de 

uma rede de amigos confiáveis”4. 

Além do Orkut outra rede social também faz sucesso no mundo virtual, o 

Facebook.  No Brasil, por exemplo, o Facebook já conquistou a metade do número 

de usuários de seu concorrente, o Orkut.  O Facebook, assim como o Orkut, foi 

lançado no ano de 2004 e foi criado por Mark Zuckerberg e amigos ex-alunos da 

Universidade de Harvard, localizada nos Estados Unidos, entre eles o brasileiro 

Eduardo Saverin. A rede conquistou usuários no âmbito mundial, inclusive se tornou 

temática literária e cinematográfica. O filme de sucesso atual intitulado: “A Rede 

Social” (baseado no livro: “Os bilionários acidentais: a fundação do Facebook, uma 

história de sexo, dinheiro, genialidade e traição", do escritor Ben Mezrich), que até 

pouco tempo estava em cartaz no cinema brasileiro traz em seu enredo a história de 

um gênio em programação que cria uma rede social chamada Facebook e que com 

a ajuda de amigos consegue expandir e publicar informações a respeito da rede 

social que se torna um sistema que revoluciona a comunicação e que em apenas 

seis anos rende bilhões para o jovem gênio. O filme é reflexo sem dúvida desse 
                                                
3 Scraps: são mensagens ou recados que são recebidos ou enviados por meio digitalizado. É uma 
linguagem bem familiar entre os usuários do Orkut. 
4 www.orkut.com 
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boom das redes sociais que hoje envolve bilhões de pessoas em todo lugar do 

mundo. 

A proposta de utilização do Facebook é bem parecida com o Orkut, porém 

entre eles existem significativas diferenças no que se referem aos seus aplicativos. 

O forte do Facebook parece estar nesses aplicativos que já ultrapassaram mais de 

52 mil, popularizados principalmente nos jogos. Através dos jogos dois ou mais 

participantes de localidades distintas podem interagir em tempo real. Atualmente nas 

páginas virtuais, está havendo uma supervalorização do Facebook. No Orkut, por 

exemplo, já existem centenas de comunidades sobre o Facebook, algumas com 

títulos bem expressivos: “Fui pro Facebook” (91.148 membros), “I Love Facebook” 

(1.521 membros), “Eu tenho Facebook” (2.447 membros), “O Orkut quer ser 

Facebook” (730 membros), ”Tchau Orkut fui pro Facebook” (2.921 membros), ”Te 

vejo no Facebook” (2.711 membros), etc. 

O Twitter, também inserido nesse mundo das redes sociais, teve sua história 

iniciada em 2006 através de seus fundadores: Jack Dorsey, Evan Williams e Biz 

Stone. Seu surgimento aconteceu em um momento de crise da empresa Odeo Inc, 

localizada em South Park- San Francisco, a qual sofria os abalos do campo 

competitivo da informática. A empresa, com o intuito de se reerguer, procurou 

disseminar novas ideias através do serviço de SMS 5 que foi consolidado no Twitter. 

Nessa rede social o usuário é convidado a escrever uma mensagem instantânea 

com limite de caracteres, tal mensagem é induzida pela seguinte pergunta inicial: “O 

que você está fazendo?” A mensagem que é escrita pode ser vista por qualquer 

pessoa em rede virtual, alguns usuários utilizam esse espaço como algo diarístico, 

no qual as mensagens acompanham e anunciam as atividades cotidianas, outros 

para expressarem alguma opinião sobre algum fato ocorrido, para indicação de links 

virtuais, ou mesmo para seguirem os seus artistas favoritos que assim como eles 

aderiram às páginas do Twitter. 

Tendo em vista o campo virtual que foi tomado como recorte para esse 

estudo sobre a interação social, tivemos como objetivo geral: identificar as 

representações sociais sobre a privacidade entre os usuários de redes sociais e 

como objetivos específicos: descrever o perfil do grupo pesquisado, compreender a 

estrutura e o conteúdo das RS identificadas, identificar em que as RS sobre 

                                                
5 SMS = Mensagens curtas por celular. 
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privacidade se ancoram e analisar as avaliações positivas e negativas dos usuários 

sobre as redes sociais. 

Assim, no primeiro capítulo será abordada a perspectiva teórica sobre as 

discussões que envolvem as esferas do público e do privado ao longo da história até 

os dias atuais, caracterizando-as no decorrer do tempo e das sociedades, mediante 

um diálogo com os mais variados campos do saber como a História, a Filosofia, a 

Antropologia e a Sociologia. Abordaremos também os embates teóricos existentes 

sobre a discussão público e privado, que acompanharam as transformações trazidas 

pelo capitalismo na sociedade moderna. 

No segundo capítulo abordaremos o fenômeno da Internet e das redes sociais 

na contemporaneidade e as discussões atuais que movimentam a Academia acerca 

da temática virtual, as quais favorecem reflexões sobre as novas práticas, a partir de 

diferentes pontos de vistas entre os autores. Ainda nesse capítulo, discutiremos 

sobre a nova cultura da tecnologia digital denominada de Cibercultura e seus novos 

espaços de comunicação: os Ciberespaços e as Cibercidades e introduziremos a 

temática da privacidade como objeto de estudo, tomando como recorte o fenômeno 

das redes sociais e as tensões advindas sobre as esferas públicas e privadas neste 

novo cenário social. 

No terceiro capítulo, apresentaremos a Teoria das Representações Sociais, a 

partir de sua história, suas influências, seus principais conceitos, abordagens 

teóricas e relações com as práticas sociais, através dos seus principais 

representantes que pautam as discussões sobre representações sociais como 

conhecimento construído pelo senso comum. E por fim, apresentaremos a 

aplicabilidade da TRS no estudo sobre privacidade. 

 No quarto e último capítulo, relataremos todo percurso da pesquisa mediante 

o processo metodológico adotado que envolveu: a participação e critério de exclusão 

dos participantes, os instrumentos e os materiais utilizados, os procedimentos para 

coleta de dados, a construção do banco de dados e os procedimentos para análise 

dos dados. Além disso, apresentaremos as análises e discussões dos dados das 

entrevistas e das associações livres. No final serão tecidas as nossas considerações 

finais, nas quais retomaremos os principais achados da pesquisa. 
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- CAPÍTULO I –  

 

CONCEPÇÕES SOBRE PÚBLICO E 

PRIVADO: EM BUSCA DE COMPREENSÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I - Concepções sobre Público e Privado: Em busca de compreensões 

“Eu estava dormindo e me acordaram 
E me encontrei, assim, num mundo estranho 

e louco... 
E quando eu começava a compreendê-lo 

Um pouco, 
Já eram horas de dormir de novo!” 

(Mário Quintana) 

 

As representações sociais sobre privacidade como objeto de estudo foi a 

temática central de toda a pesquisa. Sendo assim, em um primeiro momento, 

acredita-se ser interessante resgatar na história o que a caracterizou durante o 

decorrer dos tempos e nas mais diferentes sociedades. Vale salientar, porém, que 

tal resgate implicou inevitavelmente nas discussões sobre a relação entre duas 

esferas: público e privado, já que uma só faz sentido diante da outra. Buscar a 

compreensão dessas instâncias implica em um diálogo entre saberes que envolvem 

os campos da História, da Filosofia, da Sociologia da Antropologia, das Ciências 

Sociais enfim.  

Embora seja uma pesquisa localizada em uma perspectiva de ciência que 

envolve o olhar da Psicologia Social, foi imprescindível a utilização de 

conhecimentos de outros campos para fomentar as discussões e exploração do 

objeto em foco.   

 

1.1 Noções de Público e Privado na História 

Historicamente as esferas pública e privada da realidade social são marcadas 

sempre por momentos de transformações, de enfraquecimento de uma esfera e 

fortalecimento da outra, em uma rotatividade dinâmica e bem expressiva de uma 

determinada época e sociedade. 

Na Idade Média Feudal, no momento em que o Ocidente cristão ainda se 

configurava como uma “sociedade sagrada”, o mundo burguês e racionalista já se 

expressava pela laicização do Estado, ou seja, na estruturação governamental sem 

privilégios ou intervenções religiosas. Nessa época foi vivido um momento de 

transição em todas as instâncias, especificamente a quebra da fusão entre o 

espiritual e o temporal, além de lutas entre clero e império; já que antes estava sob o 
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poder incontestável da igreja católica, na qual o sacerdócio era visto como 

especialidade intelectual dotada de capacidade de controle de uma sociedade. 

Desse modo, havia a necessidade de um rígido controle da vida pessoal em 

benefício de uma verdade revelada por Deus. Assim, os “pecados” cometidos pelas 

pessoas tinham consequência na vida de toda a comunidade. Com o fim do 

absolutismo, as instâncias do público e privado começaram a ser demarcadas e 

diferenciadas, porém ainda não separadas uma da outra, uma vez que o processo 

de definição de espaço privado ocorria paralelamente ao da constituição do Estado 

moderno que delimitava o espaço público.  

A Reforma Protestante, por sua vez, funcionou como um marco ideológico no 

que se refere ao fim do Estado absolutista, uma vez que provocou a quebra de um 

controle social, dando ao homem uma condição de liberdade, de escolha, e de 

autonomia individual. Tal condição também refletiu-se nas formas de trabalho que 

nesse contexto passa a ser visto como meio de salvação, uma condição de obter 

proximidade com Deus, surgindo dessa forma o início da associação ideológica 

trabalho e a constituição do sujeito moderno. Sendo o trabalho um caminho libertário 

para obter a graça divina, o sujeito moderno, de acordo com Weber (1981) foi 

inclinado para o acúmulo de riquezas, contribuindo dessa forma para a ordem da 

sociedade e vigor moral da nação. Com a produção em massa, o capital passou a 

ter mais importância na sociedade, compondo o modelo liberal e capitalista e a 

revolução industrial. Vale salientar, porém que todo o ápice do cenário capitalista 

teve seu desenvolvimento mediante dois fatores importantes: a família patriarcal e o 

trabalho, que ao separar as atividades entre local de trabalho e residência, permitiu 

a separação das esferas pública e privada, situação que dominou totalmente a vida 

econômica em sociedade. 

Adeptos então de uma ideologia pautada em produção de bens e lucro surgiu 

a classe burguesa e com ela o advento da modernidade. Para Arendt (1989) com o 

advento da modernidade, as esferas pública e privada passaram por grandes 

mudanças, chegando a quase que se fundirem, fenômeno que a autora denominou 

de “esfera social”. A separação existente do público em relação ao privado é 

harmonizada de tal forma que passam a ser imperceptíveis diante da sociedade. 

Para ela, embora público e privado sejam coisas distintas elas irão se relacionar.  

A reflexão sobre a história da vida privada no Brasil, por sua vez, tem seu 

início com as colônias. A colonização moderna, situada nos planos políticos e 
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econômicos, envolveu todas as esferas existenciais. As colônias eram vistas como 

prolongamento, alargamento da mãe-pátria, e ao mesmo tempo como sua negação. 

Na perspectiva metropolitana, a população das colônias era equivalente à da 

metrópole, com a diferença que, na metrópole as pessoas saem, emigram e a 

colônia seria uma região em que as pessoas vão, imigram (Novais e Souza, 1997). 

As colônias, portanto, caracterizaram-se pela sua mobilidade, dispersão, 

instabilidade e crescimento. Foram nelas que os primeiros laços primários foram 

acontecendo e que foram se estabelecendo as situações cotidianas, através do 

convívio e das inter-relações entre colonizados e colonizadores. Além disso, 

propiciaram o estabelecimento de papéis: senhores/escravos e a partir disso, foram 

definidos os tipos de família, moradia e padrões de relacionamentos cotidianos. As 

situações cotidianas criavam momentos de aproximação, distanciamento e conflito, 

tornando a esfera privada cada vez mais complexa, conflituosa e ambígua. Segundo 

Novais e Souza (1997) a vida doméstica na colônia, no seu sentido mais restrito, 

implicava penetrar no âmbito do domicílio, pois ele foi de fato o espaço de 

convivência da intimidade. 

Nas colônias, os domicílios, geralmente eram compartilhados entre os 

familiares e alguns escravos e/ou agregados, eram espaços totalmente reservados 

para a vivência particular de cada grupo familiar. Em geral, as construções das 

casas simples ou não, demarcavam espaços particulares preservando a intimidade 

dos moradores, no sentido em que era dividido o espaço entre família e 

visitante/vizinho. O cuidado na construção de muros, cercas, e paredes demonstrou 

um marco de uma vivência cuidadosa da intimidade, porém vale salientar que tal 

preocupação não era plena em certas casas mais humildes. Nessas havia poucos 

cômodos, dificultando dessa forma a privação de certos espaços, uma sala, por 

exemplo, poderia ser utilizada como um quarto à noite e assim por diante. Apesar de 

não haver uma experiência plena da intimidade, é notável a preocupação que existia 

na separação de atividades, as lojas e os escritórios, por exemplo, eram instalados 

sempre no primeiro pavimento, para evitar a presença de estranhos nos espaços de 

convívio da família, contexto bem esclarecedor do que era público e privado entre os 

colonos (Novais e Souza, 1997). 

A cozinha que antes era compartilhada do lado externo da casa juntamente 

com os escravos, com o tempo passou a ser construída no seu interior, à medida 

que as refeições foram se tornando momentos importantes para reunião do grupo 
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familiar. Nesse sentido, vê-se que o vínculo familiar foi sendo cada vez mais 

preservado, mais próximo e destinado ao interior da casa de fato, numa vivência 

particular que não era vista através das paredes ou muros, mas destinada apenas 

ao espaço privado até então caracterizado pela casa e família. Vale salientar, porém 

que muitas foram as influências trazidas pelos Europeus no que tange aos seus 

modos de morar e viver, principalmente entre a população mais abastada. 

Apesar da clareza construída na época dos colonos quanto ao que era 

designado como espaços públicos e privados, observa-se nos livros de história que 

a oposição e demarcação entre esses espaços ocorreu de fato em meados dos 

séculos XVII e XVIII quando houve uma grande instabilidade econômica na colônia. 

Com a economia vulnerável, diversas preocupações atingiram os colonos no que 

tange suas formas de sociabilidade e sobrevivência. Tal momento contribuiu 

significativamente para o crescimento da intimidade familiar, uma vez que dentro da 

casa buscou-se a paz, a tranquilidade, o conforto material. Nela a família – mesmo 

quando não cumpria esse papel - devia funcionar como uma encarnação modelar da 

comunidade, hierarquizada e solidária no recolhimento individual. O exterior 

configurava-se como o lugar das transações econômicas e dos conflitos que delas 

exsudam; é o espaço da perdição e do desvio (Novais e Souza, 1997 p. 297). Pode-

se pensar nas esferas privadas e públicas como instâncias que estavam sendo 

dotadas de valores bem diferenciados, uma vez que a primeira esfera era 

normalmente elegida como um espaço “sagrado” de “renovação de energias”, apoio, 

de acolhimento; e a segunda esfera, vista como “suja”, como um “caminho de 

perdição”, de conflitos, do trabalho e de suas inconstâncias.  

As mudanças econômicas foram marcadas também com pela vinda da 

Família Real para o Brasil. Essa trouxe para a América Portuguesa em torno de 15 

mil pessoas, entre elas muitos escravos, causando dessa forma um caos pré-

urbano, já que a colônia não tinha infra-estrutura para acomodá-las. Possuir 

escravos nessa época era sinal de status social, uma vez que se tornavam 

propriedades particulares de seus donos. A palavra particular na língua latina 

(privus) traz duas variantes: privatus (privado) e privus-lex ou privilegium (privilégio). 

O significado do que era particular refletia nos valores da época, pois o privilégio 

referia-se ao direito de possuir um escravo, uma vez que era algo que incidia 

diretamente no contexto de vida privada, da vida familiar nas casas-grandes e 

sobrados. Novais et al (1998) quando se remetem aos escravos dizem que:  
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O escravo é um tipo de propriedade particular cuja posse e gestão 
demandam, reiteradamente, o aval da autoridade pública. Tributado, 
julgado, comprado, vendido, herdado, hipotecado, o escravo 
precisava ser captado pela malha jurídica do Império. (p.16) 

 
O escravismo estava intimamente ligado com o privado, com o privilégio, com 

a economia, o direito, o cotidiano da vida familiar. Os termos “vida privada” e “vida 

cotidiana” podem muito bem ser empregados como sinônimos no que se refere a 

essa época, pois ambos traduzem a intimidade como o modo de viver do cidadão 

em seu cotidiano, da existência da vida privada, familiar ao lado da pública através 

do processo de transmissão de costumes e comportamentos do dia-a-dia.   

A mão de obra escrava movimentou de forma bem acirrada a economia do 

país, bem como suas respectivas alforrias. O processo de alforria/abolição ofereceu 

aos negros a experiência de liberdade, de se tornarem homens livres. Para 

Sevcenko (1998): 
O fenômeno da mobilidade dos homens livres e a intensidade do 
processo de miscigenação impõem, assim, outras dimensões para se 
interpretar os elementos constitutivos da privacidade desses grupos e 
os parâmetros que presidiam a vida cotidiana de largas parcelas da 
população brasileira. (p.59) 
 

Com o fim da escravidão muitas foram às emigrações e imigrações, com isso 

ocorreram transformações demográficas e sociais e assim o surgimento das grandes 

cidades. Com isso, o encontro das elites com a aparência herdada das colônias e 

suas experiências individuais ocasionou instabilidade, desordem e tumulto quanto à 

interação social e à exclusão social. Casas e ruas expandiram-se entre a “massa de 

cidadãos” pobres considerados perigosos e a burguesia elitizada. O Estado, no 

intuito de por uma ordem estável na sociedade a serviço da burguesia, tomou o 

controle sobre a vida privada do individuo. Com o advento da República valores 

relacionados à designação de “casa” e “rua” e a segregação social tornaram-se 

normativos. A privacidade nesse período passou a não mais ser sinônimo de casa, 

domesticidade, íntimo, individual, e sim uma dimensão além da casa, de convívio 

social, de normas sociais e padrões comportamentais. Nesse momento da história 

as casas tornam-se instituições públicas (Sevcenko,1998). 

É importante ressaltar que, no período, em torno do século XIX começou 

haver o costume de escrever em diários íntimos. Eles continham os manuscritos 

pessoais do escritor que eram vetados ao olhar do outro. Sua utilização dava-se em 

espaços solitários, sem a presença de outros e tinham fins utilitários pessoais: alívio 
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de sofrimento, preservação da personalidade ou mesmo o prolongamento da 

memória. Não se tratava de um caderno de registros, era algo, além disso, talvez 

uma tentativa de resgate da uma privacidade individual, uma singularidade. Por 

exemplo: tal recurso era também bastante utilizado por presos, que distantes de 

suas famílias e cidades, buscavam através da escrita aliviar tensões, provocadas 

pela dor, tristeza e saudade e, ao mesmo tempo, cultivar um pouco a privacidade tão 

escassa nas prisões. 

Mais adiante, muitos autores de prestígio começaram a publicar os seus 

diários como autobiografias e o diário íntimo passou a ser considerado como um 

gênero literário, passando a ser compartilhado no espaço público, no Estado. A 

esfera pública literária por sua vez, permitiu o surgimento da história pública política, 

demarcando assim, uma época de transcendência dos interesses individuais e 

busca de uma coletividade, na construção de coisas que dizem respeito a todo 

mundo, assunto que posteriormente foi bem destacado por Habermas (1984), 

quando discutia a esfera pública como um espaço no qual indivíduos dotados de 

uma racionalidade clara buscam interesses que não são redutíveis a sua 

individualidade.  

Porém, a esfera privada, que se mantinha dentro de uma perspectiva mais 

coletiva, entra em decadência nesse mesmo século, com a privatização da esfera 

pública. É neste cenário que a concentração de grandes poderes constituídos, tanto 

nas formas de partidos políticos como nas empresas, vão começar a interferir e a ter 

capacidade em introduzir os seus interesses privados na instituição coletiva.  

Como vimos, durante a era do liberalismo burguês a vida privada 

basicamente se refletia na profissão e na família. A família burguesa resumia-se à 

esfera da pequena família patriarcal. De lá pra cá, a esfera íntima regressou de uma 

posição central para a uma esfera mais periférica, pública, deixando assim o Estado 

e sociedade civil cada vez mais ligados. O modo patriarcal de família burguesa aos 

poucos perde suas funções produtivas, embora o termo propriedade familiar ainda 

fosse empregado. A esfera particular aos poucos vai deixando de ser de gerência 

exclusiva do patriarca, pois este regime familiar, aos poucos, também perde suas 

forças nos países industrializados avançados, reduzindo a autoridade da figura do 

patriarca na gerência da família. Tal mudança coincidiu com a ascensão da 

sociologia, que passou a considerar a família como “núcleo social primário”. Ou seja, 

as questões familiares tinham relação com a esfera social mais ampla. 
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1.2 Posicionamentos teóricos 

 

As transformações trazidas pelo capitalismo na sociedade moderna foram 

alvo de inúmeras discussões entre estudiosos e a temática público e privado marcou 

significativamente muitas reflexões na Academia. 

Christopher Lasch (1991), ao refletir sobre a crise familiar após o avanço do 

trabalho e das indústrias, no livro: “Refúgio num Mundo sem Coração: A família: 

santuário ou instituição sitiada?” contrapôs alguns sociólogos que comungavam da 

ideia de que os relacionamentos afetivos mais profundos aconteciam apenas dentro 

do espaço privado da família. Para o autor, a família encontrou respaldo ideológico e 

justificação no conceito de vida “doméstica como refúgio” numa sociedade 

competitiva e fria, baseada na separação drástica entre trabalho e tempo livre, entre 

vida pública e vida privada. Porém o que ele buscava discutir e defender era que 

“precisamente é o caráter ameaçador do mundo externo que impede que a maioria 

das pessoas mantenha relações profundas dentro da família" (p.186). Lasch (idem) 

relaciona a crise da sociedade moderna e a queda da autoridade baseada em um 

cenário de sociedade permissiva. Ele acredita que há uma ameaça que ultrapassa a 

relação entre pais e filhos e atinge o futuro da sociedade, assim como acredita numa 

existência humana cada vez menos mediada pela família quando formas 

constrangedoras de controle social são impostas. 

Em uma mesma perspectiva, Richard Sennett (1995) na obra intitulada: “O 

Declínio do Homem Público: As tiranias da intimidade” analisou as mudanças 

ocorridas entre as duas esferas e de que forma o esvaziamento da vida pública 

traria problemas ao homem que estava inserido na modernidade, assim como 

também as mudanças acarretadas ao meio urbano. Para Sennett, o capitalismo foi 

um dos maiores responsáveis pela privatização da burguesia e pela decadência da 

esfera pública na qual se passou a perceber as interações públicas como “formais, 

áridas, e falsas e o estranho torna-se figura ameaçadora” (p.16). 

Sennett faz uma comparação entre o passado romano e o presente moderno. 

Para ele, a diferença entre esses dois momentos reside no significado da 

privacidade que no passado romano era caracterizada pela tentativa de contrapor ao 

público um princípio baseado na transcendência religiosa do mundo enquanto que 

na contemporaneidade difere pela busca de reflexões sobre nossas psiques e o que 

há de autêntico em nossos pensamentos. A relação, portanto, deixa de ser 
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fundamentada em uma transcendência e passa a ser fundamentada no significado 

convertido mediante o grande sistema psíquico, único a cada sujeito. Segundo 

Sennett “o eu de cada pessoa tornou-se seu próprio fardo; conhecer-se a si mesmo 

tornou-se antes uma finalidade do que um meio através do qual se conhece o 

mundo” (p.16). Tratando dessa forma, o código moderno de significação privada e 

as relações entre a experiência impessoal e íntima como vias sem clareza. Para o 

autor, as tensões e contraposições entre o mundo público e o domínio privado 

surgem como uma das maiores e mais enriquecedoras contradições do século XIX: 

“mesmo quando as pessoas queriam fugir, fechar-se num domínio privado, 

moralmente superior, temiam que classificar arbitrariamente sua experiência em, 

digamos, dimensões públicas e privadas poderia ser uma cegueira auto-infligida” (p. 

37).  

Em “A Condição Humana”, Hannah Arendt (1989) direciona sua reflexão em 

uma perspectiva sócio-política, na qual considera a participação efetiva do homem 

na ação política, não mais executada apenas através do voto, mas no espaço 

público como um todo, em uma vida ativa. O interesse da autora perpassa tudo 

aquilo que o homem constrói objetivando conciliar a sua existência com o espaço 

comum, no qual se comunica e interage. Tal construção é realizada mediante três 

atividades distintas e importantes: o labor, o trabalho e a ação. Cada atividade 

corresponde a um aspecto de uma determinada concepção/condição da pessoa 

humana, sendo assim: 
O labor seria a atividade estritamente ligada ao suprimento das 
necessidades mais elementares para a sobrevivência do homem, de 
sua bios. No mundo grego o labor se dava no âmbito familiar, lugar 
onde se encetava o movimento de tirar da natureza o que adequado 
fosse para o consumo e a reprodução da espécie. O trabalho imprime 
o mesmo movimento, mas sua produção destina-se, sobretudo, aos 
objetos duráveis, utilizando sua capacidade criativa e sua 
competência técnica instrumental. No entanto, se o labor envolve-se 
com a natureza e com o imediato consumo, visando à reprodução 
biológica (o homem como animal laborans), o trabalho, ao contrário, 
envolve uma adequação entre meios e fins, ao cabo do que o objeto 
produzido “ganha independência (...) e passa a compor uma nova 
cadeia de meios e fins, na forma de objeto de uso ou objeto de troca” 
(Arendt 2004 p.68,apud Midões, 2008 p.4) 
 

Arendt (idem) considera apenas duas atividades como essencialmente políticas: 

a ação (práxis) e o discurso (lexis). Embora a princípio não mencione o discurso 

como componente da vida ativa, ao analisar a ação e sua função política, coloca-o 

como intrinsecamente ligado a ela e à vida na polis, na qual “tudo era decidido 
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mediante palavras e persuasão, e não através de força ou violência” (Arendt, 2004 

p. 35 e 37 apud Midoes, 2008). A autora ao discutir sobre a condição do indivíduo na 

sociedade faz sempre uma ligação com o modo de vida da polis grega, na tentativa 

de compreender melhor o espaço onde se realizam as atividades.  

Na Grécia, eram considerados cidadãos apenas os homens livres nascidos no 

solo da Cidade (Polis). A tradução latina para a palavra polis é civitas, que 

posteriormente deu origem às palavras civil, cidade, cidadão e civilizado. Tais 

cidadãos eram chamados no grego “politikos” e eram os únicos habilitados a 

realizarem atividades essencialmente políticas como a ação (práxis) e o discurso 

(lexis). Todos aqueles que não possuíssem o status de cidadãos estavam 

condenados a terem apenas uma vida privada, pois só os iguais tinham acesso à 

polis, espaço público de afirmação e reconhecimento da individualidade. 

As cidades-estado viviam entre a divisão de dois domínios: a vida privada, 

marcada pelo espaço do lar, e das atividades de fabricação/trabalho; e a vida 

pública que por sua vez era marcada pelas reuniões em espaços públicos, 

geralmente em praças, e na qual tinha por base discussões sobre assuntos 

referentes a polis.  Para Arendt (1989), todos são iguais, livres, espontâneos e 

cidadãos no espaço público, uma vez que todos contribuem, de uma forma ou de 

outra, para sua composição: 

 
O termo público significa o próprio mundo, na medida em que é comum a 
todos nós. Este mundo, contudo, não é idêntico à Terra ou à Natureza como 
espaço limitado para o movimento dos homens e a condição geral da vida 
orgânica. Antes tem a ver com o artefato humano, com o produto das mãos 
humanas, com os negócios realizados entre os que, juntos, habitam o mundo 
feito pelo homem. Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo 
e coisas interpostas entre os que nele habitam em comum. (p. 63). 
 

Segundo Arendt “é o caráter público da esfera pública que é capaz de 

absorver e dar brilho a tudo que os homens venham a preservar da ruína natural do 

tempo” (p. 65). Enquanto o produto realizado na vida privada era um artefato ou bem 

de consumo, era a atividade na vida pública que formava o ser humano. Os 

escravos da polis, eram interditados da participação na esfera pública, portanto ser 

escravo significava estar privado da liberdade como experiência de ação política. Foi 

na ação pública da polis que a política produziu sentidos e foi legitimada, tornando 

assim, a esfera pública como espaço original da política. Ao comparar a sociedade 

antiga com a sociedade moderna, a autora entende que a esfera pública deixa de 
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ser a esfera do político, da ação e da virtude e passa a ser a esfera do comerciante. 

Arendt (1989) ainda afirma que a sociedade capitalista imprime mudanças diversas 

daquelas encontradas no contexto grego, na qual a esfera da liberdade (pública) 

tinha prioridade sobre a esfera da necessidade (privada).  

 Para Arendt (idem) assim que passou à esfera pública, a sociedade colocou à 

mostra o disfarce de uma organização de proprietários que, ao invés de obterem 

acesso à esfera pública, em virtude de suas riquezas, exigiam dela proteção para o 

acúmulo de mais riqueza. Assim, a moderna relação entre as esferas pública e 

privada produziu o nascimento do social como resultado da transformação da 

preocupação individual com a propriedade. O homem passa a ser valorizado não 

mais pelas ações que realizou na vida pública, mas exclusivamente pelos bens e 

riquezas que possui enquanto mantenedores da modernidade. 

 Habermas (1984) na obra intitulada: “Mudança estrutural da esfera pública: 

investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa6” procurou analisar as 

tensões e transformações culturais produzidas pelo capitalismo, assim como as 

condições sociais que delinearam a estruturação da categoria "esfera pública 

burguesa". Habermas de forma semelhante a Arendt, ao tentar recapitular a 

trajetória do conceito de “esfera pública burguesa” retoma o cenário que trata da 

vida nas polis gregas, e a divisa entre a vida pública e vida privada, ou seja, a divisa 

entre sociedade e Estado. Segundo o autor a produção capitalista trouxe um novo 

modo de produzir e foi a partir desse contexto que a sociedade civil burguesa 

passou a ser constituída. 

Para Habermas (1984) a privacidade familiar dissolveu-se em uma privacidade 

aparente, o que antes correspondeu ao grupo familiar em sua esfera íntima, agora 

diz respeito apenas ao indivíduo. Para ele, o enfraquecimento familiar afetou 

inclusive o modelo arquitetônico antes utilizado na construção das residências e até 

mesmo das cidades, pois, é como se a cidade entrasse nos lares: portas, cercas, 

jardins, parecem desaparecer. “A família, que é cada vez mais excluída do contexto 

imediato da produção da sociedade, só na aparência é que mantém um espaço 

intrínseco de privacidade intensiva” (Habermas, 2003, p. 186). O espaço para o 

convívio familiar diminuiu ou até mesmo sumiu e as paredes finas das novas 

construções “garantem no máximo uma liberdade protegida de olhares, mas de jeito 

                                                
6 Obra publicada originalmente em 1961. 
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nenhum de ouvidos atentos” (p.187). Para o autor o lugar público surgiu nesse 

contexto como um lugar social. É justamente nessa passagem da economia 

doméstica à esfera pública que será consolidada a modernidade.  

A imprensa, aliada ao comércio, durante seu desenvolvimento passa a ter um 

caráter mais público. Nela os intelectuais passam a ser designados a escrever ao 

público “descobertas que pudessem ser aplicadas" (p.40). Tal esfera literária, para 

Habermas “se torna uma porta aberta por onde entram as forças sociais sustentadas 

pela esfera pública do consumismo cultural dos meios de comunicação de massa, 

invadindo a intimidade familiar” (p.192). Habermas (idem) entende que a imprensa 

esteve intrinsecamente ligada à estrutura da esfera pública. No inicio, formada com 

interesses apenas comerciais e posteriormente destinada para gerar lucros, 

perdendo mais adiante um pouco de espaço com a entrada da indústria da 

publicidade e seus novos formatos de mídias e meios de comunicação de massa. 

Nessa perspectiva a mídia se tornou uma ferramenta de domínio da esfera pública. 

O que antes era aproveitado para expressar ideias/raciocínios privados numa 

comunicação de privado para público, passou a ser utilizado para a expressão do 

raciocínio industrial, de interesses públicos, de consumo.  

Os interesses privados passam a serem regulados pelo mercado, num processo 

de exclusão de opiniões. Sendo assim, “à medida que a esfera pública é, porém, 

tomada pela publicidade comercial, pessoas privadas passam imediatamente a atuar 

enquanto proprietários privados sobre pessoas privadas enquanto público” (p.221).  
Gabriel Tarde traçou uma interpretação das relações sociais sob um prisma 

psicológico e concluiu que a sociedade é o conjunto dos indivíduos e das relações 

interpsicológicas (Antunes, 2008). Tarde trata a comunicação como um pilar 

essencial na relação público-privado consubstanciado na forma de liberdade de 

expressão de ideias e opiniões, cujo meio privilegiado de consecução é a prática 

regular da publicitação e da crítica (Ferry, 1989 apud Esteves, 1999). Tarde faz a 

distinção entre o público (formado por publicistas e jornalistas) e a multidão 

(composta em torno de figuras chamadas de líderes inspiradores): 

 
A ação do líder inspirador da multidão está mais dependente da ação 
[intersubjectiva] comunicacional recíproca do que no caso dos 
publicistas. Estes últimos exprimem melhor o seu pensamento 
individual, porque os membros do público exercem uma influência 
mais fraca entre si. Uma das diferenças mais significativas entre 
público e multidão consiste no reconhecimento de que a multidão está 
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mais vulnerável aos elementos físicos e étnicos. Contrariamente, num 
público não existe uma uniformidade de posições étnicas, nem a 
influência decisiva dos elementos físicos da natureza, mas a tentativa 
de uma reflexão, na qual cada indivíduo se apresenta como agente 
crítico. Assim, num público assistimos à emergência de uma 
individualidade crítica, enquanto que na multidão a individualidade 
étnica e as condições físicas existentes no meio  social são condição 
de pertença (Tarde, 1986, p.50 apud Antunes, 2008).  
 

Para Tarde o público – ou os públicos, já que um mesmo indivíduo poderia 

pertencer a mais de um criar-se-ia a partir de correntes de opinião, formadas de 

ideias partilhadas, mesmo entre pessoas que não se conheciam ou nunca tivessem 

estado frente a frente (Barbosa, 2001). Para a autora o público que alimenta a 

imprensa está imbuído de um sentido de atualidade e para que o público partilhe a 

atualidade à distância, sugere que seria preciso uma proximidade, para assim gerar 

um hábito social. Durante o século XX as visões teóricas sobre o público e o privado 

tiveram grande desenvolvimento, acompanhando as profundas mudanças sociais 

ocorridas no período. 

 Anthony Giddens (2002) compreende a modernidade como um momento que 

“rompe o referencial protetor da pequena comunidade e da tradição, substituindo-as 

por organizações muito maiores e impessoais. “O indivíduo se sente privado e só 

num mundo em que lhe falta o apoio psicológico e o sentido de segurança 

oferecidos em ambientes mais tradicionais” (p. 38). Para ele, é uma época marcada 

pela desorientação e perda de controle sobre os eventos sociais. A análise de 

Giddens sobre a modernidade é focada sempre em discussões voltadas sobre 

inseguranças, incertezas, nas quais buscam retratar algum tipo de crise deixada 

pelos novos modos de produção da sociedade. Além disso, Giddens (1993) discutiu 

sobre as transformações nos espaços da intimidade do ponto de vista de diferentes 

categorias sociais, nas quais foram enfatizadas as mudanças de comportamento 

quanto ao papel da mulher e a liberalização da moralidade sexual, num contexto em 

que “a vida pessoal tornou-se um projeto aberto, criando novas demandas e novas 

ansiedades” (p.18). 

Ao discutir sobre os desdobramentos políticos dessas transformações, o autor 

considera que o campo da intimidade tornou-se uma esfera fundamental de 

concretização das conquistas emancipatórias contemporâneas. Os movimentos 

feministas, por exemplo, são vistos como pioneiros nas mudanças de grande e 

ampla importância no contexto político. Ao analisar as transformações da intimidade 

nas sociedades modernas, Giddens situa o corpo como foco do poder disciplinar 
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“um portador visível da auto-identidade, estando cada vez mais integrado nas 

decisões individuais do estilo de vida” (p. 42). Ao levar em conta os romances e 

novelas que tiveram como público-alvo as mulheres no século XVIII, o autor 

considerou que o amor romântico surgiu como influência do papel de subordinação 

da mulher ao lar e isolamento do mundo externo. A independência sexual foi para o 

autor, portanto, o caminho para a democratização da vida pessoal, e essa por sua 

vez, foi estendida a todo o convívio social das pessoas.  

Segundo Giddens (1993) “a intimidade implica uma total democratização do 

domínio pessoal, de uma maneira plenamente compatível com a democracia na 

esfera pública” (p.11). Sendo assim, media as instâncias de cunho privado e íntimo 

numa mesma via imbuídos de sentidos sociais, nos quais estão presentes a 

autonomia e as decisões. A democracia está tanto na ordem pública quanto na 

ordem privada, de formas diferentes, pois a visibilidade não é a mesma em ambos, 

porém existe. 

 
Esta emergência da mulher como sujeito no plano da intimidade e a 
possibilidade aberta a homens e mulheres de transformarem o campo privado 
em esfera democratizada e reflexiva fazem a intimidade, no entender de 
Giddens, uma extensão necessária e crucial de realização das possibilidades 
emancipatórias que emergem no bojo da modernidade radicalizada. (Costa e 
Leis, 20117) 
 

 Ainda segundo o autor, a esfera política é uma via que perpassa as 

dimensões do público e privado: “A democratização no terreno público, não somente 

em relação ao Estado-nação, promove as condições essenciais para a 

democratização dos relacionamentos pessoais. Mas o inverso também se aplica” 

(Giddens, 1993, p.213). 

O antropólogo Roberto DaMatta (1997) em seu livro: “A Casa e A Rua: 

Espaço, cidadania, mulher e, morte no Brasil” tratou as esferas públicas e privadas 

como duas categorias sociológicas, uma vez que são “esferas de ação social, 

províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados, 

capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, musicas e imagens 

esteticamente emolduradas e inspiradas.” (p.15). Para o autor a oposição entre 

essas categorias acontece mediante “papéis sociais, ideologias e valores, ações e 

objetos específicos, alguns inventados, especialmente para aquela região no mundo 

                                                
7 Fonte: http://www.uaemex.mx/plin/colmena/Colmena37/Aguijon/Leis.html. Universidad Autónoma 
del Estado de México. Acesso em 24 de Março de 2011. 
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social” (pp. 74-75). Nesse sentido, as concepções individuais de cada sociedade são 

importantes para a compreensão da oposição entre casa e rua. 

 As considerações do autor contribuem, portanto, para mais uma forma de 

pensar sobre a construção de conceitos sobre privado ou público, uma vez esses 

conceitos surgem como algo dinâmico, passíveis de desconstruções e 

reconstruções, já que estão intrinsecamente ligados às mudanças culturais da 

sociedade em geral: 
A oposição casa/rua tem aspectos complexos. É uma oposição que nada tem 
de estática e absoluta. Ao contrario, é dinâmica e relativa porque, na 
gramaticidade dos espaços brasileiros, rua e casa se reproduzem 
mutuamente, postos que há espaços na rua que podem ser fechados ou 
apropriados por um grupo, categoria social ou pessoas, tornando-se sua 
“casa” ou seu “ponto”. (DaMatta 1997,p.55) 

 

DaMatta define a casa, por exemplo, tanto “como um espaço intimo e privativo de 

uma pessoa (ex: o seu quarto de dormir) quanto um espaço máximo e 

absolutamente público, como ocorre quando nos referimos ao Brasil como nossa 

casa” (p.16), tudo dependerá de que forma a categoria sociológica casa é 

contrastada através do discurso implícito ou explícito. 

Como podemos constatar a partir das reflexões teóricas referidas acima, 

estudar sobre a temática público e privado traz à tona diversas contradições, 

tensões, complementaridade, supervalorização, decadências, conceitos políticos, 

conceitos morais. Enfim, é sempre um ponto de partida para outras mais discussões 

que provavelmente serão permeadas por linhas tênues de conflitos. Trata-se de um 

assunto que é antigo, porém sempre atual e alvo de muitas reflexões. Como vimos 

até agora, não há indícios de formação de consenso sobre o assunto.  

Neste primeiro capítulo, porém, julgou-se importante trazer um pouco dessa 

discussão teórica sobre o assunto para mostrar o quanto ele é subjetivo e ambíguo. 

É difícil falar de privado sem falar de público ou vice versa, como também seria difícil 

falar sobre privacidade sem inicialmente abordar a temática que envolve essas duas 

esferas. A temática da privacidade, porém, será o assunto principal do capítulo 

seguinte de um ponto de vista mais específico e a discussão tomará como recorte o 

fenômeno das redes sociais. 
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- CAPÍTULO II – 
 
 

O FENÔMENO DA INTERAÇÃO VIRTUAL NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II - O Fenômeno da Interação Virtual na Contemporaneidade 

 

“Engajados na modernidade, 
Na era do imediatismo, 

A virtualidade é realidade, 
Do poema ao sedentarismo. 

De poetas e prosadores, 
Faz-se a nova literatura,  

E de mui virtuais valores, 
Enriquece a nossa cultura.” 

(Betha M. da Costa) 
 

Se pudéssemos denominar o que marca a nossa sociedade atual será que as 

respostas fugiriam das temáticas: informática, tecnologia, informação, Internet? Pois 

é, a informática e a Internet “invadiram” a sociedade de uma forma, que discursos do 

tipo: “Eu não vivo sem Internet!” são comumente expressos e percebidos. A Internet 

tornou-se um veículo comunicacional considerado indispensável por grande parte da 

população, pois trouxe consigo uma proposta de praticidade, de informação e do 

acesso direto e rápido ao mundo e às pessoas. O que antes era comumente 

reservado ao interior da casa, hoje está aberto ao olhar do outro. Escritos que eram 

apenas destinados em diários íntimos, podem ser hoje expressos e lidos em páginas 

(virtuais) públicas: fotos que eram destinadas ao interior da casa, da família, com a 

renovação digital podem ser postadas e vistas por um público bem maior do que 

aquele número de pessoas que em uma visita se deslumbravam com os álbuns 

tradicionais de família, que na maioria das vezes possuíam registros apenas de 

momentos marcantes como: aniversários, casamentos, batizados e em alguns casos 

até fotos de seus mortos. Com a Era Digital, a facilidade da câmera em mãos 

permitiu o registro cada vez mais íntimo, de situações mais cotidianas e mais 

acessíveis.  

Além disso, a Internet permitiu mudanças nas formas de comunicação à 

distância, pois quem escrevia cartas, passou a mandar e-mails, quem escrevia em 

diários íntimos, passou a escrever em diários virtuais e de semelhante modo, quem 

fazia uso do telefone, hoje utiliza os chats e salas de bate-papo ou mesmo as redes 

sociais. Isso não quer dizer que os recursos anteriores deixaram de ser utilizados, 

porém é significativa a utilização cotidiana da Internet, seja em casa, no trabalho, 

nas escolas, universidades, enfim. Segundo Kulmar (1997), o computador se tornou 

um “símbolo principal” e “motor analítico” de mudança na sociedade que para Daniel 
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Bell (apud Kulmar, 1997) foi ponto central para a sua versão do advento da 

sociedade da informação. Com relação a essa sociedade, Kulmar afirma: 

 
A nova esfera de informação opera em um contexto global. O homem não 
tem mais necessidade de buscá-la, já que ela pode ser trazida ao lar ou ao 
escritório. Uma rede eletrônica mundial de bibliotecas, arquivos e bancos de 
dados surgiu teoricamente acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar e 
a qualquer pessoa e a qualquer momento. (p.22) 
 

Dentro desse contexto amplo de possibilidades trazidas pela informática, 

especificamente pela Internet, a presente pesquisa tomou como recorte de estudo 

os espaços das redes sociais ou sites de relacionamento, que na 

contemporaneidade aparece como um rico fenômeno a ser explorado, tendo em 

vista a importância que tem adquirido na comunicação cotidiana das pessoas. Os 

dados da página oficial do Fotolog8 por exemplo, apontam para um número superior 

a 32 milhões de membros usuários do site em todo o mundo.  

O acréscimo do número de usuários nesses últimos anos é um dado 

significativo, e as redes sociais, por sua vez, parecem ser hoje um dos recursos mais 

presentes para a comunicação e interação no espaço virtual. Levando em 

consideração que esses sites de relacionamento de certa forma “colocam os 

usuários dentro de um campo de exposição”, questões referentes à delimitação dos 

espaços, público e privado incitam discussões. Dessa forma, conceitos que 

envolvem esses aspectos se tornam alvo de curiosidades, principalmente para o 

presente estudo, pois como vimos no capítulo anterior, a privacidade na história é 

objeto passível de transformação, sendo assim as representações de público e 

privado terão necessariamente que levar em consideração sua matriz cultural. 

Um desses novos espaços de interação virtual mais utilizado no Brasil é o site 

de relacionamentos Orkut. O Orkut é definido pela autora Fagherazzi (2007) como 

uma rede social que através de formas discursivas próprias, conecta pessoas, 

interesses afetivos e profissionais, amplia e resgata o círculo de amigos. A autora 

ressalta que é importante que a academia volte seus estudos para esse fenômeno 

uma vez que nele há interações sociais que não devem ser descartadas, por ser um 

alerta ao campo rico e fértil para a pesquisa social. 

                                                
8 Fonte de informação: www.fotolog.com. Acesso em: 28 de Fevereiro de 2011. O Fotolog é uma 
página virtual que permite postagens de fotos, comentários e/ou recados. Essa página pode ser vista 
por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem muitas restrições. 
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 O Orkut está experimentando um jeito diferente de socialização que deve 
interessar não só aos linguistas, mas também aos pedagogos, aos 
psicólogos, aos antropólogos, aos sociólogos e a tantos outros cientistas 
que possam ter algum interesse acadêmico nesses novos relacionamentos 
interpessoais engendrados pela Internet... (p.17). 

 
Grande parte das pesquisas encontradas que tratam da temática estão 

situadas nos campos da linguística, educação, comunicação, informática e 

antropologia. Apesar de a interação ser parte do objeto de estudo da psicologia e 

especialmente da psicologia social, há uma escassez de estudos em nossa área 

sobre as interações virtuais. 
 
 
2.1 Discussões que movimentam a Academia 
  

A questão da exposição midiática, ou mesmo o contexto que a sustenta por 

vezes é inserida dentro de um discurso de “culto à intimidade” (FIGUEIREDO, 2004), 

“sociedade do espetáculo” como já denominou Debord9 em 1992 ou mesmo a 

“sociedade do simulacro” como já foi apontado por Baudrillard em 1991.  Nessa 

perspectiva Figueiredo (2004), discute que o que passa a ser assistido é uma 

sociedade cuja subjetivação e individualização perdem todo o valor tradicional e 

objetivo, uma vez que sozinhas não conseguem  mais aspirar nenhuma 

universalidade ou racionalidade. Sendo assim, cria-se uma “moradia coletiva”, na 

qual são instalados dois campos: o ethos da vida privada e familiar e o ethos da vida 

pública. Nesse mesmo raciocínio Lipovetsky (2004) afirma que esse é um momento 

histórico no qual o âmbito social não é mais que o prolongamento do privado. 

De uma forma geral, os estudos realizados até agora sobre as interações 

virtuais e midiáticas apontam para duas formas de interpretação e análise do 

fenômeno.  A primeira perspectiva analisa esta forma de relacionamento como algo 

prejudicial, já que ocupam o espaço de vivência das interações face-a-face, 

consideradas como vivências mais ricas para as pessoas. Assim trata o fenômeno 

atual de interação como algo fora da regra, do padrão, haja vista que nele 

encontramos novas formas de pensar, de se comportar e de se relacionar com o 

mundo e com as pessoas. A segunda perspectiva analisa o fenômeno como algo 

                                                
9 DEBORD. G. A Sociedade do Espetáculo. 1992. Digitalização da edição em pdf originária. 
Disponível em: www.geocities.com/projetoperiferia. Acesso em: 25/06/2009 
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positivo, considerando que representa mais um espaço de interação e de 

comunicação, e que é caracterizado pela amplidão de alcance. 

As análises que envolvem os aspectos público e privado dentro do espaço 

virtual, na maior parte da literatura adotam a perspectiva negativista, uma vez que a 

“exposição” é relacionada ao exibicionismo, ou mesmo a uma via de “publicização” 

de conteúdos privados. Nessa perspectiva, os estudos de Tejera (2006) trazem 

como foco de discussão as manifestações atuais da dicotomia entre o público e o 

privado, tendo em vista as práticas sociais em que se fazem uso das novas 

tecnologias da comunicação. Em: “A Esfera Privada na Pós-Modernidade: Uma 

análise a partir de práticas na internet” ela propôs uma reflexão sobre a esfera 

privada na atualidade, defendendo a tese de que na pós-modernidade, o princípio de 

privacidade constituído como tal e erigido especialmente no século XIX, hoje não se 

mantém mais. A autora ao se basear nos pressupostos da Sociologia 

Compreensiva, na qual “trata a existência como algo circular, um fim que volta ao 

começo, um eterno retorno” (p.83), quis verificar como a dicotomia público/privado 

veio sendo percebida até os dias de hoje e nesse sentido averiguar as 

manifestações passadas e atuais com relação a essa dicotomia. 

Nesse estudo, Tejera reforça uma ideia de “superexposição da privacidade” e 

sugere que houve uma decadência da esfera privada e um fortalecimento da esfera 

pública, pois para ela as novas tecnologias de informação favoreceram uma 

modificação da esfera privada. Nesse sentido, cita os blogs10 como um dos veículos 

que possibilitam essa forma de expressão, sendo assim alvo de críticas da autora: 

 
Mas os blogs e outras propostas similares veiculadas na rede demonstram a 
publicização do sujeito apresentando também uma outra face da realidade: 
há um exercício hedonista que sugere uma ênfase tão grande no “eu” privado 
que ele acaba por transbordar para a esfera pública. Este transbordamento é 
de tal ordem que impõe a todos a visualização do que deveria estar 
resguardado no refúgio da privacidade... (p.14) 

 
 No trecho citado a autora expressa com nitidez um sentimento de indignação 

com relação às novas formas de expressão/apresentação do eu na rede virtual. 

Tejera ainda fala de uma “publicização do sujeito”, de um “exercício hedonista”, 

                                                
10Os blogs ou weblog são páginas virtuais que registram diariamente ideias, situações, fotos, entre 
outros conteúdos que os usuários queiram fornecer. Serve como um espaço de expressão de 
opiniões ou como diários virtuais, movidos por conteúdos pessoais e que possuem comunicação 
direta com o leitor (visitante do blog). O leitor nesse espaço tem liberdade de tecer comentários sobre 
o que foi postado pelo bloggeiro. 
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direcionando a discussão para uma realidade virtual possuidora de características 

voltadas apenas para a questão individualista, de promoção de si e nesse sentido, 

permite a alusão a um sujeito que rompe com as leis morais, que torna público os 

conteúdos intimistas e que força o outro a conhecê-lo, de ver o que para a autora 

deveria estar “resguardado” para si.  Considerando o dinamismo que caracteriza as 

leis morais nos tempos atuais, acreditamos ser perigoso tentar generalizar padrões 

principalmente quando o foco de discussão refere-se ao comportamento humano, 

tendo em vista as múltiplas possibilidades de ser e estar no mundo. De forma 

semelhante, Chassot (2005), faz considerações sobre as escritas do blog como uma 

prática caracterizada pelo “exibicionismo” (p.59). Esses apontamentos parecem ser 

argumentos comuns na academia, uma vez que foram encontrados muitos pares 

comungantes de tal pensamento. 

Luccio e Costa (2007) elegeram os blogs como campo de estudo, com o 

interesse de investigar os impactos que eles vêm causando sobre escritores e 

leitores, uma vez que os blogs são caracterizados como grandes favorecedores para 

a interação virtual. Foram participantes da pesquisa os respectivos autores dos 

blogs, denominados bloggers ou blogueiros, e esses foram entrevistados em rede 

virtual. Os autores através da análise dos depoimentos dos bloggers concluíram que 

esses raramente interagem com os seus leitores, embora tenham afirmado que a 

decisão de criar e manter os blogs deu-se por conta da possibilidade de interação. 

Os participantes (autores dos blogs) relataram que os comentários (tecidos pelos 

leitores do blog) só eram bem-vindos se fossem comentários positivos, carregados 

de elogios. Luccio e Costa tratam desse fenômeno como uma prática que revela 

falta de interação, visto que apenas os comentários bons são levados em 

consideração, uma vez que são “imprescindíveis” (p.673), por serem os termômetros 

de aceitação e popularidade, sendo dessa forma comentários elegidos para a troca 

de informações, de uma interação segundo os autores. 

Por ser a interação um conceito amplo demais para ser direcionado apenas 

para a discussão de uma única ação, que na pesquisa citada anteriormente é 

caracterizada pelo feedback do autor com seus leitores, os autores parecem ter 

deixado escapar uma reflexão mais ampla tendo em vista que a interação também é 

realizada pelo leitor não apenas pelo o autor. Os comentários sejam eles elegidos ou 

não pelos donos dos blogs, não anulam a interação que existiu entre ele e o seu 
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leitor, visto que ambos afetaram e foram afetados seja de formas negativas e/ou 

positivas.  

Em contrapartida, autores como Oliveira (2004), Heine (2008), Melo (2004), 

Meucci e Matuck (2008), Bergmann (2007) e Bitencourt (2005), trouxeram reflexões 

baseadas mais na segunda perspectiva, nas quais se percebe o fenômeno como 

positivo, e diferentemente da primeira perspectiva, trazem uma discussão mais 

ampla para o fenômeno. Ao invés de deterem-se apenas ao aspecto mais individual, 

que trata da questão da “exposição” e do “exibicionismo”, os autores partem para 

uma discussão que envolve a interação e a comunicação. 

Oliveira (2004) ao discutir sobre a nova prática de escrita em blogs faz uma 

reflexão, na qual a situa como uma inauguração de redes, de natureza não somente 

pública, mas interativa, considerando o usuário nesse contexto como produtor, 

consumidor e transformador de informações. Com uma nova forma de perceber a 

“exposição”, Heine (2008, p.170) a partir da análise de dois blogs de adolescentes 

traz considerações bem curiosas, quando supõe um “ethos” que é construído nesse 

contexto. Tal ethos diz respeito a um espaço intimista pautado na relação direta com 

o outro do discurso, e no qual o “outro” participa da construção da intimidade do 

“eu”.  

Melo (2004) estudou de que forma está sendo construído o espaço virtual na 

Internet, especificamente em ambientes de chats. Em seu estudo o espaço virtual é 

visto como um espaço relacional em contínua transformação, inserido numa 

realidade dialética provida de tensões.  O pensamento do autor vai ao encontro do 

que Corrêa (2008) defende em um dos seus argumentos, na tese intitulada: 

“Reterritorializações no Não-lugar da Rede Social Orkut” que diz:  

 
Os encontros que levam à formação de agregações no ciberespaço, 
genericamente, ocorrem de modo casual, à medida que o indivíduo navega 
na internet e se depara com pessoas com as quais descobre partilhar 
afinidades. Apesar de ser um encontro ocasional, valoriza-se o estar-junto, 
assim como prevalece um compromisso e um sentimento de respeito entre 
os membros enquanto perdurar o contato. No fundo, não seria algo 
gratificante, quando avaliado em nível de benefício ou de recompensa, 
porém, é muito mais realista, é o que é. (p.76) 

 
Meucci e Matuck (2008) apresentam uma pesquisa, que teve como foco de 

estudo os recursos textuais e estéticos utilizados na divulgação das identidades 

virtuais utilizadas em blogs, fotologs e em sites de relacionamento como o Orkut, 

com o objetivo de pesquisarem como os indivíduos se autodefinem, como se 
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apresentam esteticamente nos ciberespaços virtuais e como definem os outros, 

dentro desses espaços, levando em consideração o processo de construção 

identitária. Eles analisaram dez perfis de usuários participantes dos sites de 

relacionamentos citados anteriormente e focaram o estudo nos discursos produzidos 

pelo “sujeito que se apresenta”, e nos discursos dos comentaristas que associados 

às imagens vinculadas possibilitam, segundo os autores, a construção de um sujeito 

virtual. Tal estudo participa de uma tendência já consolidada de inscrição das 

reflexões sobre identidade no campo da comunicação. Segundo os autores, esses 

discursos, assim como a própria interação exercida no ciberespaço possibilitam a 

construção de um sujeito virtual despertando dessa forma reflexões sobre a 

identidade no campo da comunicação, especificamente na Internet. Meucci e Matuck 

assim como alguns outros autores, ao fomentarem discussões sobre formações 

identitárias nos ciberespaços, concebem o campo virtual como um espaço de 

produção ativa, que produz identidade, que tem estética, ética, intenções, regras, 

contatos, afetos, enfim, tantas outras coisas que perpassam as múltiplas 

possibilidades de organização nas relações e nos espaços sejam eles físicos ou 

virtuais. 

As duas perspectivas relatadas apresentam diversas formas de pensar sobre 

o fenômeno virtual, uma destaca mais os aspectos positivos e a outra os aspectos 

negativos dessas novas formas de interação social. E como todo objeto social 

favorece variados tipos de posicionamentos tendo em vista as suas múltiplas 

possibilidades de interpretação e análise. Neves e Portugal (2011) no artigo 

intitulado: “A Dimensão Pública da Subjetividade em Tempos de Orkut” trazem 

significativas contribuições para tais perspectivas, uma vez que o falar sobre si é 

percebido pelos autores como meio criativo e expressivo de afirmação da 

personalidade individual. Os autores tomaram a rede social Orkut como recorte para 

a pesquisa com o objetivo de investigar os efeitos subjetivos relacionados à 

comunidade online e às experiências sociais contemporâneas e a partir disso 

traçaram uma reflexão sobre o regime de visibilidade da subjetividade e o 

movimento atual de publicização de si: 

 
Antes de se tornarem um meio de agregar iguais e pertencer a um grupo 
de pessoas com os mesmos interesses, as comunidades transformaram-
se, acima de tudo, em um meio, criativo e expressivo de falar sobre si e de 
afirmar a personalidade individual. Em sintonia com a necessidade de 
afirmação da singularidade dos membros pululam no site as comunidades 
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que tem como referencia a primeira pessoa: Eu amo chocolate! (2.519.685 
membros); Eu odeio acordar cedo! (4.065.615 membros)... (Neves e 
Portugal, 2011, p.18) 
 

As informações pessoais fornecidas funcionam como um tipo de denúncia 

subjetiva que agora é objetivada de outra forma, pois “na medida em que cria um 

espaço comum de conexão e de comunicação de todos para todos, a principal 

característica do Orkut é produzir visibilidade” (Sibilia 2002, 2003 apud Neves e 

Portugal,2011, p.19). Para Neves e Portugal O “regime de visibilidade” (p.20) 

promovido pelo Orkut reconfigura a distinção entre o que é interno e externo, privado 

e público. 

Bergmann (2007) com a intenção de contribuir para os estudos relacionados 

ao Orkut dedicou-se ao estudo das Comunidades Virtuais11, mais especificamente 

das comunidades que tratam de forma “negativa” os professores e a escola de 

maneira geral, com o objetivo de compreender as diversas concepções que tomam 

forma na interseção professor/Orkut/escola. Tal estudo problematizou o impacto da 

Internet na relação professor/aluno, refletido nos discursos produzidos por usuários 

(estudantes) nos tópicos das comunidades virtuais, que em desabafos catárticos, 

lançavam publicamente toda a “afetividade” (no sentido negativo), expondo por 

algumas vezes os docentes envolvidos na relação e a escola em si. Ao refletir sobre 

essa situação o autor afirma: 

 
Isso está ocorrendo pelo fato de a escola não estar conseguindo, em geral, 
“dar conta” e acompanhar a rapidez de tantas mudanças tecnológicas 
proporcionadas por novos saberes cada vez mais complexos. Como 
consequência, alguns professores terminam ora “relutando” em usar o 
computador ora vendo-o de uma forma negativa, como se ele estivesse, de 
certa maneira, “competindo” ou “concorrendo” com o ensino mais 
tradicional. (Bergmann, 2007, p.6) 
 

A reflexão do autor, apesar de ser específica ao campo da Educação, toca em 

aspectos importantes no que tange às novas formas de expressão nesse novo 

campo interacional. A nós profissionais, cabe a tarefa de nos atualizarmos nos 

estudos desse campo que está se abrindo afim de cada vez mais poder 

compreender da melhor forma os fenômenos que estão acontecendo. 

                                                
11As Comunidades são espaços que existem no Orkut, os quais possibilitam a formação de grupos de 
pessoas. Cada grupo é resultado de um “ajuntamento” de usuários que se identificam, compartilham 
das mesmas ideias e valores, ou mesmo um espaço para discussão de diversos assuntos, com 
pessoas de perfis diferentes, porém com o mesmo objetivo de estarem ali, ou seja, objetivo de debate 
e argumentações, as quais julgam importantes. 
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Principalmente com relação à Internet uma vez que ela já se tornou familiar e 

indispensável no dia-a-dia de boa parte da população. Bittencourt (2005), estudiosa 

na área da educação, assim como Bergmann (2007, p.1) diz que “professores e 

alunos devem estar preparados para esta sociedade cada vez mais dinâmica”  

As diversas formas de perceber o fenômeno possibilitam uma reflexão sobre 

o quanto o campo virtual é um “terreno fértil” para produção de conhecimento sobre 

a interação humana na contemporaneidade, especialmente da perspectiva da 

psicologia social. Um lugar ocupado por pluralidades do ser humano que produz 

sentido, que é parte de uma sociedade dinâmica, provida de diversas formas de 

expressão, e no qual tem oportunidade de influenciar o sistema sócio-cultural e, ao 

mesmo tempo, ser influenciado por ele na construção dinâmica de sua identidade 

(Castells, 1999).  

 

2.2 Cibercultura: Uma experiência contemporânea 
 

 A “era da informação” como bem definiu Castells (1999), é contemplada na 

sociedade contemporânea nas mais variadas formas de tecnologias digitais. 

Vivenciamos atualmente uma sociedade que experimenta os votos eletrônicos, as 

compras e pagamentos on line, o acesso de conta bancária através de Home 

banking, as inscrições e declarações de imposto de renda via internet, sistema 

digital de transmissões (HDTV), jogos eletrônicos, celulares multifuncionais com 

entrada à internet através do acesso Wi-fi12, além das novas formas de 

comunicação: emails, chats, blogs, orkut, twitter, etc. Essa nova vida social marcada 

pelas novas tecnologias digitais foi denominada de cibercultura. O novo termo 

cultural foi introduzido inicialmente por Pierre Lévy (1999) que sintetizou e 

caracterizou o mundo digital e suas diversas utilidades.  

 Para Lévy (idem) a Cibercultura é constituída por três princípios: a 

interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva. A interconexão é 

caracterizada por ele como algo além de uma física da comunicação. Trata-se de 

uma conexão ampla, universal, generalizada de sentidos, constituída de diversos 

tipos de discussões, que interagem entre si, e formam uma totalidade na interação. 

As comunidades virtuais são caracterizadas como um tipo de prolongamento da 

                                                
12 Acesso ilimitado à internet sem o uso de fios. 
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interconexão, uma vez que reúnem grupos de pessoas de qualquer lugar do mundo 

que partilham dos mesmos interesses, objetivos e afinidades, num espaço de troca e 

de interação propriamente dita. A inteligência coletiva, por sua vez é caracterizada 

pelo autor como o resultado de um ajuntamento grupal de inteligências individuais, 

que juntas potencializam partilhas e trocas de conhecimentos através das novas 

redes de comunicação virtual. Os três princípios parecem interligados, uma vez que 

a comunidade virtual só acontece mediante o apoio da interconexão e a inteligência 

coletiva mediante o apoio tanto da interconexão, quanto das comunidades virtuais.  
 
“A cibercultura é a nova forma da cultura. Entramos hoje na cibercultura 
como penetramos na cultura alfabética há alguns séculos. Entretanto a 
cibercultura não é uma negação da oralidade ou da escrita, ela é o 
prolongamento destas; a flor, a germinação” (Lemos, 2008, p.11). 

 

 André Lemos (2008) ao analisar os impactos trazidos pela “nova cultura 

tecnológica planetária” (p.9) situou a cibercultura como um desdobramento de uma 

relação entre tecnologia e modernidade  que dominou racionalmente a natureza, 

contribuindo assim para muitas transformações globais na sociedade e para as suas 

relações sociais. Se por um lado a modernidade se apropriou da técnica do social, 

por outro a cibercultura se apropriou do social-midiático da técnica, o que acarretou 

significativas alterações quanto às questões de tempo e espaço. Para Lemos (idem) 

“as novas tecnologias tornaram-se onipresentes ao ponto de não podermos discernir 

claramente onde começam e onde terminam” (p.256). A situação de perda de 

controle é apontada na discussão de Lemos como parte do processo de transição da 

sociedade moderna para uma sociedade pós-moderna, que para ele foi o próprio 

terreno de desenvolvimento da cibercultura.  

 
A cibercultura é regida pelo principio da “re-mixagem” caracterizado pelo 
conjunto de práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, 
cut-up de informação a partir das tecnologias digitais. Esse processo de 
“re-mixagem” começa com o pós-modernismo, ganha contorno planetários 
com a globalização e atinge seu apogeu com as novas mídias (Manovich 
apud Lemos, 2005) 

 
As discussões sobre esse novo fenômeno cultural são geralmente pautadas 

em assuntos voltados para essa perspectiva de pós-modernidade. A nomenclatura 

pós-moderna, porém, é alvo de algumas críticas quanto ao seu uso. Para Kumar 

(1997), por exemplo, o termo “pós-modernidade” está inserido na mesma 

significação atribuída ao termo “modernidade” e que não faria sentido ser “pós” 
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alguma coisa que não se sabe o que é. O autor ainda chama atenção para o prefixo 

“pós”, pontuando-o como ambíguo, podendo significar um novo estado de coisas, no 

sentido do que vem depois, ou podendo ser usado como o post de post-mortem, 

sugerindo fim, término. De qualquer modo, o surgimento de uma nova era só pode 

ser constatado através de uma perspectiva histórica. 

 Essa nova configuração cultural do século XXI foi denominada por Lemos 

(2005) como “ciber-cultura-remix”. Para o autor, a cibercultura acontece mediante o 

tripé: emissão, conexão em rede e reconfiguração de formatos midiáticos e práticas. 

Esse tripé relacional norteia os processos de re-mixagem na contemporaneidade e 

nesse sentido geram consequências quanto às mudanças sociais e quanto à 

vivência de espaço e tempo. A seguir, analisaremos alguns conceitos que tem 

surgido como resultado das tentativas de compreender a chamada cibercultura. 

 

2.3 Ciberespaços e Cibercidades 

 
O termo ciberespaço13 é bastante utilizado nos estudos contemporâneos que 

tratam sobre a temática das novas tecnologias e realidades virtuais. Segundo a 

definição de Pierre Lévy (1999) o ciberespaço seria um “espaço de comunicação 

entre as pessoas, intermediado pela interconexão das redes de computadores, no 

qual as informações comunicadas são de natureza digital e as relações 

desembocam no virtual” (p. 92-93). Para ele, o ciberespaço refere-se não apenas à 

infra-estrutura material de algum tipo de comunicação digital, mas também a todo o 

universo de informações e os seres humanos que partilham desse mundo virtual. O 

virtual, por sua vez, é tratado pelo autor como uma nova modalidade de ser, um 

complexo de possibilidades que sempre se atualizará de maneiras distintas, uma 

vez que se encontra sempre em processo. Lévy (1997) discute a nova modalidade 

da comunicação virtual e sua relação com as características da sociedade 

contemporânea. Para o autor, a comunicação virtual é elemento de um processo 

que envolve a vida social, seus aspectos de diferenciação entre o virtual e o real, 

desterritorialização e a problemática da temporalidade associada ao movimento de 

virtualização.  

                                                
13 Cyberspace- Termo criado pelo escritor norte-americano William Gibson em 1984 em seu livro de 
ficção científica intitulado: “Neuromancer”. 
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De forma semelhante ao autor Lévy, André Lemos (2001) situa o ciberespaço 

como um espaço de práticas sociais, que poderiam inibir ou acabar com práticas 

antigas: “a escola virtual, como forma de organização de ensino, substituiria a escola 

real, e podemos dizer o mesmo da comunidade virtual em relação à comunidade 

real, o corpo virtual ao corpo real e por fim a cidade virtual à cidade real” (p.23). A 

perspectiva de Lemos aponta para uma reflexão das cibercidades, da virtualização 

dos espaços e dos potenciais que neles existem enquanto ferramenta de 

sociabilidade. Nesse sentido situa os ciberespaços como facilitadores de 

comunicação entre espaços reais e imaginários que envolvem a sociedade.  

O autor destaca que as cibercidades merecem ser consideradas como formas 

de emergência do urbano “que pelo potencial do ciberespaço, poderia restabelecer o 

espaço público, colocar em sinergia diversas inteligências coletivas ou mesmo 

reforçar laços comunitários perdidos na passagem da comunidade à sociedade 

moderna.” (p.20). Ao mesmo tempo em que supervaloriza as cibercidades como 

algo que poderia restabelecer algum tipo de equilíbrio que existiu antes da 

modernidade, o autor aponta alguns problemas quanto à virtualização digital das 

cidades. Tais problemas remetem a ilusória constituição de algum tipo de esfera 

pública nesses espaços, uma vez que a maioria das experiências aparece apenas 

como base de dados sobre um determinado espaço público como um tipo de 

agregação de informações sobre lazer, transporte, eventos culturais, etc., tornando 

poucas as oportunidades de experiências efetivamente criadoras de espaços de 

interações sociais. Nesse sentido, as “cibercidades parecem mais com propaganda 

e serviços do que a constituição daquilo que dá vida a uma cidade, ou seja, a 

criação de formas de comunicação livres e democráticas.” (p31).  

Apesar de apontar tais problemas, Lemos (idem) considera que novas 

possibilidades podem surgir a partir da experiência de construção das cibercidades, 

porém em forma de alerta, afirma que essas possibilidades não podem ser vistas 

como algo que irá trazer conserto, coibições de erros, vícios e dilemas das cidades 

reais. “Se o espaço público, enquanto locus de prática das relações sociais e 

cimento da democracia está em erosão e falência, não são as cibercidades que irão 

salvá-lo” (p.33). A afirmação do autor lembra a famosa frase de Saramago que diz: 

“Não tenhamos ilusões, a internet não veio para salvar o mundo” 14. 

                                                
14 Frase proferida por Saramago numa entrevista ao jornal O Globo em julho de 2009. 
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José Carlos Ribeiro (2001) por sua vez, quando se refere às possibilidades 

tecnológicas situa o ciberespaço como delineador de um “novo ambiente de 

convivências” (p.140). Para tanto usa o exemplo das comunidades virtuais como um 

modelo das novas configurações e formação de vínculos sociais, “a partir do ponto 

inicial do grau de afinidades e de interesses comuns, sem que os participantes 

tenham tido qualquer contato visual ou físico anterior” (p.141). Palácios (1996) 

partindo do ponto de vista das relações, tal tipo de aproximação inverteria a ordem 

comumente adotada pelos processos sociais da vida real: 

 
Nos processos sociais da “vida real” (IRL) estamos acostumados a encontrar 
fisicamente as pessoas, conhecê-las pouco a pouco e, à medida que 
aprofundamos tal conhecimento, vamos, cada vez, mais intercambiando 
informações, identificando áreas de interesse comum e interagindo em função 
delas e, nesse processo, conhecendo-as.  Nas comunidades virtuais, o 
processo parece inverter-se; interagimos inicialmente, de maneira muitas 
vezes profunda, em função de interesses comuns previamente determinados, 
conhecemos as pessoas e, só então, quando possível, encontramos 
fisicamente tais pessoas (Palácios, 1996.p.93) 

 
O ciberespaço nessa perspectiva é tratado como um espaço que favorece as 

novas formas de sociabilidade, novas formas de ser, estar e se relacionar como o 

mundo: 
Situado entre o real e o imaginário, o ciberespaço surge como um espaço 
alternativo, onde algumas referências modeladoras das interações face a face 
(p.ex. postura, gestos faciais, distância entre os interlocutores, tom de voz, 
etc.) não se mostram presentes e tampouco necessárias na composição 
destes vínculos sociais. Desta forma, o ciberespaço pode ser caracterizado 
como um não-lugar, um lugar sem espaço, um espaço de alucinação 
consensual, um espaço de comunicação pura... (Ribeiro, 2001.p.142) 

 
 Esse espaço virtual faz parte do cotidiano das pessoas na atualidade, tendo 

em vista a utilização e expansão da Internet para camadas cada vez maiores da 

população. É o ciberespaço o contexto no qual os sites de relacionamentos ou redes 

sociais estão inseridos. Neste estudo, esse campo de comunicação foi o principal 

foco de discussão, a seguir faremos um breve retrospecto sobre do desenvolvimento 

dos estudos sobre a privacidade, os diários íntimos e as possíveis semelhanças e 

diferenças com as atuais redes sociais, dentro desse novo campo das relações 

midiáticas, com a intenção de buscarmos mais elementos para compreendermos 

melhor as ideias sobre a privacidade de um ponto de vista psicossocial. 
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2.4 A Privacidade como objeto de estudo 

 

Antes do boom da internet, principalmente antes do surgimento das redes 

sociais na década de 1990, ainda era comum a utilização de diários íntimos. Um 

fator simbólico desses diários era a presença do cadeado em grande parte deles, 

que por sua vez, representava algo estritamente proibido ao olhar do outro. Tal 

situação foi bastante representada por uma série americana que ganhou a simpatia 

da televisão brasileira por volta de 1990: O desenho “Doug Funny”.  

Doug era um pré-adolescente de 11 anos, tímido, sonhador que adorava 

escrever seus pensamentos em um diário. Sua história era baseada em aventuras, 

medos e pelo amor platônico pela amiga de escola Paty Mayonnaise. Possuía medo 

em demonstrar diferenças e desejando popularidade, sonhava em ser um super 

herói (O Homem Codorna) juntamente com o seu cão companheiro Costelinha. 

Doug possuía uma relação profunda com o seu diário, assim escrevia neles todos os 

dias, contava-lhe sobre as suas aventuras no colégio, sobre suas decepções 

amorosas e sobre a sua vontade de ser um super herói. A série foi tão bem aceita 

pelo público que conseguiu ficar no ar por vários anos. O desenho por sua vez, 

refletia o hábito da escrita em diários, existente numa época em que a Internet ainda 

não tinha ganhado popularidade. Levando em consideração esse tipo de utilização 

da escrita diarística, é interessante refletir sobre que tipo de concepção se tinha 

sobre o diarismo, que atualmente se apresenta de forma oposta na versão on-line. 

 
Pelo menos no que se diz respeito à publicizaçãode seu conteúdo, os diários 
e jornais pessoais on-line desfazem totalmente uma tensão fundamental 
existente em boa parte da tradição do diarismo: a de que eles não eram 
escritos para serem publicados. O diarismo on-line modifica assim a natureza 
dos diários e jornais pessoais, quebrando com a tradição existente em grande 
parte do diarismo manuscrito. (Carvalho, 2001, p. 238) 
 

Nas redes sociais o usuário experimenta um novo espaço de possibilidades 

de interação e de expressão. Nesse lugar o usuário é convidado inclusive a escrever 

sobre o que gosta ou que não gosta, onde estudou ou estuda, onde trabalha etc. 

Além disso, essas redes possibilitam uma infinidade de informações como: o namoro 

de determinado usuário, tempo de namoro, se casou, se separou, se é solteiro, se é 

casado, se é noivo ou se está namorando, a data do aniversário e tantas outras 

informações que o próprio queira oferecer. Com relação a esse contexto Tapscott 

(2010) afirma que as redes sociais atualmente estão precisando solucionar a 
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questão da privacidade. Para ele as pessoas atualmente “estão divulgando muito 

mais informações para muito mais gente” (p.87). 

Segundo Carvalho (2001) quem publica uma página pessoal na internet, é 

sempre desafiado a atrair pessoas interessadas em conhecer o conteúdo do que é 

publicado. Para a autora, a evolução do caráter público do diário on-line ou 

“novíssimo diário” (p.249) como a própria autora o define, trouxe consigo um tipo de 

abolição das tensões entre público e privado, pois mesmo agindo de forma 

reveladora, “os diários on-line são escritos com intenções de publicação: 

Qualquer um que disponha de um computador, uma linha telefônica, algum 
software apropriado para elaborar o site, e a conexão com um provedor 
internet pode transformar o padrão de comunicação existente, tornando-se 
produtor, em vez de apenas consumidor. (ibidem) 
 

Embora Carvalho (idem) tenha apontado um tipo de anulação de tensões 

entre público e privado, são muitos os autores que constatam relações de conflitos 

entre essas duas esferas como foi já foi explorado em capítulo anterior. Os 

ciberespaços incitam críticas quanto a sua utilização e insegurança. Jean Segata 

(2008) em pesquisa, porém, buscou relativizar esses tipos de discursos encontrados 

na academia sobre o fenômeno virtual, tentando sair um pouco dessas discussões 

que envolvem opiniões formadas ou cristalizadas que ligam os ciberespaços a 

aspectos individualistas, voyeuristas ou capitalistas. A intenção do autor, no entanto, 

foi de refletir sobre a vida social que acontece nestes espaços complexos e de 

interconexão virtual de uma forma aberta sem preconceitos formados. Nesse sentido 

ele alerta: 
Entretanto, ao voltarmos a atenção a fenômenos próximos, àqueles que nos 
metamorfoseiam em seus processos de construção, sentimo-nos desarmados 
para deles tratar com certo distanciamento crítico. Esse parece ser o caso da 
emergência do ciberespaço. (p.29) 

 

Segundo DaMatta (1997) “não se pode, de fato, falar de espaço sem tempo” 

(p.35), a fala do autor é útil para justificar a proposta dessa pesquisa que teve como 

principal objeto de estudo a privacidade, tendo como base o contexto redes virtuais. 

Até a presente discussão foi visto que se trata de uma temática de enorme 

complexidade tendo em vista os vários momentos que a cercou durante a história. 

Além disso, quando é inserida em discursos que envolvem as redes sociais, na 

maioria das vezes é colocada em cheque quanto a sua existência nesses espaços. 

Não se pode negar que realmente houve mudanças com relação às práticas sociais 
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de comunicação e de expressão de informações quando comparamos o antes e o 

depois do surgimento do novo campo virtual, especificamente após o surgimento 

das redes sociais, tomadas como recorte da presente pesquisa.  

Apesar de encontrar na literatura tantas explicações para as novas práticas 

em referência ao que é publicado nas redes sociais, procuramos mergulhar nesse 

universo de discussão através de um outro olhar, o olhar dos sujeitos das práticas 

sociais, os próprios usuários das redes sociais. Estivemos interessados, no entanto, 

em saber como esses usuários significam a privacidade, e que ideias compartilham 

no senso comum e que constroem acerca dessa temática, a partir de uma 

perspectiva psicossocial. Para tal perspectiva, optamos pela Teoria das 

Representações Sociais, que está situada no campo da Psicologia Social, um 

campo ao qual o presente estudo pretende dar contribuições. Sendo assim, o 

capítulo seguinte terá função de apresentar um pouco sobre a Teoria das 

Representações Sociais, que por sua vez, foi base fundamental nas discussões que 

sucederam. Esta perspectiva teórica nos servirá de referência na busca do 

entendimento das ideias sobre privacidade que são compartilhadas pelo público que 

nos propomos a investigar, bem como sua utilização nos processos de interação 

social, especialmente no espaço virtual. 
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- CAPÍTULO III –  
 

TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL E 

SUAS ABORDAGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Capítulo III- Teoria das Representações Sociais 
 

“Pois as tecnologias são coisas sociais, impregnadas 
pelo simbólico e vulneráveis aos paradoxos e contradições 

eternas da vida social, tanto em sua criação quanto em seu 
uso”  

(Silverstone) 

 

 

Tendo em vista que a pesquisa envolveu um campo no qual o objeto é 

complexo, polissêmico e que envolve a subjetividade, uma vez que ideias sobre a 

privacidade manifestam-se de diversas formas e no qual o senso comum é ponto 

chave de compreensão, toda análise foi baseada na Teoria das Representações 

Sociais (TRS). Desse modo, pretende-se facilitar a reflexão sobre o tema em 

questão, uma vez que ele ainda é pouco estudado pela Psicologia Social. Além 

disso, o caráter interdisciplinar dessa teoria possibilita o aproveitamento do 

conhecimento de outras áreas como referência para o desenvolvimento de uma 

perspectiva psicossocial. Trindade (1996 apud Martins et al, 2003) ao remeter suas 

considerações sobre a TRS, destacou a importância de sua utilização no estudos 

dos fenômenos sociais: 

 
As representações sociais têm ocupado um espaço importante e têm sido 
um instrumento fundamental para a compreensão da complexidade, das 
aparentes discrepâncias e dicotomias que surgem no processo de 
conhecimento de um dado fenômeno social, tendo como pressuposto 
fundamental o efeito do cotidiano em sua construção (p.557) 

 
Para Moscovici (2003) a memória tem um lugar destaque nas RS, uma vez 

que será ela que tornará o objeto não-familiar em familiar. Assim identificar as RS 

dos usuários sobre a privacidade, significará identificar os elementos cognitivos e 

afetivos que foram construídos sobre o objeto, e que os torna familiares. Para 

Jodelet (2002, p. 22) “as representações sociais são formas de conhecimento 

socialmente elaboradas e compartilhadas, com um objetivo prático, e que 

contribuem para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Nesse sentido: 

A representação social torna-se um instrumento da Psicologia Social, na 
medida em que articula o social e o psicológico como um processo 
dinâmico, permitindo compreender a formação do pensamento social e 
antecipar as condutas humanas. Ela favorece o desvendar dos 
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mecanismos de funcionamento da elaboração social do real, tornando-se 
fundamental no estudo das ideias e condutas sociais. (Alexandre, 2004, p. 
130). 

 
 
 Atualmente são muitos os trabalhos que fazem uso da Teoria da 

Representação Social. Como há uma intenção de também produzir conhecimento 

dentro dessa perspectiva teórica mediante a utilização de seus métodos nesse 

estudo, acreditamos ser fundamental neste terceiro capítulo trazer os principais 

fundamentos dessa teoria, que teve Serge Moscovici como precursor. Para tanto, 

buscaremos retratar seu percurso, assim como as abordagens metodológicas que 

foram utilizadas na pesquisa. 

A Teoria da Representação Social surgiu com os estudos de Moscovici em 

1961 na França, a partir da publicação de La Phychanalyse, son image, son public. 

O autor buscou fazer uma atualização dos conceitos tradicionais nas ciências sociais 

sobre representação, no sentido de entender os fenômenos políticos, sociais e 

psicológicos tal como eles se manifestam na sociedade contemporânea. Durkheim 

ao teorizar sobre representações coletivas foi o mais revisitado por Moscovici 

quando esse estava iniciando a sua teorização sobre as representações sociais. 

Moscovici sempre reconheceu toda a influência recebida por Durkleim para o 

interesse de seus estudos. Ele se propôs a resgatar as ideias de Durkleim no 

sentido de revisitar as origens da representação social, para assim esclarecer 

aspectos sobre os quais muitas vezes não estamos conscientes.  

 A ideia de representação coletiva de Durkleim está inserida numa visão social 

que é abarcada por crenças, saberes, normas e linguagens, enquanto fatores 

definidores dos fatos sociais. Para Moscovici (1979) as representações surgem 

como sistemas e totalidades, como um “corpus organizado de conhecimentos que 

se integram em um grupo ou em uma relação cotidiana de intercâmbios, liberam os 

poderes de sua imaginação” (p. 17-18); e não como uma reunião, agrupamento de 

proposições ou de ideias isoladas. Tal concepção foi marco para a sua teoria, uma 

vez que abriu espaço para uma nova forma de pensar as representações 

compartilhadas por uma sociedade. 

A TRS proporciona uma forma inovadora de trabalhar com o pensamento 

social em sua dinâmica e diversidade, uma vez que faz alusão à existência de 

formas diferentes de conhecer e de se comunicar, mesmo que guiadas por objetivos 

diferentes ou formas diferentes. O conhecimento que compõe o senso comum é 
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valorizado, sendo um aspecto interessante e significativo para o marco da teoria, 

ganhando importância ao lado do saber científico no que diz respeito à sociologia do 

conhecimento. Moscovici reabilita o senso comum para gerar discussões e questões 

relevantes para a perspectiva psicossocial, após questionar juntamente com 

Markoca a racionalidade científica e a ideia de que as pessoas comuns (que estão 

fora da academia) pensam irracionalmente. 

Para a TRS há uma transformação mútua nos sujeitos e nos objetos no 

processo de construção do conhecimento do senso comum, mostrando dessa forma 

que a representação é um processo que interliga conceitos e percepções. Tal teoria 

chegou ao Brasil na década de 1970 com psicólogos que participaram da École de 

Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS em Paris. Embora tenha sofrido 

bastante resistência na década de 80, devido à tensão entre a psicologia sócio-

histórica e a chamada psicologia americana. No entanto, a TRS conquistou o seu 

espaço no território brasileiro.  Segundo Almeida (2001), tal crescimento se deu 

através dos estudos que foram feitos com a aplicação da teoria, assim como pela 

compreensão e explicação aprofundada dos fenômenos sociais que ela permite. 

Representar é uma ação/movimento ativo, no sentido que proporciona uma 

perspectiva de construção, de re-construção que está interligada a uma sociedade, 

porque é arraigada de cultura e de história. Possibilita uma atuação dinâmica que 

produz, compartilha e interliga conceitos e percepções. É nessa perspectiva que a 

Teoria da Representação Social trabalha com o pensamento social, por meio da 

qual leva em consideração toda dinamicidade, diversidade e atuação social do 

sujeito, reafirmando assim a sua participação na sociedade. Tal pensamento trouxe 

a ideia desse sujeito pensante, formulador de questionamentos que compartilha 

realidades por ele representadas. Para Moscovici (1979), a representação social 

conduz comportamentos, assim como modifica e reconstitui os elementos do meio. 

Enquanto teoria marcada desde sua origem pela interdisciplinaridade, em 

seus 50 anos de desenvolvimento, a TRS tem possibilitado a adoção de diversas 

abordagens e aplicações nos estudos sobre os fenômenos sociais característicos de 

nossa época contemporânea. Essas abordagens tanto podem ser adotadas de um 

ponto de vista isolado, quanto podem ser utilizadas de forma articulada. 
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3.1 Abordagens Teóricas 

 

A TRS desde sua formulação foi utilizada em diversos estudos, e recebeu 

diversas contribuições, principalmente no que se refere aos quesitos 

plurimetodológicos para a pesquisa. Na busca de melhor compreender o nosso 

objeto de pesquisa, que por sua vez é complexo, fizemos uso também da  

plurimetodologia neste estudo. Para tanto, utilizamos as abordagens propostas por 

Abric e Doise: a Abordagem Estrutural e a Abordagem Societal, respectivamente. A 

primeira abordagem com a intenção de identificar a estrutura e os conteúdos das RS 

e a segunda abordagem com a intenção de estudar as condições de produção e 

circulação das RS. 

3.1.1 Jean-Claude Abric: Abordagem Estrutural (Teoria do Núcleo Central) 

Nas diversas discussões provocadas pelas representações sociais e 

questionamentos sobre seu corpo teórico, Abric (1998) levantou algumas 

indagações referentes aos aspectos estruturais das representações sociais. Ele se 

indagou sobre seus aspectos mais permanentes e mais maleáveis, sobre elas terem 

um núcleo, sobre a natureza desse núcleo e sobre o papel e efeitos do contexto na 

natureza e na dinâmica das representações. A partir de tais indagações, Abric 

(idem) criou a Abordagem Estrutural e a Escola de Aix. O autor mostrou que tal 

abordagem está apoiada na teoria do núcleo central que existe na representação 

social e que este por sua vez é caracterizado como um conjunto organizado e 

estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes, enquanto elementos 

constituintes do sistema sócio-cognitivo. Além disso, atribuiu ao núcleo central às 

funções de significação, organização e estabilidade.  

Na função de significação o núcleo parece atuar como uma barreira rígida 

contra o novo, visto como ameaçador à estrutura existente que se for atingindo 

poderá sofrer mutações na representação. O autor considera o núcleo como “a raiz, 

o fundamento social da representação”, ressalta o seu valor simbólico, por ser 

constituído de significados; seu valor associativo, uma vez que seus significados 

estão associados aos constituintes da RS e aos seus elementos; seu valor 

expressivo, identificados nos discursos e verbalizações sobre o objeto. Além disso, 
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atribui dois elementos para a constituição do núcleo: os elementos normativos e os 

elementos funcionais (Abric, 1998). 

Os elementos normativos estão ligados ao sistema de valores dos indivíduos, à 

história do grupo e das suas ideologias, que funcionarão nos processos de 

julgamentos e tomadas de posição no sujeito. Os elementos funcionais estão mais 

ligados às características descritivas, que determinarão as condutas relativas ao 

objeto. Tais elementos são determinados pelas condições “históricas, sociológicas e 

ideológicas, e por isso, são coletivamente partilhados e, portanto, mais resistentes a 

mudanças (Martins e cols., 2003, p.557). Assim, o processo de mudança das 

representações ocorre mediante a transformação dos elementos centrais e tais 

transformações podem ocorrer de formas resistentes, progressivas ou brutais. 

Além do núcleo central, Abric destaca a existência de um sistema periférico, 

também constituinte da representação social. Ele é apresentado como “mais leve, 

flexível, acessível e vivo na representação social, possuidor das funções de 

formulação, que em termos concretos seria a de possibilitar ancoragens na 

realidade, que são “compreensíveis” e “transmissíveis”; de regulação, que seria a de 

adaptação das RS à evolução do contexto que se mostra em forma de novidade, na 

qual há modificações dos elementos ou integração de elementos novos; de 

prescrição dos comportamentos, que seria de guiar a ação instantânea, definindo o 

que é normal de falar ou agir; de proteção do núcleo central, que seria o sistema de 

defesa da representação, permitindo a absorção dos novos elementos e 

contraditórios do núcleo sem colocar em risco a RS; a última função seria a de 

modulações personalizadas, que se caracterizaria pelas modulações pessoais em 

relação a um núcleo comum de RS, ou seja, o aspecto individual das 

representações sociais. 

Desse modo, Abric justifica a existência da organização do núcleo central nas 

representações sociais, no sentido em que entende a representação social como 

construção de manifestações do pensamento social (crenças coletivas, históricas, 

identitárias), sendo tais manifestações o núcleo central. Desse modo, o autor deu 

mais ênfase para a dimensão cognitiva das RS, situando-a em uma perspectiva 

estrutural. Para ele, o processo de transformação das representações ocorre 

mediante a transformação dos seus elementos centrais. 

Com relação à pesquisa dentro desse campo teórico, Abric ressalva que deve 

haver um cuidado - e nesse sentido fala sobre a importância da utilização de ao 

56



 

menos dois métodos de coleta de dados diferentes - para não se construírem 

estudos unicamente especulativos e descritivos. Seguindo esse raciocínio, encontra-

se o trabalho de Vergès, realizado no ano de 1992, que faz uso da técnica da 

associação livre em seus estudos. Os instrumentos mais utilizados por Abric em 

suas pesquisas são os questionários e a associação livre. Abric também considerou 

o método de análise com o software Evoc como um dos métodos particularmente 

rico para a análise. Nesse sentido, seus estudos e escritos deram contribuições com 

relação às formas como poderiam ser utilizados esses instrumentos e métodos. 

 

3.1.2 Willem Doise: Abordagem Societal 

 

Na Abordagem Societal, Doise (2000) enfatizou a inserção social individual 

como fonte de variação das representações, pois para ele as RS são princípios 

geradores de tomadas de decisões que interferem e organizam as relações sociais. 

Essa perspectiva, mantém sua análise em quatro níveis: 1) os processos intra-

individuais; 2) processos inter-individuais e situacionais; 3) posições distintas dos 

indivíduos nas relações sociais; 4) os sistemas de crenças, representações, 

avaliações e normas sociais. Assim, propôs uma abordagem tridimensional para 

estudar as RS, na qual faz a alusão a três hipóteses (Doise, 2000). A primeira supõe 

que diferentes membros de uma população partilham de crenças comuns a uma 

dada relação social. A segunda diz respeito às tomadas de posições individuais em 

relação as RS, uma vez que há diferenças entre os indivíduos no sentido em que se 

relacionam com as RS. A terceira hipótese considera a ancoragem das tomadas de 

posição em outras realidades simbólicas e coletivas como as hierarquias de valores, 

as percepções que os indivíduos constroem das relações entre grupos e categorias 

e as experiências sociais que eles compartilham com os outros.  

Para Martins e cols. (2003), Doise procura entender não apenas a 

Representação Social de um grupo, mas como ela ocorre através da ancoragem, e 

como essa ancoragem dá-se de diferentes maneiras, permitindo diferentes posições. 

O autor criticou algumas das normatizações que incluem expectativas quanto à 

postura do pesquisador, e tais criticas diziam respeito a padrões seguidos pela 

ciência tradicional, que direcionavam para uma prática mais rígida da metodologia 

científica, porém elas não se restringiam apenas à posição positivista da ciência, 
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uma vez que também foram alvos de críticas o construcionismo radical, a cognição 

social, entre outros. 

Preocupado com essa situação, Doise no artigo: “Da Psicologia Social à 

Psicologia Societal” (2000), procurou diferenciar os psicólogos sociais. Esses para o 

autor possuem uma posição muito além dos paradigmas científicos, uma vez que se 

propõem a possibilitar e legitimar a psicologia societal (processo do individuo no 

convívio social), posição bem presente em seus estudos. Ao se referir à postura do 

pesquisador, ele sugere o diálogo com diversos campos do conhecimento, que não 

se baseie apenas na psicologia, pois faz-se necessário tal dinamicidade para a 

ampliação de possibilidades na pesquisa. Assim como Moscovici, Doise recebeu 

influência das ideias de Piaget e destaca a importância da cognição e do processo 

simbólico nos estudos das RS, uma vez que as têm como as maiores fontes de 

organização nas relações sociais.  

Embora tenhamos utilizado no processo de análise da pesquisa principalmente 

as abordagens de Abric e Doise, acrescentaremos no tópico a seguir as 

contribuições de Denise Jodelet para o estudo das RS, uma vez que assim como os 

autores citados ela faz parte do grupo de representantes da teoria que participou de 

seu processo de consolidação, tanto na Europa quanto no Brasil. A autora também 

ajudou a enfatizar a necessidade de adotar uma abordagem interdisciplinar para se 

compreender o fenômeno das representações sociais. 

 

3.1.3 Denise Jodelet  

A partir de influências da área da antropologia, Jodelet propõe um enfoque 

histórico e cultural, situando-se assim numa perspectiva culturalista. Segundo ela as 

RS são percebidas como processos, pelos quais os indivíduos e os grupos 

constroem e interpretam o mundo, considerando suas dimensões culturais 

históricas. Suas pesquisas fazem uso da etnografia, da história da psicologia social 

e da sociologia, uma vez necessitam de procedimentos mais complexos. 

Desenvolveu fases e operações nas quais incluíam a observação participante da 

vida comunitária, a reconstituição da história da instituição, análise da literatura e 

levantamento de testemunhos de informantes, a organização e o funcionamento do 

local a ser investigado, a utilização de um questionário para fazer o levantamento 

das pessoas envolvidas e entrevistas em profundidade. 
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Desse modo, Jodelet (2006) mostrou a implicação da cultura no processo de 

saúde-doença e identificou as implicações da cultura nos quadros interpretativos, 

simbólicos, material de emissão das condutas e elementos de estruturação. 

Portanto, ela perpassa as dimensões compreensiva, contextual e sóciocognitiva do 

processo de construção do pensamento social, importantes para organizar os 

comportamentos dos indivíduos, tendo em vista seu próprio campo empírico. 

A partir dos trabalhos teóricos e dos estudos empíricos desenvolvidos desde 

Moscovici e seus colaboradores, percebe-se que na TRS há um amplo campo 

metodológico, oferecendo dessa forma uma possibilidade de analisar 

simultaneamente os objetos de estudo de várias perspectivas, uma vez que dialoga 

com a psicologia, sociologia e filosofia e demais ciências sociais. 

 

3.2 Aplicabilidade da TRS no estudo sobre privacidade 

 

 Em capítulos anteriores foi visto que boa parte das discussões que tratam do 

fenômeno virtual entende a privacidade como algo que atualmente “padece” nas 

práticas midiáticas. Neste estudo, porém não buscamos tomar partido do que seria 

bom ou ruim nessas práticas, pelo contrário, nossa intenção baseou-se em 

aproximarmo-nos delas através de seus agentes, que na pesquisa foram os usuários 

das redes sociais, e conhecer o que eles pensam a respeito da privacidade.  

 A justificativa quanto à escolha pela análise através das representações 

sociais dos usuários das redes sociais deve-se ao fato de percebemos assim como 

Maccariello (2003) que existe uma ligação entre o que se pensa e o que se faz. Para 

o autor “há uma relação recíproca entre representação, consciência e prática social 

entendida como atividade material na vida dos atores sociais” (p. 63).  

 Portanto, diante das visões teóricas positivas e negativas sobre a questão da 

privacidade, vimos a necessidade de analisar a visão dos próprios usuários sobre 

privacidade e sobre o real papel das redes sociais em suas vidas cotidianas, e 

consequentemente sua influência na visão de mundo deles enquanto produtores e 

consumidores do conhecimento do senso comum. Assim, por tudo o que foi dito 

sobre a TRS ela foi considerada neste estudo, o caminho mais eficaz para 

compreender o que está sendo pensado e socialmente compartilhado entre o grupo 

pesquisado. Nos capítulos seguintes será mostrado todo percurso da pesquisa, 

desde seu processo metodológico à análise dos dados obtidos através do 
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questionário e das entrevistas com usuários das redes sociais na cidade de Recife, 

Pernambuco. 
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- CAPÍTULO IV –  
 

MÉTODO DE PESQUISA, ANÁLISE E 
DISCUSSÃO DOS DADOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Capítulo IV- Método de Pesquisa, Análise e Discussão dos Dados 

 
4.1 Método 

 

Esta pesquisa surgiu com a intenção de responder às seguintes perguntas: 

Quais as representações sociais que os usuários de redes sociais tem sobre 

privacidade? E de que forma essas representações estão relacionadas com as 

práticas de usuários das redes sociais? Na busca de respostas foram traçados 

alguns objetivos a fim de guiar facilitar a compreensão e investigação do fenômeno. 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em identificar as representações sociais sobre 

privacidade entre usuários de redes sociais, para tanto se buscou: 

 

a) Descrever o perfil do grupo pesquisado;  

b) Compreender a estrutura e o conteúdo das RS identificadas; 

c) Identificar em que as RS sobre privacidade se ancoram; 

d) Analisar as avaliações positivas e negativas dos usuários sobre as redes 

sociais; 

Levando em consideração que para chegar aos objetivos acima, fez-se uso 

de entrevistas. Pode-se dizer então que se tratou de uma pesquisa qualitativa. No 

entanto, a análise subjetiva dos resultados levou em consideração os resultados dos 

cálculos estatísticos realizados pelos softwares utilizados no tratamento dos dados. 

 

4.1.1 Estratégias de Ação 

4.1.1.1 Participação e Critério de Exclusão dos Entrevistados  

 Participaram dessa pesquisa 74 jovens adultos maiores de dezoito anos de 

idade, usuários de redes sociais que através de um ato voluntário autorizaram 

legalmente participação na pesquisa através de sua assinatura em um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A exclusão dos entrevistados aconteceria caso 

ocorresse desistência da parte de algum em contribuir para a pesquisa, essa 

situação porém, não aconteceu. 
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4.1.1.2 Instrumentos e Materiais: 

A fim de alcançar os objetivos da pesquisa, foram utilizados como 

instrumentos para coleta de dados o questionário que foi conduzido através do 

método de associação livre e um roteiro de entrevista semi-estruturada, ambos com 

o objetivo de investigar o que os participantes pensam sobre a temática da 

privacidade. Para Abric o método da associação traz vantagens: 

 
Um caráter espontâneo, e a dimensão projetiva dessa produção deveria, 
portanto permitir o acesso, muito mais facilmente e rapidamente do que 
uma entrevista aos elementos que constituem o universo semântico do 
termo ou objeto estudado. (Abric, 2001, p.66 citado por Martins et al,2003). 
 

No questionário foi solicitado aos participantes em um primeiro momento o 

preenchimento de alguns dados pessoais (sexo, idade e escolaridade) e em seguida 

foi realizada a associação livre propriamente dita. O termo indutor na associação 

livre foi “privacidade”. O processo se deu da seguinte forma: a partir da 

apresentação desta palavra indutora, foi solicitado ao participante que ele 

escrevesse cinco palavras ou expressões que lhe viessem à mente. Tais caracteres 

espontâneos serviram de material para análise, na qual se buscou reconhecer as 

categorias e as bases de Representações Sociais em relação aos objetos da 

pesquisa. Em seguida, o entrevistador solicitou ao participante que hierarquizasse 

as palavras escolhidas por ele por ordem de importância numerando-as de 1 a 5, 

sendo 1 a atribuição de maior importância. A frequência de aparição e a ordem de 

importância dada pelos participantes facilitaram uma primeira apreensão sobre os 

elementos centrais e elementos periféricos da RS dos participantes sobre os objetos 

de pesquisa, ou seja, dos status dos elementos de representação. 

Entre os 74 participantes que responderam ao questionário de associação 

livre, foram escolhidos aleatoriamente 46 usuários para participarem de um segundo 

momento, caracterizado pelas entrevistas. A escolha dos participantes para as 

entrevistas deu-se de forma aleatória, realizada da seguinte forma: a cada dois 

participantes um era escolhido para a entrevista; caso esse participante não 

aceitasse ser entrevistado, o seguinte respondente do questionário era convidado 

para a entrevista. Para a realização desta seguimos o seguinte roteiro de perguntas 

abertas: 

1. Quantas horas por dia você costuma utilizar a Internet?  

2. Você participa de quantas redes sociais? Quais são?  
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3. Desde quanto tempo você utiliza as redes sociais?  

4. Qual a importância das redes sociais para a sua vida social?  

5. Quais os aspectos positivos das redes sociais?  

6. Quais os aspectos negativos das redes sociais?  

7. Que tipos de informações você não compartilha nas páginas de rede 

sociais?   

8. O que é privacidade para você? 

9. De um modo geral, você percebe se existe preocupação com a questão da 

privacidade entre os usuários das redes sociais?  

 

Durante a coleta de dados foram utilizados os seguintes materiais: Folhas de 

papel ofício, lápis, computador e gravador (MP4). 

 

4.1.1.3 Procedimentos utilizados para a coleta de dados: 

Os participantes foram convidados através de uma rede virtual de contatos à 

qual o entrevistador está vinculado, e através das suas indicações o entrevistador 

conseguiu ampliar a rede de contatos de forma que surgiram novos participantes.  

Essa estratégia de busca dos participantes foi ao encontro com o que Flick (2009) 

denominou de “técnica da bola de neve”, que consiste em pedir a seus primeiros 

participantes endereços/contatos de outros possíveis participantes para o estudo.  

Os encontros foram marcados via telefone, email e através das próprias redes 

sociais. Esses encontros ocorreram em lugares sugeridos pelos próprios 

participantes, tais como: residências, local de trabalho, faculdades, praças e em 

alguns casos na residência da entrevistadora. A partir desse contato mais próximo, a 

entrevistadora fez esclarecimentos sobre a pesquisa e sobre todos os 

procedimentos éticos, com relação aos dados coletados. O indivíduo foi informado 

do sigilo sobre a sua identidade pessoal e que a qualquer momento poderia optar 

em desistir de participar na pesquisa, caso assim desejasse fazer (conforme Termo 

de Consentimento no apêndice).  

 

4.1.1.4 Procedimentos para análise dos dados  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas e os dados coletados foram 

analisados através de dois softwares EVOC e ALCESTE. O EVOC foi utilizado para 
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a análise das questões em que foi utilizada a técnica da associação livre. Esse 

programa favorece a análise de evocações, na medida em que combina a 

frequência com a ordem de importância das palavras. Para Martins et al (2003), a 

combinação desses critérios permite o levantamento da organização interna das RS 

e os resultados são organizados em quatro quadrantes. O núcleo central é 

localizado no primeiro quadrante, que são identificados através da frequência e da 

ordem média de evocação No segundo e terceiro quadrante localizam-se os 

elementos menos influentes, que são, porém importantes para a organização das 

RS. No quarto e último quadrante, localizam-se os elementos mais periféricos e 

distantes, caracterizados pela pouca frequência de palavras. 

O software ALCESTE foi utilizado para a análise das questões abertas, a fim 

de identificar as articulações internas das ideias que compõem os discursos. O 

objetivo do ALCESTE não é interpretar o significado do conteúdo dos discursos, mas 

as articulações internas existentes e sua relação contextual, que são interpretadas a 

partir de informações sobre os sujeitos e dos objetivos da pesquisa (GOUVEIA, 

2007).  

 
 ....Analisa o corpus, que é objeto de estudo do pesquisador, ou seja, aquilo 
que é de interesse de pesquisa, um texto transcrito, (entrevista, grupo focal, 
narrativas orais, entre outros) ou já escrito (livro, capitulo de livro, artigo de 
revista, entre outros)” (Martins et al, 2003) 

 

O ALCESTE consiste em uma análise estatística da Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD). O programa cria uma matriz de palavras através de unidades 

textuais com objetivo de buscar as co-ocorrências das palavras e sua distribuição no 

texto, buscando assim identificar padrões repetitivos de linguagem. Portanto, o 

software analisa as palavras evocadas e sua relação com o contexto do discurso 

(corpus e classes).  

 
 
4.1.1.5 Construção do Banco de Dados 

No EVOC os dados foram organizados segundo o critério de Ordem de 

Evocação e Ordem Média de Importância, o que propiciou a avaliação do impacto do 

efeito da hierarquização na configuração dos elementos estruturais. Nele as 

palavras evocadas foram subdivididas de acordo com a ordem de aparecimento e a 
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partir disso foram calculadas as médias simples e ponderadas, indicando as 

palavras que compõem os núcleos centrais e periféricos. Assim, disponibilizou um 

relatório expresso em um desenho de uma estrutura de quatro quadrantes que 

articula os elementos conforme a frequência (f) e a média das Ordens Médias de 

Evocações (OME). A primeira variável (f) refere-se ao número de vezes que uma 

palavra foi evocada; a segunda OME diz respeito à posição da evocação em relação 

as demais, como resposta ao termo indutor. A partir do cruzamento entre as 

frequências e as ordens médias de evocação, o software elencou os elementos 

supostamente pertencentes ao núcleo central da representação social. 

A análise do banco de dados das entrevistas através ALCESTE foi realizada 

mediante quatro etapas. Na primeira etapa o programa fez uma “leitura” do texto 

resultante das entrevistas transcritas e gerou uma primeira listagem em ordem 

alfabética de todo vocabulário encontrado. Logo em seguida, o programa organizou 

uma segunda listagem composta pelas formas reduzidas e palavras representadas 

por essas formas reduzidas, ou seja, um dicionário de formas reduzidas mais 

frequentes como: adjetivos, substantivos, pronomes, artigos (...). Trata-se de uma 

etapa importante, uma vez que foi com essa classificação de palavras 

especialmente que o software trabalhou. 

 Na segunda etapa, as formas reduzidas com frequência maior ou igual a 

quatro foram selecionadas e direcionadas para a definição das Unidades do 

Contexto Elementar (UCE). Nessa etapa o Alceste realizou o cálculo de três 

cruzamentos (Classificação Hierárquica Descendente - CHD) : 1. Todas a) Todas as 

UCE x todas as formas reduzidas; b) UC (Unidade de Conservação) tamanho 1 x 

formas reduzidas selecionadas; c) UC tamanho 2 x formas reduzidas selecionadas. 

Cada um desses cruzamentos resultou em uma matriz na qual os valores 0 e 1 irão 

indicar ausência ou presença de determinada palavra em uma UCE ou UC. O 

objetivo dos cálculos com dois valores de UC é avaliar se o tamanho do texto a ser 

considerado pode interferir na formação das classes. 

 Em seguida, na terceira etapa os valores obtidos das últimas Classificações 

Hierárquicas Descendente foram comparados e apenas a parte mais “estável” (as 

palavras mais frequentes) dos resultados será considerada na determinação dos 

perfis das classes, definidas pela força de ligação reduzidas às classes. Ainda nessa 

etapa uma Análise Fatorial de Correspondência efetuou o cruzamento entre as 

formas reduzidas com frequência maior do que 08 e as classes formadas. 

65



 

 Na última etapa, o software efetuou os cálculos complementares e formou as 

listas de formas reduzidas que irão possibilitar a identificação das UCE e a 

composição de cada uma das classes. Foram identificados os trechos de frases que 

mais se repetem em cada classe e logo após realizou-se a Classificação 

Ascendente, caracterizada pelo cruzamento entre as UCE das classes e as formas 

reduzidas características da mesma classe. O procedimento de construção do 

dendrograma pelo programa do ALCESTE é um processo rápido e as quatro etapas 

anteriormente citadas foram executadas em minutos e os resultados no programa 

foram também mostrados através de gráficos e figuras, possibilitando assim a sua 

análise subjetiva. 

 
4.2 Análise e Discussão dos Dados: Representações Sociais da Privacidade 
entre usuários de Redes Sociais 

 
 4.2.1 Descrição geral dos Participantes 
 

Entre os 74 usuários de redes sociais pesquisados, 51 usuárias eram do sexo 

feminino e 23 do sexo masculino. Assim, a representatividade do sexo feminino 

nesse estudo ocupou 69% do número total de participantes. A faixa etária 

contemplou idades entre 18 e 57 anos, porém 76% do total dos usuários apresentam 

entre 18 e 25 anos de idade. A escolaridade transita entre 2º Grau (completos e 

incompletos), 3º Grau (completos e incompletos) e Pós-graduação. Desses, o 

número mais significativo referiu-se ao grupo de usuários com 3º grau (completos e 

incompletos), com 77% da amostra. Portanto, em parâmetros gerais, o perfil dos 

participantes foi de mulheres entre 18 e 25 anos de idade com nível superior, como 

pode ser observado nos gráficos. 
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Gráfico 1 - Total de usuários por gênero 
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Gráfico 2 - Faixa etária dos usuários 
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Gráfico 3 - Nível de Escolaridade 
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4.2.2 Perfil dos Participantes Entrevistados e sua Relação com as Redes 

Sociais 

 

Como foi explicado acima, durante a pesquisa foram utilizados dois 

instrumentos para a coleta de dados: um questionário no qual constava a técnica de 

associação livre e uma entrevista semi-estruturada. A técnica de associação livre foi 

aplicada em todos os 74 participantes e a entrevista que por sua vez, foi realizada 

apenas com 46 desses. Assim foram entrevistadas 35 usuárias do sexo feminino e 

11 usuários do sexo masculino, ambos com faixa etária entre 18 e 57 anos, porém 

72% do total dos usuários referiram-se a faixa etária entre 18 e 25 anos de idade. 

Entre os níveis de escolaridade (2º Grau, 3º Grau e Pós-graduação) dos 

participantes que responderam à entrevista, o curso de nível superior teve 

representatividade de 74% do total. Os gráficos 4 e 5 permitem a visualização de 

tais dados, nas quais se constata a semelhança de perfil entre a amostra total e os 

participantes entrevistados. 
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Gráfico 4 - Faixa etária dos usuários entrevistados 
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Gráfico 5 - Nível de Escolaridade 

 

Na entrevista as três primeiras perguntas foram às seguintes: 1) Quantas 

horas por dia você costuma utilizar a Internet? 2) Você participa de quantas redes 

sociais? Quais são? 3) Desde quanto tempo você utiliza as redes sociais? Tais 

perguntas tiveram o objetivo de favorecer mais dados sobre o perfil dos usuários 

entrevistados em relação ao uso das redes sociais. Tendo por base o que foi 

respondido, observa-se nos gráficos 8, 9 e 10 que os usuários utilizam a internet em 

torno de uma média inicial de 2h por dia e participam de 1 a 2 redes de sites de 

relacionamento. A rede mais lembrada é o Orkut, que ficou em primeiro lugar com 

53% da amostra e em segundo lugar ficaram as redes: Facebook e o Twitter com 

21% cada uma. 

  
Gráfico 6 – Tempo usual da Internet por dia entre os usuários entrevistados 
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 Gráfico 7 – Quantidade de Redes Sociais que os usuários entrevistados participam 
 

  
Gráfico 8 – Redes Sociais mais comentadas pelos usuários entrevistados 

 

No tópico seguinte apresentaremos a análise das questões abertas realizadas 

através do Alceste com a intenção de explicitar o campo comum das 

Representações Sociais dos usuários sobre privacidade. 

 

4.2.3 O Campo Comum das Representações Sociais de Privacidade 
 

 A análise correspondente às questões sobre privacidade realizada pelo 

ALCESTE indicou a formação de dois grandes eixos na organização das RS, que 

denominamos nesta pesquisa como: Encontro e Solidão, mais adiante justificaremos 

o porquê dessa denominação. Esses dois eixos mostram a articulação de quatro 
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classes ou categorias de ideias, que foram compostas por palavras que representam 

72% do corpus. A representatividade de cada classe nos discursos pode ser 

observada na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1– Representatividade das U.C.E nas Classes 

 

 

Como se observa na Figura 2, em cada classe são apresentadas as palavras 

mais representativas, acompanhadas do qui-quadrado khi2 de cada palavra a ela 

associada. O primeiro eixo de análise, denominado de Encontro, é composto 

unicamente pela classe 1, na qual se reúnem as palavras que estão articuladas em 

um contexto de reflexão sobre o papel das redes sociais na vida dos sujeitos. O 

segundo eixo denominado Solidão está divido em dois sub-eixos: um que articula a 

preocupação com certos tipos de práticas que podem ocorrer nas redes sociais à 

preocupação com a liberdade individual (classes 2 e 4) e outro que articula ideias 

sobre a preservação da identidade (classe 3). 
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Figura 2 - Estrutura do corpus das questões abertas sobre privacidade (n= 46) 
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4.2.3.1 Primeiro Eixo: Encontro 

 

O primeiro eixo foi denominado de “Encontro”, como consequência da análise 

que fizemos sobre a Classe 1, uma vez que, tanto as palavras que a compõem 

quanto os contextos nos quais elas estão inseridas expressam como maior 

característica a valorização das redes sociais como uma ferramenta que vincula e 

promove interação, enfim que leva ao encontro do outro. A seguir descreveremos 

com mais detalhes o conteúdo da classe que compõe este eixo, ilustrando com os 

trechos considerados pelo programa como os mais representativos de cada classe. 

O mesmo procedimento será utilizado nas demais análises que se seguem. 

 

4.2.3.1.1 Classe 1: Valorização das Redes Sociais 
  

Observa-se na lista de UCE (Unidade de Contexto Elementar) da Classe 1 

que o contexto gramatical corresponde às ideias sobre a prática dos usuários quanto 

à utilização da internet, das redes sociais e sua importância social. Na Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD) das palavras o Facebook aparece de forma mais 

representativa (khi2 = 116), em seguida aparecem o Twitter com (khi2 = 88) e o 

Orkut com (khi2 = 85). Tais redes são as mais lembradas pelos os usuários, porém, 

o grau de representatividade do facebook na CHD, pode ser explicado pela sua 

utilização mais recente entre os usuários, uma vez que é novidade no campo das 

redes sociais e grande parte dos usuários participantes da pesquisa dizem que 

passaram a utilizá-la há pouco tempo. 

 
... E Facebook faz menos tempo ainda, acho que faz alguns meses, faz uns 
quatro meses que eu tenho Facebook. Fotolog faz um tempo também, faz 
uns dois, três anos. Desde que eu ganhei minha câmera digital, minha 
primeira câmera digital aí eu sim. (Usuário 37) 
 
 Rapaz Orkut já faz um bom tempo, eu não lembro exatamente. Agora 
Facebook e Twitter é super recente, acho que dois meses, no máximo. 
(Usuário 27) 

 
Na Classe 1 concentram-se os discursos dos usuários entrevistados que se 

caracterizam por utilizar a Internet por duas horas por dia, os quais demonstram uma 

valorização das redes sociais. Observa-se através da CHD que além dos discursos 

que caracterizam o perfil do grupo pesquisado, os usuários expressam em suas 

73



 

falas conteúdos nos quais consideram as redes como meios que favorecem a 

construção de novas amizades e o cultivo de vínculos com pessoas distantes, 

através de encontros com novas pessoas e reencontros com pessoas já conhecidas. 

Tais situações são descritas por eles como os aspectos mais positivos das páginas 

de relacionamentos, como podemos observar nos exemplos abaixo: 

 

 
A importância é que, hoje em dia, quem não tem principalmente o Orkut é 
como se num tivesse, é... integrada na sociedade, eu acho, principalmente 
nesse meio em que a gente vive, acadêmico. Sempre perguntam, “tem 
Orkut?”, aí se a pessoa não tiver é como se tivesse... é... fosse careta. Mas 
não que eu tenha por causa disso. A importância de cultivar novas amizades 
e é... á longas distâncias também, pessoas que são muito distantes, tem uma 
maneira de cultivar. (Usuário 45) 
 
Eu acho importante manter alguns contatos com as pessoas, né? me divirto 
olhando a gente postando, a gente se comunicando entre esses sites, mas é 
mais pra manter o contato mesmo, pra ficar por dentro do que ta 
acontecendo. (Usuário 24) 
 
Por dia? Vou fazer uma média... duas horas, uma média mesmo assim. Acho 
que no máximo isso. (Usuário 27) 
 

 

Nesta classe encontram-se também discursos que falam sobre as relações 

entre as diferentes redes sociais. A principal diferença diz respeito ao tempo que os 

usuários as utilizam. Tais dados já foram mostrados no início desse capítulo, nos 

tópicos referentes ao perfil do grupo pesquisado.  

 

4.2.3.2 Segundo Eixo: Solidão 

 

 No segundo eixo estão as classes 2, 3 e 4. Nelas encontram-se discursos 

mais voltados para a preocupação e críticas com relação às práticas exercidas nas 

redes, preservação da identidade e da liberdade individual. Enquanto que no 

primeiro eixo os discursos são inclinados para a busca do outro, para o encontro, o 

segundo eixo segue em direção contrária, para o anonimato, para o viver só. 

Características essas que contribuíram para a escolha da denominação “Solidão”. 
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4.2.3.2.1 Classe 2: Preocupação e críticas com relação às práticas exercidas 

nas redes 
 

As UCES encontradas na Classe 2 reuniram os elementos dos discursos 

referentes à preocupação com as práticas exercidas nas redes. A palavra foto (khi2 

= 139) apresentou-se em discursos nos quais os usuários mostram incômodo e 

preocupação com alguns tipos de imagens que são “postadas” por outros usuários, 

geralmente fotos com conteúdos relacionados à exposição do corpo, como as fotos 

de usuárias vestindo biquínis. As fotos aparecem como algo estritamente ligado às 

ideias que remetem à questão da privacidade dentro desse tipo de espaço virtual, e 

sua utilização é algo que traz preocupação ao usuário, levando em consideração os 

comentários que provocam. Abaixo mostramos alguns trechos que servem de 

exemplo: 

 
Alguns têm, outros não. Tem pessoas que deixam fotos, eu já vi Orkut de 
gente com fotos pra todo mundo ver, fotos íntimas às vezes, recado que 
manda, tem gente que se prejudica de certa forma, por não manter a 
privacidade ne., fala da vida, de tudo pra todo mundo ver, então eu acho 
errado nesse ponto.(Usuário 23) 

 
... Não posto nada pessoal, nenhum comentário do que fiz, do que deixei de 
fazer e nem entro em encrenca, porque tem gente que fica, sei lá... tuita 
alguma coisa feia e outro vai e replica e vira uma bola de neve, acaba dando 
briga por Twitter. Acho que é mais ou menos isso, principalmente foto de 
biquíni, tem gente que mostra até a bunda no Orkut... num gosto, mesmo que 
seja foto normal, básica, assim, de biquíni, não gosto, porque, assim, eu 
tenho muito aluno, tudo... eu acho que num é legal os alunos ver a professora 
de biquíni sem necessidade, não gosto dessas coisas. (Usuário 37) 
  
...No Orkut tem lá a sua vida toda assim né? Nas suas fotos, nos seus 
recados. A maioria não tem preocupação, bota foto... eu já vi, uma amiga 
minha, amiga não né, conhecida, que bota foto de sutiã no Orkut. Foto muito 
pessoal assim biquíni, pra se mostrar mesmo, depoimentos que 
desnecessários, recados mesmo assim... que tem gente que coloca pra todo 
mundo não ver assim, fica muito aberto.(Usuário 02) 
 

 
 

Os usuários afirmam preferir divulgar aquilo que acredita não afetar sua 

imagem pública, e não permite o acesso ao público externo indiscriminadamente. 

Sabem a quem querem mostrar, e fazem uso das ferramentas disponíveis para que 

essas informações fiquem restritas às pessoas selecionadas por eles. A ação de se 

“expor” para eles não aparece em seus discursos como algo impositivo o que se 

reflete na forma como interagem com os demais usuários, chegando até a restringir 
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determinados dados a alguns usuários que fazem parte de sua rede de 

relacionamentos, em geral conhecidos por “seus contatos adicionados”. Por 

exemplo: 
... As fotos que eu posto, assim pra mandar para as minhas amigas e eu 
oculto só pra aquela pessoa poder ver aquele álbum, só pra ela pegar e 
depois eu tiro. (Usuário 37) 

 
 

A publicização de fotos faz parte também dos discursos em que respondem a 

5º pergunta do roteiro de entrevista: “Quais os aspectos negativos das redes 

sociais?” Para os usuários, os aspectos negativos das redes incluem:  

 

a) Má utilização dos usuários, a vulnerabilidade das fotos e exposição : 

 
Pra quem não sabe usar. Tipo...quem deixa a foto à mostra. Eu acho que 
querendo ou não tem gente que se dá mal as vezes por isso, bota foto de 
biquíni, essas coisas. Sempre tem gente que usa pra fazer coisa errada né, 
até uma senha o povo rouba, rouba o Orkut do povo, quem não sabe usar 
termina se prejudicando. (Usuário 23) 
 
 

 

b) Conflitos : 

 
Às vezes gera umas brigazinhas por besteira, mas gera (risos), porque as 
vezes tem gente que olha seus recados e vai comentar antes mesmo de você 
ver. Quando eu vejo eu vou e apago, mas se alguém vai lá antes e vai 
comentar e você não quer comentar sobre aquela coisa e vai e fica na 
confusão né. (Usuário 13) 

 

 Esses aspectos negativos causam insegurança quanto aos conteúdos 

pessoais existentes nas páginas e fazem os usuários utilizarem critérios de seleção 

de pessoas que possam acessar seus dados, recados e mensagens recebidos. 

Assim, os recados são apagados depois de lidos. Nesta classe tal situação pode ser 

observada através da representatividade das palavras: recado (khi2=45) e 

mensagem (khi2=24) e confirmadas nas falas seguintes: 

 
.. Aí coloco a foto ali no álbum só pra eles verem e aí também converso com 
eles por mensagem sem ser aberta pra todo mundo, só pra, pra quem eu 
quero mesmo mandar a mensagem...( Usuário 46) 
 
... Só entra pra ver minhas fotos pessoas que são realmente minhas amigas e 
queiram ver alguma coisa ali, apesar de que é tudo fechado ne. Alí é uma 
vida aberta pra quem coloca muita coisa, você olha e a pessoa vê o recado 

76



 

que alguém manda. Minha filha mesmo sai apagando todos os recados, eu 
não apago todos os meus recados, porque tem coisa assim que é importante,  
mas vai ter um dia que eu vou entrar e vou sair jogando um monte de coisa 
fora. (Usuário 15) 

 
 

Nessa classe encontra-se também a questão da fiscalização dos pais sobre 

as postagens dos filhos uma “publicidade vigiada”, controlada ou a “exposição da 

privacidade” de forma vigiada. Transmite a ideia da necessidade de limites nas 

relações estabelecidas nas redes sociais: 

 
...Muita gente não toma cuidado. Eu até reclamo muito com a minha filha de 
alguma coisa que eu vejo que eu não gosto, agora a pouco ela botou um 
monte de fotos e eu mandei ela tirar um monte, porque eu sei que aquilo ali... 
eu sei que são só os amigos, mas quando você coloca ali nas atualizações 
aparece as fotos de todo mundo... as minhas fotos não aparecem que eu não 
gosto, eu gosto das minhas só lá. (Usuário 15) 

 
 

4.2.3.2.2 Classe 3: Preservação da Identidade 
 
  
 A Classe 3 agrupa ideias que representam 21,0% dos discursos, enfocando 

principalmente as respostas produzidas pela 6º pergunta do roteiro de entrevista: 

“Que tipos de informações você não compartilha nas redes sociais?” Através da 

CDH observa-se que a palavra questão (khi2 = 52) e a palavra identidade (khi2 = 39) 

surgem como principais representantes desta classe. Assim percebe-se que os 

assuntos que envolvem a identidade foram pontos centrais nos conteúdos das 

respostas. 

 A identidade perpassa os seguintes aspectos nas falas dos participantes: 

características pessoais, documentos, senha, família, relacionamentos (namoro, 

etc.), estado civil, fotos, pensamentos, sentimentos, questões profissionais, 

preferências e atividades que são exercidas durante a semana. Tais aspectos são 

considerados como informações muito pessoais pelos participantes entrevistados, 

conteúdos que eles preferem não compartilhar no espaço virtual, uma vez que 

mostram preocupação “com o que pode vir depois”, como consequência. 

 
Não coloco todas as informações do meu perfil principal, tudo que tem ta 
bloqueado e só tem acesso as pessoas que eu permitir. Não coloco fotos em 
momento mais intimo, por exemplo, eu noivei e todo mundo tava esperando 
que eu colocasse fotos do noivado dentro do Orkut e eu não queria colocar 
isso porque eu acho que não é da conta de ninguém que eu noivei e todo 
mundo acha que tem participar disso. (Usuário 24) 
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...Mas o Orkut, o meu, tá completinho né? Só não fala muito a questão de 
relacionamento, do par perfeito, essas coisas eu não preencho. A questão 
profissional, também, eu acho que ali não é uma ferramenta muito útil nesse 
sentido. A questão do relacionamento e as informações profissionais também 
eu não preencho, coisas que dizem respeito a minha identidade sabe? Coisas 
minhas, que irão me descrever, sabe como é? Assim..não, são preenchidas 
porque eu acho que realmente não é a melhor ferramenta pra isso. A questão 
das fotos realmente né? eu faço uma seleção, né? eu, eu não exponho tudo 
que acontece na minha vida no Orkut, não coloco todas as fotos de todos os 
eventos, de todas as situações no Orkut, tem alguém que expõe, né, isso 
tudo? Mas eu sou mais seletiva neste sentido, mas, realmente é como eu 
disse, essa questão de relacionamento, questão profissional, eu não uso o 
Orkut como ferramenta na, nessas questões, nem no profissional, nem na 
questão do relacionamento afetivo, não é o que eu busco. (Usuário 35) 
 

 Para eles, “quem convive com você, as pessoas que fazem parte do seu 

cotidiano, que se relacionam com você de uma forma mais próxima sabem quem 

você é”. Nesse sentido as informações mais pessoais não são adequadas ao 

espaço de caráter mais público das redes sociais. As falas abaixo poderão contribuir 

para uma melhor visualização da situação exposta. 

 
 
... Mas eu acho que não cabe a mim você descrever certas coisas. Eu acho 
realmente que quem convive com você, as pessoas que fazem parte do seu 
cotidiano, que se relacionam com você de uma forma mais próxima, elas 
sabem quem você é... Eu abro mão de dar essas informações e compartilhar 
certas coisas que eu acho que só cabem a quem tem uma convivência mais 
próxima comigo. (Usuário 07) 
 

 
...Então eu acho que aquilo que eu não coloco no meu Orkut, ou seja, essa, 
essa questão dos relacionamentos, a questão de algumas fotos, alguns 
vídeos, uma parte da minha vida eu continuo mantendo privada, optando 
pelas pessoas que tem acesso a isso... (Usuário 35) 

 
Os usuários utilizam-se de algumas estratégias para aumentar a segurança, 

tais como: não informar todas as respostas requisitadas no preenchimento do perfil 

e/ou usar os recursos disponíveis para bloquear as informações contidas em suas 

páginas pessoais, além de permitir apenas o acesso de pessoas que desejam 

manter contato. 
 
Tem partes ou situações da minha vida que eu opto por manter off line, que 
eu não exponho, tanto que eu não exponho muito a questão profissional. 
(Usuário 35) 
 

 Ainda nessa classe, os usuários destacam as ferramentas de segurança 

que existem atualmente nas redes sociais, as quais oferecem formas de privar as 

fotos, comentários, recados e vídeos. Tais ferramentas, para eles, porém, ainda não 

são suficientes para a preservação da privacidade. 
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... Assim, é muito forte, mas hoje até com as próprias ferramentas do site 
você consegue driblar algumas coisas, né? privar fotos, privar vídeos, privar 
comentários. Então isso facilita um pouco nesse sentido, mas querendo ou 
não, não deixa de ser um meio de exposição da sua vida, por mais que você 
limite alguns aspectos, né, seu nome tá lá, sua foto tá lá, as próprias 
comunidades, né? expõem muito você.. (Usuário 35) 
 
 

 Levando em consideração a questão da identidade, como aspecto 

íntimo/pessoal (características dadas pelos próprios entrevistados), que só é 

revelada a grupos seletos, os usuários comentam sobre o “equívoco” de colocar 

esse tipo de página virtual como “principal fonte de conhecimento das pessoas”, haja 

vista que nas informações pode haver algum tipo de mentira (informações 

falsas/omitidas pela pessoa, chamadas de fakes): 
 
 
... A partir do momento que você.. a página virtual, o site.... essas páginas de 
relacionamento como você está pesquisando. Quando ela se torna a sua 
principal fonte de conhecimento das pessoas, aí você pode chegar a 
equívocos, como por exemplo, o equívoco de conhecer um perfil que não 
descreve aquela pessoa que você está falando, que você acredita ter a sua 
idade ou mais velho ou mais nova... (Usuário 39)  
 

 A questão do “controle” sobre as informações, todavia, é vista pelos 

usuários como algo positivo, uma vez que protege a identidade e garante a 

individualidade. A individualidade por sua vez, nesse contexto é vista pelos usuários 

como algo que é próprio, que dá sentido a vivência da privacidade: 

 
...Então, nesse aspecto eu acho que privacidade ta ligado a individualidade 
no sentido positivo, no sentido de você gerenciar a sua própria vida, de você 
conseguir conduzir a sua vida de uma forma mais independente, mais 
autônoma, tendo opções, por exemplo, de escolha em relação ao que revelar 
ou não o que você faz as coisas que você pensa, do que você gosta, enfim. 
(Usuário 07) 
 

Grande parte dos usuários quando questionados sobre a situação geral de 

práticas nas redes valorizam a prática do “outro” como algo inferior à sua, uma vez 

que se colocam como os que sabem fazer a melhor utilização das redes, enquanto o 

outro é apontado como “aquele não sabe” e/ou “quer aparecer”. Parece indicar um 

conflito entre privacidade e publicização: postam conteúdos próprios, mas não 

concordam com a postagem dos outros, ou com a forma dos outros se expressarem 

em seus espaços. 
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Olha a maior parte das pessoas que eu posso observar quando eu utilizo 
esse meio de comunicação, quando eu utilizo sites como o Orkut, é... não 
parecem se preocupar com essa questão da privacidade ou então tem uma 
ideia distorcida da privacidade, como eu, por exemplo, que utilizo esse site 
ainda que achando que de uma forma mais consciente, mas é previsto que 
de algum modo com isso eu to abrindo mão da minha privacidade, porque eu 
to permitindo que outras pessoas entrem em contato comigo, pessoas que eu 
não conheço que podem simplesmente olhar o meu perfil e nunca fazer um 
contato ou então de repente podem fazer um contato e quererem algum tipo 
de aproximação, mas em geral eu acho que as pessoas não são conscientes 
tanto das reais vantagens como dos riscos que existem ao utilizarem esses 
meios de comunicação, então realmente na minha opinião a impressão que 
eu tenho é que a maior parte das pessoas não se preocupam com isso, não 
conhecem o suficiente o que é a internet, as possibilidades que ela permite 
tanto ao usuário quanto a quem domina esse tipo de comunicação e isso as 
vezes faz com que gere uma certa ingenuidade de que haja uma 
privacidade... (Usuário 07) 
 

 

4.2.3.2.3 Classe 4: Liberdade Individual 
 
 

 Na Classe 4 a palavra privacidade aparece de forma mais representativa 

(khi2 = 44) e corresponde aos discursos que definem o que é privacidade para os 

entrevistados. Os usuários entendem a privacidade como um momento, um espaço 

ou “coisas que não querem e não precisam compartilhar”, ideias que estão ligadas à 

individualidade, ao espaço próprio e à intimidade de cada um: 

 
Eu acho que é... são coisas que agente tem pra gente que só agente sabe, 
tem muita coisa que você, você tem, mas você, você tenta, mas você não se 
sente à vontade de contar pra ninguém, mesmo que seja mãe, namorado, 
marido... acho que privacidade pra mim é isto, é você ter um momento, é 
você ter coisas que só são suas e que não dizem respeito a mais ninguém, 
independente de família, casamento, essas coisas. (khi2 = 16/ Usuário 36) 
 
É uma coisa particular né? uma intimidade. Eu tenho minha privacidade na 
minha casa, na minha família, quando fico com meus filhos, acho que é isso 
só. (khi2 = 15/ Usuário 12) 
 
Privacidade é uma palavra difícil de definir essa palavra, mas privacidade é 
meu espaço próprio, é onde eu me respeito, os outros me respeitam e eu 
respeito os outros. Eu acho que isso é muito um toma lá da cá. A minha 
privacidade acaba quando a sua começa, como um direito né? Acredito que 
seja isso, meu espaço próprio. (khi2 = 13/ Usuário 39) 
 

 

Nesse sentido, os discursos dos entrevistados revelam a ideia do outro como 

“ameaça”, quando falam sobre a quebra da barreira da privacidade. É o falar de 

alguém que chegou a seu “espaço/lugar próprio” sem ser convidado, isto é, invadiu 

sua privacidade sem pedir “licença”, permissão: 
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Privacidade eu acho que é você falar o que você... mostrar o que você quer 
assim, sem ser obrigado, sem ninguém invadir o que é... (risos) Sei lá deixa 
ver.... assim é conseguir com que as outras pessoas não invadam a sua vida, 
assim... respeitem isso, sei lá acho que os sites de relacionamento não impõe 
isso de você expor não. Sei lá eu não sei descrever isso não.... tanto que eu 
falo sobre isso. (Usuário 03) 
 
Privacidade (risos) é difícil definir essa palavra viu? Deixa ver... é não ter 
ninguém se metendo na sua vida, querendo... ninguém que eu digo assim é 
pessoas que você não convidou pra isso. Eu não aceito que um vizinho meu, 
por exemplo, queira se colocar dentro da minha casa ta entendendo? Queira 
se intrometer na minha vida. Eu não falo vizinho no geral, eu digo uma 
pessoa que eu não convidei e ta querendo dizer: “é assim, assim, assim” 
dentro da minha casa, eu não aceito. (Usuário 04) 
 

 
 
 
 
4.3 Discussão 
 
 
 Observa-se na Figura 2 que as Classes 2, 4 e 3 estão próximas entre si e 

juntas formam um grupo que difere da Classe 1. A classe 1 compõe o primeiro eixo 

(Encontro) que corresponde aos discursos de valorização das redes sociais e de 

seus recursos atrativos para o encontro com o outro; conteúdos que diferem do 

segundo eixo. O segundo eixo (Solidão) formado pelas Classes 2, 4 e 3 possui 

discursos que estão interligados entre si em conteúdos que envolvem preocupação, 

preservação da identidade e busca da liberdade individual, aspectos significativos 

em que os usuários discursam sobre autonomia, anonimato e individualidade, 

conteúdos estritamente ligados às ideias que eles tem sobre a questão da 

privacidade. 

 No que se refere às avaliações de valor dos usuários sobre as redes sociais, 

em geral, os entrevistados dividiram seus discursos entre os aspectos positivos e 

negativos das redes, de valorização e crítica. Com relação aos aspectos positivos 

destacaram: o cultivo e construção de novas amizades, permanência de vínculos 

com pessoas distantes, interação e reencontros e com relação aos aspectos 

negativos destacaram: a má utilização dos usuários, vulnerabilidade causadas 

principalmente pelas fotos, os conflitos, a exposição à comentários indesejáveis e a 

perda da privacidade. A avaliação sobre as redes sociais encontrada nos discursos 

dos participantes sobre as redes sociais vão ao encontro da literatura, a qual é 

constituída por estudos que percebem o fenômeno dentro de duas perspectivas.  A 
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primeira perspectiva analisa o fenômeno como algo positivo considerando que 

representa mais um espaço de interação e de comunicação, caracterizado pela 

amplidão de alcance. Nessa perspectiva encontram-se as discussões dos autores: 

Oliveira (2004), Heine (2008), Melo (2004), Meucci e Matuck (2008), Bergmam 

(2007) e Bitencourt (2005), Lévy (2000). A segunda perspectiva, por sua vez, analisa 

como algo prejudicial, voltada para os discursos que reforçam a ideia de 

“superexposição e perda da privacidade” (Tejera, 2006) no espaço virtual, 

compartilhados entre os autores Chassot (2005), Tejera (2006) e Lucio e Costa 

(2007).  

 A temática corporal surgiu de forma bem significativa entre nos discursos dos 

usuários. O corpo foi bastante enfatizado nas respostas que envolveram a 

preocupação e incômodo com o que é postado nas redes sociais, principalmente 

através de fotografias. O corpo é visto pelos usuários como algo privado, pessoal e é 

nesse sentido que criticam as imagens postadas que tem como conteúdo principal a 

exposição corporal, como por exemplo, as fotos de biquíni. Assim, o corpo nas falas 

dos entrevistados parece surgir como uma “peça principal da afirmação pessoal” (Le 

Breton, 2003), que significa a existência. Para Giddens (1993) o corpo situa-se como 

um tipo de poder disciplinar, como portador visível da auto-identidade, que está cada 

vez mais integrado nas decisões individuais do estilo de vida e que seu controle 

rotineiro é crucial para a manutenção do “casulo protetor do individuo em situações 

de interação cotidiana” (Giddens, 2002, p.58). Portanto, o corpo como um tipo de 

poder disciplinar dá ao individuo a condição de decisão individual e limite, de não 

querer ser expor de biquíni por exemplo. Augras (2004) afirma que: 

 
O corpo estabelece o espaço interno, ao mesmo tempo que funciona como 
elemento de comunicação com o espaço interno, ao mesmo tempo que 
funciona como elemento de comunicação com o espaço externo. É limite do 
individuo e fronteira do meio. A consciência de ser um corpo parece 
indispensável à diferenciação entre eu e não-eu (...). Fazendo parte ao 
mesmo tempo do sujeito e do objeto, o corpo tem por função estabelecer a 
relação entre o eu e o mundo exterior. Manifestação da individualidade, 
garantia da identidade, o corpo expressa toda a ambigüidade existencial. 
(p.42) 
 

Outro achado interessante na análise dos dados refere-se à postura 

discursiva dos entrevistados quando se referiram às práticas de outros usuários, 

julgando-as de forma depreciativa. O outro é apontado como aquele que utiliza mal 

as ferramentas da rede, como um tipo de “culpado” das más consequências da 

82



 

exposição. Com relação a essa situação de culpar o outro quanto às práticas 

sociais, DaMatta (1997) entende que: 

 
Para nós, modernos, que vivemos em sociedade onde a parte (o individuo) é 
mais importante que o todo (a sociedade), o problema estaria sempre no 
coletivo e na multidão, esses “estados” que seriam o inverso do indivíduo que 
o sistema consagra como normal e ideal (p.43) 

 
 

 Os entrevistados consideram as redes sociais como sendo parte do 

cotidiano de suas vidas sociais, e que lhes traz muitas coisas positivas, mas ao 

mesmo tempo expõe suas vidas às pessoas com as quais não têm interesse de 

interagir. Não se percebe uma preocupação moral no que diz respeito à privacidade, 

ou seja, não estão preocupados com o que pode ser considerado certo ou errado 

em termos de comportamento social; estão mais preocupadas em proteger -se de 

possíveis “invasores”. Assim, ao mesmo tempo em que sentem necessidade de se 

conectar, e consequentemente de se expor, ficam preocupadas em proteger sua 

individualidade como se fosse uma propriedade particular. Tal situação para Tejera 

(2006):   

 
Demonstram a exacerbação do privado que enfatizou o “eu” íntimo em 
detrimento do “eu” público e, ao mesmo tempo, promoveu sentimentos 
dúbios: havia o desejo e a necessidade de ocultar, mas também surgia a 
vontade, e até mesmo uma necessidade, de espiar pelo buraco da fechadura, 
como revela Michelle Perrot (1997, p. 450): No século XIX, o pudor e a 
vergonha pretendem reger os comportamentos.Por trás destes termos, 
oculta-se um duplo sentimento: de um lado, o medo de ver o Outro – o corpo 
– exprimir-se, de permitir que o animal ponha as manguinhas de fora; de 
outro, o temor de que o segredo íntimo seja violado pela indiscrição, o desejo 
atiçado por todas as precauções destinadas a mascarar tamanho tesouro. 
(p.37) 
 
 

Entre os usuários todo o discurso do público e privado gira em torno do 

indivíduo. O privado é caracterizado pelo corpo, sentimentos e idéias e o público traz 

como característico a invasão do outro e o outro como ameaça. Apesar de estarem 

na “rede mundial”, querem interagir apenas com seus pares, aqueles com quem se 

identificam. É como se fossem a lugares públicos, mas quisessem interagir apenas 

com as pessoas que lhes são semelhantes. Além disso, os dados revelam que 

apesar das redes sociais serem tão populares hoje em dia, de fazer parte do 

cotidiano de muita gente, não há ainda como saber o que fazer ou deixar de fazer 

para proteger sua privacidade/individualidade. A análise dos dados parecem revelar 
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uma contradição típica da era contemporânea: a contradição entre a defesa da 

individualidade e o desejo de ser notado (na multidão). Eles buscam a exposição na 

rede mundial, mas apenas nos aspectos que lhes interessam e para as pessoas que 

lhes parecem interessantes, mediante mecanismos tecnológicos sofisticados de 

seleção “dos preferidos”, descrição de perfis, expressões de desejos e interesses, 

customização (Pinheiro, 2008). 

 Na Figura 3 pode-se observar na análise fatorial de correspondência que as 

classes 1 e 2 estão em quadrantes definidos (1 superior direito e 2 no esquerdo), 

enquanto a classe 3 está entre 2 quadrantes (inferior esquerdo e direito) e a classe 4 

divide-se entre os quatro quadrantes uniformemente. Isto significa que a discussão 

da privacidade nas relações virtuais percorre o discurso como um todo, tal como era 

nosso objetivo. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3 – Gráfico da Análise Fatorial de Correspondência 
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 Na figura acima, que representa graficamente os resultados da análise 

fatorial, se observa que a Classe 1 um pouco está mais afastada das outras. O 

ponto mais marcado representa seu centro/núcleo e está fora, ao contrário das 

outras que estão mais entrelaçadas. Dessa forma, ilustra o que foi discutido acima, 

ou seja, os usuários entrevistados expressam uma atração positiva em direção às 

redes sociais, mas ainda buscam formas de lidar com seus “efeitos colaterais”. É 

como se estivessem buscando aprender a lidar com a invasão de privacidade 

através da observação crítica dos outros. No eixo vertical inferior está a ideia de 

privado com preservação da identidade e no eixo vertical superior a ideia de público 

como exposição do indivíduo. Nesse sentido, todo o discurso gira em torno do 

indivíduo. 
 

4.4 “Privacidade”: Estrutura e Conteúdo da Representação Social 
 

4.4.1 Análise das Questões de Evocação pelo EVOC 

 

 Neste momento discutiremos sobre os resultados das questões em que foi 

utilizada a técnica da associação livre. Tais questões foram submetidas a uma 

análise auxiliada pelo programa computacional EVOC, o qual combinou as 

frequências das palavras e expressões que foram emitidas pelos participantes com a 

ordem de importância de cada palavra evocada. Assim, puderam-se mapear as 

ideias que são mais importantes e essenciais nas Representações Sociais dos 

participantes sobre a privacidade nas redes sociais, permitindo assim apreender 

quais os elementos das RS estão presentes de forma mais central na produção 

discursiva dos sujeitos (Oliveira, Marques, Gomes & Teixeira, 2005). Além disso, 

permitiu identificar as estruturas periféricas e flexíveis existentes nelas.  

 Após o tratamento dos dados mediante a análise realizada pelo EVOC, 

observou-se a ocorrência de 371 palavras citadas e, dentre essas 138 foram de 

palavras diferentes. A distribuição das evocações foi organizada nos quatro 

quadrantes propostos por Abric (2003), tal como podem ser observados no quadro a 

seguir: 
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1º Quadrante 

 
ZONA DO NÚCLEO CENTRAL 

(Elevada Frequência) 

2º Quadrante 

 

PRIMEIRA PERIFERIA 

(Elevada Frequência) 

3º Quadrante 

 

PRIMEIRA PERIFERIA 

(Baixa Frequência) 

4º Quadrante 

 

SEGUNDA PERIFERIA 

(Baixa Frequência) 

 

Quadro 1 – Distribuição das Evocações organizadas por Abric (2003) 

  

 No Quadro 2 encontram-se os resultados analisados pelo software, assim 

como o levantamento da organização interna das representações. 

Fr
eq

uê
nc

ia
 

Ordem de Importância de Evocação 

>=10 Inferior a 3,0 Superior ou igual a 3,0 

Direito 2,800 Casa 3,100 

Família  2,333 Meu 3,000 

Individualidade 2,900 Secreto 3,600 

Intimidade 2,067   

Pessoal 2,550   

Respeito 1,941   

Segurança 2,733   

 

<10 Liberdade 2,167 Conforto 3,000 

Namoro 2,750 Esconder 3,286 

Quarto 2,750 Internet 4,000 

Sossego 2,250 Medo 3,400 

Vida 2,750 Orkut 3,500 

  Reservado 3,000 

  Sexo 3,167 

  Sozinho 4,250 

 
Quadro 2: Privacidade de acordo com a ordem de importância de evocação e da 

frequência (N =74) 
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4.4.1.1 Núcleo Central 

 

 A partir da análise das evocações pode-se observar no Quadro 2 que os 

possíveis elementos centrais que organizam a RS de privacidade são: Direito, 
Família, Individualidade, Pessoal, Respeito e Segurança. Para Abric (2003) os 

elementos centrais são mais característicos das representações sociais do que 

qualquer outro elemento. 
 
 

4.4.1.2 Primeira Periferia – Frequência Elevada (2º quadrante) 
 

Na periferia do segundo quadrante encontram-se os elementos: Casa, Meu e 

Secreto, todos com elevada frequência. Esses elementos complementam as ideias 

que estão organizadas no núcleo central dando sentido às RS que são 

compartilhadas pelo grupo.  

 

4.4.1.3 Zona de Contraste (3º quadrante) 
 

 No terceiro quadrante encontram-se os elementos: Liberdade, Namoro, 

Quarto, Sossego e Vida, ambos tiveram baixa frequência. Apesar disso, nele estão 

concentrados elementos que também tiveram alguma importância para os sujeitos. 

Abric (2003) considera que este quadrante pode tanto revelar a existência de um 

subgrupo minoritário portador de uma representação diferente como ser apenas 

composto de elementos complementares da 1ª periferia. Os quatro elementos que 

organizam esse quadrante fazem parte da zona de contraste a qual é caracterizada 

por sua fluidez, uma vez que os elementos tem mais possibilidades de mudanças. 

 
4.4.1.4 Segunda Periferia (4º quadrante) 

 

 No quarto quadrante denominado de segunda periferia (periferia mais 

distante), encontram-se os elementos: Conforto, Esconder, Internet, Medo, Orkut, 

Reservado, Sexo e Sozinho que tiveram baixa frequência. Tais elementos fazem 

parte do sistema periférico da representação e estão ligados às práticas sociais. 
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4.5 Discussão 

  

Os elementos que se encontram na Zona do Núcleo Central Direito, Família, 

Individualidade, Pessoal, Respeito e Segurança juntos representam uma visão 

própria do individualismo baseado em um sentido que não inclui a presença do 

outro, que envolvem as garantias do direito individual, da família, da intimidade, do 

respeito e da segurança. Os elementos periféricos, por sua vez confirmam as idéias 

prevalentes nas RS de privacidade para os usuários de redes sociais.  

Os elementos periféricos de elevada frequência: Casa, Meu e Secreto 

parecem demarcar uma ideia de um espaço através do elemento “casa” e o 

elemento “meu” vai ao encontro dessa demarcação, expressada de uma forma mais 

forte e aparentemente agressiva, uma vez que há ênfase da propriedade particular 

através da utilização do pronome possessivo: meu. E o elemento secreto parece dar 

complementaridade a ideia de que o que é privado/particular, não pode ser 

compartilhado. 

As discussões sobre a construção dos espaços podem ser analisadas através 

das considerações feitas por DaMatta (1997). O espaço para o autor é como “o ar 

que se respira” (p.29) e para ele existe uma divisão clara entre dois espaços sociais 

fundamentais que dividem a vida social brasileira: o mundo da casa e o mundo da 

rua. A casa nesse sentido, não se trata de um lugar físico, mas de um lugar moral 

como uma esfera de realizações corporais, morais e sociais. Segundo DaMatta 

(1986) é na casa que somos únicos e insubstituíveis:  

 
Ou seja: quando falamos da “casa”,não estamos nos referindo simplesmente 
a um local onde dormimos, comemos ou que usamos para estar abrigados do 
vento, do frio ou da chuva. Mas isto sim estamos nos referindo a um espaço 
profundamente totalizado numa forte moral. Uma dimensão da vida social 
permeada de valores e de realidades múltiplas. Coisas que vêm do passado 
e objetos que estão no presente, pessoas que estão saindo deste mundo e 
pessoas que a ele estão chegando, gente que está relacionada ao lar desde 
muito tempo e gente que se conhece de agora. (p.16) 
 
 

A construção de um espaço privado acontece mediante processos sociais. 

Para DaMatta (1997), ideias de tempo e espaço constroem e ao mesmo tempo são 

construídos pela sociedade dos homens, levando-os a uma elaboração de 

configurações de atitudes que irão envolver um sistema de contrastes e de 

oposições entre espaços. São nesses espaços que são construídas visões de 
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mundo e as éticas particulares que normalizam e moralizam o comportamento por 

meio de perspectivas próprias. O comportamento esperado não é uma conduta 

única nos espaços, mas diferenciado de acordo com o ponto de vista de cada esfera 

de significação. 

Em capítulos anteriores, exemplificamos de que forma esses espaços foram 

sendo construídos no Brasil e as colônias por sua vez, foram destacadas como as 

primeiras representantes da vivência plena de intimidade. As colônias foram se 

modificando, tanto em relação ao próprio espaço físico quanto em relação ao 

aspecto moral e ético e mais adiante foram adquirindo uma característica menos 

coletiva e assim foram percebidas como casas, moradias de grupos pequenos. 

Atualmente presenciamos novas configurações dos espaços vivenciadas nas 

cibercidades, considerados por Heine (2008) como um novo “ethos”. Com relação a 

esses novos espaços Lemos (2001) aponta problemas que remetem à ilusória 

constituição de algum tipo de esfera pública nesses espaços. Os problemas 

apontados pelo autor assemelham-se à situação de busca da diferenciação entre o 

público e o privado entre os usuários participantes, na qual há incertezas quanto à 

dimensão desse novo espaço (até onde é público e o que pode ser compartilhado e 

até onde é privado e não deve ser exposto), tal situação gera insegurança, indicando 

assim uma tensão entre essas duas esferas quando escolhem compartilhar 

informações particulares. 

Os elementos: Liberdade, Namoro, Quarto, Sossego e Vida, organizados no 

3º quadrante sugerem a ideia de privacidade como em ligação com a questão da 

liberdade individual, de uma vida autônoma e em anonimato. É estando só em um 

quarto por exemplo, num determinado tipo de momento ou relação particular como o 

namoro que o usuário exercita a liberdade individual e através da liberdade a 

privacidade e sossego. Para Silva (2007) “é no anonimato do lugar virtual que se 

experimenta solitariamente uma nova sociabilidade.” Assim podem experimentar a 

concepção de novos paradigmas éticos e morais, de ponderações entre as bases 

tradicionais e seus valores, e pretensões de instalarem novos padrões de relações 

interpessoais, inclusive no ciberespaço (Araujo, 2008).  

A liberdade individual por sua vez, é uma ideia que foi produzida na 

modernidade, que difere, por exemplo, da ideia de liberdade experienciada na 

antiguidade. Vimos no primeiro capítulo dessa dissertação que na Grécia Antiga a 

liberdade dos homens era vivida na esfera pública, através da ação política e 
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coletiva na polis. Na Polis os homens eram iguais, livres, espontâneos e cidadãos 

(Arendt, 1989) e a autonomia pertencia a ela. Tal liberdade, porém, era vivenciada 

apenas pelos membros pertencentes às elites: os chamados homens livres.  

Para Habermas (1984) a arena da polis era o lugar ideal para mediação das 

tensões existentes entre a esfera pública e a privada, o lugar onde os cidadãos 

exerciam seu direito de expor suas opiniões. O discurso público por sua vez foi 

denominado pelo autor como ação comunicativa, a partir dela surge a ideia da 

institucionalização jurídica do discurso, onde a racionalidade intersubjetiva/ 

comunicativa implica no direito de interferir na formação da vontade política. 

Segundo Habermas (1996): 

 
Nas esferas públicas são institucionalizados processos de formação de 
opinião e da vontade que, por muito especializados que sejam, visam a 
discussão e a interpretação recíproca. As suas fronteiras são permeáveis; 
cada esfera pública está aberta também a outras esferas públicas. (p.374) 
 

Para o autor a ideia de liberdade está intimamente ligada ao direito subjetivo, 

de autonomia individual, ou seja, um espaço livre da interferência estatal:  

 
Ele [conceito de direito subjetivo] corresponde ao conceito de liberdade de 
ação subjetiva (rights) e estabelece os limites no interior dos quais um sujeito 
está justificado a empregar livremente sua vontade e eles definem liberdade 
de ação iguais para todos os indivíduos ou pessoas jurídicas, tidas como 
portadoras de direitos. (Habermas 1997 apud Miranda 2003, p.3) 
 

Tal conceito está intimamente ligado segundo Habermas à ideia de liberdade, 

e é neste sentido que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 

(apud Miranda, 2003, p.3), em seu artigo 4º, dispõe:  

 
A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica a um outro. O 
exercício dos direitos naturais de um homem só tem como limites os que 
asseguram aos outros membros da sociedade o gozo de iguais direitos. 
Esses limites só podem ser estabelecidos através de leis. 
 

No entanto, a concepção moderna e contemporânea é fundamentada na 

preservação de liberdades individuais. Antes o todo precedia à parte (a sociedade é 

anterior ao indivíduo). Para a Modernidade a parte antecede ao todo, o indivíduo 

antecede a sociedade, que se justifica por servir às necessidades individuais. Dessa 

forma, a liberdade individual moderna perpassa o exercício de preferências 

individuais sem interferência da coletividade (Miranda, 2003). 
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Pode-se afirmar que o que vai diferenciar os sistemas políticos é a 
proporcionalidade estabelecida entre o poder soberano e os poderes 
individuais. Isso porque a liberdade moderna também se efetiva através do 
exercício da soberania, ou seja, a autonomia também é realizada na 
participação do sujeito na elaboração das leis, e não somente através da 
garantia de espaços livres de ação, de liberdades individuais. Nesse sentido 
se estabelece na Modernidade uma tensão (concorrência) clara entre as duas 
dimensões de autonomia apresentadas: pública e privada, representadas 
respectivamente pela soberania popular e pelos direitos humanos, subjetivos 
e individuais. Isso porque os direitos subjetivos impõem um limite à soberania 
popular, que a princípio não deveria ser limitada. Por outro lado, se a 
soberania popular não é limitada, desaparece a noção de direitos humanos 
anteriores a ela e aos quais deve respeito. (Miranda, 2003, p.1) 
 

As expressões Conforto, Esconder, Internet, Medo, Orkut, Reservado, Sexo e 

Sozinho, organizadas no 4º quadrante parecem estar mais relacionadas com a 

experiência prática dos usuários nas respectivas redes sociais. Assim sugere que os 

usuários sentem conforto no anonimato, no ato de se esconder e de se manterem 

reservado, porém sua postura pode ser reflexo do medo de se expor no espaço da 

Internet, especificamente das redes sociais. O medo da exposição pública que existe 

entre os usuários pode ser visto também como o medo que se tem da rua (entendida 

como um tipo de espaço moral) que no imaginário brasileiro representa um lugar 

sem amor, sem consideração, sem respeito e amizade. Um local onde ninguém nos 

respeita como “gente” ou “pessoa”, como entidade moral dotada de rosto e vontade 

(DaMatta,1986). Para Lasch (1991) “precisamente é o caráter ameaçador do mundo 

externo que impede que a maioria das pessoas mantenham relações profundas” 

(p.186). O medo é um elemento periférico que dá sustentação aos elementos 

centrais, protegendo as RS identificadas nas falas dos usuários. Para Koury (2010), 

o medo é algo que vai favorecer o prolongamento da busca da individualidade e da 

solidão no sujeito contemporâneo: 

 
O que faz esse outro ao mesmo tempo objeto de medos e objeto de curio-
sidade à distância, que estimula a desfaçatez, o olhar pelo buraco da 
fechadura, ao constrangimento do outro, e, simultaneamente, a hábitos 
exibicionistas, de mostrar-se em sua privacidade corpórea ou mental através 
de jogos de visões: como as câmeras colocadas em locais íntimos e 
permitidas a outros verem intimidades cotidianas de si, de forma gratuita ou 
remunerada, através da internet, ou nas exposições dissimuladas em chats 
ou centros de relacionamento, onde podem ser ao mesmo tempo tudo, todos 
e ninguém. Onde é possível a liberdade da dissimulação e da exposição de 
si, ao mesmo tempo em que se prolonga a solidão e o nonsense e a pobreza 
emocional da vida cotidiana em que se encontra. (Koury, 2010, p.47) 
 

A vivência da individualidade nas redes sociais é experienciada em linhas 

tênues de conflito entre a esfera pública e a esfera privada, uma vez na sociedade 
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contemporânea ambas passaram a funcionar ao mesmo tempo e no mesmo espaço, 

de formas indistintas. 

 
Se no passado, a saída que muitos encontraram afirmar sua privacidade foi 
criar o seu espaço próprio através do diário íntimo, hoje o computador permite 
mesmo nos ambiente de forte relação com o público, como os locais de 
trabalho, construir uma esfera privada. Quando alguém se senta em frente à 
tela do computador desdobra a sua realidade em duas: aquela na qual está 
inserido e a que irá criar para além da tela. Elas podem depender uma da 
outra, mas também podem estar totalmente separadas. É o momento em que 
o individuo se desdobra, que pode estar em dois locais ao mesmo tempo. 
(Schittine, 2004, p.34) 

 

Segundo o Dicionário Aurélio o termo individualidade refere-se ao que 

constitui o indivíduo; caráter especial ou particularidade que distingue uma pessoa 

ou coisa; personalidade. O individualismo por sua vez refere-se a uma existência 

individual do sentimento ou conduta egocêntrica. Cavalcante (2004) aponta as 

seguintes definições para os respectivos termos: “o individualismo reflete o estilo de 

vida urbano (preso às condições objetivas), e a individualidade como espaço 

subjetivo de liberdade” (p.46). Embora possuam definições diferentes, um 

determinado termo pode com o tempo ganhar outras características, como por 

exemplo: a individualidade, significando de singularidade pode absorver o sentido de 

Individualismo por este ter adquirido um sentido de certo modo negativo. Tal 

situação é considerada preocupante para alguns autores, uma vez que “o 

surgimento do individualismo na vida significa simultaneamente a cegueira perante o 

social (Cavalcante, 2004), ou seja, de total indiferença com o outro. Para Simmel 

(1987): 
Os problemas mais graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz 
o indivíduo de preservar a autonomia e individualidade de sua existência em 
face das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, da cultura externa 
e da técnica da vida. (p.11) 
 

O individualismo por sua vez é uma temática antiga no campo de estudos 

sobre a modernidade. Sennett (1995), por exemplo, discutiu sobre a abdicação 

crescente do público em relação ao privado e das consequências sociais, culturais e 

políticas na esfera da sociabilidade e das trocas interacionais. Para ele esse 

processo de individualização caracterizou o sujeito moderno e “o mito hoje 

predominante é que os males da sociedade podem ser todos entendidos como 

males da impessoalidade, da alienação e da frieza” (p.317). 
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Na análise dos dados encontrados, porém, observou-se que a postura dos 

usuários estão atreladas fortemente ao aspecto individualista, e da busca da 

liberdade individual. Os discursos são pautados em vias egocêntricas, narcisistas e 

de preservação e proteção da individualidade, o que é bem característico do sujeito 

moderno que está inserido numa cultura capitalista, na qual, trouxe como valores 

dominantes: a liberdade e independência pessoal. Para Carvalho (2008) “quanto 

mais a sociedade caminha para o individualismo, mais a individualidade humana se 

impõe como valor prioritário; quanto mais os metadiscursos históricos desmoronam, 

mais a vida e o respeito à pessoa se impõem como absoluto” (p.13). 

Retomando os elementos centrais que organizaram a RS (Direito, Família, 

Individualidade, Pessoal, Respeito e Segurança) de privacidade entre os usuários de 

redes sociais, observamos que tais elementos possuem semelhanças com as 

expressões que são destacadas no rol dos direitos e garantias fundamentais da 

Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. O Título II da CF/88 

é dedicado exclusivamente aos direitos e garantias fundamentais e é composto por 

doze artigos (do 5º ao 17º), os quais estão distribuídos da seguinte forma: Art. 5º: 

direitos e deveres individuais e coletivos; do art. 6º ao 11º: direitos sociais; do art. 

12º ao 13º: direitos relativos à nacionalidade; e do 14º ao 17º: direitos políticos. 

Porém, o Título II da Carta Magna não exaure o rol de direitos e garantias em nosso 

sistema constitucional. Os direitos e garantias podem ainda ser subentendidos a 

partir dos princípios gerais do Direito ou ainda serem decorrentes de Tratados e 

Convenções Internacionais dos quais o Brasil seja signatário. (Lenza, 2010).  

A idéia de família como algo privado entre os usuários encontra-se de forma 

resistente no núcleo central das RS de privacidade, Na Constituição de 1988, tal 

direito fundamental encontra-se expresso no Caput15 do Art. 226. Segundo os 

autores Áries e Duby (1994, p.19-20) a esfera privada foi constituída em torno da 

ideia de família, de casa, de interior. Vimos em capítulos anteriores que a família e a 

vida doméstica foi historicamente o espaço de convivência da intimidade (Souza, 

1997). A família foi representante dos vínculos mais fortes entre as pessoas, os 

quais eram preservados e destinados ao interior da casa, ao espaço privado. Nesse 

sentido a ideia de família como algo que está estritamente ligada à privacidade 

                                                
15 Caput é o termo, geralmente usado nos textos legislativos, em referência ao enunciado do artigo. 
Caput vem do latim e significa "cabeça". Definição encontrada em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Caput. 
Acesso em: 14/05/2011 
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apresenta-se como elemento de resistência nas representações, o que é 

significativo.  

O elemento segurança trazido nos discursos dos usuários assemelha-se à 

segurança dos direitos fundamentais no que se refere aos termos individuais. 

Observamos através dos discursos dos usuários que a busca pela segurança 

perpassam garantias que envolvem o direito da liberdade individual. Os dados 

encontrados do software Evoc corroboram os dados encontrados no software 

Alceste, uma vez que as idéias centrais das RS da privacidade estão presentes nos 

discursos como um todo. Os usuários demonstram que, para eles, a ideia de 

privacidade como direito, perpassa as questões de autonomia e ação envolvendo o 

direito de não compartilhar e o direito de não ser invadido. A palavra família surge 

nos discursos no sentido de um espaço/ambiente de relações privadas. A ideia de 

individualidade e pessoal é apresentada como as experiências que são próprias e 

únicas, vivenciadas sem a presença do outro e a ideia de respeito e segurança no 

sentido de demarcação de limites e proteção para a singularidade do sujeito.  

Tendo em vista os resultados encontrados, observou-se que os participantes 

objetivam a privacidade na individualidade, e as representações sociais dessa 

privacidade podem estar ancoradas em uma ligação entre direito e liberdade 

individual. O processo de ancoragem pode ser entendido através do ambiente sócio-

histórico da era moderna contemporânea capitalista e da globalização da 

informação, o qual é constituído por tensões e contraposições entre o mundo público 

e o domínio privado (Sennett, 1995). É nesse contexto que o dilema encontrado 

entre as necessidades de visibilidade (encontro) e de segurança e individualidade 

(solidão) é marcado.  
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Considerações Finais  

 

 Durante todo processo de construção dessa pesquisa percebeu-se que a 

temática privacidade é complexa e que envolve sempre discussões sobre a esfera 

pública e a esfera privada. Tais esferas por sua vez, acompanham as realidades 

sociais e suas transformações a partir de valores sociais como o direito à 

individualidade. A percepção coletiva desses valores nos revela a amplitude na qual 

o tema se insere.  Através do resgate histórico que abrange desde a Idade Média ao 

marco da modernidade, identificou-se que no decorrer do tempo as instâncias do 

público e privado se modificaram na sociedade, possibilitando discussões, formando 

canais de aproximação e separação entre os indivíduos e seus respectivos espaços 

tanto físicos, quanto morais e psicológicos, permitindo assim mudanças conceituais. 

 A percepção daquilo que é particular no Brasil, começou a ser desenvolvida 

no indivíduo no período colonial que possibilitou a projeção do espaço familiar 

favorecendo os vínculos afetivos, determinando novos padrões de relacionamento e 

tipos de família, que foi demonstrado através da separação do trabalho e da família. 

O Estado esteve sempre ligado nesse processo de transformação e a modernidade, 

por sua vez, desestabilizou os conceitos antes construídos, deixando os indivíduos 

confusos quanto ao seu código moderno de significação privada e as suas relações 

entre a experiência impessoal e íntima como vias sem clareza. 

 O fenômeno virtual faz parte da repercussão trazida pela modernidade e 

contribuiu para reflexões que envolvem as interações sociais e suas novas formas 

de lidar com os questionamentos referentes aos aspectos relacionadas às instâncias 

públicas e privadas. Com relação a isso observamos no processo de construção da 

pesquisa, que as discussões que envolvem a temática dividem-se em 

posicionamentos divergentes vistos pela ótica da privacidade.  
Tendo em vista o nosso objetivo geral de identificar as representações sociais 

da privacidade entre os usuários de redes sociais, a análise dos resultados da 

pesquisa indicou que o sentido mais significativo envolveu a ideia de individualidade, 

pautada no individualismo. Tal ideia esteve presente em todas as fases da pesquisa 

e se destaca por estar entre os dados mais representativos entre todos os 

procedimentos de análise. 

Nesta pesquisa a representatividade do sexo feminino ocupou 69% do 

número total de participantes. A faixa etária entre 18 e 25 anos de idade representou 
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76% do total dos usuários e 77% da amostra referiu-se ao grupo de usuários com 3º 

grau (completos e incompletos). Nas entrevistas, identificamos que eles utilizam a 

Internet numa média de duas horas por dia e participam de uma a duas redes 

sociais. As redes sociais mais utilizadas são: o Orkut, Twitter e Facebook, porém dos 

três o mais indicado destacado é o Orkut. 

 As redes sociais foram representadas pelos usuários entrevistados como 

meios que possuem aspectos positivos e negativos. Como aspectos positivos 

apontaram a construção de novas amizades, cultivo de vínculos com pessoas 

distantes e interação. Já entre os aspectos negativos apontaram a má utilização dos 

(outros) usuários, vulnerabilidade das fotos, exposição, perda da privacidade e 

conflitos por conta de “invasões” as suas páginas e comentários indesejáveis. 

 Os usuários demonstraram insegurança quanto à possibilidade de 

compartilhar conteúdos pessoais em rede e devido a isso relataram sobre técnicas 

próprias para aumentar a própria segurança como não informar todos os dados 

requisitados no preenchimento do perfil e/ou bloquear as informações contidas em 

suas páginas pessoais, permitindo o acesso apenas de pessoas que desejam 

manter contato. O controle sobre as informações pessoais é percebido como algo 

que garante a individualidade Esta por sua vez, é percebida como algo que dá 

sentido à privacidade. Os usuários entendem a privacidade como um momento, 

espaço ou “coisas que não querem e não precisam compartilhar”, ideias que estão 

ligadas à individualidade, ao espaço próprio e à intimidade de cada um e o outro é 

visto como uma “ameaça”, uma vez que ele pode colocar em risco o seu direito a 

privacidade. 

 Através das associações livres pudemos compreender que o núcleo central 

das representações de privacidade entre os usuários de redes sociais é formado 

pelas expressões: Direito, Família, Individualidade, Pessoal, Respeito e Segurança e 

que tais expressões encontram-se na base dos fundamentos dos Direitos 

Fundamentais descritos na Constituição de 1988. Tal achado foi bem significativo 

nesta pesquisa, uma vez a teoria do senso comum é constituída por várias 

bagagens culturais como crenças religiosas, reflexões filosóficas ou mesmo as 

normas jurídicas.  

 Os elementos periféricos que dão sustentação ao núcleo central das RS 

trouxeram ideias de demarcação de espaço, ênfase da propriedade particular e de 

que o que é privado/particular, não pode ser compartilhado, uma vez que é secreto. 
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Os usuários percebem a privacidade como algo que está ligado à questão da 

liberdade individual, da autonomia e do anonimato. Para eles o exercício da 

liberdade acontece no estar só, na solidão. O anonimato gera aos usuários conforto, 

uma vez que o medo de se expor parece ser uma situação que mobiliza os 

sentimentos de não querer compartilhar e se voltar para sua própria individualidade. 

A busca da individualidade, anonimato e liberdade individual identificada nas falas 

dos usuários parecem ser uma tentativa de viver essa privacidade em sua 

totalidade, sem a presença do outro, que nesta pesquisa foi caracterizado como 

“invasor” e “ameaça”. Porém é importante destacar que os discursos encontrados 

nesta pesquisa indicam uma significativa tensão, pois o mesmo individuo que busca 

o anonimato está inserido, em um espaço que garante total visibilidade e encontro. 

 Assim, a inclinação de participar dessas redes sociais e a importância dada 

às mesmas parecem indicar um desejo de fugir da invisibilidade, porém a tensão 

parece estar entre a fuga da invisibilidade social e o não abrir mão da 

individualidade, indicando conflitos entre o participar do site de visibilidade e o 

exercício da individualidade a partir da liberdade individual.  Levando em 

consideração os achados deste estudo, destacamos a importância de dar 

continuidade à pesquisas que envolvam a temática virtual, considerando suas 

múltiplas possibilidades de apresentar-se no campo social e a carência de estudos 

do fenômeno da perspectiva da psicologia social. Destacamos ainda a importância 

de pesquisas que busquem o ponto de vista desses usuários, suas vivências, seus 

relatos e suas diversas formas de ser e estar em rede. Tendo em vista as 

considerações realizadas nesta dissertação, pretendemos com nossa pesquisa 

promover para a comunidade científica e para a sociedade em geral uma ampliação 

e adição de conhecimentos sobre a temática virtual, assim como ampliar a 

discussão sobre a questão da privacidade no cenário da Cibercultura, assim como 

possibilitar novos questionamentos.  
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APÊNDICE 
 
Apêndice 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UFPE 

 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como 

finalidade principal investigar as representações sociais sobre privacidade entre 
usuários de redes sociais. Sua participação se tratará de uma atividade voluntária, 
não remunerada e você pode desistir a qualquer momento. Sendo assim poderá 
recusar e/ou retirar este consentimento, informando aos pesquisadores, sem 
prejuízo para ambas as partes a qualquer momento que desejar como também, 
poderá determinar que sejam excluídas do material da pesquisa informações que já 
tenham sido dadas.  

Será utilizada a associação livre e a entrevista individual para a realização do 
trabalho de campo, ambas gravadas sob autorização e transcritas posteriormente. 
Todas as informações recebidas serão armazenadas em arquivos da Pós-
Graduação em Psicologia para efeitos de análise, com a garantia de que apenas a 
pesquisadora e possivelmente o orientador terá acesso à íntegra das transcrições. O 
material coletado ficará sob a guarda da secretaria da Pós-Graduação em Psicologia 
sob a responsabilidade do orientador desta pesquisa Dr. Raimundo Cândido de 
Gouvêia, sem constar a identificação dos participantes. A equipe de pesquisa 
garantirá a confidencialidade e o anonimato. 

Como possíveis benefícios, os resultados da pesquisa poderão contribuir para 
uma mobilização de reflexões dos participantes sobre a questão da privacidade no 
mundo virtual. De semelhante modo poderá contribuir também para o 
desenvolvimento de pesquisas na área e no fomento de palestras que possam 
ampliar a discussão sobre as novas práticas sociais que envolvem a Internet, 
especificamente as páginas de Sites de Relacionamento. Como possíveis riscos, o 
momento da entrevista poderá causar algum desconforto para o participante, ora por 
constrangimento ou vergonha. Com o intuito de minimizar tais sentimentos o 
entrevistador, procurará realizar a entrevista em lugares reservados. O contato para 
qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com a pesquisadora 
Dayanne Rodrigues Quintela Andrade, autora do estudo, pelo endereço: 
Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, localizada na s/n, 
Cidade Universitária; telefone: (81) 2126 8730, ou e-mail: 
dayanne_quintela@hotmail.com.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética da UFPE, localizado no 
Centro de Ciências da Saúde, 1º andar - Av. Prof. Moraes Rego, s/nº. Cidade 
Universitária, Recife/PE. CEP: 50670-901. Telefone: 81 21268588.  

Sua participação é voluntária e está formalizada por meio da assinatura deste 
termo em duas vias, sendo uma retida por você e a outra pela pesquisadora. 
Poderei deixar de participar a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer 
prejuízo à minha pessoa.  

Após ter lido e discutido com a entrevistadora os termos contidos neste 
consentimento esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando, 
desta forma, com a pesquisa. A assinatura desse consentimento não inviabiliza 
nenhum dos meus direitos legais. 
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Recife ____ de_________________ de 2010. 
 
 
________________________________             _____________________________        
          Assinatura do participante                               Professor orientador da pesquisa 
   
 
     _________________________           ____________________       ___________________ 
        Responsável pela pesquisa  Testemunha 1                  Testemunha 2       
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Apêndice 2 
 

 
 

TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LIVRE 
 
 

 

1º momento: A entrevistadora solicitou que o participante preenchesse os 
seguintes dados: 

 

Idade: 

Sexo: 

Escolaridade: 

 

2° momento: Aplicou-se a técnica da associação livre mediante as instruções 
abaixo: 
 

1º instrução: 
 

“Ao ler a palavra abaixo escreva cinco palavras ou expressões que lhe vier a mente” 

 

PRIVACIDADE 

 

(  ) ____________________________ 

 

(  ) ____________________________ 

 

(  ) ____________________________ 

 

(  ) ____________________________ 

 

(  ) ____________________________ 
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2º instrução: 

 

 “Agora enumere suas respostas em ordem de importância colocando o número 1 na 

palavra ou expressão que em sua opinião melhor define "privacidade", número 2 

para a segunda e assim sucessivamente.” 
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Apêndice 3 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
(Questões Abertas) 

 
 
 
 

1. Quantas horas por dia você costuma utilizar a Internet? 

  

2. Você participa de quantas redes sociais? Quais são?  

 

3. Desde quanto tempo você utiliza as redes sociais?  

 

4. Qual a importância das redes sociais para a sua vida social?  

 

5.Quais os aspectos positivos das redes sociais?  

 

6. Quais os aspectos negativos das redes sociais?  

 

7. Que tipos de informações você não compartilha nas páginas de rede sociais?   

 

8. O que é privacidade para você? 

 

9. De um modo geral, você percebe se existe preocupação com a questão da 

privacidade entre os usuários das redes sociais?  
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