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Resumo 
 
Examinamos o dispositivo de rede social Facebook em seu paradoxo, como extensão dos 
afetos de ordem pessoal, privativa, individual, e dos afetos coletivos, gregários, tribalistas. 
Logo, exploramos o site como diário pessoal público, e como blog interativo, diário de 
bordo colaborativo, elemento de coesão das comunidades virtuais. Assim, deslocamos o 
olhar sobre as conversações em rede do plano pessoal, diletante, recreativo, para a 
dimensão mais pragmática dos debates sobre arte, mídia, cotidiano e política. Na era da 
comunicação mediada por computador, a mídia passa de simples “máquina de narciso”, 
espelho das vaidades pessoais, reforço de tendências individualistas, a uma poderosa usina 
de produção da subjetividade; vigoroso canal de informação, comunicabilidade e 
fornecedor de pistas para a percepção das formas ativas de sociabilidade. 
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Introdução 

 

O filme A Rede Social (David Fincher, 2011) consiste numa biografia de Mark 

Zuckerberg, inventor do Facebook, portanto exibe o “Sujeito na tela” e cria a oportunidade 

para compreendermos o espírito de Narciso na era da internet. A narrativa mostra os afetos 

característicos da personalidade narcisista, recalque, auto-estima baixa, ressentimento, 

egoísmo, crueldade, e parece ser uma história de superação: Zuckerberg driblou os rivais, 

ficou bilionário e fez uma revolução na comunicação. O slogan do filme é sintomático de 

um “estado psicossocial” típico da chamada “Geração Digital”, ligada nos games, celulares 

e computadores: “Você não consegue fazer 500 milhões de amigos sem fazer alguns 

inimigos”. A narrativa é atravessada pelos afetos egóicos, agressivos, extremamente 

competitivos e predatórios: a ira, a inveja e o sentimento de vingança imperam nas falas e 

gestos atualizando o diagnóstico clínico das “desordens do caráter narcisista”.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XXII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
  
2 Professor Associado, Departamento de Comunicação, PPGCOM-UFPB; email: claudiocpaiva@yahoo.com.br 
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O fenômeno do narcisismo foi analisado nas obras de Freud e Jung, e estudos mais 

recentes, Eros e Civilização (MARCUSE, 1955), A cultura do narcisismo (LASCH, 1983) 

e Máquina de Narciso (SODRÉ, 1984); este último resgata o conceito para decifrar os 

desequilíbrios na equação “indivíduo, televisão e poder no Brasil”.  

Pelo outro lado da tela, na perspectiva do público, o fenômeno do narcisismo se 

mostra num misto de idolatria e vontade de aparecer, o que a filósofa Márcia Tiburi chama 

de “Complexo de Roberto Carlos”, em referência ao verso da canção: “Eu quero ter um 

milhão de amigos”. Sintomas do narcisismo que (des)norteiam os indivíduos na era do 

virtual, obcecados pela fama e celebridade, mas também carentes das trocas afetivas com os 

semelhantes, numa época em que a comunicação face a face se tornou mais difícil. 

O objetivo deste trabalho é contemplar o paradoxo das redes sociais que são, ao 

mesmo tempo, extensões do ego e da sociabilidade contemporânea. Logo, exploramos as 

dimensões dos afetos individuais (e coletivos) expressos na “conversação em rede”, 

observando como estes reforçam os traços do individualismo ou da solidariedade. 

Para entender a experiência da comunicação mediada pela tecnologia, recorremos às 

contribuições de Castells (Sociedade em Rede, 1999; O poder da identidade, 1999), Lévy 

(Cibercultura, 1999) e Lemos (Cibercultura, tecnologia e vida social, 2002).  

Observamos a formação das identidades e a produção das subjetividades no cerne da 

“modernidade líquida”, desde os anos 80/90, gestões neoliberais de Reagan e Tatcher, fase 

um da globalização, êxtase dos anos youppies, império do self-service e proliferação dos 

manuais de auto-ajuda. O verso musical “eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem 

mim” (da banda Ultraje a rigor) indica o espírito de Narciso no centro da cena cotidiana. 

Nessa direção, fazendo um diagnóstico do século passado, Baudrillard escreveu A 

sombra das maiorias silenciosas (1978), e Maffesoli, O Tempo das Tribos (1988): o 

primeiro tratou da solidão e o segundo da tribalização. Fica difícil dizer que erraram, pois 

hoje, ambas as experiências fazem parte simultaneamente das nossas vivências eletrônicas. 

São duas leituras antagônicas sobre o espírito do tempo e em cada uma delas é possível 

notar como os dispositivos midiáticos influem na construção das identidades. Este processo 

vai ganhar novos contornos no ciberespaço, quando as identidades e linguagens do sujeito 

serão reformatadas nos meios telemáticos: hoje, os avatares, nicknames, perfis, parceiros on 

line, comunidades virtuais comprovam o estado espectral da mutação em curso. 

 As mediações tecnológicas implicaram em modificações na esfera pública e privada. 

Se por um lado, aprimoraram os espelhos das vaidades humanas no âmbito da sociedade de 
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consumo, por outro, as escolhas, protestos, decisões pessoais e coletivas passam pelo crivo 

das redes sociais: os movimentos “Campanha Ficha limpa”, “Movimento Brasil contra a 

Corrupção”, “Veta, Vilma!”, nas ruas, no Twitter e no Facebook podem confirmá-lo. 

Apostamos na dinâmica do processo dialético que envolve o mundo digital e o 

mundo presencial, num contexto em que se redefinem as estratégias comunicativas dos 

indivíduos e as formas de socialização. Defendemos a idéia de que as redes sociais 

implicam em modos de empoderamentos individuais e coletivos. Os protestos dos índios, 

ecologistas, trabalhadores, durante o evento Rio + 20, contra a apatia dos governantes e 

Chefes de Estado, ocultados na programação da Rede Globo, explodiram na internet, 

promovendo a proliferação de milhares de vozes indignadas, em conexão e compartilhadas. 

 

“No que você está pensando?” 

 

O Facebook pergunta diretamente ao visitante: “No que você está pensando?”, 

remetendo-nos à máxima filosófica de Descartes: “Penso logo existo”. Convém notar, o 

Facebook se dirige ao ego e refaz a pergunta milenar: “Quem é você?”. Assimilando a 

contribuição estético-filosófica de Martino (2010), percebemos que a matéria dos sites de 

conversação são as narrativas (falas escritas e escritas oralizadas). Ali, os atores produzem 

uma escrita de si, forjando uma identidade que criaram para si, na qual acreditam piamente. 

A perspicácia do pesquisador consiste em reformular assim a pergunta do oráculo-

facebook: “Quem você pensa que é?”. A subversão é genial, pois resgata a crítica do ethos 

autoritário brasileiro, como o faz Da Matta, na obra Carnavais, malandros e heróis (1983), 

problematizando a caricata frase dos coronéis: “Você sabe com quem está falando?” 

Constatamos que, historicamente, persiste uma camada narcísica e excludente na 

espessura sociocultural e política da nação, e nos colocamos a refletir sobre a sua atualidade 

no contexto da sociedade da informação. Partimos do pressuposto que os problemas 

conceituais de “narcisismo primário” (benigno) e “narcisismo secundário” (maligno) devem 

ser resolvidos no domínio da clínica. Como pesquisadores em arte, mídia e comunicação 

nos caberia resgatar o arquétipo de Narciso, como um dispositivo teórico provisório, para 

entender as identidades e subjetividades em trânsito nos espaços e tempos virtuais. Convém 

relembrar as máximas da antropologia e da psicanálise de que não existe sujeito sem objeto, 

identidade sem alteridade, o ego, sem o id e o superego. Portanto, Narciso leva a Dionísio: 
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o exame da subjetividade remete à sociabilidade, tanto no sentido da solidariedade clássica 

quanto do recente, “socialidade”, no tempo das linguagens líquidas e velocidade midiática. 

Os participantes do Facebook tendem a exibir a sua “persona midiática” num 

patamar simbólico de distinção, evitando compartilhar as imagens mais modestas. O 

narcisismo dos habitantes do Facebook se mostra na “embalagem bem feita” de si. Existe 

um capital simbólico envolvido nessa transação que não pode ser desperdiçado. A imagem 

de si no Facebook vale ouro. Evidentemente, há ao outro lado, uma emanação útil, 

generosa, solidária que transparece nas artes de “cutucar”, no retorno gentil da mensagem 

eletrônica indicando que o outro “curtiu”, nos atos de fala contidos nos comentários e nos 

processos digitais de decisão que levam ao compartilhamento.  

Narciso é fascinado pela sua imagem refletida na superfície do lago virtual, mas tem 

medo de mergulhar nas águas profundas. A rede social, como espaço público, é também o 

terreno da alteridade que, para o narcisista, representa uma “zona de perigo”. 

Na comunicação em rede, a liberdade parece estar em poder apagar o outro quando 

este perturba a tranqüilidade da privacidade eletrônica. E este é um sintoma de narcisismo 

egóico, regressivo. Todavia, o grande trunfo do usuário como cidadão virtual reside no seu 

poder de se manter vigilante e colaborativo nas tramas da inteligência coletiva conectada.  

Na prosa virtual do Facebook, os usuários articulam uma teia comunicativa que 

assegura a boa projeção da sua “persona digital” no espaço público. As narrativas dos 

usuários do site sobre as suas preferências digitais revelam o esforço em manter coerência 

entre a imagem que fazem de si e sua imagem pública midiatizada. 

Contudo, na conversação em rede, os discursos dos interlocutores são atravessados 

por ambigüidades, o que exige um exercício de filtragem e mediação para compreendermos 

em que medida o narcisismo dessas falas indica tendências mais egoístas ou solidárias. 

Nessa direção, a leitura junguiana feita por Schwartz-Salant (1988) traz elementos 

para uma hermenêutica do narcisismo contemporâneo. O fenômeno psíquico e sociocultural 

do narcisismo pode ser decifrado com ajuda do arquétipo de Mercúrio Alquimista (Hermes 

Trismegistus), conhecedor das misturas entre substâncias diferentes. O método filosófico 

hermenêutico busca fazer uma mediação face à coincidência dos opostos e pode ajudar na 

tarefa de decifrarmos a polivalência do narcisismo contemporâneo, em que se mesclam a 

auto-estima, vaidade, solidão, mas também a confiança, a presteza e a solidariedade. 

Convém refinar a competência hermenêutica para discernir entre as diferentes 

substâncias afetivas disseminadas em rede. E considerando o estágio evolutivo da cultura 
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digital e a complexidade dos processos sociotécnicos, concluímos que logo serão 

necessários bons hermeneutas para julgar os processos digitais para além da sua camada 

apenas técnica, com boa resolução e velocidade. Será preciso saber entrar nas vísceras da 

comunicação em rede, interagir na trama de suas configurações estéticas, semiológicas, 

ético-políticas e balancear as informações; e nesse sentido, o mercado parece ter descoberto 

o mediador na figura do “curador on line”; o website Observatório da Imprensa tem sido 

um exemplo de monitoramento das notícias num ambiente saturado de informação, e as 

próprias comunidades em rede “involuntariamente” têm atuado como mediadoras. 

Cumpre observar a modalidade de comunicação compartilhada pelos atores nas 

redes sociais de conversação, reconhecendo que esta é movida pelos afetos narcísicos, e a 

sua natureza é mutante, polivalente e pode assumir matizes solidários ou excludentes.  

Uma parte da nossa observação da vida em rede se nutre da antropologia filosófica 

(reunindo filosofia, sociologia, psicologia e semiologia), em que a figura arquetípica de 

Hermes (o deus da comunicação), com sua sabedoria hermenêutica, atua como dispositivo 

de orientação epistemológica face às contradições e ambigüidades dos fenômenos.  

Aqui nos interessa interpretar como os enunciados diversos disponibilizados na 

websemântica do Facebook podem nos levar ao entendimento do ethos contemporâneo.  

Todavia, faz-se necessário articular uma operação metodológica setorial, mais 

dinâmica e atenta à materialidade, estrutura e funcionamento das redes. Logo, recorremos 

aos estudos teóricos de Comunicação e Cibercultura, pois estes avançaram bastante na 

avaliação das interfaces da comunicação digital com a economia, política, ética e estética. 

 

O que significam redes sociais 

 

 Atendendo às demandas sociais, institucionais, mercadológicas, a interface entre a 

Comunicação e a Cibercultura se desenvolveu significativamente, e hoje fornece subsídios 

para várias áreas do saber, particularmente no que respeita às investigações das redes de 

informação. Logo, contamos com um programa teórico-metodológico vigoroso, de cunho 

exploratório, empírico, analítico, crítico e compreensivo da comunicação em rede. 

As obras Antropológica do Espelho (SODRÉ, 2002), Redes Sociais na Internet 

(RECUERO 2009), Redes Sociais Digitais (SANTAELLA; LEMOS, 2011), entre outras, 

dão pistas para uma epistemologia da subjetividade na comunicação em rede, encorajando a 

exploração das questões ligadas às tramas do individualismo e da sociabilidade. 
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A conversação no Facebook resulta de uma sofisticada engenharia de sistemas 

lógico-matemáticos, mas pode ser manipulada por pessoas com os mínimos recursos 

cognitivos. Afinal, as redes telemáticas reproduzem as características das redes neuro-

sensoriais que governam os cérebros humanos. Entretanto, a virtude da cibercultura reside 

na formidável simbiose que realiza entre a matéria orgânica e inorgânica, gerando novas 

modalidades de uso inteligente, produção de subjetividades e sociabilidades, cujos perfis 

cognitivos nos permitem falar em ciborgues, seres pós-orgânicos, pós-humanos (Cf. 

AMARAL, 2006; FELICE e PIREDDU, 2003; SANTAELLA, 2010).  

Na apresentação, feita por André Lemos, do livro Redes Sociais na Internet 

(RECUERO, 2009), traduz-se com precisão o sentido da experiência da comunicação em 

rede, vislumbrando o empoderamento dos atores sociais e suas ações afirmativas. 

 
Uma rede social é sempre um conjunto de atores e suas relações. A internet é uma 
rede de redes. Ela dá abrigo a agrupamentos sociais cuja relação dos sujeitos se dá 
por uma conversação livre e planetária, sendo, sem sombra de dúvida, um fator de 
reestruturação da vida social, da cultura, da comunicação e da política na sociedade 
atual. Para além da apatia do consumidor dos meios de massa, a rede de redes está 
criando uma sociabilidade enredada, democrática, fazendo emergir vozes antes 
sufocadas. O que importa para países como o nosso, que carece de inclusão social 
em diversas áreas, não é apenas saber usar tecnicamente a rede, mas tirar proveito 
de sua potência social e política. (LEMOS, in RECUERO, 2009). 
 

O verbete Facebook na Wikipédia tem o mérito na descrição objetiva e na definição 

correta do conceito; é pragmático ao informar a perspectiva empresarial, mercadológica do 

site, porém mais interessante é a revelação da sua procedência afetiva, cognitiva e social no 

âmbito institucional escolar. Isto é, embora a sua embalagem produza um efeito lúdico, 

anárquico-recreativo, a sua gênese disciplinar se reflete na normatização dos “atos de fala” 

e nas modalidades ético-comunicacionais das narrativas; a sua eticidade advém da escola: 

 
Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançada em 4 de fevereiro de 
2004, operado e de propriedade privada da Facebook Inc.. (...) O nome do serviço 
decorre o nome coloquial para o livro dado aos alunos no início do ano letivo por 
algumas administrações universitárias nos Estados Unidos para ajudar os alunos a 
conhecerem uns aos outros. (WIKIPEDIA, 2012) 

 

A genealogia que recupera o sentido comunitarista do site pode ser estimulante ao 

revelar uma intencionalidade solidária na experiência que motivou a construção da rede.  
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O Facebook consiste em um diário público, blog, plataforma de compartilhamento, 

vetor de convergência das comunidades virtuais e dependendo do seu uso, canal de 

monitoramento dos debates em economia, política, cultura, arte, mídia e vida cotidiana.  

 
O Facebook funciona através de perfis e comunidades. (...) O sistema é muitas 
vezes percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas 
usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. 
(RECUERO, 2009, p.172) 

 

Esse aspecto é interessante, pois mostra como as escolhas, permissões, inclusões e 

exclusões revelam um tipo de blindagem, uma dimensão individualista (narcísica) da rede, 

indicando a transferência dos valores da sociedade de consumo para o ambiente virtual. 

Entretanto, positivamente, convém notar, o ciberespaço tem vocação universalista, atrai, 

absorve, transforma toda matéria à sua volta e o seu destino é, sobretudo, compartilhar. 

O estado atual das relações entre os indivíduos e as mídias (incluindo o uso da 

plataforma Facebook) tem influído nas variações da personalidade narcísica. O senso 

comum o reconhece pela intuição e os especialistas não cessam de emitir seus diagnósticos. 

A partir de um breve rastreamento, encontramos um conjunto significativo de 

artigos jornalísticos impressos e digitais, cujos títulos revelam as preocupações em torno do 

tema do narcisismo e as redes sociais: “Facebook influencia jovens narcisistas”; “Estudo 

encontra relação entre Facebook e narcisismo”; “Quantidade de amigos no Facebook pode 

indicar narcisismo em excesso”; “Comportamento no Facebook pode ser sinal de 

narcisismo”; “Diga-me quantos amigos tens no Facebook e direi quão narcisista és”. A 

amostra pode parecer incipiente, mas serve para demonstrar como a relação entre o 

narcisismo e as redes sociais é contagiada pelo conceito patológico do século XIX (herdeiro 

da teoria repressiva freudiana); isso se projeta nos circuitos jornalísticos, nas narrativas 

midiático-publicitárias e também em diversas enquetes apressadas. 

Convém perceber que algo mudou na intimidade e na vida pública. É preciso 

repensar os conceitos de “normal e patológico”, “privado e público”, “identidade e 

alteridade”. Cumpre atentar para as metamorfoses de Narciso (e do narcisismo) na cultura 

digital; as tecnologias modificaram os referenciais de espaço de tempo e também o estatuto 

do Sujeito e suas relações com o Outro. Existem gradações psicossociais (mediadas pelas 

redes sociais) que variam desde a vaidade extrema às solidariedades mais generosas. 

Talvez seja um bom presságio recorrer a Bachelard (o filósofo da ciência), à sua 

mediação do Racionalismo Aplicado (1949), em diálogo permanente com a potência da 
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imaginação simbólica (cf. A água e os sonhos, 1942). Suas imagens filosóficas, relativas às 

modulações do conhecimento, nos instigam a interpretar os níveis do “conhecimento de si” 

e as noções de identidade e subjetividade que norteiam hoje a “personalidade conectada”.  

É preciso distinguir entre as formas de individuação e individualismo, privacidade e 

privatismo, personalismo e personalização, aparentes variações semânticas em torno de um 

mesmo tema, mas cujo sentido remete às tensões que envolvem a produção da 

subjetividade, a ética da inclusão e da exclusividade. Os atores, actantes, narcisos em rede, 

sofrem influências dos humores, afetos e sensações, da mesma forma que os sujeitos-

objetos técnicos sofrem os efeitos dos curto-circuitos da energia elétrica. Essa é uma lição 

aprendida com uma longa tradição de exploradores, desde McLuhan até Latour (1994), 

Kerckhove (2009), Di Felice (2009), Pereira (2011) e os pesquisadores da Escola de 

Toronto. E podem nos ajudar numa reflexão abrangendo desde as maneiras egoístas ou 

altruístas de falar e de se comportar em rede, até os debates sobre a liberdade e direito do 

autor (copyright) e os direitos humanos, direito à informação e à comunicação (copyleft); 

nesse sentido, podemos ler as contribuições dos pesquisadores Silveira (2001), Antoun 

(2010) e Lemos (2010), na ótica dos narcisismos na era da comunicação compartilhada. 

Faz-se necessário reinterpretar as variações dos conceitos de narcisismo, identidade, 

subjetividade e suas projeções no ciberespaço, e cumpre igualmente compreender as formas 

de sua alteridade, expressas na comunicação colaborativa das redes sociais. Convém 

ultrapassar a acepção clínica da palavra narcisismo associada ao estado patológico do ser e 

assimilar a sua acepção antropológica, mitopoética, que caracteriza a índole introvertida dos 

grandes artistas e criadores; assim se pode entender melhor a imagem do “sujeito na tela”. 

As energias psíquicas do gênio narcisista quando colocadas a serviço da imaginação 

criativa conectada podem realizar produções de conseqüências positivas. A prova disso é 

que foram os nerds narcisistas, ensimesmados em suas conchas eletrônicas, que nos 

legaram a cultura das redes sociais, o ethos da colaboração e compartilhamento on line. 

Enfatizamos que deve ser visto dependendo do seu uso, o Facebook um canal de 

monitoramento das notícias acerca da economia, política, arte, mídia e vida cotidiana. 

 

O narcisismo ontem e hoje 

 

Fizemos uma investigação da simbologia do mito de Narciso e o fenômeno do 

narcisismo, verificando suas significações nos domínios da criação literária, filosofia, artes 
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plásticas, antropologia, sociologia, psicanálise e audiovisuais. São áreas distintas do saber 

científico e saber técnico, mas que modelam - cada uma à sua maneira - uma imagem de 

Narciso, que persiste no imaginário ocidental como referência recorrente na reflexão das 

questões acerca das identidades individuais e culturais (Cf. GRIMAL, 1993) 

A figura simbólica de Narciso condensa uma eticidade reveladora dos estilos de 

conduta do ser humano com relação a “si-próprio” e aos indivíduos à sua volta. Como as 

outras mitologias antigas, Narciso traz consigo uma moral da estória: alerta para o risco de 

morte causado pela destemperança e fragilidade do ser diante do pathos arrebatador. E 

adverte, particularmente, com relação ao exagero no fascínio pela própria imagem, sem 

deixar de aludir à “virtude narcísica” que consistiria na arte de manter o equilíbrio entre a 

auto-estima, o cuidado de si, o orgulho próprio, e as vaidades e egoísmos extremados. 

Convém notar, o sentido atual do narcisismo tem um alcance mais amplo, remete – 

para além do ego individual – aos etnocentrismos, nacionalismos, regionalismos e 

bairrismos propiciadores de afetos vis e paixões destrutivas, o nazismo, o fascismo, o 

comunismo, o fundamentalismo. Mas também não deixa de referir o pertencimento, a 

comunhão simbólica, o comunitarismo, o ethos marcados pela vontade de sociabilidade, em 

que as verdades narcísicas de cada grupo asseguram a sua permanência e longevidade. 

Cinéfilos, leitores, fãs, sócios, parceiros, assinantes, atores dispersos na malha 

urbano-comunicacional, são interligados pela midiatização tecnológica, configurando as 

comunidades virtuais. O Facebook consiste numa estratégia de difusão e compartilhamento 

de conversações, “escritas oralizadas”, microtextos e imagens audiovisuais tecnoafetivas 

que alimentam os sonhos, desejos e expectativas dos indivíduos. Logo, forja uma “cultura 

de convergência” que agrega os sujeitos isolados em suas verdades narcísicas e os lança 

numa ecologia comunicacional irrigada pela cooperação e compartilhamento; assim, as 

redes podem liberar modos de catarse e transcendência do pathos narcísico. 

Mesmo de forma nômade, efêmera e provisória, no “instante eterno” da 

interatividade, os indivíduos conectados em rede enfrentam os espaços e tempos que os 

aprisionam e atravessam as fronteiras. As redes são boas condutoras do magnetismo 

afetivo, gerando vigorosos estilos de subjetividade e sociabilidade nos cenários pós-

urbanos, quando os ciberambientes (chats, MUDs, salas de conversação virtual) tendem a 

moldar as “formas comunicativas do habitar” (Cf. DI FELICE, 2009).  

No domínio da filosofia e da ciência pós-modernas, brotou uma epistemologia do 

sujeito (e do desejo) com Deleuze e Guattari, empenhados em inverter o platonismo, o 
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moralismo cristão, a culpa freudiana, rompendo com a idealização do sujeito clássico que 

fora atravessado por exigências institucionais, jurídicas, sociopolíticas. (Cf. MACHADO, 

2010). Para além de uma crítica da psicanálise e do marxismo, hermenêuticas do sujeito do 

século XIX, os pensadores forjaram uma trama conceitual singular e suas problematizações 

respondem em grande parte às especulações acerca da psicologia dos indivíduos em rede. 

Desde a obra O Anti-Édipo (1972), passando pelo monumental Mil Platôs - 

Capitalismo e esquizofrenia (1980), até Crítica e Clínica (1997) uma revolução inteira 

aconteceu e a imagem de Narciso jamais será a mesma. No plano das empiricidades, as 

representações cederam terreno aos simulacros, clones, avatares que dominam a cena, 

expressando novas interações entre os sujeitos, actantes e seus objetos polimorfos. 

A filosofia de Deleuze e Guattari antecipa um olhar sobre a “second life” elaborada 

no ciberespaço, nos sites de conversação. Os conceitos de “corpos sem órgãos”, “rizomas”, 

“máquinas desejantes”, formulados pacientemente desde o “instante pós-68”, serão melhor 

compreendidos após serem sentidos na pele da cibercultura, no século XXI. É por essa via 

que se pode entender a produção da subjetividade dos atores em rede. Epifaniza-se então 

uma “estilística da existência”, como previra Foucault na obra O cuidado de si, 3º tomo de 

História da sexualidade (1984). De certo modo, o grito de guerra da psicologia Gestalt, 

“Tornar-se Pessoa”, ecoa firme no mundo da “virtualidade real”. 

 

Elementos para uma etnografia do Facebook 

 

Uma publicação on line traz um quadro de inspiração classificatória nos informando 

sobre o regime das afetividades que permitem a concretização da comunicação em rede. 

Enuncia-se assim uma categorização discriminando “Os tipos mais irritantes do Facebook” 

(2012): “o observador, o galo, a dramática, o emo deprê, o ladrão, o baladeiro, o criticador, 

o noticiário, o ambulante, o curtidor, a devassa, o ateu (anticristo), a efusiva, o crente 

fanático, o nerd otário, a santinha solitária”. A lista é feita a partir de critérios pouco 

ortodoxos e seu valor científico é quase nulo, mas para nós tem positividade 

epistemológica. A ácida e bem humorada categorização é instigante pelo valor psicológico, 

sociológico e antropológico, ao explicitar as regras de aceitação e exclusão do site. E, 

sobretudo, indica o regime disciplinar que governa os fluxos conversacionais, determinando 

os estados mentais e ético-lingüísticos legitimados nas redes.  
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Outra postagem mais amena intitulada “Guia de etiqueta para o Facebook” (2012) 

enuncia uma eticidade regulatória da comunicação; a sua validade epistemológica reside na 

composição de um receituário que prescreve os atos comunicantes legítimos e adequados 

para a harmonia no contexto das trocas simbólicas digitais. Uma interpretação da cultura 

das redes não pode ignorar as estratégias norteadoras das atitudes e do conhecimento 

comum, movidas pelas intuições, afetos, sensações; é por essa via que se realizará o 

“mistério das conjunções” e a “aproximação dos contrários” na sociedade midiatizada. 

Sendo preciso estabelecer um método de investigação, fomos ao campo apalpar as 

carnes da empiricidade e este expediente na era da internet se tornou algo mais acessível. A 

estratégia foi proveitosa, pois habitamos a forma comunicativa da conversação em rede, na 

linha do tempo do Facebook, e assim agimos como pesquisadores avatares participantes. 

Antes de tudo, recorremos à internet, mapeamos os trend topics do Facebook, e 

registramos as postagens mais acessadas, comentadas e compartilhadas, tendo em vista 

montar um quadro de referência no tocante às preferências dos assinantes. Capturamos um 

tema no topo da lista que virou jargão nacional: “Menos Luiza que está no Canada” (2012). 

Em princípio se tratava de um comercial de TV, anunciando a venda apartamentos 

de luxo, mas a soberba discursiva do apresentador do produto (pai da Luisa) causou a 

migração do discurso para as redes sociais (Twitter e Facebook) que carnavalizaram o 

enredo. Configura-se assim um caso de exibicionismo midiático, espetacularização do ego, 

espelho das vaidades, imperativo da visibilidade, obsessão pela fama, desejo de celebridade. 

Sintomaticamente, o episódio revela como as redes sociais podem funcionar como 

extensões do ego. O problema foi explorado no estudo de Primo (2010), em que são 

examinados os tipos de celebridades migrantes da televisão para a internet e vice-versa.  

Contudo, “o caso Luisa”, além de ser um fait divers espetacularizado às últimas 

conseqüências, indica um nível extraordinário do fenômeno de transmidiação (ou cross 

media), pois atravessou todos os ambientes midiáticos (com destaque no Jornal Nacional). 

Trata-se da viralização de uma sátira coletiva geradora da formação de uma nova 

comunidade virtual que, narcisisticamente, encontra as suas próprias referências na derrisão 

do outro. Fazendo uma análise da personalidade narcisista, o livro O show do Eu (SIBILIA, 

2008), apresenta insights que podem elucidar várias das implicações resultantes das 

relações entre os atores com suas máscaras sociais e os pseudo-eventos em torno do nada. 

 
Milhões de usuários de todo o planeta – gente comum, precisamente como eu ou 
você – têm-se apropriado das diversas ferramentas disponíveis on line, que não 
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cessam de surgir e se expandir, e as utilizam para expor publicamente a sua 
intimidade. Gerou-se, assim, um verdadeiro festival de vidas privadas, que se 
oferecem despudoradamente aos olhares do mundo inteiro; basta apenas um clique 
do mouse. E, de fato, todos nos acostumamos dar esse clique. (SIBILIA, 2008). 

 
Este paper consiste na projeção de uma pesquisa ainda em curso e no momento 

mostramos o resultado parcial de uma primeira exploração, quando acessamos o site e 

formulamos a pergunta “Qual foi o evento, ocorrência, acontecimento, cujo relato postado 

no Facebook mais lhe chamou atenção?”. Nessa primeira empreitada obtivemos resultados 

significativos, pois no intervalo de 24 horas dezenas de interlocutores responderam à 

interpelação. Genericamente as escolhas indicadas nas respostas não causaram surpresa, 

pois refletem os temas classificados nos trend topics: O movimento em rede “Veta Vilma”, 

Problemas de Violência Urbana, Marcha contra a corrupção, Fatos Políticos, desastres 

naturais, Greves de Professores, enfim os fait divers que compõem a agenda midiática 

convencional. Entretanto, alguns elementos nos chamaram a atenção; os comentários nos 

permitiram enxergar algumas brechas. Os chistes, atos falhos, lapsos e devaneios inscritos 

no conteúdo de respostas nos permitiram detectar aspectos afirmativos, geradores de 

percepções acerca dos comentários, dentre eles o desejo de ver a si próprio na rede. 

Neste primeiro estágio da investigação, privilegiamos o compartilhamento das 

imagens e seus comentários, e uma das séries de imagens capturadas mostra esculturas de 

objetos domésticos, camas, escovas de cabelo e chupetas feitas em material de cacto 

espinhoso, perfurante. E os comentários acerca dos “objetos espinhosos” geraram opiniões 

variantes entre a inflamação, a repulsa e a comicidade da piada nervosa. 

O Facebook consiste num ambiente bem controlado, em que as zonas de impureza 

são removidas e essa dimensão em si merece ser problematizada, pois indica os sintomas de 

uma sensibilidade que elimina a parte de estranheza e de “perigo” da cultura. Entretanto, 

pelo viés da publicidade, das artes plásticas, da linguagem mitopoética, infiltram-se os 

aspectos mais tensos da comunicação interativa, pois revelam a dimensão da crueldade 

sublimada em rede. Atravessando os muros virtuais que cercam a semiosfera do site, uma 

nova configuração do “império do grotesco” salta dos meios analógicos para os digitais; 

uma espécie de narcisismo polimorfo oscila entre a fascinação e o medo da ferida 

sublimada no digital (SODRÉ, 2004). 

 Dentre as postagens mais publicizadas se destaca aquela referente ao evento que 

ficou no jargão popular-midiático como “Veta, Dilma!”. E exprime antes de tudo as vozes 

do inconsciente que protestam contra as ingerências administrativas no tocante ao problema 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

de Belo Monte; porém, a sua motivação mais forte é impulsionada pelo desejo de 

pertencimento à categoria universal dos atores engajados em defesa do meio ambiente. A 

midiatização dessas tensões é contemplada num trabalho que acerta os ponteiros no 

contexto da discussão sobre Comunicação e Ecologia. (Cf. FELINTO; BENTES, 2010). 

A comunicação do Facebook é polifônica e libertária, e mesmo controlada é 

permeada pelas artes do útil e do fútil, do lúdico e do carnavalesco. São artimanhas 

narcísicas dos atores diante do paradoxo escolherem o efêmero-transcendental. O desafio 

que se coloca ao pesquisador é flagrar os elementos de surpresa que abalam a segurança das 

bolhas domesticadas do Facebook, liberando uma comunicação provocante. Até agora, as 

imagens mais fortes e catárticas que constituem a parte dionisíaca na espessura narcísica 

das redes têm vindo das conversações ligadas às artes, literatura, fotografias do cotidiano. 

Os conteúdos discursivos das conversações em rede (imagens sons e textos), de 

matizes dionisíacos (tribalistas, comunitários, agregadores), emergem à superfície do tecido 

modificando o estado de espírito narcísico das conversações on line. A filologia 

transvalorativa de Nietzsche pode ajudar a reconhecermos o nomadismo, a linguagem 

aforística, a comunicação “a golpes de martelo” que torna a vida digital mais interessante. 

 

Para concluir: O narcisismo coletivo e a tribalização digital 

 

 Aqui a porção dionisíaca dos sujeitos (gregária, coletiva, tribalista) se encontra e se 

confronta com a porção narcísica (individualista, egóica, excludente). A captura das 

narrativas (para além das imagens que os actantes, atores em rede, fazem de si) mostra as 

oscilações entre os vetores de socialização, solidariedade, sociabilidade e o seu contrário. 

Os narcisismos coletivos presenciais se projetam igualmente nas comunidades 

virtuais do Facebook, em que se inscrevem atletas, amigos dos animais, artistas, estetas e 

atores ligados na música, amantes dos livros, e-leitores, fãs dos esportes, do esoterismo. 

Não existe construção dos avatares sem a vinculação com a sua comunidade de 

interesse e isso vale também para a comunicação colaborativa do Facebook; logo, as redes 

de subjetividade são também as redes de solidariedade, redes da indignação social.  

Na era das telas e vídeos, a comunicação em rede pode funcionar como reforço da 

ideologia do individualismo, da exclusão, do complexo do narcisismo, como queria Sodré, 

estudando a televisão como “máquina de narciso” (1984). Mas a natureza da comunicação 

interativa, consolidada com as tecnologias da visibilidade compartilhada, impulsiona os 
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agentes isolados para a zona de tribalização e socialidade, para a dimensão de visibilidade e 

dizibilidade em que os meios se inscrevem como extensões dos afetos comunitários. 
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