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RESUMO 

 

Este trabalho investiga como as relações sociais, em foco a amizade, dão-se em meio 

virtual, tendo como objetivo entender a maneira com que se configuram os sentidos 

das amizades nos sites de redes sociais contemporâneos. A pesquisa desenvolvida 

construiu um caminho de sentido da amizade na humanidade durante os séculos para 

compreender como essa relação era sentida e compartilhada dentro das sociedades. 

Para isso foi necessário o entendimento da construção político-econômica do 

mercado capitalista, a fim de assimilar de forma crítica o desenvolvimento do telefone 

móvel. Assim como os relacionamentos amorosos, a amizade é constantemente 

influenciada pelas tecnologias vigentes na sociedade contemporânea, pelo modo de 

ser e estar no mundo, e isso impacta o sentido desse laço. Como método de pesquisa, 

foi realizada a genealogia da amizade a partir de uma pesquisa exploratória 

bibliográfica, analisando o seu sentido na história da humanidade. Baseada nisso foi 

elaborada uma pesquisa de campo, com o intuito de esclarecer o problema proposto 

e compreender a configuração da amizade nas redes sociais através da visão dos 

usuários, tendo sido cumpridas entrevistas qualitativas e estudado o conteúdo para 

identificar os afetos e os sentidos. Os achados de pesquisa permitiram concluir que 

as redes sociais são peças fundamentais na comunicação dentro da sociedade 

globalizada, desenvolvendo sentidos únicos para os indivíduos e estreitando 

distâncias físicas e afetivas. A amizade em meio virtual traz expressões e sentidos 

específicos da comunicação entre telas, além de um espaço de liberdade, aceitação 

e identificação social que diversas vezes não é encontrado no espaço físico. 

Palavras-chave: amizade, sentido, tecnologias, comunicação, redes sociais. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates how the social relationships, focussing on friendship, takes 

place in virtual environment, aims to understand the way witch friendship senses of 

the friendships are configured in the contemporary social networks. The study 

developed has built a path to the senses of friendship in humanity over the centuries 

to understand how this relationship was felt and shared within societies. For this, it was 

necessary to understand the political-economic construction of the capitalist market in 

order to critically assimilate the development of the mobile phone. As well as loving 

relationships, friendship is constantly influenced by current technologies in the 

contemporary society, by the way of be and being in the world, and this impacts the 

meaning of this bond. As a research method, the genealogy of friendship was carried 

out from an exploratory bibliographical research, analyzing its the meaning in the 

history of mankind . Based on this, a field research was elaborated, in order to clarify 

the proposed problem and to understand the configuration of the friendship in the 

social networks from the view of the users, applying qualitative interviews and 

analyzing the content to identify the affections and the senses. The research finding 

allowed us to conclude that the social networks are a key pieces on the communication 

within a globalized society, developing unique senses for individuals and narrowing 

physical and affective distances. Friendship in virtual environments brings specific 

expressions and meanings of communication between screens, as well as place for 

freedom, acceptance and social identification that is not found in physical space. 

Keywords: friendship, communication, virtual, social networks, sense.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conectar pessoas na internet, esse é o maior objetivo das redes sociais virtuais. 

Em algumas delas, essa conexão é chamada de amizade, mas o que é a amizade? 

De acordo com o Dicionário Michaelis 2000, é um “1. Sentimento de amigo; afeto que 

liga as pessoas. 2. Reciprocidade de afeto. 3. Benevolência. 4. Amor” (2000, p. 132). 

Um conceito ligado ao afeto, cuja definição no mesmo Dicionário também está ligada 

à amizade: “1. Sentimento de afeição ou inclinação para alguém. 2. Amizade, paixão, 

simpatia” (2000, p. 71). Com o advento das plataformas de redes sociais, esse 

conceito está assumindo uma nova configuração, trazendo outros sentidos à maneira 

como é expressado e sentido. 

Atualmente é muito comum as pessoas terem listas imensas de amigos ou 

conexões nos sites de redes sociais, além da praticidade que o surgimento do 

smartphone trouxe para se acessar esses contatos. A rede social Orkut foi uma das 

poucas plataformas com um limite definido de amizades, mil amigos, pois as demais 

redes sociais foram desenvolvidas para adicionar ou seguir amigos ilimitadamente. 

Mas será que é possível ser amigo de tantas pessoas ao mesmo tempo?  

Nos anos 90, o antropólogo Robin Dunbar, professor de antropologia na 

Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, desenvolveu uma teoria batizada de 

“Número de Dunbar”, que estipula o tamanho do neocórtex humano (parte do cérebro 

que desenvolve o pensamento consciente e a linguagem) e, segundo a qual, a 

capacidade de gerenciar grupos sociais é de até 150 amigos, independente de níveis 

de amizade. A sua experiência se baseou na observação de grupos sociais em várias 

sociedades, desde aldeias primitivas até o ambiente corporativo contemporâneo. 

Dunbar considerou “amigo” uma pessoa com a qual a outra pessoa se preocupa e 

com quem mantém contato pelo menos uma vez por ano. Ao ser questionado sobre 

os sites de redes sociais poderem ter centenas de vezes a mais esse número, Dunbar 

afirmou que, “quando você olha o tráfego nesses sites, percebe que aquela pessoa 

mantém o mesmo círculo íntimo de cerca de 150 pessoas que observamos no mundo 

real”(DUNBAR, 2010), em entrevista ao The New York Times. Em 2010, o antropólogo 

realizou, na Universidade de Harvard, o estudo How many friends does one person 
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need? - Dunbar’s number and other evolutionary quirks1, em que delimitou três 

círculos menores de intimidade, o “do peito”, com maior intimidade, de 3 até 5 

pessoas; o “grupo de empatia”, de 10 a 15 amigos; e o “número típico” de 35 pessoas 

com que se consegue manter um alto nível de intimidade, confiança, cumplicidade e 

afinidade, chegando à quantidade eleita como limite mencionada acima. 

O número médio de amigos em redes como o Facebook é 229, de acordo com 

o infográfico da agência Jess3 (Anexo 1), mas, além de números, uma pessoa 

consegue de fato ter afeto por tantos amigos? Dunbar(2010) mostrou que é impossível 

guardar lembranças e informações de tantas pessoas, menos ainda criar laços 

afetivos. Ou será que na nova configuração da amizade é possível?  

As amizades nos sites de redes sociais são feitas a partir de um pequeno clique 

em “adicionar” e desfeitas com a mesma facilidade, cada vez mais efêmeras e 

facilitadas pelas tecnologias. Qual é, portanto, o sentido dessas amizades nas redes 

sociais? É possível demonstrar o nosso afeto, os nossos sentimentos e a importância 

das nossas amizades para os amigos no mundo digital? Como a amizade é sentida e 

vivida nas redes sociais virtuais? Pensar sobre essas questões é algo imprescindível 

para entender como se configura a amizade na sociedade contemporânea.  

A partir do cenário descrito, o problema a ser investigado por essa pesquisa é 

identificar como se configuram os sentidos das amizades nos sites de redes sociais 

contemporâneos. Por meio de observação empírica, é possível compreender que 

cada usuário estabelece sua amizade de uma forma diferente, com pessoas de 

ambientes diferentes e possui afetos diferenciados para cada tipo de relação. 

Entretanto, algumas semelhanças orientam o comportamento on-line, principalmente 

o olhar afetivo e sentimento de pertencimento social. No âmbito desse trabalho, não 

houve limitação de plataformas de redes sociais a serem estudadas, pois objetiva-se 

analisar os afetos e sentidos que as relações de amizade em meio digital provocam 

na pessoa do outro lado da tela. Por isso é importante identificar os motivos pelos 

quais o indivíduo busca essas relações virtuais e como ele as sente. 

O objetivo geral a ser alcançado é investigar como se caracterizam e quais os 

sentidos que as amizades têm dentro dos sites de redes sociais contemporâneos. 

Para atingir esse objetivo geral, alguns objetivos específicos foram traçados, são eles: 

                                                
1 Quantos amigos uma pessoa precisa? - O número de Dunbar e outras peculiaridades evolucionárias 
(DUNBAR, 2010, tradução nossa) 
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1) entender como as pessoas sentem e demonstram afeto nas suas amizades nos 

sites de redes sociais; 2) verificar se há tipos ou diferenciações de amizades digitais; 

3) perceber as características da amizade dentro da internet e suas relações com as 

noções de autenticidade nas interações; 4) investigar se os sentidos da amizade na 

internet têm relação com a continuidade e descontinuidade do que se vive fora da 

internet. 

Neste trabalho compreende-se “sites de redes sociais” por “uma categoria do 

grupo de softwares sociais, que seriam softwares com aplicação direta para a 

comunicação” (RECUERO, 2009, p. 102), além de: 

 

“[...] aqueles sistemas que permitem i) a construção de uma persona através 

de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a 

exposição pública da rede social de cada ator.” (RECUERO, 2009 apud 

BOYD & ELLISON, 2007, p. 102)  

 

Ademais, as expressões como “sites de rede social” e “mídias sociais” foram 

utilizadas como sinônimos para se referir aos ambientes digitais nos quais são 

desenvolvidas listas de amigos on-line. Também se empregou termos que fazem 

parte desse vocabulário digital, esclarecidos agora para melhor compreensão 

posterior. A saber: curtidas, referidas como likes, que indicam o ato de clicar em um 

botão “curtir” como forma de demonstrar que o conteúdo visto agradou; amigos ou 

seguidores, que são os perfis dos amigos nos sites; publicações ou postagens, que 

são imagens, vídeos ou textos que um usuário compartilha em seu próprio perfil para 

que suas conexões possam acompanhá-lo; on-line, digital, cibernético e meio virtual, 

que significam se relacionar aos elementos dentro da Internet, e off-line, no ambiente 

fora da rede. 
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2. MÉTODO 

 

A realização deste trabalho se fundamentou na escolha do método de pesquisa 

genealógico, por ser um procedimento que valoriza as subjetividades.  

“Em sua perspectiva antimetafísica, a visada genealógica considera sentidos, 
valores e crenças culturalmente compartilhados bem como os modos de se 
configurar a subjetividade como produção histórico-cultural [...] Enquanto 
certos costumes ou práticas podem se repetir no tempo, seja em uma mesma 
formação cultural, seja em outras culturas, os sentidos que lhes são 
atribuídos, suas finalidades, o que deles se pode e deve esperar possuem 
um caráter necessariamente fluido, aberto a infinitas e imprevisíveis 
variações.” (FERRAZ, 2013, p. 164) 
 

Desse modo, construiu-se um panorama sobre os conceitos e sentidos 

relacionados à amizade, mapeando as configurações dessas relações sociais por entre 

as sociedades e os séculos. Acompanhando a organização social vigente de cada 

período, foi buscada a maneira de sentir estruturada nos grupos socioculturais. 

Para tanto, optou-se por realizar uma pesquisa exploratória bibliográfica, a 

partir da investigação de textos, artigos e livros relativos ao que seria examinado. Com 

base nisso, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas principais: em um primeiro 

momento, exploraram-se mais áreas sociais do conhecimento, a fim de adquirir 

referenciais bibliográficos acerca do objeto e tema de pesquisa; e, em um segundo 

momento, foi preciso recorrer a uma pesquisa de campo realizando entrevistas 

qualitativas, com a finalidade de esclarecer o problema proposto, a saber, a 

configuração dos sentidos e as características da amizade entre os jovens nos sites de 

redes sociais atuais. 

A escolha pela pesquisa exploratória se deu pela carência de uma investigação 

mais ampla sobre o objeto de pesquisa e pela necessidade de “[...] desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2008, p. 27). 

Assim foi feito para que fosse possível a construção do sentido e das características da 

amizade no decorrer dos séculos. 

A partir do conhecimento e das teorias advindos da investigação bibliográfica, 

foi viável compreender o sentido e as características da amizade na organização da 

sociedade atual, levando a certos comportamentos, modos de ser e estar dentro de 

regimes de visibilidade, vigilância e controle sociais. Sobretudo, foi crucial a 
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compreensão da crescente exposição da intimidade e de sua necessidade latente de 

exibição, ampliada pelos sites de redes sociais atuais.  

Na segunda fase deste estudo, foi realizada uma pesquisa de campo com 

entrevistas qualitativas e quantitativas, julgada ideal por possuir técnicas que “munem 

o pesquisador para o trabalho de observação, a partir da inserção em comunidades 

para pesquisa, onde o pesquisador entra em contato intra-subjetivo com o objeto de 

estudo” (AMARAL, NATAL, VIANA, 2014, p. 35). O exame nas comunidades da 

pesquisa se mostrou necessário para que as informações fossem úteis, principalmente, 

para estabelecer critérios de delimitação do perfil dos entrevistados.  

O questionário foi desenvolvido à luz dos objetivos do estudo, elaborado com 

14 questões (vide Apêndice A e B), sendo 12 questionamentos de cunho subjetivo, com 

intuito de alcançar informações diferentes dentro da área de pesquisa, mirando 

assuntos acerca das características das amizades na internet, como eram sentidas e 

seus aspectos dentro dos sites de redes sociais. Compostos o questionário e o termo 

de autorização de uso de voz e som (vide Apêndice C), foi preciso definir como se daria 

a seleção e abordagem dos participantes da pesquisa. Os jovens entrevistados cujas 

falas foram analisadas neste trabalho atenderam a dois critérios de seleção: estarem 

entre 18 e 25 anos e possuírem perfis nas redes sociais virtuais. 

Nessa fase foram realizadas entrevistas do tipo qualitativo por trazerem “a 

compreensão dos mundos da vida dos entrevistados e de grupos sociais específicos” 

(BAUER e GASKELL, 2015, p. 65). Esse se mostrou o método ideal por se tratar de um 

estudo que busca analisar as subjetividades e os sentidos únicos. Após realizadas as 

entrevistas, cada uma delas foi transcrita, e todas as respostas, analisadas a partir da 

divisão temática ou semântica, que é definida de acordo com “características dos textos 

que implicam um juízo humano” (BAUER e GASKELL, 2015, p. 198). 

 Por último, foram produzidas as devidas análises quantitativas e qualitativas 

das informações obtidas, com suporte do arcabouço teórico estudado neste trabalho. 

Foram gerados planilhas e gráficos que compilaram os dados obtidos e os tornaram 

fáceis de compreender visualmente. Dessa forma, foi possível chegar a algumas 

conclusões quanto ao comportamento dos jovens nas comunidades digitais. O 

processo desse estudo possibilitou entender melhor como se configura a amizade nas 

redes sociais para os 50 jovens ouvidos e como suas amizades on-line são 

influenciadas por estruturas socialmente estabelecidas na contemporaneidade.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As primeiras relações humanas foram marcadas por interesses reprodutivos, 

de sobrevivência e subsistência. No decorrer do desenvolvimento sociocultural da 

humanidade, o sentido para a amizade se reconfigurou, caracterizando-se e 

assumindo estruturas sociais condizentes com suas sociedades e os sistemas 

econômicos vigentes. A amizade foi construída na história como mostra Bárbara Silva 

(2016) com propósitos apoiados em diversas trocas, como a de conhecimento, amor, 

carinho, lealdade, solidariedade ou afinidades. Com a estruturação do capitalismo, o 

surgimento do dinheiro e a globalização, a sociedade ocidental observou 

transformações jamais vistas em outras épocas da história. O cenário geopolítico que 

se estabeleceu após a transição entre modernidade e contemporaneidade trouxe 

mudanças profundas na forma que as pessoas tinham de se relacionar entre si. Uma 

delas foi a transformação do espaço-tempo promovida pelos avanços da tecnologia 

da comunicação e da informação, que se deu com a ascensão do telefone móvel, do 

mercado que o abrange e das estruturas sociais contemporâneas.  

A internet e os telefones móveis fazem parte da vida das pessoas no século 

XXI, portanto estão presentes em boa parte das relações sociais. As redes sociais 

virtuais nasceram para conectar as pessoas, e é muito comum seus amigos estarem 

disponíveis pelo contato nas redes. Para entender melhor como se dá essa ligação 

virtual, foi necessário compreender mais sobre a dinâmica das plataformas de redes 

sociais, a relação imbricada entre comunicação e tecnologia e entender os regimes 

de vigilância e visibilidade que permeiam a internet. 

Para a realização deste trabalho, a pesquisa bibliográfica foi essencial à 

construção do entendimento da globalização e de suas implicações socioculturais 

ocasionadas pela internacionalização do sistema capitalista e pela unicidade das 

técnicas e do tempo. Além disso, o capitalismo neoliberal trouxe uma preocupação 

pela eficiência, pela autogestão e pela busca incessante do melhor desempenho 

(EHRENBERG, 2010), que são constantemente expostas nas redes sociais e vigiadas 

pelos amigos on-line, além de atrair novas amizades na internet a partir disso. 

O quadro referencial desta pesquisa é composto pelo estudo sociocultural e 

comunicacional e obteve a contribuição de autores como Paul Zak (2012) trazendo a 

motivação dos primeiros grupos e relações sociais da humanidade, Alain Ehrenberg 

(2010) com o homem moderno e a compreensão da autogestão e performance de si 
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na sociedade, o geógrafo David Harvey (1993) com os sociólogos Anthony Giddens 

(1991) e Milton Santos (2000) trazendo a nova estrutura geopolítica da globalização, 

formatos econômicos e sociais para o entender o reflexo  dessas transformações nas 

relações sociais. Manuel Castells (2005) e a comunicação em rede, Guy Debord 

(2003) e a penetração dos meios de comunicação no dia a dia dos indivíduos para 

compreender a relação com a amizade nas redes sociais, Bárbara Silva (2014, 2016) 

elencando as principais funções e interpretações da amizade entre sociedades 

durante nos séculos para traçar semelhanças e disparidades de sentidos, Fabíola 

Calazans (2007, 2013) complementando e trazendo o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação; além do estudo sobre a imagem "ótima e 

feliz” reproduzida na sociedade contemporânea, Gabriel Rocha (2013) com as 

relações sociais gregas e sua bagagem cultural por entre Platão e Aristóteles  e Ana 

Paula Martins (2007) com funções e sentidos das relações sociais passando pela 

Revolução Industrial e Iluminismo, contemplando a presença feminina e destacando 

amizades latentes e importantes inclusões sociais. O estudo metodológico foi 

fundamentado por Martin W. Bauer (2015) e George.Gaskell (2015) sobre análise de 

dados qualitativos, Maria Cristina Franco Ferraz (2013) com a estruturação da 

genealogia, Antônio Carlos Gil (2008) e o embasamento teórico da pesquisa 

exploratória e Lucia Santaella (2002) com a coleta e interpretação de dados no âmbito 

da comunicação. Por fim, o estudo da comunicação em meios digitais foi realizado a 

partir de noções Fernanda Bruno (2013) embasando sobre vigilância, visibilidade e 

subjetividade dentro da tecnologia, Paula Sibilia (2016) com a atuação e afirmação do 

eu nas relações sociais atualmente e Raquel Recuero (2009) com o estudo das redes 

sociais virtuais e suas interações com a sociedade para compreensão do âmbito 

virtual e suas particularidades. Além de pesquisas de informações e dados dispostos 

on-line, foram utilizados conteúdos coletados através da pesquisa de campo com 

entrevistados da amostra. 
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4. GENEALOGIA DA AMIZADE 

      

4.1 O INÍCIO DAS RELAÇÕES 

 

A narrativa do que se entende por relações sociais parte dos ancestrais dos 

seres humanos, os primatas. Biologicamente, os macacos passaram a se relacionar 

em grupos para manterem a sua sobrevivência. Os machos se relacionavam com 

outros machos para ajudarem em lutas contra rivais, e as fêmeas, para cuidar melhor 

dos filhotes, ou seja, a amizade pré-histórica era realizada basicamente por troca de 

interesses. 

Segundo o neurologista Paul Zak (2012), em apenas 3% de outras espécies de 

mamíferos os machos cuidam dos filhotes. O principal causador desse 

comportamento nos primatas mais próximos dos seres humanos e na árvore 

genealógica da espécie humana é um hormônio chamado ocitocina. O hormônio está 

relacionado ao instinto primordial da raça humana: a reprodução. No momento do 

orgasmo, a ocitocina é liberada em grandes quantidades, estimulando a fêmea a 

contrair o útero, fazendo com que o esperma do macho chegue mais rápido para a 

fecundação do óvulo. O ápice da sua liberação é durante o parto, efetuando uma 

reprodução bem-sucedida. Em outras palavras, é por causa desse hormônio que a 

adaptação dos mamíferos continuou e continua acontecendo. Além disso, tal 

hormônio tem um papel fundamental no que tange ao desenvolvimento do afeto da 

fêmea para com o macho e do amor e cuidado incondicionais com os filhotes. Mesmo 

estando presente em alguns animais, é no ser humano que a ocitocina é observada 

de forma mais perceptível (ZAK, 2012, p. 37). 

Segundo o neurologista, quando a espécie humana deixou de ser nômade, 

essa mudança transformou a organização social do grupo, que passou a ser cada vez 

maior e exigiu mais interação dentro dos círculos. A partir daí o papel da ocitocina se 

tornou protagonista, porque surgiu a necessidade de captação de alimento, e criaram-

se, em decorrer disso, os primeiros formatos de agricultura. Mas, para que essa 

atividade desse certo, era necessária a colaboração de várias outras pessoas, 

estimulando a confiança. “O nível de confiança dentro de uma sociedade determina 

se essa sociedade prospera ou se mantém na miséria”, diz Zak (2012, p. 84). Com 

isso, foi possível perceber uma mudança nos laços sociais, sugerindo o que 

entendemos hoje como amizade. 
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 Ainda nos experimentos de Zak (2012), quando alguém conhece outra pessoa 

e a sente confiável, o seu nível de ocitocina aumenta, e isso o torna propenso a criar 

laços com essa pessoa. O neurologista também aponta que é graças à ocitocina que 

o cérebro passou a fazer uso da solidariedade em forma de prazer, que era necessária 

somente para a sobrevivência até então. É como Zak diz: “A ocitocina faz com que 

tratemos estranhos como se fossem nossa própria família” (ZAK, 2012 p. 159), e é 

exatamente isso o que é a amizade. 

Dentro do corpo humano, a ocitocina afeta de formas diferentes mulheres e 

homens. Como mostra Zak (2012), a produção nas mulheres é maior que nos homens, 

devido a sua utilidade na fecundação do óvulo e no parto; em consequência da sua 

maior concentração, os cérebros femininos desenvolvem amizades mais profundas. 

Embora, no decorrer da evolução das espécies, a função social da ocitocina tenha 

mudado, o cérebro humano adquiriu mais receptores do hormônio, que foram se 

espalhando por todas as regiões cerebrais, incluindo aquelas sem funções sexuais. 

Por isso a ocitocina que é liberada quando ocorre o ato sexual não é a mesma que o 

cérebro libera quando um indivíduo conhece alguém que lhe passa confiança.  
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4.2 A AMIZADE DESDE OS GREGOS À MODERNIDADE 

 

Na população grega antiga, apenas os homens eram considerados cidadãos, 

eram conhecidos como os homens da elite, que possuíam cidadania política e civil. 

Já as mulheres, os estrangeiros (homens vindos de outras cidades-Estado) e os 

escravos não eram reconhecidos dentro das cidades-Estado, e, por consequência, 

apenas os homens podiam ter amigos. Em Bárbara Silva (2014), essa amizade 

masculina era vista como uma relação pedagógica entre um homem adulto e um 

jovem adolescente, denominada pederastia. Essa relação envolvia sensualidade, 

afeto e erotismo, embora para aquela época fosse comum esse vínculo entre dois 

homens de idades distintas. O objetivo desses encontros era que o homem adulto 

funcionasse como um tutor para o jovem, ensinando-o a ser um homem viril, honroso 

e a se tornar um bom cidadão, tanto cívica como politicamente. 

De acordo com Silva (2014), tal amizade ajudava na formação do caráter e da 

cidadania do homem público na pólis. Ademais, historiadores mostram que esses 

conselheiros tinham uma responsabilidade própria na organização política dentro da 

sociedade grega, além do próprio desenvolvimento das cidades-Estado. A amizade 

era compreensível apenas entre um homem sábio e um adolescente ignorante. 

Em Platão, a amizade recíproca surgia na diferença entre os seres humanos, 

ou seja, dentro do sexo masculino, apenas os opostos poderiam cultivar uma amizade. 

Para o filósofo, a busca pelo conhecimento é o principal aspecto que une dois homens 

em uma amizade. Assim, a função da amizade era produzir conhecimento por meio 

do sábio para com o adolescente, o ignorante, transformando-o em um homem 

público, um cidadão da pólis, no futuro (PLATÃO, 2008, p. 13). Era compreensível 

também que, no decorrer dessa relação, fosse gerado afeto. Uma boa ilustração 

ocorre nos episódios da 1ª temporada da série de TV Merlí2 (2015) da plataforma de 

streaming Netflix, em que o protagonista da série, professor Merlí, constrói uma 

relação platônica de troca de conhecimento por meio da amizade entre o sábio e o 

ignorante, em molde contemporâneo, em que ele como professor de filosofia, cria uma 

relação de generosidade, confiança e conhecimento ao ensinar sobre os principais 

filósofos e suas correntes filosóficas aos seus alunos em uma escola da Espanha. A 

                                                
2 MERLÍ é uma série criada pela plataforma de streaming Netflix, que conta a história de um professor 
de filosofia que ensina seus alunos por meio da amizade, promovendo aprendizagens além do 
conteúdo escolar, com lições sobre solidariedade e civilidade. 
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série gira em torno, principalmente, dessa amizade criada pelo professor e seus 

alunos, com formas criativas e não convencionais de acessar o conhecimento, 

incentivando seus alunos a questionar e estabelecendo relações sociais de parceria 

e companherismo. 

Em Silva (2016), Platão e outros filósofos da época ensinavam nas ruas a 

importância do espaço público, incluindo a concepção platônica que destacava os 

detentores de conhecimento e filósofos, uma vez que eram os responsáveis pelo 

poder político. Foram exatamente esses cidadãos que valorizavam o conhecimento e 

a filosofia que desenvolveram a democracia e que mantinham uma vida política ativa 

no ambiente público. 

O desenvolvimento da filosofia, segundo Gabriel Rocha (2013), tem relação 

íntima com a amizade, pois o termo amizade era conhecido como “philía” na Grécia, 

e a sabedoria, como “sofia”, gerando a “philosophia”, passagem de conhecimento 

entre o sábio e o ignorante. Platão escreveu um diálogo que abordava a philía, 

chamado “Lísis”, em que exemplifica a juventude no estilo maiêutico, aponta a relação 

indissociável entre philía e eros (amor) em uma relação interpessoal e utiliza Sócrates 

como seu principal interlocutor. No entanto, foi seu seguidor Aristóteles que tratou da 

questão da amizade, em seu livro Ética a Nicômaco (livros VIII, IX e X), dividindo-a 

em: amizade por utilidade, por prazer e por virtude. 

A amizade que nascia das relações de pederastia tinha um papel fundamental 

no desenvolvimento da república das pólis, e eram o afeto e a amizade os elementos 

estruturantes da república da Grécia clássica (SILVA, 2016 apud ZIMMERN, 1961, p. 

18), elementos esses que diferenciavam a relação sábio-ignorante, nascendo 

espontaneamente e aproximando os homens públicos, ativos na vida política e civil, 

pois era dentro dessas amizades que estava o poder da sociedade grega. Além disso, 

essas relações estimulavam o pensamento político e as interações entre os homens 

mais próximos, até os que possuíam tempo livre se dedicavam a adquirir e ampliar 

seu conhecimento, perpetuando assim os homens políticos e a sociedade por 

consequência.  

Por sua vez, a amizade na Roma Antiga era caracterizada de forma diferente 

da grega. O termo “amicitia”, que significava “troca de serviços puramente prática e 

compensatória” (SILVA, 2016, p. 15), era para os romanos relações desprovidas de 

afeto e compromisso. Naquela sociedade existiam dois tipos de amizade, de acordo 

com o pesquisador do período antigo David Konstan (2005), a amizade baseada em 
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troca de favores, desprovida de afeto e compromissos, e a “amizade íntima”, que 

envolvia afeto e compromisso mútuos. No entanto, apenas a última era de fato 

considerada amizade romana. Dessa forma, o sentido que a amizade romana possuía 

era, segundo Konstan (2005), algo mais subjetivo e menos racional que o da grega, 

pois a troca de conhecimento não era o principal elo para a união de duas pessoas, e 

sim o afeto e o amor a priori. A amizade passou a se modificar com o crescimento do 

território conquistado pelo Império Romano, onde a fé cristã foi inserida nas relações 

entre amigos e na própria amizade existente na época. Nesse momento da história, a 

amizade passou a ser definida por um contexto de associação entre irmãos de uma 

mesma fé cristã, assim desenvolvendo de forma harmônica os sentimentos de 

lealdade e companheirismo dentro de uma comunidade. No fim da Antiguidade, não 

havia distinção entre a amizade romana e a cristã, perpetuando a natureza da 

confiabilidade, além da troca de afeto e amor na relação com o outro. No decorrer do 

tempo, os pensadores continuaram a associar o tema da amizade com discursos de 

padres, e passagens da bíblia, com trechos pagãos (KONSTAN, 2005).  

Durante a Idade Média, no período do século XI ao XV, o conceito da amizade 

passou a estar ligado à lealdade de acordo com Silva (2014), no sentido de lutar e 

defender o amigo. Naquela época a sociedade estava bastante voltada para a guerra, 

ressaltando as rivalidades entre famílias e lutas de classe. Nesse contexto a amizade 

era composta por confiança, deixando explícita a inimizade (na época com sentido 

oposto a amizade) em grupos de fora da comunidade, sendo “[...] frequentemente 

institucionalizada, e era vista como um meio de criar alianças mais ou menos 

duradouras com outros contragrupos externos potencialmente hostis” (GIDDENS, 

1991, p. 106). Essas relações assumiam trajes de camaradagem, fraternidades de 

sangue ou companheiros de armas. No mundo medieval, as amizades tendiam a ser 

postas a serviço de esforços em que os laços de parentesco ou comunais eram 

insuficientes para fornecerem recursos necessários como conexões econômicas, 

vinganças por transgressões, engajamento em guerras e em muitas outras atividades 

(1991). Por meio disso, é possível observar a amizade assumindo esses interesses. 

Outro elemento muito importante citado por Giddens foi a sinceridade, definida por ele 

como “virtude altamente valorizada em circunstâncias onde as linhas divisórias entre 

amigo e inimigo eram geralmente distintas e tensas” (1991, p. 106), visto que ela 

provocava um efeito de garantia pública de comprometimento com a relação de 

amizade. A sociedade medieval naquele período não possuía um poder central nem 
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um Estado forte, portanto amigo era considerado aquela pessoa que se arriscava pelo 

outro, poderia até mesmo morrer por ele. A série de TV americana Game of Thrones 

da HBO, lançada em 2011, traz a amizade medieval em vários momentos, desde a 

concepção dos grupos sociais de irmandade até a parceria em batalhas. Uma situação 

em específico e que ilustra esse sentido da amizade ocorre nos últimos episódios da 

1ª temporada, quando a princesa Arya Stark, ao perder o pai e com interesse em 

seguir para o Norte, entra para uma irmandade de cavalheiros. Dentro dessa 

irmandade, são várias as situações de guerra nas quais Arya, disfarçada de menino 

— já que na época mulheres não podiam fazer parte desses grupos sociais —, lutava 

pela honra de seus amigos-irmãos. Além disso, grande parte das amizades eram 

nascidas a partir do berço familiar, e no caso da família Stark da série, os grupos 

estendiam-se para as batalhas, principalmente por poder na sociedade da Idade 

Média, na qual a autoridade dentro desse Estado frágil, era conquistada a partir da 

vitória nas batalhas.  

Com o desenvolvimento do Iluminismo no século XVIII, a amizade tornou aos 

holofotes filosóficos e culturais, o racionalismo modificou as relações pessoais, que 

reapareceram associadas à virtude e à civilidade, o que, para a época, eram atributos 

associados à feminilidade (SILVA, 2016). A afirmação da individualidade e a paixão 

pela verdade se tornaram foco, porém, nesse momento da história, a amizade passa 

a ser observada entre homens e mulheres; o sentido muda, dado que até então esse 

relacionamento entre os homens era natural em locais públicos e na sociedade 

patriarcal. As mulheres em geral se relacionavam majoritariamente entre si e em 

lugares privados como a própria casa, contudo um caso emblemático e que se tornou 

objeto de estudo da pesquisadora Ana Paula Martins (2007) foi o da judia Rahel 

Varhnagen (1771-1833), também mencionada pela filósofa Hannah Arendt em seu 

livro Rahel, a vida de uma judia alemã na época do Romantismo (1933). Martins 

(2007) estudou amizades entre homens e mulheres do século XVIII, citou a existência 

de salões iluministas, onde ocorriam convenções sociais, gerando troca de 

conhecimento e cultura, rompendo “distâncias culturais que os colocavam em mundos 

quase que paralelos” (2007, p. 52). Além disso, ocorriam debates sobre o sentido 

iluminista do indivíduo na busca pelo “lugar pra si”, que trazia um novo entendimento 

da amizade entre os sexos, uma vez que, naquele contexto iluminista, “as distâncias 

sociais e de gênero foram reduzidas em favor de uma sociabilidade marcada pela 

cultura, pela civilidade e principalmente pela amizade” (MARTINS, 2007, p. 51-67). 
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Usando o exemplo de Rahel, a autora destaca a nova configuração possível e 

extremamente rica de amizade pela qual uma mulher dotada de “requisitos 

necessários para a vida social” era “capaz de agregar com sua inteligência e 

personalidade pessoas bastante diferentes ao seu redor” (2007, p. 54-55). Isto é, 

aproximava e criava laços sociais com diversas pessoas e, embora não pertencesse 

à classe acadêmica da época, era uma mulher que tinha muito o que compartilhar 

com a sociedade.  

Enquanto o século das luzes mudava o pensamento crítico e a visão sobre as 

relações mistas de amizade na sociedade daquele período, a Revolução Industrial 

(SILVA, 2016) se instaurou e intensificou a rotina de trabalho inserida no início do 

século XVIII. O tempo que os indivíduos tinham, tanto homens como mulheres e 

crianças, eram dedicados principalmente ao trabalho dentro das fábricas. Em 

consequência, as relações interpessoais eram feitas e vividas basicamente no 

ambiente do trabalho, na família e no máximo na vizinhança. 

Conforme mostra Martins (2007), no final do século XVIII, com o 

estabelecimento do romantismo, houve um distanciamento dos humanos em relação 

à natureza e um aumento da urbanização do Ocidente como consequência da 

Revolução Industrial. Com essa configuração, as afinidades dentro das amizades 

passaram a ser ressaltadas. Nesse período a vida privada e as relações eram cada 

vez mais importantes, em contrapartida o capitalismo foi se firmando. Com a vida 

pública voltada para o trabalho, a busca por dinheiro para sustentação do indivíduo e 

de sua família passou a ser muito importante. O sentido da amizade no período 

romântico era construir amizades em que as pessoas pudessem se relacionar a partir 

de preferências pessoais em comum, suprindo assim a necessidade humana de 

compartilhar sua vida cada vez mais com o outro que possuísse interesses ou gostos 

em comum. 

Quando o relógio foi inventado, ainda no final do século XVIII, ele “expressava 

uma dimensão uniforme de tempo ‘vazio’ quantificado de uma maneira que permitisse 

a designação precisa de ‘zonas’ do dia (a ‘jornada de trabalho’, por exemplo)” 

(GIDDENS,1991, p. 21). A população na época, que estava acostumada com a 

associação do tempo ao lugar, observou, em meados do século XIX, uma grande 

transformação na organização social (Vide Anexo 2) quando padronizaram-se, em 

escala mundial, os calendários e o tempo através de regiões. Foi nesse momento que 

a modernidade fomentou “relações entre outros ‘ausentes’ localmente distantes de 
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qualquer situação dada ou interação face a face” (GIDDENS,1991, p. 22). A partir 

disso, a sociedade passou a ficar mais dinâmica, e as instituições modernas, mais 

globalizadas, o que provocou descontinuidades em relação às culturas tradicionais, 

como relações que transcendiam ao lugar. Esse desencaixe do espaço-tempo foi 

crucial para o estabelecimento da vida social moderna e da organização 

racionalizada.  

No século XIX, o romancista moderno alemão Goethe escreveu a obra 

Afinidades eletivas (SILVA, 2016 apud GOETHE, 1992), em que apontava a moral 

cristã como o centro de repressão e realçava a relevância de existirem afinidades nas 

relações interpessoais tais como o amor e a amizade. Nela as afinidades 

representavam uma “vontade” ou uma “preferência”, que faziam com que as pessoas 

entrassem em contato entre si ou mesmo abandonassem tais contatos para formarem 

novos. 

Logo nas primeiras décadas do século XX, a Primeira Guerra Mundial trouxe 

um cenário repleto de destruição, solidão e sentimento de carência entre os muitos 

órfãos gerados por ela. O sentido que a amizade nesse contexto assumiu foi de suprir 

a destruição e as perdas resultantes da guerra por meio de afeto, carinho, amor e 

companheirismo. A sociedade alemã, que na época estava sob o regime totalitário 

nazista nascido em 1930, via a amizade com o sentido de manter vivo o “mundo 

comum” dos indivíduos (SILVA, 2016), ou seja, ela os aproximava novamente de sua 

dignidade, visto que uma grande parcela da sociedade na época se encontrava dentro 

dos campos de concentração nazistas. Um exemplo literário, e posteriormente 

cinematográfico, é o livro O Menino do Pijama Listrado (2007) de John Boyne. O 

cenário se passa em 1940 e conta a história do menino Bruno, que se muda de Berlim 

com seus pais para uma cidade afastada no campo, na Polônia. Da sua janela avista 

uma fazenda e, ao observá-la diariamente, nota um menino, que aparenta ter a sua 

idade, do lado de dentro de uma cerca e sempre vestido com um pijama listrado. 

Bruno passa a visitar o menino, surgindo, por meio de uma necessidade infantil de 

companhia para brincar, uma inocente amizade entre os dois garotos. 
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4.3 A GLOBALIZAÇÃO E AS REDES SOCIAIS  

     

Para compreender o cenário geopolítico do século XX e século XXI, é 

necessário interpretar a globalização e seus aspectos, como economia, cultura, 

política, relações sociais e subjetividade. Um dos elementos-chave do fenômeno é o 

“ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista” (SANTOS, 2000, p. 

22). De acordo com David Harvey (1993), em seu livro Condição Pós-Moderna, foi o 

caminho que a sociedade percorreu da transição do fordismo3 para a “acumulação 

flexível”4 que culminou na aceleração do tempo de produção, troca e consumo. Esse 

ciclo é observado nas mais diversas construções da virada do século, dentro da 

estrutura social, nos meios de transporte, de comunicação, de informação, entre 

outros que passaram por grandes transformações em um espaço muito curto de 

tempo. Harvey (1993) observou influências que a sociedade sofria a partir dessas 

mudanças, eram elas: efemeridade; diversificação de valores; chuva de estímulos; 

volatilidade (planejamento a curto prazo); midiatização da política; valorização da 

aparência, da fama, do poder, da riqueza. 

O sistema capitalista neoliberal que ascendeu nesse momento era 

caracterizado pela valorização do livre arbítrio e do lucro (mais-valia5), sendo contrário 

à filosofia do Estado absolutista (em vigor no séc. XVIII quando foi criado), que 

cobrava altos impostos e possuía restrições comerciais. Segundo Calazans (2007), o 

capitalismo influenciou os principais avanços da ciência do fim do século XX, como o 

sistema de técnicas da informação, que naquele cenário passou a estar presente em 

um mercado dito global. Mas, para que um sistema de técnicas se instaurasse em 

qualquer lugar do mundo, era preciso que ele tivesse caráter único, e, como as 

técnicas se davam como famílias, elas se tornavam verdadeiros sistemas. A chegada 

da técnica da informação por meio da cibernética, da informática e da eletrônica 

assegurou o comércio, a simultaneidade das ações e, por conseguinte, acelerou o 

processo histórico. Tudo isso faz parte das ações mercadológicas do capitalismo, que, 

                                                
3 Modo de produção idealizada por Henry Ford que consistia em linhas de montagem semiautomáticas 
com alto desenvolvimento maquinário e instalações industriais. 
4 Em Harvey (1993), acúmulo flexível é um novo sistema de regulamentação política e social, que se 
apoia basicamente na flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos 
padrões de consumo.  
5 Karl Marx cunhou o termo mais-valia para caracterizar o lucro, defendido por Adam Smith no 
neoliberalismo, sobre um determinado valor de uma mercadoria, em que se incorpora o trabalho não 
remunerado.  
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ao produzir novas técnicas, não elimina as anteriores. O ritmo das mudanças 

econômicas afetou as estruturas da indústria, o volume de produção, a variedade do 

comércio e as relações sociais em uma velocidade incomum em qualquer outro 

século, o que gerou um aumento da produtividade, do trabalhador e do mercado de 

bens de consumo, segundo Calazans (2007). O sistema técnico dominante no mundo 

atualmente é composto por atores hegemônicos que possuem caráter invasor, eles 

“não se contentam em ficar ali onde primeiro se instala, e buscam espalhar-se na 

produção e no território” (SANTOS, 2000, p. 26). Se uma produção técnica se 

fragmenta, há por trás uma unidade política de comando, e isso só é possível a partir 

do que Milton Santos chama de técnica hegemônica. Porém, essa gestão política só 

comanda o que se encontra em sua delimitação geográfica, tornando suas ações 

ineficazes em caráter global. 

De acordo com Santos (2000), a unicidade do tempo, que já havia sido 

implantada há um tempo atrás, convergiu além do tempo os momentos vividos. 

Processo esse que se intensificou com a chegada da Segunda Guerra Mundial e 

revolucionou o sistema das finanças, possibilitando que o mercado funcionasse de 

forma eficaz e unida em nível mundial. Nesse momento houve um encurtamento das 

distâncias, mas apenas uma pequena parcela da população podia viajar, embora a 

sensação que as pessoas tinham era de que o mundo estava ao alcance das mãos. 

Para o capitalismo, isso era ótimo, pois promovia o lucro, a acumulação das riquezas 

e a reprodução do próprio sistema (CALAZANS, 2007). Isso gerou uma concorrência 

entre si e uma concentração de poder nas mãos de poucos, fazendo do mundo menos 

unido e “tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal” 

(SANTOS, 2000, p. 19). As relações sociais que haviam começado a ter interesses 

por conexões econômicas de forma tímida lá no sistema feudal da Idade Média se 

intensificaram no desenvolvimento da Revolução Industrial (séc. XVIII-XIX) e 

passaram a estar bastante ligadas ao dinheiro e ao nexo contábil no capitalismo 

neoliberal. Essa mudança na organização social implicou em novas práticas sociais, 

o que, de acordo com Manuel Castells (1999), como o modo capitalista de produção 

que se deu em grande parte do mundo, provocou mudanças na própria vivência do 

espaço e do tempo como “parâmetros da experiência social” (CASTELLS, 1999, 

p.565) . 

Contudo, o surgimento do dinheiro foi observado como um mecanismo de 

desencaixe, posto que as instituições arraigadas em seus países não possuíam mais 
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poder sobre os atores hegemônicos que se globalizaram, o que gerou uma crise 

estrutural. De acordo com Georg Simmel (1896) a população estava acostumada com 

uma relação entre pessoa e propriedade, vista como uma economia natural, entre a 

posse e o proprietário, contrária a economia do dinheiro que gerava um caráter 

impessoal as atividades econômicas. O dinheiro passou a tornar as ações objetivas e 

não mais determinadamente locais. Durante esse período, houve a chegada do 

computador — por meio das técnicas contemporâneas — sobretudo aos progressos 

das técnicas da informática com ajuda dos fatores hegemônicos de mudança. Essa 

união do dinheiro e da informação provocou uma aceleração dos processos globais e 

a formação de um novo conjunto de hábitos, costumes e cultura nas relações pessoais 

e interpessoais, influenciando o caráter das pessoas. Ao longo da crise institucional 

do Estado, ocorreu um retrocesso quanto à noção de bem público e de solidariedade 

(SANTOS, 2000), enquanto ocorria o empobrecimento das pessoas e a ampliação do 

poder das empresas capitalistas sobre a vida social do povo. 

Nesse contexto, de acordo com Ehrenberg (2010), a sociedade tinha assumido 

um caráter individualista e passou a ser tomada por uma preocupação pela eficiência, 

pela autogestão e pela busca incessante do melhor desempenho para que fosse 

gerado mais lucro, a lógica do capitalismo neoliberal. Esse sistema não se importava 

com os trabalhadores assalariados no final do século XX e começou a influenciar as 

pessoas, fazendo funcionar a solidariedade sem assistência e o engajamento 

institucional sem a manipulação das consciências, de modo a “fabricar uma 

mentalidade de massa na qual cada um seja impulsionado a se governar por si 

mesmo” (EHRENBERG, 2010, p. 131). Nessa nova configuração, cada um suportava 

cada vez mais os pesos de suas responsabilidades, e lidava-se com os erros de forma 

individual. O crescimento pessoal e a individualização que o capitalismo unia geraram 

uma concorrência sem limites, produzindo uma sociedade altamente preocupada com 

uma melhor performance de si. 

Com a otimização da técnica da informação, surgiram as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) nas últimas décadas do século XX. Os meios de 

comunicação e a internet se desenvolveram, e com eles a tecnologia dos celulares, 

que hoje possuem diversas funcionalidades, desde sistemas simples como 
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calculadoras e despertador até aqueles mais complexos como bluetooth6, 

infravermelho, acesso à internet, a e-mails, os aplicativos de redes sociais, entre 

outros (CALAZANS, 2007). 

Com o amadurecimento dessas plataformas de redes sociais, surgiram alguns 

estudos sobre as interações que elas promovem. Estudá-las no âmbito social é 

“estudar os padrões de conexões expressos no ciberespaço7. É explorar uma 

metáfora estrutural para compreender elementos dinâmicos e de composição dos 

grupos sociais” (RECUERO, 2009, p. 22). 

Em análise, uma rede social é composta por dois elementos, como mostra 

Raquel Recuero (2009): os atores (pessoas, instituições ou grupo), como se fôssemos 

os “nós” nas redes, e suas conexões, interações ou laços sociais. Essa interação é 

realizada inevitavelmente entre esses dois elementos, sendo impossível isolar os 

atores sociais das suas conexões. Quando uma interação social está na internet, 

ocorre um distanciamento entre os envolvidos, em que a principal característica da 

comunicação mediada por computador é a não identificação imediata dos atores. 

Sendo assim, utilizam-se perfis dos atores sociais ou construções identitárias do 

ciberespaço. Como exemplo, o canal no YouTube de Whindersson Nunes, que 

desmembrou-se no perfil do Instagram, na conta do Twitter, na página do Facebook 

e no site oficial “Whindersson Nunes”. Esse é um ótimo exemplo, em especial por 

apresentar perfeitamente um perfil de ator social e, nesse caso, público, em que são 

estabelecidos “espaços de interação, lugares de fala, construídos pelo próprio ator de 

forma a expressar elementos de sua personalidade ou individualidade” (RECUERO, 

2009, p. 25-26.). Whindersson se tornou uma influência e personalidade digital, porém 

esse fluxo começou como no caso de milhares de pessoas comuns, partindo de uma 

conta, em um canal na rede YouTube, contando a sua história, comparando a 

realidade da internet com a do interior do Piauí. Assim ele construiu e narrou um “eu” 

dentro da sua realidade e individualidade, crescendo e se desenvolvendo na internet 

ao ponto de se transformar em um ícone dentro de qualquer rede social, usando seu 

                                                
6 O sistema bluetooth foi criado para a comunicação sem fio, através de conexões via rádio. Por meio 

dessa tecnologia, os usuários se conectam a diversos dispositivos como telefones celulares, 
computadores e eletrodomésticos, sem a necessidade de cabos de ligação. Cf: BLUETOOTH sem 
segredos. Celular Magazine, São Paulo, ano 1, n. 2, p.28-30, 2006 apud CALAZANS, 2007, p.16. 
7 Segundo Levy (1997), o ciberespaço é uma virtualização da realidade, uma migração do mundo real 
para um mundo de interações virtuais. Essa migração em direção a uma nova espaço-temporalidade 
estabelece uma realidade social virtual que, aparentemente, mantém as mesmas estruturas da 
sociedade real, mas possui códigos e estruturas individuais. 
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nó de origem, o canal do YouTube. Essa representação do “eu” no ciberespaço é, ao 

mesmo tempo, um espaço privado e público.  

As interações sociais que ocorrem por meio de sites de redes sociais ditam a 

ideia de que o sujeito precisa ser visto para que sua participação naquele espaço seja 

legitimada. Essa visibilidade e vigilância é recíproca, de modo que quem vê também 

está sendo visto. O indivíduo cria o seu eu sob o olhar do outro, levando-o à validação 

alheia. É histórico esse contexto social, que conduz as subjetividades a serem 

construídas pelo olhar alheio, além de sua aprovação e legitimação, o que resulta em 

subjetividades alterdirigidas (BRUNO, 2013). Toda essa visibilidade e interação sem 

pausa constituem o modo de ser e estar no mundo, os desejos, os prazeres e tudo o 

que é exigido dentro da sociedade capitalista. Isso pauta a forma e o sentido dos 

relacionamentos com os outros e com o mundo. 

O uso e a frequência de exposição dentro das redes sociais fazem das 

personalidades e rotinas um “show de intimidades” (SIBILIA, 2016), convertendo a 

intimidade em um produto a ser procurado e consumido pelos seus amigos nos sites 

de redes sociais. As pessoas passam a conhecer as outras através de seu dia a dia 

na internet, e esse modelo de vigilância instaura-se como uma prática cotidiana da 

cibercultura. O anseio de se mostrar e ver o outro molda a vigilância como “uma forma 

de diversão, prazer e sociabilidade” (BRUNO, 2013, p. 34), disseminando o desejo de 

acompanhar a vida em tempo real em diversas plataformas.  
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5. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS GERADAS PELA PESQUISA DE CAMPO 

 

5.1. CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Foi elaborado uma análise de conteúdo construído por meio de entrevistas 

aplicadas em pesquisa de campo, do dia 16 ao dia 29 de abril de 2018. Foram 

selecionadas 51 pessoas que se encaixassem nos critérios delimitados, em diversos 

locais de Brasília, buscando sempre a pluralidade de identificações de gênero, lugares 

(desde cidades do entorno como Gama, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho até a área 

central da cidade como Sudoeste, Asas sul e norte) e contextos sociais (festas, 

eventos culturais e dia a dia). A abordagem foi realizada com a ajuda de uma amiga, 

e se deu em grupos de pessoas que demonstravam afeto entre si, que se 

interessaram em participar e falar sobre as suas amizades nos sites de redes sociais. 

Em pesquisas no âmbito da afetividade é importante observar os entrevistados, pois 

além do que pode ser expressado por palavras, o não dito possui uma riqueza tão 

potente quanto o verbalizado. Dentre elas uma entrevista teve o áudio corrompido em 

mais da metade das perguntas, funcionando como uma margem de erro e tornando 

elegíveis apenas 50 questionários. Alguns critérios eliminatórios foram utilizados, a 

saber: o entrevistado deveria ter idade entre 18 e 25 anos, com perfis pessoais em 

redes sociais8 e, por consequência, uma rede de amigos on-line. A intenção ao 

delimitar as características mencionadas foi compreender como as pessoas comuns9 

configuram suas amizades nas redes sociais e como se dá o laço afetivo dentro desse 

meio. O propósito de restringir a faixa etária de 18 a 25 anos se mostrou fundamental 

para que percepções e sentidos geracionais abaixo dessa faixa, e principalmente 

acima, não influenciassem o resultado das entrevistas. Além disso, esse também é o 

período em que as pessoas possuem o maior número de amizades ao longo do ciclo 

vital (BORSA, 2013). No ato da entrevista, os entrevistados assinaram um termo de 

                                                
8 De acordo com Recuero (2009), compreende-se “sites de redes sociais” por “espaços utilizados para 

a expressão das redes sociais na internet” (2009, p. 102), bem como por outras formas de comunicação 
mediadas pela internet como modo de visibilidade, articulação e manutenção dos laços sociais nas 
redes sociais. 
9 Entende-se que pessoas comuns são pessoas as quais possuem perfil pessoal, desvinculado de 

marcas, patrocínios ou qualquer atividade profissional ou remunerada a partir de seus perfis nas redes 
sociais. O critério da faixa etária e da existência de uma rede de amigos on-line se mostra necessário 
para que a percepção dos afetos e do sentido das relações virtuais não seja conflitante entre o interesse 
de perfil pessoal e profissional. 
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autorização para uso de voz e som, no qual se solicitava utilizar anonimamente (por 

intermédio de pseudônimo ou iniciais) as falas dos entrevistados nas condições 

originais, sem adições ou qualquer mudança que alterasse o sentido das respostas 

ou que desrespeitasse a inviolabilidade das gravações sonoras realizadas. Algumas 

falas e expressões foram selecionadas para ilustrar os sentidos e as configurações 

dos laços sociais estabelecidos nos sites de redes sociais. 

Com o referencial teórico-metodológico selecionado como alicerce, foi 

possível perceber a reconfiguração e alguns sentidos que a amizade pode assumir 

dentro dos sites de redes sociais. A análise de conteúdo foi estruturada a partir de 

duas etapas: primeiro foram considerados os dados quantitativos, a fim de identificar 

presença, frequência e ausência de sentidos que se assemelhavam dentre as 

respostas; no segundo momento, analisaram-se falas e expressões encontradas, 

baseando-se no sentido gerado a partir delas. 

Análise de conteúdo é um método predominantemente numérico e estatístico 

de análise de texto — embora em muitos casos seja necessário considerar as 

qualidades e distinções do corpus do texto, antes de partir para a quantificação.  

“Deste modo, a análise de texto faz uma ponte entre um formalismo estatístico e a 

análise qualitativa dos materiais” (BAUER e GASKELL, 2015, p. 190). Ademais a 

análise de conteúdo homogeneíza o material a ser tratado, de forma a evidenciar 

características específicas que se convertam.  

Acerca da amostragem, o método utilizado foi a divisão temática ou semântica 

(BAUER e GASKELL, 2015), em que as características textuais precisam de um 

julgamento humano, visto que as perguntas partiam de origem subjetiva. Por esse 

motivo, foi considerado ideal. Dessa maneira os sentidos e as falas dos entrevistados 

foram separados efetivamente em grupos com semelhanças e disparidades em 

comum. 

O primeiro passo foi separar tudo o que foi dito em cada uma das doze 

perguntas em grupos com sentidos próximos. Logo, foi usada uma medida numérica 

e estatística quanto à frequência de cada bloco de sentido similar. Prioritariamente foi 

buscada a redução máxima da quantidade de grupos para que fossem reunidas todas 

as falas próximas. Foi gerado, então, para cada pergunta que carecia, um gráfico 

mostrando quais foram as respostas mais repetidas, na tentativa de salientar da 

melhor forma os grupos de sentido e suas respectivas frequências. Em seguida, 

algumas falas foram destacadas, a fim de se compreender tais sentidos diante da 
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pesquisa e o porquê de sua repetição. Por esse motivo, fez-se necessária a análise 

de conteúdo de algumas falas dos entrevistados, pois era clara a existência de alguns 

fenômenos ressaltados no referencial teórico deste estudo. Entre essas respostas se 

buscou observar aspectos implícitos pelos entrevistados — principalmente no que 

tange à autenticidade —, trazendo suas percepções de sociedade, uma vez que “[...] 

a narrativa de si é simultaneamente um modo de decifrar a si mesmo, fundado na 

suposição de que parte do eu se furta à visibilidade e à própria consciência do 

narrador” (BRUNO, 2013 p. 64). É em razão disso que a relação do eu nas redes 

sociais está intrinsecamente ligada à cultura e à sociedade das quais faz parte. 

Cada etapa de análise foi ordenada de forma paralela ao gráfico estipulado, 

portanto vale relembrar cada questionamento realizado aos entrevistados. A ordem 

das análises se seguiu por dados analíticos, quantitativos e qualitativos, com as 

afirmações julgadas relevantes no decorrer da análise. Dito isso, seguem abaixo as 

12 perguntas subjetivas que compuseram o questionário em ordem de aplicação. No 

questionário original (vide Apêndice A), as questões subjetivas começam a partir da 

de número 3. 

  
1-  Como você define amizade? Como você define amizade na internet? 
2-  Você acredita haver diferença na amizade dentro e fora da internet? Por quê? 
3-  Você possui redes sociais? Quais? 
4-  O que te motiva a adicionar ou seguir os amigos nas redes sociais? 
5-  Você se considera amigo de alguém que você só acompanha virtualmente? 
6-   Você costuma ser autêntico nas suas amizades nos sites de redes sociais? De que forma? 
7-  De que forma você demonstra seu afeto nas suas amizades nos sites das redes sociais? 
8-  Você já ajudou algum amigo nos sites de redes sociais? O que te motivou a isso? 
9-  Você já parou de seguir ou bloqueou alguém que você considerava amigo on-line? Se 
sim, o que te motivou a isso? Você chegou a demonstrar como você se sentiu a ponto de 
bloqueá-lo? Fique à vontade para falar.  
10-  Algum amigo próximo já parou de te seguir ou te bloqueou nas redes sociais? Como você 
se sentiu? 
11- Você já usou aplicativos de mensuração (bloqueio) de seguidores nas redes sociais? Se 
sim, o que te motivou? 
12- Cite pelo menos 3 palavras que te vêm à cabeça quando pensa em suas amizades na 
internet. 

 

Durante as entrevistas, foram considerados elementos como o tempo de 

resposta e as reações. Na questão 6, em decorrência da numerosa expressão de 

desconhecimento do sentido da palavra “autêntico” pelos entrevistados, essa foi 

substituída por “sincero” nas entrevistas. Isso foi possível porque Lionel Trilling (2014), 

em seu livro Sinceridade e Autenticidade: A vida em sociedade e a afirmação do eu, 

afirma que, “no emprego que lhe damos hoje, a palavra sinceridade se refere à 
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congruência entre a declaração e o sentimento real [...] e a palavra será sincera e 

autêntica, sincera porque autêntica” (2014, p. 12 e 129), o que torna o sentido de 

verdadeiro indissociável do uso de ambas as palavras na atualidade. Além disso, 

foram produzidos gráficos em quase todas as perguntas, desconsiderando perguntas 

de gênero, idade, quais as redes sociais que o entrevistado possuía e respostas como 

“sim” e “não”. 

 

5.2  ANÁLISE: 

 

Introduzindo as análises, a pergunta número 1 foi dividida em dois gráficos, 

visto que ela buscava investigar como o entrevistado percebia a amizade dentro e fora 

da internet. Ela está relacionada principalmente a compreensão que o entrevistado 

tem sobre a amizade e suas as características gerais. Abaixo, na imagem 1 o gráfico 

da pergunta: Como você define amizade? 

 

Imagem 1: Gráfico da pergunta “Como você define amizade?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

Ao se depararem com essa pergunta, muitas pessoas precisaram de um 

tempo para pensar e compreenderem suas definições. Várias delas começaram a 

resposta com “Não tem bem uma definição...”, seguindo com suas percepções. Foi 

possível identificar cinco definições bem equilibradas.  
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O grupo de palavras “Companheirismo, Cumplicidade, Parceria, Lealdade e 

Confiança” foi o mais mencionado, com 18  citações. É importante destacar que o 

termo “Confiança” foi observado por Paul Zak (2012) lá no início das relações como 

um dos primeiros sentimentos desenvolvidos dentro da sociedade primitiva e um dos 

sentidos que originaram a aproximação de indivíduos para, naquela época, formar 

grupos e realizar a primeira atividade social, a agricultura. Em seu livro A molécula da 

moralidade, Zak (2012) identificou que a Confiança é um ingrediente imprescindível 

para a prosperação de uma sociedade, e conforme os relatos, para a amizade 

também, aparecendo no grupo mais mencionado. Outro sentido importante a ser 

destacado é que, semanticamente os termos “Companheirismo” e “Parceria” se 

assemelham, mas as pessoas citaram como respostas de forma distinta. Esses 

termos surgem a partir da união, e nesse sentido, são potenciais geradores de 

confiança. Em sequência, a segunda resposta mais citada foi “Alguém com quem eu 

posso contar em momentos bons e ruins”, com 16  menções. Nesse grupo, o sentido 

permeia uma relação estável, empática e confiável, que também engloba 

características mencionadas no agrupamento anterior e alimenta o elo de ligação 

social. 

 Com 13 alusões, as definições giravam em torno de “Afinidades, conexões 

verdadeiras e importantes, de entrega e dedicação, não importando tempo ou 

distância”, o que demonstra que o sentimento e o sentido eram o que de fato unia 

uma amizade. Caracteristicas essas semelhantes a motivação das relações iniciada 

no século XIX e mencionados por Goethe (1992) em Afinidades eletivas. Com 10 

menções a amizade era definida como “Afeto, Amor e Carinho sem envolvimento 

sexual”, bem aproximada da definição romana de amizade, similar ao afeto, além da 

etimológica, mencionada no dicionário Michaelis na introdução deste trabalho. Por 

último, com 7 citações: “Sem laço sanguíneo e que você escolhe estar na sua vida”. 

O sentido desse agrupamento gira em torno da palavra “escolha”. Ser amigo é acima 

de tudo; escolher. Seja pela união em realizar uma atividade, afinidade, afeto, 

parceria, companheirismo, a amizade é escolher uma pessoa que não possui laço 

sanguíneo como a família, e fazer com que ela faça parte de sua vida. 

Na segunda parte da pergunta, entrava a percepção do entrevistado sobre a 

amizade na internet, com a questão "Como você define amizade na internet?” (Vide 

Imagem 2) abaixo.  
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Imagem 2: Gráfico da pergunta “Como você define amizade na internet?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

Para esse questionamento, foram observados sete caminhos de sentido, dos 

quais o mais citado foi “São conhecidos/seguidores. Amizade superficial/distante”, 

com 18 menções. Um entrevistado citou a seguinte frase: “Amizade na internet é um 

negócio interessante, porque é uma forma de se manter contato com os que estão 

longe, então, assim, é uma forma de manutenção da amizade, mas também tem o 

efeito contrário, de distanciamento, pode ser um ponto que distancia as amizades, 

né? Uma faca de dois gumes a amizade na internet”, o que ressalta a subjetividade 

do sentido e da relação em si, mostrando que a distância espacial se encurta com as 

redes sociais, mas que pode ser promovido um distanciamento das próprias amizades 

ou do afeto dentro delas. Essa resposta conversa com a terceira mais citada: “Facilita 

e mantém as amizades iniciadas fora da internet”, com 11 alusões, o que expressa 

que a continuidade e a descontinuidade do que se vive fora da internet, um dos 

objetivos específicos desta pesquisa, são necessárias e talvez um diferencial para 

que a amizade não seja vista como superficial ou distante. Nessa resposta sobre 

manutenção das relações, alguns entrevistados mencionaram experiências de 

18

11

13

9

8

6

5

SÃO CONHECIDOS/SEGUIDORES. AMIZADE 
SUPERFICIAL/DISTANTE

FACILITA E MANTÊM AS AMIZADES INICIADAS 
FORA DA INTERNET

MESMA COISA MAS SEM PRESENÇA FÍSICA

PROXIMIDADE, DISPONIBILIDADE, PRATICIDADE 
E QUEBRA DE FRONTEIRAS

É DIFERENTE, GENERALIZADA E DUVIDOSA

É STATUS, CURTIR, COMENTAR, COMPARTILHAR, 
ACOMPANHAR A PESSOA OU CONTEÚDO DELA

EXIGE MAIS AFINIDADE, ESFORÇO, DEDICAÇÃO E 
CONFIANÇA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Definição de Amizade na Internet



 

38 

 

intercâmbio ou viagens para o exterior, promovendo a ideia de que uma vivência fora 

da internet fortalece os laços virtuais. Esse mesmo grupo de pessoas que citou essa 

experiência no exterior apontou que a internet foi o meio para manutenção da 

amizade, foi que uniu e alimentou a amizade que já existia e o crescimento da que 

surgia, se tornando o combustível perfeito para a existência e fluidez dela. 

Em concordância com a ordem cronológica das questões, voltando para a 

segunda resposta mais citada, temos: “Mesma coisa, mas sem presença física”, com 

13 menções, em que os entrevistados responderam definições parecidas sobre a 

amizade fora e dentro da internet, sem perceber diferenças. A quarta mais citada foi 

“Proximidade, Disponibilidade, Praticidade e Quebra de Fronteiras”, com 9 citações. 

Os termos “Proximidade e Quebra de Fronteiras” foram os estimulantes para o 

desenvolvimento das tecnologias móveis, para Manuel Castells (1999) é exatamente 

esse o sentido da sociedade em rede resultante dessa nova organização social que 

elementos como as redes sociais trouxeram para as relações. 

A quinta mais citada foi “É diferente, generalizada e duvidosa”, com 8 citações. 

Esse grupo textual é exemplificado pela fala “Na internet continua [sic.] aquelas 

amigas que são amigas-amigas, de parceria, companheirismo, estão nas redes 

sociais. E tem amigos de redes sociais, que são aqueles que curtem foto, amigo de 

balada que vira seu amigo na rede social. Não tem confiança, pode até vir a ter, mas 

é muito difícil”, que mostra uma diferenciação de grupos sociais dentro da própria 

rede, além das pessoas lá presentes, pelas quais o indivíduo tem ou não confiança. 

Outro entrevistado falou sobre a dúvida que cerca o sentido do que o outro pode 

entender numa mensagem escrita: “Frente a frente você pode sentir, você tem aquele 

olho a olho então você sabe quando ela ta [sic.] sendo sincera com você, na internet, 

não, na internet você pode interpretar aquela frase de diversas formas se não tem tom 

na frase, entende?”. Esse grupo evidencia o sentido de que a rede de pessoas que 

se cria ao aceitar alguém online em seus perfis dentro das redes sociais virtuais não 

necessariamente significa que o indivíduo tem uma amizade caracterizada pelas 

definições da primeira pergunta, porém é uma oportunidade de se conhecer a outra 

pessoa. No intuito de apenas conhecer a pessoa, a subjetividade do interesse pode 

permear a vigilância e visibilidade que Fernanda Burno (2013) delimita como para 

“observação, conhecimento e intervenção.”(p. 18), que se constatam por meio do 

primeiro relato, com potencialidade de ser aprofundado no futuro, mas que se limitado 

as redes sociais, não adquire o sentido da confiança. 
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A sexta mais citada foi “É Status, Curtir, Compartilhar e Acompanhar a pessoa 

ou o conteúdo dela” nas redes sociais, com 6 menções. Curtir e Compartilhar são 

práticas recorrentes na internet e podem ser entendidas como uma “troca de 

gentilezas implícitas (nas redes)” (SIBILIA, 2016, p. 43). Já status, na explicação do 

Dicionário Michaelis 2000 (2000), é:  

 

“1. Posição do Indivíduo no grupo (ou do grupo em outro maior do que se 
faça parte), determinada pelas relações com todos os outros membros 
através de competição consciente. 2. Posição legal de um indivíduo. 3. 
Condição, Situação.” (2000, p. 1976) 

 

Desse modo, pode ser interpretado como uma posição com boas relações com 

as outras pessoas, além de, como resultado das falas, possuir um sentido de 

proporcionalidade quanto às amizades na internet. Um entrevistado afirmou: “Acho 

que é mais uma coisa que é pra [sic.] mostrar para o mundo do que é amigo de fato”. 

De acordo com Raquel Recuero (2009), nas mídias sociais existem dois tipos de 

interações, a reativa e a mútua. A reativa funciona de forma que o internauta responde 

a interação, digamos, como aceitar ou não um amigo no Facebook ou permitir que 

uma pessoa veja ou não seu Stories no Instagram. Já a Mútua funciona como o 

próprio nome diz, é recíproca, há uma procura por interação em ambas as partes, 

como enviar mensagens no WhatsApp ou no privado do Instagram. A percepção do 

entrevistado que citou essa frase é objetivada pela interação reativa, que em muitos 

casos aparece para toda a rede social quando é executada, e não só para os perfis 

de origem no caso da mútua. 

A sétima resposta mais falada foi “Exige mais afinidade, esforço, dedicação e 

confiança”, com 5 menções. Segundo um entrevistado, “se você conhece a pessoas 

fora da rede social, a internet ajuda a manter, mas, se você conheceu a pessoa pela 

internet, é mais complicado, conhecer só na internet exige um pouco mais de esforço 

e tal, mais confiança” [sic.].  

A fim de já traçar uma linha de raciocínio acerca de uma possível diferença 

de sentido entre a amizade dentro e a amizade fora da internet pela visão dos 

entrevistados, a segunda pergunta foi “Você acredita haver diferença na amizade 

dentro e fora da internet? Por quê?” (Vide Imagem 3), gerando como respostas seis 

grupos textuais.  
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Imagem 3: Gráfico da pergunta “Você acredita haver diferença na amizade dentro e fora da internet? 

Por quê?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

A primeira mais citada foi “Sim, internet manipula muito/falta sinceridade”, com 

13 citações. Essa resposta lembra a primeira resposta mais votada para a definição 

de amizade, em que é citado “Confiança” como um dos elementos importantes para 

o laço afetivo, além do entrevistado que afirmou que na internet, quando se lê a 

mensagem, não se sabe o tom, portanto não se sabe se aquilo foi sincero ou não. 

Outro sentido importante é o que se refere a essa “manipulação” citada. De acordo 

com Fernanda Bruno (2013) as subjetividades contemporâneas na medida em que se 

afastam da interioridade e dimensões profundas do eu, e passam a ser praticadas em 

ambiente virtual, o eu passa a realizar-se e efetivar-se na proximidade do olhar do 

outro, na possibilidade de ser visto, e não em sua interioridade, o que abre um espaço 

para interpretação do indivíduo, o que pode dar o sentido de manipulação, falta de 

sinceridade, ausência de tom nas falas, entre outros elementro presentes nos relatos. 

Em segundo lugar, “Não”, com 9 alusões, não sendo observadas diferenças. 

Em terceiro, com 8 citações, a fala “Sim, fora da internet é mais íntima, tem mais afeto 

e liberdade”. De acordo com um entrevistado, “Na amizade presencial a gente cria 
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muito mais intimidade com a pessoa porque tem muito mais oportunidade de 

encontrar ela, e vocês conversarem mais e tal. Às vezes você vai encontrar a pessoa 

só mesmo pra passar tempo junto, sabe? Nem precisa ser conversando, se abrindo, 

filosofando, etc., às vezes você só quer uma companhia pra assistir um filme, jogar, 

essas coisas, então, pra mim, amizade na internet é um pouco mais distante, pela 

proximidade presencial, acaba que a amizade fica mais fortalecida talvez, os laços se 

fortalecem” [sic.]. Essa mencionada ausência de intimidade, afeto, liberdade da 

amizade na internet pode ser interpretada como um dos possíveis fatores do 

distanciamento afetivo da amizade na internet, apontado na segunda parte da primeira 

pergunta. Essa é uma diferença importante de ser entendida pois evidencia os 

sentidos e as características que configuram a amizade on-line para os respondentes.  

Seguindo as respostas, em quarto lugar, com 8 menções, “Sim, na internet é 

status, passageira e sem seletividade”. Esse caráter generalista de amizades foi 

encontrado várias vezes, e também exemplificado pela citação “Na internet não 

necessariamente você é amigo, às vezes você adiciona a pessoa porque você a 

conhece, ou você adiciona a pessoa porque precisa adicionar, ou porque é importante 

pra você adicionar, por exemplo, você adiciona colegas de trabalho para ter contato 

direto da pessoa para poder saber alguma coisa sobre o trabalho, mas não 

necessariamente isso quer dizer que você seja amigo dela. Mas seus amigos de 

verdade estão geralmente nas redes sociais, mas não necessariamente todos seus 

amigos nas redes sociais são seus amigos da vida real” [sic.].  

A quinta resposta — “Sim, na internet são tipos/afinidades” — foi apresentada 

3 vezes. A interpretação de diferenciações entre grupos sociais on-line é clara para 

os entrevistados, e as afinidades também os diversificam ao olhar dos respondentes. 

Em sexto e sétimo lugares, outro empate com 3 menções cada, estão “Sim, a internet 

facilita a amizade” e “Não muda o sentimento, na internet só não tem contato físico”. 

Essa facilidade está relacionada com a disponibilidade que a onipresença da internet 

e dos smartphones trouxe para as pessoas depois do avanço das telecomunicações 

na metade do século XX. Além disso, esse estreitamento do sentido de distância que 

a internet traz é o influenciador principal que não muda a relação na internet, só a 

ausência do contato físico difere. 

Uma das questões fundamentais para continuar ou não a pesquisa é a número 

3; visto que o objetivo da pesquisa é entender como se configuram os sentidos das 

interações sociais na internet, o objeto de estudo é exatamente esse contato entre os 
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perfis presentes nas redes sociais. Para Raquel Recuero (2009), os perfis on-line são 

como atores e eles “atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da 

interação e da constituição de laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 25).  

Na pergunta “Você possui redes sociais? Quais?”, foram mencionadas: 

 

Facebook (23,5%) 

 Instagram (23,5) 

 Twitter (15,5) 

 WhatsApp (14%) 

 Snapchat (4,5%) 

 LinkedIn (4,5%)  

Outras (8,5%). 

 

 No grupo “Outras”, apareceram Canal no YouTube, Pinterest, Tumblr, Tinder, 

Happn, Google Play, Medium, Flickr, Messenger, Hornet e Grindr. O valor de 8,5% é 

expressivo principalmente pelo perfil variado dos aplicativos, como por exemplo os 

aplicativos como Tinder, Happn,Hornet e Grindr possuem interesses sociais, voltados 

para encontros amorosos ou sexuais, que podem ou não se tornar amizade. Outras 

vertentes dos aplicativos são voltadas para o visual, como o YouTube (nesse caso 

também para o audiovisual), Tumblr e Flickr. Já o Medium e o Messenger funcionam 

como bate papos. O que todos eles têm em comum é que, com excessão do Google 

Play, o usuário cria conexões/interações sociais virtuais, que podem se extender para 

as outras mídias sociais, ou para o contato, como é a intenção dos voltados para 

encontros amorosos ou sexuais. 

Em sequência, na questão 4 — “O que te motiva a adicionar ou seguir os 

amigos nas redes sociais?” (Vide Imagem 4) — foram obtidos quatro grupos textuais.  
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Imagem 4: Gráfico da pergunta “O que te motiva a adicionar ou seguir os amigos nas redes sociais?” 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

O mais citado, com 39% das menções, foi “Conteúdo agradar/Interesses em 

comum”. “Afinidades e interesses em comum” foi observado como o principal sentido 

a unir as pessoas em uma amizade no século XIX, e atualmente, segundo os 

entrevistados, é o que os faz adicionar amigos nas redes sociais. De acordo com um 

entrevistado, “O motivo é me interessar os conteúdos que eles publicam e postam, 

coisa que eu gosto com as quais eu tenho afinidade e interesse, ou pra flertar, ou 

porque eu acho bonito, ou porque eu quero usar de referência, enfim, que eu gosto 

do conteúdo que essas pessoas estão produzindo” [sic.]. O que as pessoas postam é 

um fator determinante para que ele as adicione e está presente também como uma 

diferenciação das amizades nas mídias, mencionada na pergunta 2. O sentido desse 

conteúdo é aquele pessoal, da natureza do outro e suas características, da vigilância 

(Bruno, 2013), mas que também engloba informações que, como mencionada no 

relato, podem ser referências de conteúdos que ultrapassam o teor pessoal. 
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O segundo grupo textual mais mencionado foi “Ser amigo fora das 

redes/Manter Contato”, com 33%. Na resposta da pergunta sobre definição da 

amizade na internet e na segunda, se haveriam diferenças na amizade dentro e fora 

da internet, as redes sociais foram observadas pelos entrevistados como meios de 

manutenção desse laço, a priori para se manterem próximos. A terceira resposta mais 

dita foi “Querer acompanhar os amigos”, com 23%, o que também contempla a 

manutenção da amizade, mas que pode ser interpretado como uma forma de dar um 

sentido para uma amizade da qual se deseja se aproximar, como apresenta a fala 

desta entrevistada: “Vai muito da amizade, você querer acompanhar a vida dela, tá lá 

comentando, ver as curiosidades, porque, assim, a gente só vê coisas felizes, então 

saber o que alegra a pessoa, e tudo mais, e você manter contato com as pessoas nas 

redes sociais, sabe? Eu acho que é meio que você manter o vínculo da vida real, nas 

redes sociais, tipo isso...” [sic.]. Ademais, de acordo com esta outra entrevistada, o 

interesse também se mescla com o que postam: “Conteúdo, se eles são meus amigos, 

eu quero eles perto de mim, então quero saber o que eles estão fazendo, da mesma 

forma que eles querem saber o que eu estou fazendo, interesses, no sentido de; se 

eu estou adicionando uma pessoa quer dizer que eu quero conhecer um pouco mais 

ela, saber os seus gostos, etc.” [sic.]. O sentido de acompanhar os amigos por meio 

desses relatos expressa a tendência da sociedade em rede que Manuel Castells 

(1999) caracteriza ao dizer que ela não para, ela naturalmente está interligada mas 

que novos elementos a cada instante une mais ligações, além disso a vigilância 

(Bruno, 2013) passa a promover sentido para a amizade, principalmente se o 

conteúdo agradar, e ela gera a sensação de proximidade afetiva do laço. 

Já o quarto motivo, com 5%, foi “Conhecer gente nova”. Para algumas pessoas, 

as redes sociais são um local em que elas se sentem mais livres para fazer novas 

amizades, visualizado a partir do relato desta entrevistada: “Eu acho que 

pessoalmente a gente fica mais restrito, com vergonha. Agora, no WhatsApp, às vezes 

você conversa até com pessoas que você não conversaria pessoalmente, puxa 

assunto com qualquer pessoa só por causa de uma curtida ou um tweet, você pode 

começar uma nova amizade, coisa que você nunca faria se não tivesse em uma rede 

social, se estivesse em uma sociedade aberta” [sic.]. Além de se autoconhecer na 

rede, é importante ver como seu amigo te percebe. Por meio do relato de uma 

entrevistada, é possível notar a diferença que ela observa nos amigos dela dentro e 

fora da internet: “Tem gente que por estar na internet, sem estar à mostra, se abre 
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muito mais, se expõe muito mais. Eu tinha amigos que na internet eram super 

engraçados e na vida eram muito mais tímidos. Então eu acho que as pessoas na 

internet se abrem muito mais” [sic.]. Com esse último relato, é perceptível que a 

diferenciação do que está fora e dentro da internet como vida/vida real e redes 

sociais/virtual está se diluindo entre as pessoas na atualidade, seja pela praticidade 

de usar as redes sociais pelo celular, seja pela acessibilidade que já engloba 69% da 

população brasileira, que possui acesso à internet pelo celular ou em casa, dado 

divulgado este ano pelo IBGE.10 

Seguindo para a questão 5 — “Você se considera amigo de alguém que você 

só acompanha virtualmente?” (Vide Imagem 5 abaixo) —, foi possível obter 3 grupos 

textuais. Essa pergunta é uma questão chave, que engloba alguns elementos 

importantes para compreender a amizade nas redes sociais contemporâneas. Alguns 

sentidos que podem assumir o sentimento de amigo pela proximidade que a vigilância 

online provoca, o sentimento de pertencimento social que acompanhar a rotina e se 

identificar pelas postagens nas redes sociais pode desencadear em uma sociedade 

altamente preocupada com a imagem de si e a sua melhor performance.  

 

Imagem 5: Gráfico da pergunta “Você se considera amigo de alguém que você só acompanha 

virtualmente?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

                                                
10 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). Acesso à internet e à televisão e 
posse de telefone móvel celular para uso pessoal, pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 2018.   
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Os grupos textuais são “Sim”, com 20 (39%) menções; “Não”, com 25 (49%); e 

“Sinto próximo/seguidor/conhecido”, com 5 (12%). Essa divisão no sentido de se sentir 

amigo/próximo de alguém que só se acompanha virtualmente faz parte de um regime 

de visibilidade observado por Fernanda Bruno (2013), em que as reconfigurações das 

fronteiras entre público e privado ocasionaram mudanças no estatuto do olhar do 

outro, assim como uma nova conformação topológica das subjetividades, com as 

exteriorizadas se sobrepondo às interiorizadas. Nesse contexto de exposição virtual, 

os circuitos de visibilidade e vigilância se reorganizam. Bruno (2013) propõe o conceito 

de vigilância distribuída baseado em uma “complexa rede de saberes sobre o 

cotidiano dos indivíduos, seus hábitos, comportamentos, preferências, relações 

sociais, constituída a partir do monitoramento de dados pessoais, especialmente no 

ciberespaço” (BRUNO, 2013, p. 22). Toda essa estrutura caracteriza essa 

proximidade sentida pelos usuários e interpretada por 39% dos entrevistados que 

disseram “Sim” sobre se considerarem amigos de alguém que só acompanham 

virtualmente. Uma entrevistada vê essa exposição com bons olhos: “Acho que você 

se mostrando você mesma na internet, você consegue achar muitas outras pessoas 

que sejam iguais e conseguem se identificar, e acaba tendo mais amizades” [sic.]. Ela 

vê nessa exposição uma ótima oportunidade de atrair pessoas com as quais se 

identificaria e formaria uma amizade, percepção essa que também se reconfigura no 

que tange à vigilância e às visibilidades contemporâneas abordadas por Bruno (2013) 

e associadas a “processos de prazer, diversão, sociabilidade” (BRUNO, 2013, p. 47). 

Analisando a questão número 6 — “Você costuma ser autêntico nas suas 

amizades nos sites de redes sociais? De que forma?” ( Imagem 6 abaixo) —, busca-

se perceber as características da amizade e suas relações com as noções de 

autenticidade nas interações on-line, objetivo específico do presente estudo. Dessa 

pergunta foram obtidos sete agrupamentos textuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Imagem 6: Gráfico pergunta “Você é autêntico em suas amizades nas redes sociais? De que forma?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

Com 12 citações, sendo o grupo textual mais citado, está: “Sim, posto o que 

sou/faço dentro e fora das redes”. Afirmação essa que aponta que a atitude do eu 

depende do que o outro faz/expõe (BRUNO, 2013) nas redes sociais, presentes e 

estimuladas pelo outro. 

O segundo mais falado foi “Sim, sou espontânea(o) e foda-se/não me 

preocupo com like/sou fiel a mim dentro e fora da internet”, com 11 menções. Para 

Fernanda Bruno (2013), quando está submetido à visibilidade, o indivíduo “passa a 

funcionar de modo automático e quase espontâneo através daqueles mesmos que 

visa sujeitar” (BRUNO, 2013, p. 62), portanto as noções de espontaneidade e 

autenticidade são influenciadas pelo público ao qual os indivíduos visam se expor. 

Isso fortalece a percepção do terceiro grupo textual com mais menções, que foi 

“Depende do nível de amizade e dos interesses por trás”, com 8 citações, pois cada 

elemento que envolve a sua exposição nas redes sociais pode ser um condicionante, 

como o nível da amizade, o interesse naquela relação, etc. O quarto mais citado foi 

“Sim, a relação não tem diferença dentro e fora”, com 6 alusões, não visualizando 

diferença e afirmando ter o mesmo comportamento dentro das mídias como teria fora 

delas.  

Destarte, “Sim, se eu ver sinceridade naquilo” e “Não, porque não são” ficam 

empatados com 4 menções. O sentido da sinceridade nesse grupo vem acompanhada 
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da cultura de visibilidade e vigilância, pois para que sinta sinceridade, é preciso se 

sentir próximo do real e da verdade. Quanto à resposta “Não, porque não são”, de 

acordo com Ehrenberg (2010), para o benefício do funcionamento ilimitado do 

indivíduo em uma concorrência permanente latente do capitalismo, as noções de 

autenticidade das relações são reorganizadas, podendo assumir diferentes posturas, 

como é o caso das pessoas que não são autênticas porque os outros também não o 

são, em sua percepção.  

O sétimo agrupamento textual é “Sim, inclusive me sinto mais autêntica(o) 

online” com 3 menções. É importante analisar esta resposta pois aponta que as 

pessoas se sentem mais autênticas nas redes, por sentirem mais liberdade, de acordo 

com este entrevistado: “Acho que mais ainda do que eu sou nas minhas relações 

superficiais do cotidiano, acho que desde adolescente consegui ser mais livre na 

internet, e conversar mais com as pessoas na internet porque lá eu sempre consegui 

encontrar gente que tem mais coisas em comum” [sic.]. Para Bruno esse sentido é 

parte da subjetividade moderna, que, “no recolhimento de uma profundidade, pode 

prolongar o olhar normalizador ou lhe resistir, se romper com a identificação que o 

legitima. Mas estas intimidade e privacidade, [...] também podem se subtrair e se opor 

à vigilância, fazendo da relativa invisibilidade e privacidade da intimidade um lugar de 

questionamento e liberdade” (BRUNO, 2013, p. 63-64), um sentimento que se 

disseminou nas gerações que viveram os avanços da telefonia móvel no final do 

século XX e início do século XXI. Esse sentido de liberdade online é bastante 

característico dos jovens nascidos entre a década de 80 até os dias atuais, geração 

essa conceituada por Manuel Castells (1999) como “Sociedade da informação”. Esse 

indivíduos nasceram e se desenvolveram “submersas em bits”, o que faz com que 

elas se sintam o mais naturais e livres o possível em ambientes digitais. Isso reflete 

diretamente em suas relações sociais, pois nesse princípio as amizades e os contatos 

em meio digital serão fluídos e naturais, fortalecendo os sentidos de preferência ou 

de maior interesse em contatos por meio virtual. 

Na análise da questão de número 7 — “De que forma você demonstra seu 

afeto nas suas amizades nos sites das redes sociais?” (Vide Imagem 7 abaixo) —, 

buscou-se embasamento empírico para entender como as pessoas sentem e 

demonstram afeto nas suas amizades nas redes sociais. Nela foram encontrados 

cinco agrupamentos textuais.  
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Imagem 7: Gráfico da pergunta “De que forma você demonstra os seus afetos nas redes sociais?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

O primeiro mais citado foi “Curtindo, Comentando, Reações/Emoticons” com 

39 menções. De acordo com uma entrevistada, “Eu curto, eu comento, tipo, tem gente 

que eu nunca vi na minha vida, vai lá e comenta na minha foto, ai eu vou lá seguir a 

pessoa, e se eu ver que é uma foto bonita, eu vou lá e comento também, sendo 

sincera, não só porque ela comentou na minha primeiro, mas é isso, comentando nas 

fotos, curtindo, porque mensagem mesmo eu não converso. E geralmente de meninas 

mesmo, elas veem, comentam aí eu vou e só retribuo do mesmo jeito. Acho que é 

isso, dando atenção para a pessoa, se ela posta uma foto, você comenta, curte” [sic.]. 

Ela vê na curtida/no comentário uma forma de atenção ao outro como demonstração 

de afeto. Os emoticons fazem parte de uma linguagem prioritariamente virtual e o seu 

sentido permeia a expressividade do que se é falado, além de tonalizar uma fala. 

Outra entrevistada desse mesmo grupo demonstra que o afeto também gira em torno 

dessa atenção mencionada pela primeira: “Com emoticons, comentando ‘linda!’ nas 

fotos botando emoticons, curtindo, mas sempre superficial, tipo um ‘ah, lembrei de 

você’” [sic.], pois, como outro entrevistado citou, “a curtida é um parâmetro para isso”. 

Sendo assim, para eles essa interação, com esse elementos essencialmente virtual, 

é interpretada como demonstração de afeto.  

O segundo agrupamento com mais menções foi “Conversando 

sempre/Mensagens carinhosas”, com 16 citações. Os entrevistados desse grupo 
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pensam que o fato de conversar já é demonstração de afeto — “Acho que cada um 

tem um jeito, eu não sou de ficar me declarando, mas o simples fato d’eu falar com a 

pessoa mostra que eu tenho um afeto por ela e eu não preciso ficar repetindo” — e 

que a ausência do contato físico é o que promove cada vez mais trocas de mensagens 

— “Buscando sempre perguntar como a pessoa tá, buscando sempre o contato já que 

você não tá fisicamente” [sic.].  

O terceiro grupo textual foi “Postando homenagem/foto”, com 8 referências. 

Uma entrevistada confidenciou como demonstra o afeto: “Postando homenagem, mas 

não é do tipo ‘Ah porque eu quero mostrar para as pessoas’, é uma forma de honrar, 

como ‘Ah, essa pessoa é incrível’, mas mais para falar para o mundo, não para ficar 

aparecendo para mostrar uma relação perfeita, porque eu brigo com meus amigos 

também. Mas acho que é bom, a pessoa se sente querida, sabe? Porque eu acho que 

na internet, quando você posta as coisas, isso ganha um valor maior, tipo aniversário, 

você posta uma foto com a pessoa, ela se sente amada. Eu não gosto de fazer textão 

na internet para as pessoas verem, eu era assim quando era mais nova, hoje eu acho 

que é uma coisa mais íntima, ninguém precisa saber o que eu sinto por você, até 

porque ninguém mais lê” [sic.]. Essa percepção de que a internet legitima os fatos é 

observada por Fernanda Bruno (2013) ao afirmar que:  

 
“[...] a vigilância contemporânea possui uma função estratégica, que é 
dividida em três principais circuitos: de segurança e controle; os de 
visibilidade midiática e os de eficácia informacional. Esses circuitos 
alimentam-se reciprocamente e detém “registros de legitimação 
superpoderosos e com uma significação social e subjetiva plural, que reúne 
segurança, cuidado, suspeição, prazer, entretenimento, pertencimento, 
conforto, entre outros”. (BRUNO, 2013, p. 21)  
 
 

Uma vigilância que legitima afetos, sentimentos de pertencimento social além 

de outros sentidos dentro da sociedade. Outro ponto importante a ser explorado é 

esta fala de que “Ninguém mais lê”, mencionada pela entrevistada, visto que, na nova 

configuração da sociedade contemporânea, além das mensagens, as fotos, os vídeos, 

e outras “diversas gramáticas audiovisuais ou transmidiáticas e hipertextuais que 

constituem a internet” (SIBILIA, 2016, p. 159) compõem os sentidos das relações 

virtuais, como a própria entrevistada que, quando mais nova, costumava fazer 

“textão”, e hoje ela posta uma foto em homenagem para honrar esse vínculo social.  

Adiante, em quarto lugar, está “Marcando as pessoas, enviando fotos, posts, 

vídeo, zoeira, mandando áudio”, com 6 menções. Esse grupo costuma demonstrar 
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afeto trocando mensagens específicas de vivências em uma relação; por meio de 

familiaridades, uma pessoa conhece bem a outra e transmite esse afeto de formas 

espontâneas, segundo um entrevistado: “Quando eu vejo uma coisa que me lembra 

a pessoa, eu tento mandar pra ela, às vezes, quando acontece alguma coisa na minha 

vida que me lembra a pessoa, eu tiro uma foto e envio pra pessoa, leio um texto e eu 

acabo enviando, marcando a pessoa em alguma postagem, ou algo do tipo” [sic.].  

A quinta resposta mais mencionada foi “Não demonstro afeto”, com 3 

menções. Entender essa resposta é compreender a concepção de afeto para as 

pessoas na internet. Uma entrevistada assinalou: “Eu não demonstro ou raramente 

demonstro, quando eu faço é um textinho e posto, mas é muito raro”. E, de acordo 

com outro entrevistado, o afeto nas redes sociais acabava sendo mínimo: “O afeto eu 

acho que é muito pequeno, porque pelas redes sociais você constrói a partir daquele 

momento, aí morre alí. Não é uma coisa como eu falei antes, duradoura” [sic.], pois 

para ele as relações são muito efêmeras, exemplificando o sentido que a amizade 

adquire na modernidade, reflexo do capitalismo que envolve as pessoas e os sentidos 

delas. Isso acaba por desenvolver necessidades, gostos e até desejos por 

determinadas coisas ou conteúdos. 

Sobre a questão de número 8 — “Você já ajudou algum amigo nos sites de 

redes sociais? O que te motivou a isso?” (Vide Imagem 8 abaixo) —, buscou-se 

compreender como, nas várias facetas do afeto, o indivíduo lida e vive suas amizades 

na internet, visto que a etimologia da amizade está intrinsecamente ligada ao afeto, 

conforme já mencionado na pesquisa. Foram obtidos quatro grupos textuais bem 

equilibrados nessa questão. 
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Imagem 8: Gráfico pergunta “Já ajudou algum amigo on-line? O que te motivou?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

O primeiro, com mais menções, é “Sim, boa vontade/facilidade”, com 32%. O 

segundo mais falado foi “Sim, espírito altruísta/empatia”, com 28%. O terceiro foi “Sim, 

pela amizade”, com 27%. O quarto foi “Não que eu me lembre”, com 13%. De acordo 

com Santos (2000), a solidariedade é um afeto em crise dentro da sociedade que vive 

com a unicidade do tempo, uma vez que ela possibilita que estejamos cientes do que 

está acontecendo com o outro em outro lugar. Contudo, conforme o capitalismo é 

ditado pelos grandes atores globalizados, ele assegura privilegiados, reduzindo o 

número de atores e criando uma sensação de fluidez de poderes, embora os 

detentores do poder econômico sejam poucos. Isso gera uma crise quanto aos 

interesses: nesse caso, você está ajudando por quê? Porque seus amigos curtem 

suas fotos? Só pela amizade mesmo? Para parecer uma pessoa melhor? Tendo-se 

em vista que, nesta última, a performance pretendida seria a de uma pessoa com 

bons relacionamentos, solidária, mas tudo é questionável, o capitalismo mostra isso. 

Sobre a questão número 9 — “Você já parou de seguir ou bloqueou alguém 

que você considerava amigo on-line? Se sim, o que te motivou a isso? Você chegou 

a demonstrar como você se sentiu a ponto de bloqueá-lo?” (Vide Imagem 9 abaixo). 

Essa questão possuiu o intuito de compreender sobre a ruptura do laço virtual, sua 

continuidade e descontinuidade com o que acontece fora da internet e como as 

pessoas se demonstram seu afeto diante da atitude de parar de seguir ou bloquear, 
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pois a motivação pode ser afetiva, e a compreensão disso é importante para sanar 

alguns objetivos da pesquisa. Diante da pergunta, identificaram-se 7 grupos textuais. 

Essa pergunta em específico não obteve citações variadas, posto que alguns 

entrevistados não estavam confortáveis para falar.  

 

Imagem 9: Gráfico da pergunta “Já parou de seguir algum amigo on-line? O que te motivou?”

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

A primeira resposta mais citada foi “Sim, bloqueei e excluí”, com 14 menções. 

Alguns entrevistados mencionaram o motivo; entre outros, uma prática foi percebida 

de acordo com esta entrevistada: “Não demonstrei, só bloqueei, e não está bloqueado 

hoje, vou lá bloqueio e desbloqueio só para a pessoa parar de te seguir” [sic.]. É 

possível notar a prática da exclusão da outra pessoa para que ela não possa visualizar 

mais o conteúdo do seu perfil, pois, no caso da entrevistada, a vigilância de seu 

conteúdo passava muitas informações suas para alguém que ela não gostaria que 

fizesse parte de sua vida, e tirar das redes sociais era a melhor solução em sua 

concepção.   

A segunda e a terceira tiveram 11 citações, foram “Não” e “Sim, conteúdo 

ruim/não queria mais ver”. O conteúdo é um fator muito relevante para os 

entrevistados, uma vez que, na pergunta sobre a motivação para adicionar os amigos, 

o mais mencionado foi o conteúdo com 39%. Assim sendo, para desfazer uma 



 

54 

 

amizade virtual, ele também é um elemento determinante em querer ou não estar 

conectado àquela pessoa on-line.  

A quarta mais citada foi “Sim, não fazia sentido/se afastou”, com 10 menções. 

Nessa resposta, algumas pessoas disseram que viram o conteúdo da pessoa, 

olharam o perfil e simplesmente excluíram a conexão, por não verem sentido em 

mantê-la. A quinta mais citada foi “Sim, qualquer briga a gente já tira das redes”, com 

8 citações. Para os usuários, a facilidade em desfazer um laço é simples, não 

costumando haver reconciliações, como cita este entrevistado: “Já, alguma briga na 

vida real, algum desentendimento ou algo assim ou quando é só uma pessoa que eu 

acompanho e aí eu penso “ah, enjoei dessa pessoa, não to gostando do que ela tá 

postando” [sic.]. 

A sexta e a sétima, com 4 indicações, foram “Sim, desavenças da vida na 

internet” e “Já, mas não era amigo mesmo”. Nas comunidades digitais, o contato é 

muito rápido, e as relações sociais passam a ser caracterizadas por essa velocidade 

também, estando suscetíveis a desavenças com mais frequência do que fora do meio 

cibernético. Importante observar o sentido da resposta, bastante automático e sem 

afeto, como se o laço realmente não tivesse existido, ou talvez não existiu. Na sétima, 

os usuários não sentiram nada ao desfazer o laço virtual, demonstrando indiferença.  

Para alguns entrevistados a demonstração é sutil e quase imperceptível, já o 

sentido é não querer mais saber sobre a pessoa, seja por desavenças, falta de 

interesse no conteúdo, o próprio desconhecimento da pessoa, pois as redes sociais 

torna a conexão muito mais simples e fluída, o que abre um leque para que qualquer 

usuário ter acesso as informações disponíveis em um perfil on-line. A própria ausência 

de sentido em manter um contato é um motivador, e isso é importante destacar pois 

é ele o estimulante subjetivo de uma amizade, aquele elo muitas vezes difícil de 

descrever pelas pessoas mas que mantém e nutre uma relação social. 

Analisaremos a questão 10 — “Algum amigo próximo já parou de te seguir ou 

te bloqueou nas redes sociais? Como você se sentiu?” — conforme mostrado na no 

gráfico da imagem 10, abaixo. Em complemento a questão anterior, essa busca 

interpretar o sentimento que permeia essa retirada dos grupos virtuais, a coerência 

de práticas e discursos acerca da afeição on-line e off-line e sentido que isso traz. Um 

elemento importante a ser mencionado sobre essa pergunta é que na aplicação foi 

necessária a utilização do termo em parênteses (bloqueio), para que o sentido da 

pergunta fosse interpretado corretamente pelos entrevistados que talvez não tivessem 
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conhecimento da palavra “mensuração” associada às redes sociais. Esse tipo de 

aplicativo é bastante utilizado por profissionais de social media ou marketing digital, 

nos quais trabalham com gerenciamento de perfis de marca ou empresariais dentro 

das mídias sociais. O termo foi utilizado em todas as entrevistas, embora, nos casos 

afirmativos do uso, os entrevistados tenham iniciado a resposta já apontando o motivo 

da utilização. Foram encontrados 5 grupos textuais nas respostas. 

 

 

Imagem 10: Gráfico da pergunta “Algum amigo próximo já parou de te seguir ou te bloqueou 

nas redes sociais? Como você se sentiu?” 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 

 Com 16 menções, o item mais falado foi “Não sei, deve ter feito”, 

demonstrando desconhecimento. O segundo agrupamento textual foi “Sim, a gente 

se sente muito mal/não fazia sentido/chocada”, com 13 citações. Nesse grupo as 

pessoas demonstravam desde choque e incompreensão até admitirem se sentir muito 

mal, mencionando uma certa simbologia cibernética que caracteriza o ato como 

ríspido: “Já, a gente se sente mal né, tem uma simbologia. Você bloquear alguém em 

uma rede social é como se você ignorasse a pessoa se encontrasse ela 

pessoalmente. Eu acho muito sério você tomar essa atitude de bloquear, eu considero 

a mais drástica dentro da internet” [sic.]. Outro entrevistado mencionou o sentimento 

de descaso que sentiu com a atitude: “Já, me senti desprezado. Uma pessoa que não 
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tem nenhum valor na vida da outra” [sic.]. Apesar das características descartáveis que 

a amizade pode assumir na internet, os laços podem e são sentidos de formas mais 

profundas por algumas pessoas, como é o caso do entrevistado autor dessa fala. 

O terceiro agrupamento é “Não”, em que os entrevistados demonstraram 

desconhecimento da ação. O quarto é “Sim, não ligo/já sabia”, com 7 menções, em 

que os entrevistados não disseram muito sobre o assunto ou demonstraram 

indiferença. O quinto — “Sim, mas não próximo/parei de seguir de volta” —, com 2 

citações, demonstrou um “ok”, seguido da reação de parar de seguir a pessoa como 

consequência da ação, interpretada por esta entrevistada como: “Eu penso ‘Ah, a 

pessoa não está querendo amizade de volta’, aí vou lá e paro de seguir também” [sic.]. 

Interpretar a questão 11 — “Você já usou aplicativos de mensuração (bloqueio) 

de seguidores nas redes sociais? Se sim, o que te motivou?” é relevante para 

compreender o sentido e a demonstração do afeto nas redes virtuais além da 

coerência do que se vive dentro e fora da internet, dado que a principal funcionalidade 

dessas ferramentas é mostrar quem começou ou deixou de te seguir/adicionar ou 

bloqueou, o que aponta o início/fim de uma relação virtual. Não foi possível encontrar 

dados científicos sobre a origem ou funcionamento desses aplicativos, porém muitos 

deles são usados para contas comerciais ou perfis de marcas, para mensurar 

engajamento e visibilidade na linha de notícias. 

Nessa pergunta foram obtidas 58% das respostas em “Usa/Já usou” e 21 (42%) 

e 29 (58%) em “Não”. Segundo Fernanda Carrera, esse “gerenciamento de 

impressões on-line” (CARRERA, 2014, p. 37) é voltado para a identificação da 

aprovação alheia de uma “fachada social desejada”. Uma entrevistada afirmou que 

“Uso, porque muitas vezes eu começo a seguir por educação, para não ficar chato... 

Isso é uma interação social que eu odeio também. A pessoa te segue e você não 

segue de volta e ela fica meio triste né, sem motivo nenhum. Às vezes você só não 

gosta das fotos, às vezes a gente não tem contato pessoalmente, aí um dia ela pára 

de te seguir, ai eu fico ‘Yes, me libertei’ ai eu posso parar de seguir também. Só que 

eu não vou ficar procurando um por um, tanto que eu até esqueço, então esse 

aplicativo de mensuração serve para isso” [sic.]. Outra pessoa também indicou esse 

tipo de pressão social em seguir de volta: “Eu tenho no meu celular agora. Eu acho 

que é para saber quem não te segue de volta para você parar de seguir, porque a 

gente hoje em dia tem muito isso de obrigação on-line, de tipo ‘Ah, se tem uma pessoa 

me seguindo eu tenho que seguir também pra não ficar chato’. Daí se a pessoa parar 
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de me seguir, eu vou poder parar de seguir ela também” [sic.]. O sentido das duas 

falas são um pouco diferentes. Na primeira a entrevistada descreve uma pressão 

social quanto a adicionar uma pessoa que seja apenas conhecida, sem laço estreito 

de amizade, e o sentimento de rejeição que ela pode vir a provocar em não incorporá-

la a sua lista de amigos nos sites de redes sociais. Para a pessoa não adicionada 

essa atitude pode gerar baixa autoestima e um desprezo, evidenciando a importância 

que estar na lista de amigos dentro dessas mídias pata a aceitação social. Na segunda 

expressão a entrevistada admitiu fazer uso desse serviço, com o objetivo principal de 

poder monitorar, para quando alguém que ela seguiu “por obrigação” parar de seguir, 

ela “poder” parar de seguir também, ação essa que para a primeira entrevistada a 

“liberta” para poder desfazer o vínculo virtual por consequência. Em contrapartida, a 

parte das pessoas que responderam “Não” demonstrou o desconhecimento de tais 

aplicativos além da não utilização. 

A escolha pelo emprego de uma nuvem de palavras para representar a 

análise da questão 12 — “Cite pelo menos 3 palavras que te vêm à cabeça quando 

pensa em suas amizades na internet” (Vide Imagem 11) — se deu pelo caráter 

aleatório da citação dos termos. Observando as alusões é possível notar as principais 

palavras que saltam aos olhos, como superficialidade, distância, humor/zoeira, 

companheirismo, curtida, carinho, felicidade, afinidade, falsidade, entre outras. Todas 

essas palavras foram faladas em outros momentos e questões, porém é importante 

ressaltar que o sentido de algumas pode ser interpretado de forma dual, seja no 

contexto positivo, seja no negativo. É o caso da palavra “distância”, com 7 citações, 

sendo 14% do total. Em algumas situações, os entrevistados citaram que a internet 

diminui a distância, em outras, há o cenário do distanciamento que as redes sociais 

provocam nas amizades, sendo exemplificado pelo entrevistado que comparou a 

relação com uma faca de dois gumes, por possuir esse duplo sentido. A palavra 

“superficialidade” foi a mais falada, com 8 citações, correspondendo a 16%. 

Etimologicamente a palavra deriva de “superficial”, que significa “[...] Desprovido de 

profundeza; leve, pouco sólido” (MICHAELIS 2000, 2000, p. 1995), características 

natas da fluida internet. Por estarem no meio on-line, palavras como “passatempo”, 

“informações”, “acessíveis” dão forma ao próprio senso comum do meio virtual. Outras 

palavras como acompanhar, consideração, compartilhamento e engajamento  

envolvem interações sociais nas mídias sociais, que são o principal interesse das 

pessoas dentro dos regimes de visibilidade e vigilância atuais. Um entrevistado disse 
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a seguinte frase: “Sempre tudo é maravilhoso quando a amizade tá na internet” [sic.], 

o que fortalece a configuração de que as amizades, quando expostas a público, 

passam a ser vistas e mostradas de outra forma que no privado. 

 

Imagem 11: Gráfico da questão 12 “Cite pelo menos 3 palavras que te vêm à cabeça quando pensa 

em suas amizades na internet” 

 

Fonte: Gráfico elaborada pela autora 

 

Diante dos resultados obtidos pelas análises, é possível concluir que o 

conteúdo é um dos fatores decisivos ao adicionar ou excluir um amigo on-line, seguido 

pelo sentido de manter contato com aquela amizade que provavelmente se iniciou ou 

com a qual já se teve contato fora das redes sociais. Essa vontade em querer manter 

amizades com pessoas com interesses em comum foi um eixo que uniu as sociedades 

desde o século XVIII pelo menos, tendo se preservado e sido comprovadamente 

apontada pelos entrevistados como algo que é de suma relevância no âmbito das 

redes sociais. Também foi possível constatar que a reação do outro diante do seu eu 

exposto é dependente tanto do acompanhamento recíproco dos perfis como do 

interesse da própria visibilidade, em que metade dos entrevistados se sentem 
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próximos/amigos de quem só acompanham virtualmente, além das interações 

iniciadas a partir do conteúdo compartilhado pelo outro.  

Foi identificado a existência de uma pressão social, ou obrigação on-line 

conforme uma entrevistada mencionou, de se aceitar ou pelo menos não recusar uma 

pessoa conhecida dentro das redes sociais, e para monitorar esse tipo de relação 

alguns entrevistados afirmaram fazer uso de aplicativos de gerenciamento em suas 

contas nas redes sociais. A aceitação ou a rejeição de pessoas nessas plataformas 

possui o poder de trazer diversos sentidos para a relação entre duas pessoas, pode 

trazer um reconhecimento social, uma aceitação, um apoio, um afeto, diversos 

elementos pessoais que podem fortalecer, criar ou destruir laços sociais. 

Além disso, apesar da facilidade em se iniciar e desfazer a amizade nas redes 

sociais, elas são vistas como um meio facilitador dos contatos até pelos entrevistados 

que mencionaram o seu caráter superficial, sendo bem interpretada por esta citação 

de um dos entrevistados: “Acho que são meio que co-relações, pode existir uma 

amizade verdadeira fora da internet, como pode haver amizade verdadeira dentro da 

internet, então depende muito das pessoas e das situações”, enfatizando a existência 

de tipos e diferenciações. As continuidades e descontinuidades do que se vive dentro 

e fora da internet, apresentadas pelos entrevistados como motivações para bloquear, 

deixar de seguir ou excluir nas redes sociais, também comprovam que o ambiente 

virtual e o físico se relacionam, indicando que brigas fora ou dentro da internet 

transitam entre eles e podem ser responsáveis pela manutenção ou não de uma 

amizade. 

De acordo com Ehrenberg (2010), a autenticidade é reorganizada em uma 

sociedade que a melhor performance de si é exigida sempre e em qualquer lugar. O 

modo de ser e estar na internet é influenciado, conforme mostra Freire Filho (2010, 

p.17) em que “convém aparentar-se bem-adaptado ao ambiente, irradiando confiança 

e entusiasmo, alardeando uma personalidade desembaraçada, extrovertida e 

dinâmica”. Portanto, mesmo que não esteja, a pessoa é pressionada a se mostrar 

“ótima e feliz” (CALAZANS, 2013). Na análise, apenas 3 entrevistados responderam 

não serem autênticos, uma vez que as outras pessoas na rede social também não 

seriam, e outro grupo afirmou que é autêntico dependendo do nível de amizade ou 

dos interesses por trás, admitindo que condiciona a sua atitude perante a do outro.  

A apresentação do sentido e do valor afetivos da conexão entre usuários em 

meio virtual, muitas vezes, são pautados pela incitação à visibilidade, de maneira que 
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é percebido um deslocamento daquela subjetividade “interiorizada” rumo a novas 

formas de autoconstrução (SIBILIA, 2016). Isso resulta em novas visões e 

configurações de amizades autorreguladas para uma melhor exibição dentro dos sites 

de redes sociais. Na análise, as ações como mandar mensagens, curtir, comentar e 

compartilhar são vistas como afetos, transmitindo carinho, solidariedade, entre outros. 

O uso de emoticons e de reações no Facebook também foi apontado, além de 

postagens de fotos e homenagens. Por outro lado, a manutenção do contato foi 

mencionada quase majoritariamente, comprovando que tanto o afeto como a amizade 

na internet funcionam de forma fluida e sincrônica com a amizade fora das redes 

sociais, quando presente nos dois ambientes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo trouxe elementos tão ricos academicamente como 

pessoalmente para a autora, pois estudar a sociedade contemporânea e suas 

relações sociais é estudar a si mesmo, como elemento integrante e participante do 

corpo social. As relações sociais no decorrer da humanidade deram-se por motivos 

variados, alguns recorrentes por entre os séculos, e outros como bagagem cultural 

entre as civilizações. Hoje com o advento das redes sociais as relações se adaptaram 

a esse meio e se caracterizam de forma única, alguns falando até sobre linguagem 

de memes entre amigos. 

O pressuposto de pesquisa do qual partiu a autora seguia o posicionamento 

oposto à conclusão chegada mediante a análise de conteúdo das entrevistadas 

realizadas. Para a autora as amizades nas redes sociais atualmente eram menos 

especiais, significativas e afetivas que fora da internet. A partir disso, buscou-se 

compreender a maneira como se configuravam os sentidos das amizades nos sites 

de redes sociais contemporâneos, resultando em muitos achados e compreensões 

dos laços sociais em meio virtual. Ao transcorrer pelo entendimento do sentido e da 

demonstração de afeto nas amizades virtuais, constatou-se que na atualidade o meio 

virtual se torna bastante generalista incluindo as pessoas de diversos grupos sociais 

em um mesmo canal.  

Há uma linha tênue no que tange ao autêntico e ao inautêntico das interações, 

alguns entrevistados admitiram que nem todas as suas relações virtuais são sinceras 

ou se mostram de forma autêntica para seus amigos on-line, mas todos estão 

inseridos e sofrem as reações dos regimes de visibilidade, em que a autenticidade é 

afetada pelos indivíduos aos quais visa-se se expor. As diferenciações das amizades 

dentro e fora dos sites de redes sociais também recebem um afeto diferente. As 

relações com contato físico costumam ter mais demonstrações de afeto com 

marcações em publicações de lembranças, publicações de fotos juntos ou 

manifestações do desejo de querer ver o amigo, mantendo o próprio contato 

presencial. Nas amizades on-line, os afetos são demonstrados por meio de curtidas, 

comentários, reações/emoticons, acompanhando as publicações e principalmente a 

busca pela interação, pois muitos usuários afirmaram que procurar o amigo para 

mandar mensagem já era visto por eles como demonstração de afeto. Essa 

constatação é importante porque mostra os vários ângulos da disponibilidade; uma 
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vez que seja fácil contatar o amigo, é também muito simples perder o afeto e o 

interesse, visto que, se o conteúdo do amigo não for interessante, a pessoa tende a 

excluí-lo de sua rede social. Além disso as pessoas sentem que precisam se esforçar 

mais para manter e acompanhar a vida dos amigos com os quais o contato é 

majoritariamente virtual.  

A amizade na internet assume três sentidos importantes, o primeiro é visto 

como um aproximador de pessoas ao redor do mundo, pois nas redes sociais é 

possível estreitar relações, disponibilizar todos os seus amigos e contatos em um 

mesmo lugar, te dando liberdade para ser se aproximar, afastar, compartilhar 

informações e acompanhar qualquer pessoa seja qual for a hora, ainda que de forma 

imperceptível em alguns casos. Nesse sentido os entrevistados afirmaram que a rede 

social ajuda na abertura com os amigos, a poder ter acessos a intimidades e gostos 

que os aproximam, facilita a interagir e iniciar amizades que poderiam nem acontecer 

fora da internet, por vergonha ou por não se sentir confortáveis para inciar uma 

conversa, por exemplo. Em contrapartida, a amizade online também é vista de forma 

superficial por algumas pessoas, que afirmam que o fato de estarem entre telas 

distancía as pessoas pelo ponto de vista afetivo, pois não é possível identificar o tom 

das falas, os sentidos do que é dito pode se tornar ambíguo, além da já mencionada 

pressão social em adicionar pessoas que nem se cultiva amizades de verdade para 

que a pessoa não se sinta rejeitada, tirando um pouco a liberdade do usuário para 

com suas escolhas sociais virtuais. Há um outro sentido dentro das amizades que 

vêem nas redes sociais um ambiente de acolhimento, que optam pelos amigos virtuais 

e encontram força em movimentos sociais, de diversidade, de aceitação, pois o fato 

das mídias sociais reunir pessoas de qualquer localidade com gostos muito parecidos 

em um mesmo ambiente fortalece identificações, a autoaceitação, o reconhecimento 

social, potencializando amizades tão ricas quanto fora da internet. 

A liberdade e a facilidade de se encontrar os amigos em meio virtual citadas 

por alguns entrevistados, são exemplos de combustíveis para a amizade nos sites de 

redes sociais, que é construída de forma fluida por meio da visibilidade e vigilâncias 

contemporâneas, que se configuram de forma desejada e estimulada. Assim como a 

confiança foi o fator determinante na união das pessoas no início das relações sociais, 

as afinidades e interesses individuais são motores da amizade on-line. 

Por não ter selecionado nenhuma plataforma específica, as análises de 

sentido se deram por meio dos relatos descritos pelos entrevistados, expressando 
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suas opiniões e não relatando suas práticas. Embora cada pessoa possua seu próprio 

sentido dentro de suas relações sociais, a sociedade contemporânea vê a amizade 

nas redes sociais quase que de forma indissociável, uma necessariamente tendo que 

estar presente na outra, como uma forma de viabilizar o contato social por entre 

diferentes meios. E essa adaptação da amizade agrega características à relação que 

anteriormente não estavam presentes nelas, como expressões de carinho através de 

emoticons e memes, que são linguagens essencialmente desenvolvidas para os 

meios virtuais. 

Algumas dificuldades foram encontradas devido à pouca disponibilidade de 

material acadêmico acerca do tema, principalmente sobre interações online que não 

considerem Big Data ou algoritmos matemáticos. Em vários sentidos este trabalho se 

mostra pioneiro, podendo ser visto como um campo fértil para futuras pesquisas. Além 

disso, é um incentivado o aprofundamento dos estudos sobre a amizade e o afeto nas 

relações sociais em contextos virtuais. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Tabela com as principais diferenças nas organizações sociais pré-modernas e 

modernas. Fonte: Anthony Giddens (1991) 
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9. APÊNDICES 

 

Apêndice A: questionário aplicado na pesquisa de campo. Fonte: elaborado pela autora.  
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Apêndice B: questionário aplicado na pesquisa de campo. Fonte: elaborado pela 

autora.  
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Apêndice C: termo de autorização para utilização de voz e som usado na pesquisa de 

campo.  Fonte: elaborado pela autora.  

 

 


