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5 . Redes sociais: um perfil no Facebook

Caroline Casali

1 . Notas iniciais sobre tecnologia e dispositivo interacional

Desde as primeiras invenções de ferramentas que serviram 
como extensão do homem, duas atitudes contrapostas são reitera-
damente assumidas: de entusiasmo e de medo. A história dos meios 
de comunicação de massa está repleta dessas angústias. 

Quando o rádio ainda dava seus primeiros passos na conquista 
de grandes audiências, em 1938, a leitura da narrativa ficcional 
Guerra dos Mundos, na CBS estadunidense, gerou alvoroço. Dois 
anos depois, em 1940, Chaplin discursava palavras de ordem, ao 
final de O Grande Ditador, dizendo que a aviação e o rádio nos apro-
ximaram ainda mais com o intuito de uma sociedade mais amável. 
A televisão, por sua vez, continua sendo apontada, constantemente, 
ora como difusora de cultura, ora como ditadora de padrões. 

As dicotomias nas análises do uso de tecnologias para a comu-
nicação permanecem na cultura digital – inovações tecnológicas 
avançam com intensidade, mas os discursos sobre elas parecem 
perceber apenas dois polos para sua configuração na sociedade: a 
tecnologia como ferramenta adaptável ao uso do homem ou como 
configuradora de uma sociedade que é refém de seu uso. Trata-se, 
afinal, da dicotomia assinalada por Umberto Eco (1993), entre apo-
calípticos e integrados.
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Quando falamos em redes sociais55, esses discursos também 
se revelam: em uma extremidade, pensadores glorificam socia-
bilidades que só acontecem, segundo eles, pelas oportunidades 
tecnológicas; por outro lado, há quem acuse a comunicação que 
acontece via tablets ou smartphones de promotora de relações efê-
meras, superficiais ou simplesmente maniqueístas.

Em contraposição a tais perspectivas, busco problematizar os 
discursos extremistas sobre o uso de redes sociais, analisando fluxos 
comunicacionais nele envolvidos. O que pretendo, nessa análise, é 
enfatizar relações entre circuitos comunicacionais existentes fora 
das redes e fluxos empreendidos nas redes. Por isso, inicio des-
tacando dois pontos fundamentais à análise: (1) a existência de 
interações heterogêneas a partir das potencialidades experimenta-
das pelas redes sociais, e (2) a prioridade que os sujeitos conferem, 
nessas experiências, às relações já efetivadas em outros circuitos. 

Sobre as interações heterogêneas, Recuero (2013) já desta-
cava a funcionalidade das conversações em rede.

Com isso, temos o surgimento de conversações 
em rede, práticas coletivas, onde a conversação 
é acessível a diferentes grupos, interconectados 
dentro de uma mesma rede, cuja infra-estrutura 
está proporcionada pelos sites de rede social. 
Vemos essas conversações em todo o lugar: são 
aquelas que transcendem os grupos e espalham-se 
pelas redes, seja através das práticas comunicativas 

55 Entendemos, a partir da conceituação de Recuero (2013), que o uso adequado do 
termo seria “sites de redes sociais”, contudo, abreviamos a terminologia para o uso 
comum “redes sociais”. Para Recuero (2013), que cita a definição de Boyd e Ellison 
(2007), sites de redes sociais são aquelas ferramentas que permitiriam aos seus 
usuários (1) a criação de um perfil individualizado, (2) a publicização de suas redes 
sociais e (3) a interação. Recuero ainda complementa que os usuários não só utilizam 
essas redes como também as modificam, de maneira que as redes sociais online sejam 
cada vez mais interconectadas.
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características das ferramentas (como “curtir” 
ou “dividir” uma conversação com a rede no 
Facebook, retuitar uma informação para sua rede 
no Twitter e etc.). (Recuero, 2013, p.02). 

Embora a autora atribua as conversações heterogêneas a 
potencialidades da infraestrutura das redes sociais, acredito que não 
são os aparatos digitais de rede que direcionam a conversação des-
ses diferentes grupos. A rede social não provoca circuitos próprios, 
funciona antes como um espaço em que fluxos comunicacionais 
são estabelecidos em relação a circuitos já existentes na sociedade 
ou em experimentação a partir de múltiplas dinâmicas sociais – via 
dispositivos interacionais que se constituem na rede, mas não são 
gerados por esta. 

Cada episódio comunicacional, na sua prática 
de fenômeno em ação, recorre a determinadas 
matrizes interacionais e modos práticos comparti-
lhados para fazer avançar a interação. Tais matrizes 
– culturalmente disponíveis no ambiente social (e 
em constante reelaboração e invenção) corres-
pondem ao que chamamos aqui de “dispositivos 
interacionais”. (Braga, 2011b, p.05).

Então, ao analisar o fenômeno comunicacional nas redes 
sociais a partir dos fluxos comunicacionais em uma página de perfil 
no Facebook56, percebo que a matriz organizadora desses fluxos não 
são as tecnologias de rede em si, mas sim o conjunto de usuários, 
que opera e organiza suas relações, acionando diferentes potencia-
lidades daquele espaço. 

56 Facebook é site e serviço de rede social lançado em fevereiro de 2004, operado e de 
propriedade privada da Facebook Inc.
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Dentro de um processo tecnológico geral, que oferece suas 
características materiais para interações muito diversificadas, o 
que procuro observar são estruturas, códigos, estratégias que se 
articulam com aquelas potencialidades tecnológicas para, dire-
cionando-as, produzir um conjunto específico de episódios 
comunicacionais – na forma de um dispositivo interacional. Busco 
apreender interações, segundo as especificidades de um caso: o perfil 
da docente de Jornalismo, Márcia Franz Amaral57, no Facebook58.

2 . Dispositivo interacional no Facebook: análise do perfil 
Márcia Franz Amaral

Para analisar os fluxos comunicacionais empreendidos a partir 
do perfil pessoal de Márcia Franz Amaral no Facebook, optei pelo 
estudo de um período específico de atualizações da página: o mês 
que sucedeu o incêndio na boate Kiss, tragédia ocorrida em 27 de 
janeiro de 2013 e que vitimou fatalmente 242 pessoas. Trata-se, 
portanto, de analisar um ambiente no qual Márcia, que participa de 
circuitos institucionalizados de saberes em Jornalismo, empreende 
diálogos com profissionais da comunicação, e/ou acadêmicos dessa 
área, mas também com sujeitos de outras áreas do conhecimento – 
interações, portanto, heterogêneas.

Com vistas a caracterizar as interações realizadas pela docente 
no período, classifiquei previamente as postagens efetuadas em 

57 Márcia Franz Amaral é docente do Departamento de Ciências da Comunicação 
do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM, e líder do 
grupo de pesquisa Estudos de Jornalismo (CNPq/UFSM).

58 O perfil de Márcia Franz Amaral foi também objeto de minha Tese de Doutoramento 
(Casali, 2014), que traz uma análise mais detalhada das articulações e tensionamen-
tos ali empreendidas.
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duas categorias: (1) postagens originais e (2) compartilhamen-
tos – considerando que postagens originais são aquelas realizadas 
na linha do tempo da própria página, pela usuária, enquanto que 
compartilhamentos são postagens derivadas de outros perfis do 
Facebook. Nessa primeira classificação, observei que, das 133 pos-
tagens realizadas no período, 39 foram proposições originais da 
docente e outras 94 postagens derivaram de outros perfis.

Essa primeira inferência vem no sentido de confirmar as 
conversações em rede que se efetivam a partir de potencialidades 
oferecidas pelos sites de redes sociais – como as ferramentas de cur-
tir e compartilhar. Claro, nesse sentido a questão tecnológica salta 
aos olhos, porque permite uma circulação muito maior dos assun-
tos levantados nas redes sociais. 

Se as ferramentas de curtir e compartilhar funcionam já no 
espaço interno do Facebook, quando consideramos as interações 
entre diferentes redes sociais falamos de circulação ainda maior. 
Existe, por exemplo, a possibilidade de que postagens realizadas 
em outras redes como Twitter59 ou Instagram60 sejam duplicadas no 
Facebook, sem contar que a maioria dos sites de notícias oferece 
links para que suas publicações sejam compartilhadas nas redes 
sociais dos leitores.

Cabe destacar, por outro lado, que as postagens compartilha-
das pelos usuários se dão no sentido de reforçar essa identidade, 
assumida por eles nas redes sociais. Não se trata simplesmente de 
duplicar as informações a esmo, mas de usá-las em favor de von-
tades, desejos e experiências que o usuário já traz de circuitos dos 

59 Twitter é uma rede social e servidor para microblogging lançado em 2006, que per-
mite ao usuário enviar e receber atualizações em textos com até 140 caracteres.

60 Instagram, lançada em 2010, é uma rede social gratuita para compartilhamento de 
fotos e vídeos, que podem ser comentados ou curtidos pelos seguidores da conta do 
usuário.
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quais participa nas relações presenciais. Quando Márcia Franz 
Amaral escolhe as publicações que quer partilhar, ela deixa clara a 
legitimação de certo perfil, que nesse estudo é o perfil docente.

Ao olhar para as postagens compartilhadas por Márcia, bus-
cando regularidades, percebo que a maioria de suas interações se 
dá a partir de circuitos profissionais. Pude segmentar seus compar-
tilhamentos em cinco categorias: (1) de meios de comunicação 
de massa (notícias); (2) de perfis acadêmicos; (3) de perfis pro-
fissionais; (4) de perfis amadores; e (5) de perfis institucionais, 
conforme demonstra a Figura 1.

Figura 1: Gráfico de postagens compartilhadas por Márcia Franz Amaral, 
de 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2013.

Destaco, claro, que essa categorização é de cunho sociológico 
e necessária apenas para traçar um mapa de relações; contudo não 
se pretende definitiva nem excludente de outras interações estabe-
lecidas por Márcia no Facebook. Sobre as categorias, entendemos 
como compartilhamentos de meios de comunicação de massa a 
duplicação de notícias veiculadas em sites ou páginas oficiais dos 
meios de comunicação no Facebook; como de perfis acadêmicos, 
foram considerados os compartilhamentos realizados a partir de 
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publicações de usuários que mantém relação profissional e acadê-
mica com Márcia Franz Amaral fora do ambiente virtual, o que se 
pode verificar pela forma de tratamento entre os usuários; como de 
perfis profissionais são considerados os compartilhamentos deriva-
dos de profissionais da comunicação, dentre os quais se destacam 
ex-alunos da docente; já de perfis amadores foram os compartilha-
mentos derivados de amigos de Márcia cuja relação acadêmica não 
foi detectada; e, enfim, como de perfis institucionais, foram tomados 
os compartilhamentos realizados a partir de postagens de páginas 
oficiais de instituições no Facebook, dentre as quais se destacam 
páginas de eventos em Comunicação ou de outras universidades.

De acordo com a Figura 1, 25% dos compartilhamentos são 
derivados diretamente de perfis acadêmicos, organizando fluxos 
acadêmicos fora dos espaços formais da universidade. Pode-se con-
siderar, ainda, que os compartilhamentos de perfis institucionais 
são quase em sua totalidade derivados de instituições de ensino, 
pesquisa e/ou extensão e que os compartilhamentos de profis-
sionais da Comunicação representam o contato de Márcia com 
ex-alunos. Dito isso, verifica-se que 56% das interações estabeleci-
das pela docente em sua página, são diretamente ligadas a sua vida 
profissional como docente e pesquisadora de Jornalismo, obser-
vando, além disso, que grande parte dos compartilhamentos de 
notícias de meios de comunicação de massa menciona acadêmicos 
ou egressos de Jornalismo.

Molda-se via Facebook, então, uma complexa rede de cone-
xões acadêmicas fora do espaço institucionalmente direcionado 
para isso – a universidade. Nesse sentido, destaca-se que, mesmo 
diante de possibilidades de interações heterogêneas, a maior parte 
das relações de Márcia Franz Amaral no Facebook se coloca em 
relação às interações presenciais exercidas por ela. Dentre esses 
compartilhamentos estão: divulgação de eventos e oportunidades 
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acadêmicas, tais como a chamada para bolsas de estudo em jorna-
lismo ambiental (que contou com a curtida e compartilhamento de 
uma ex-aluna de Márcia), a veiculação de oportunidade de estágio 
em comunicação no Brasil (que foi compartilhada por outras duas 
docentes – da UFSM e da Universidade Franciscana), a divulgação 
de um artigo publicado originalmente no Boletim da Universidade 
Federal de Minas Gerais e que trata do ritmo de produção da pes-
quisa acadêmica no Brasil, a divulgação de inscrições para o Festival 
do Minuto61, a chamada para inscrição de trabalhos na Revista 
Rizoma62, e a divulgação do calendário acadêmico 2013 da UFSM. 
Por isso, podemos entender que a matriz que organiza as conversa-
ções no Facebook, nesse caso, é o perfil da usuária – que coloca em 
relação amadores e acadêmicos, graduandos e já graduados.

Vejamos alguns exemplos de como isso acontece em compar-
tilhamentos de perfis acadêmicos, lembrando que, nesse ambiente, 
evidenciam-se dois tipos diferentes de relações: docente-docente e 
docente-discente.

As relações entre docentes permitem inferir um enfoque 
maior na promoção do contato do que na produção de circuitos 
para o Facebook. Exemplo disso é que, em meio às postagens sobre 
a tragédia, em 12 de fevereiro de 2013, Márcia recebe o convite do 
docente da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Demétrio 
Soster, para o lançamento do livro “Tempo Horizontal”, em que 
Demétrio publica suas poesias, o que indica que a rede social serve 
ao estreitamento de relações acadêmicas. Márcia, inclusive, curtiu a 
publicação de Demétrio, legitimando o contato. 

61 Festival virtual de vídeos produzidos com durações de tempo variadas. Disponível 
em: http://www.festivaldominuto.com.br/ . Acesso em: 15 de junho de 2013; 13:00.

62 Publicação científica do Departamento de Comunicação da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC). Disponível em: http://online.unisc.br/seer/index.php/
rizoma. Acesso em: 15 de junho de 2013; 13:00.

http://www.festivaldominuto.com.br/
http://online.unisc.br/seer/index.php/rizoma
http://online.unisc.br/seer/index.php/rizoma
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Outras duas postagens evidenciam as interações docente-
docente que primam pela manutenção do contato. A primeira 
refere-se à frase postada pela docente em 26 de fevereiro de 2013: 
“Cenas insólitas de Santa Maria. Academia, várias pessoas na esteira. 
Na TV, Ana Maria Braga entrevista mãe que perdeu filhos na boate 
Kiss. Olho pro lado, todo mundo chorando”. Dentre os comentá-
rios dessa postagem está uma ponderação de Carlos Franciscato, 
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea e Professor 
da Universidade Federal de Sergipe, expressando “eu não consigo 
ler notícias ou imagens sem ficar profundamente tocado”, ao que 
Márcia replica: “Quando vais aparecer Carlos? Avisa! Abraços”, e 
complementa depois “Queremos te ouvir no curso de Jornalismo.”. 
Percebemos, aqui, um diálogo que se estabelece para o estrei-
tamento da relação acadêmica e não, necessariamente, para o 
aprofundamento do tema inicialmente exposto naquele espaço: as 
cenas insólitas de Santa Maria por ocasião da tragédia.

Da mesma forma quando, em 28 de janeiro de 2013, Márcia 
desabafa suas impressões sobre a caminhada pela paz, ocorrida em 
Santa Maria naquela noite, os comentários demonstram solidarie-
dade sem que necessariamente questões centrais do comentário de 
Márcia sejam aprofundadas (Figura 2).

Márcia Franz Amaral (28 de janeiro): 
Entre os colegas que encontrei na caminhada, uma pergunta... 
como voltar a dar aulas depois de tudo? Como cuidar de uma gu-
rizada triste e desamparada que precisa do colo de seus pais?

    Curtir: 38       Comentar: 11

Figura 2: Postagem original de Márcia Amaral sobre a volta às aulas após a 
tragédia da boate Kiss, em sua página pessoal no Facebook. 
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Dos 11 comentários informados na Figura 2, sete são de 
docentes da Universidade Federal de Santa Maria e de outras 
universidades do Rio Grande do Sul, que se solidarizam à preo-
cupação de Márcia e comentam que a dúvida que a perturbava 
seria de todo o coletivo. Destaca-se a fala de um professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul: “o semestre, já torto 
e complicado, acabou. Como cobrar presença, assiduidade e com-
prometimento quando tudo parece sem sentido?”. O docente em 
questão revela, em seu comentário, a condição ímpar do semes-
tre em curso devido à greve nas universidades federais brasileiras 
em 2012 – mas essa discussão não é levada adiante e permanece 
a sensação de que o lamento de Márcia se constitui em pergunta 
retórica. 

As interações realizadas ali, então, se dão em função de Márcia, 
e não da produção de circuitos no e para o Facebook – prima-se pela 
preservação das relações com a docente em sua função de docente. 
Considera-se, dessa forma, que o modo prático que opera as rela-
ções estabelecidas naquela página é o perfil de Márcia, e não apenas 
a rede social em si – esta funciona como possibilidade para o disposi-
tivo interacional. Braga (capítulo 3, p. 70) expõe justamente que “os 
dispositivos interacionais são modulados pelos contextos e proces-
sos instituídos ou experimentais específicos em cujo ambiente ou 
referência se desenvolvem”.

Interessa perceber, também, uma função diferente nas rela-
ções docente-discente, mas que ainda preserva o caráter do perfil 
como “matriz organizadora das relações”. Os fluxos docente-dis-
centes, no Facebook, parecem funcionar dando maior destaque 
à lógica de controle sobre a produção de saberes do que à de 
manutenção do contato. Dois compartilhamentos endereçados 
a orientandas de Márcia chamam atenção para isso. Dois dias 
após a tragédia, Márcia realiza a primeira postagem que não trata 
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do incêndio: recomendava, a duas alunas do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação Midiática da UFSM, um evento 
de Comunicação – a Jornada de Comunicação de Crises, que 
se realizaria em Madri/Espanha no dia 14 de fevereiro de 2013 
(Figura 3).

Márcia Franz Amaral (29 de janeiro): 
Para A. D. e M. L.
Top comunicación - Inscribete (grátis) a La Jornada sobre Comu-
nicación de Crisis de Aleph Comunicación
www.topcomunicacion.com
   Comentar: 2

Figura 3: Compartilhamento de Márcia Amaral endereçado a duas orien-
tandas, em sua página pessoal no Facebook. 

O fato de abrir espaço em seus desabafos para divulgar uma 
Jornada de Comunicação de Crises a duas orientandas suas no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM indica 
a importância conferida por Márcia aos circuitos dos quais parti-
cipa fora das redes sociais. Além disso, quando uma das orientandas 
responde prontamente justificando que não poderia participar em 
função de compromissos assumidos com a docência em outra uni-
versidade, e introduz seu texto com a expressão “Profa. Márcia”, 
se evidencia o espaço de controle que a docente exerce enquanto 
orientadora no PPG e que se duplica nesse ambiente virtual.

Nesse mesmo sentido, em 07 de fevereiro de 2013, Márcia 
compartilhou um artigo do Blog Cultura Mídia e Educação, inti-
tulado “Mídia e Educação: existirá um jornalismo de prevenção?”, 
referindo-se às mesmas alunas do Programa de Pós-Graduação na 
introdução da postagem (Figura 4).
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Márcia Franz Amaral compartilhou um link via Portal de La Co-
municación InCom-UAB (7 de fevereiro): 
Para A. D. e M. L.
Mídia e Educação: Existirá um jornalismo de prevenção? cultura-
midiaeducacao.blogspot.com.es

Curtir: 1       Comentar: 1       Compartilhar: 1
A. D. curtiu isto.
M. L: professora lido. Achei muito legal. Estou organizando 
algumas ideias para escrever artigo para Intercom. Espero levar 
no início das aulas para discutirmos juntas.
8 de fevereiro, às 10:04.

Curtir: 1

Figura 4: Postagem de Márcia Amaral indicando um texto a duas  
orientandas, em sua página pessoal no Facebook.

Interessa perceber, nesse caso, três diferentes interações: a 
curtida de uma das alunas citadas; o comentário da segunda aluna 
citada; e o compartilhamento da postagem por outra docente de 
Jornalismo. 

Sobre a primeira interação, observa-se que, ao curtir a pos-
tagem sem comentar nada a seu respeito, uma das alunas citadas 
busca dar ciência sobre a leitura do texto a partir das ferramentas 
que aquele espaço proporciona – o Facebook permite, por meio da 
opção curtir, que afirmemos nossa leitura, mesmo sem o prolonga-
mento do diálogo. Nesse sentido, ainda que o núcleo do dispositivo 
interacional, enquanto matriz organizadora das interações, seja o 
perfil de Márcia, a rede social, em si, confere certas características 
às relações estabelecidas. O ambiente no qual as interações se ela-
boram compõe o dispositivo.

Já o comentário da segunda aluna citada indica novamente 
uma interação que deriva do circuito externo à rede social – a uni-
versidade. Essa interação, embora esteja nos moldes da ferramenta 
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comentar, acontece respeitando as funções dos sujeitos na ins-
tância acadêmica; vejamos que a aluna inicia seu comentário se 
referindo ao perfil de Márcia como “professora” e, em resposta 
à orientação dada, afirma que “está organizando algumas ideias 
para escrever artigo para Intercom”. É interessante perceber que 
quando as postagens são endereçadas assumem quase que um 
caráter de orientação de pesquisa – formando um fluxo comu-
nicacional com fins acadêmicos fora do espaço universitário. E 
Márcia exerce com consciência esse papel de mediação; em certa 
publicação ela inclusive afirma: “Amigos, me desculpem, sei que 
estão todos cansados, mas como professora de jornalismo, com um 
perfil seguido por muitos alunos, não posso deixar de compartilhar 
as reflexões que nos acompanharão por muito tempo no Curso de 
Jornalismo da UFSM.” (grifos meus).

Por fim, quanto ao compartilhamento do artigo recomendado 
por uma docente não citada na postagem, é interessante perceber 
o que acontece na releitura da publicação. A docente Luciana, ao 
compartilhar o link veiculado por Márcia, cita um parágrafo do 
artigo, dando destaque à reflexão sobre o jornalismo atual. Dentre 
os usuários que curtem a postagem de Luciana, está uma senhora 
não formada em comunicação – portanto considerada, aqui, ama-
dora na área. Vejamos que, nesse caso, se confirma, mais uma vez, 
o caráter de conversações heterogêneas nas redes sociais. Contudo, 
não há como prever em que medida essas conversações ultrapassam 
o sentido fático.

À parte disso, interessa perceber como, a partir do perfil de 
Márcia Amaral, outros fluxos foram acionados, colocando em 
interação pesquisadores de comunicação e amadores. Sobre isso, 
surpreende a maneira como os amadores discutem questões midiá-
ticas mencionadas. Em 12 de fevereiro de 2013, Márcia enunciou: 
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“Boquiaberta: vi um programa ontem chamado Mulheres Ricas63. 
Patético, deprimente, ridículo. Como somos passivos ao permitir 
coisas assim na televisão brasileira? Como deixar aquelas mulheres 
abrirem a boca em rede nacional? O que dizem, pensam e fazem são 
ofensas para a maioria da população.”, em postagem no Facebook 
(Figura 5).

Márcia Franz Amaral (12 de fevereiro de 2013)
Boquiaberta: vi um programa ontem chamado Mulheres Ricas. 
Patético, deprimente, ridículo. Como somos passivos ao permitir 
coisas assim na televisão brasileira? Como deixar aquelas mulheres 
abrir a boca em rede nacional? O que dizem, pensam e fazem são 
ofensas para a maioria da população.

Curtir: 19       Comentar: 7
L.C, C.T. e outras 17 pessoas curtiram isso.
C.M. Segunda temporada, se não me engano... (12 de fevereiro, de 
2013, às 17:37)

Curtir: 1
L.C. Ontem não tinha nada p ver na TV, acabei vendo um pouco 
dessa porcaria, tbém. (12 de fevereiro de 2013, às 07:53).

Curtir: 1
F.D. É deprimente. (12 de fevereiro de 2013, às 08:26).

Curtir: 1
G.B.G.G. Aí eu me pergunto, que público é este? (12 de fevereiro 
de 2013, às 09:07).

Curtir: 1

63 Mulheres Ricas é um seriado que está em sua segunda temporada, veiculado pela 
Rede Bandeirantes de Televisão. Em sua descrição do Programa, o site da Band 
enuncia: “Em sua segunda temporada, “Mulheres Ricas” já causa burburinho na casa 
da família brasileira. Seis mulheres ricas e suas rotinas repletas de luxo, glamour e 
comportamentos imprevisíveis, prometem despertar muitos sentimentos. Há quem 
as ame, mas também há quem as odeie, e acredite, isso pode acontecer até entre elas 
mesmas. Menos ostentação e mais conflitos pessoais, é esta a proposta do diretor, 
Diego Pignataro, para o retorno das ricas.”. Disponível em: http://mulheresricas.
band.uol.com.br/o-programa.asp. Acesso em: 04 de junho de 2013; 14:00.

http://mulheresricas.band.uol.com.br/o-programa.asp
http://mulheresricas.band.uol.com.br/o-programa.asp
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D.C. O pior é que essa droga tem audiência!! Caso contrário não 
teria a segunda temporada!! Eu vi uns 2 cap da primeira... Vergo-
nha alheia!! (12 de fevereiro de 2013, às09:19)

Curtir: 2
C.T. Semana a semana, vejo muitos comentários aqui no face de 
pessoas que veem justamente pelo grotesco que é. Acham engra-
çado e reproduzem muitas das “pérolas” aqui. O problema é que, 
assim como esses, QUANTOS deixam seus televisores ligados 
ORDINARIAMENTE naquele canal.

Figura 5: Postagem de Márcia Amaral comentando o Programa Mulheres 
Ricas, em sua página pessoal no Facebook. 

Parece claro que adjetivos como “patético”, “deprimente” ou 
“ridículo” não cabem em textos científicos confeccionados em 
espaços acadêmicos, contudo seu uso faz emergir as teorias sobre 
as quais Márcia constrói sua crítica midiática – a superficialidade, a 
espetacularização, o sensacionalismo, etc. A postagem em questão 
gerou sete comentários, realizados em sua maioria por profissionais 
da comunicação e ex-alunos de Márcia, e chama a atenção certa 
paridade nas teorias acionadas por especialistas e amadores nos 
comentários.

Vejamos o comentário de uma fisioterapeuta: “O pior é que 
essa droga tem audiência!! Caso contrário não teria a segunda tem-
porada!! Eu vi uns 2 cap [sic] da primeira.... Vergonha alheia!!”. 
Ela critica o programa afirmando que, mesmo ruim, existe uma 
audiência que se mantém fiel e que levou o programa a sua segunda 
edição. No mesmo sentido, segue o comentário de uma douto-
randa em Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul: “Semana a semana, vejo muitos comentários aqui no face 
de pessoas que veem justamente pelo grotesco que é. Acham 
engraçado e reproduzem muitas das “pérolas” aqui. O problema 
é que, assim como esses, QUANTOS deixam seus televisores 
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ligados ORDINARIAMENTE naquele canal, dando audiência 
para aquilo?!”. 

A equivalência dos dois comentários permite inferir que a 
fisioterapeuta entende a lógica do consumo midiático e, portanto, 
discute a rotina dos meios de comunicação ainda que não os tenha 
estudado na academia; ela propõe questões que não foram discuti-
das até ali, como a relação entre audiência e programação televisiva 
de má qualidade. Infere-se, a partir dessa observação, que mesmo 
não sendo da Comunicação, a usuária entra na discussão com pro-
priedade, incluindo informações até então não cogitadas, e o faz a 
partir de suas “ressonâncias ideológicas”.

Portanto, as análises realizadas no período entre 27 de janeiro 
e 28 de fevereiro de 2013 permitem concluir que o Facebook é 
um espaço de conversações em rede. Não é, porém, do aparato 
que emanam circuitos comunicacionais: via Facebook, é Márcia 
Franz Amaral que se propõe como dispositivo interacional do qual 
emergem fluxos comunicacionais que respeitam certa ordem ins-
titucional e que, ao mesmo tempo, proporcionam o encontro de 
atores diferenciados em discussões sobre Jornalismo.

Márcia é mulher, mãe64, docente, cidadã, e todos esses papéis a 
compõem enquanto núcleo de um dispositivo65. É interessante per-

64 Em 06 de fevereiro de 2013, em provável referência a seu filho adolescente, Márcia 
enunciou: “Absurdo nosso sistema educacional que exige que um jovem de 16 anos 
já tenha que definir seu futuro profissional e escolher estratégias para alcançar o que 
supostamente “escolheu”. #unidunitê”. A discussão, aí, se refere ao sistema educacio-
nal brasileiro, principalmente no que concerne ao ensino fundamental e médio. Nos 
comentários, ex-alunos de Márcia lembram suas decisões precoces e amigos aconse-
lham consultoria psicológica à família. É interessante a constatação de que, embora 
a postagem seja exclusivamente de conteúdo familiar, também colegas de profissão e 
ex-alunos curtem a publicação; o fato revela certa liberdade de alunos e ex-alunos em 
conhecerem a vida privada da docente e opinarem sobre ela.

65 Márcia atua como figura nuclear dos episódios (e do dispositivo correspondente), 
por isso cabe nomear o dispositivo por seu nome.
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ceber justamente a maneira como essas relações docente-docente, 
docente-discente, docente-egressos, via Facebook, se dão em fluxos 
heterogêneos, porque são informais, mas respeitam certa ordem 
institucional, porque revelam conexões profissionais e de amizade 
e, principalmente, porque se oferecem também como insumo para 
diálogos com amadores.

3 . Considerações sobre o dispositivo interacional observado 
no Facebook

Verificam-se, a partir das análises realizadas, três característi-
cas bem marcadas do “dispositivo Márcia Franz Amaral” na rede 
social Facebook: 

1. existem conversações heterogêneas a partir das interações 
empreendidas no perfil da docente no Facebook; 

2. essas interações, via dispositivo, respeitam certa ordem já 
estipulada em circuitos externos à rede, 

3. ao mesmo tempo em que acontecem a partir das ferra-
mentas disponibilizadas pela rede social.

Nesse sentido, cabe destacar que as comunicações ali esta-
belecidas funcionam como processos tentativos, sem obedecer 
estreitamente a uma estrutura. É justamente o que Braga destaca 
sobre o caráter não estruturalista do dispositivo interacional. 

Outro aspecto que deve ser sublinhado, no dispo-
sitivo, é sua contraposição a estrutura em sentido 
estruturalista – em oposição à imanência desta, 
prévia e determinante sobre o que nela é moldado. 
Com os dispositivos, o que temos é antes uma orga-
nização ad-hoc, prática, pragmática mesmo, que 
funciona enquanto funciona, recuperando por-
tanto sua historicidade. (Braga, capítulo 1, p. 35).
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Ao tratar do dispositivo interacional em redes sociais – estu-
dando uma situação comunicacional em específico – corroboro 
com Braga, para quem o dispositivo não coloca em separação 
estrutura e processo, mas possibilita interações que acontecem em 
função de ambos. Por isso mesmo, reconhecendo uma incidência 
das características tecnológicas do aparato Facebook no processo 
interacional, é importante, entretanto, evitar atribuir a este um 
papel exclusivamente determinante nas interações aí realizadas.

Constato que as interações realizadas no perfil de Márcia 
Amaral no Facebook acontecem a partir de ferramentas dispo-
nibilizadas pela estrutura da rede social; contudo as lógicas ali 
empreendidas obedecem igualmente a processos exercidos em 
circuitos extra rede – que redirecionam as potencialidades de sua 
tecnologia.

Dessa forma, não cabe considerar o Facebook como dispo-
sitivo interacional, afinal é o perfil de Márcia que funciona como 
matriz organizadora dos processos tentativos que acontecem ali – 
que ora são mais informais, ora são mais “ancorados em repetições 
e automatismos” (Braga, 2011b, p.10). O site de rede social é parte 
do dispositivo, mas são os processos comunicacionais que se esta-
belecem a partir dele que o caracterizam.

Nota de Agradecimento:

Agradecemos à Professora Márcia Franz Amaral a autorização 
para este estudo, assim como sua presença na Tese de Doutoramento 
defendida em 2014.
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Suíte nº 2

“Redes sociais: um perfil no Facebook”, de Caroline Casali

José Luiz Braga

O texto de Caroline Casali prepara o leitor para seu objeto 
indicando dicotomias de referência frequente, que aparecem na 
forma de “explicações” prontas diante de novas experiências sociais 
– mormente quando relacionadas a tecnologias que parecem mudar 
radicalmente o modo de fazer as coisas. Duas dicotomias são refe-
ridas na introdução: aquela em que se contrapõem entusiasmo e 
medo diante de novas tecnologias; e outra, em que se atribui aos 
aparatos tecnológicos uma ação determinista sobre circuitos e usuá-
rios, versus uma ação independente pelos circuitos e usuários.

Tanto a perspectiva referida aos apocalípticos e integrados, de 
Umberto Eco, como a que se contrapõe ao poder determinante das 
tecnologias, encaminham o leitor para um caso concreto em que se 
evidenciam respostas mais sutis – e que por isso mesmo se apresen-
tam com maior variação. 

Na abordagem do caso em estudo, o texto dilui outras dicoto-
mias frequentes – o que faz aquela abertura do capítulo se mostrar 
estimuladora de um olhar lúcido para o exame das questões de 
interação. Outras duas disjunções habituais têm igualmente sua 
superação mostrada no texto: a separação ocorrente na cultura, que 
distingue fortemente proposições de especialistas por um lado e 
falas leigas ou amadoras, por outro; e uma tendência – não rara – 
de exacerbar o virtual e as redes informatizadas como à parte do 
“mundo real” (IRL). Em todos esses dualismos, o caso estudado por 
Caroline Casali evidencia que não se trata de optar genericamente 
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por uma ou outra angulação: a realidade, com processos mais 
diversificados, mostra articulações e continuidades entre polos apa-
rentemente opostos.

Uma das questões diz respeito à midiatização da sociedade. 
Com excessiva frequência, o senso comum – mas também pesqui-
sadores da área – consideram a midiatização da sociedade como a 
simples presença intensiva dos diversos media – de massa, audio-
visuais, digitais, em rede, hipertextuais – que, com suas lógicas 
próprias, condicionariam todos os processos comunicacionais da 
sociedade. Nessa perspectiva, as tecnologias aparecem como deter-
minantes e a sociedade como se acolhesse passivamente tais lógicas 
e processos. 

O caso estudado por Carol, diversamente, mostra “que a 
matriz organizadora desses fluxos não são as tecnologias de rede 
em si, mas sim o conjunto de usuários, que opera e organiza suas 
relações, acionando diferentes potencialidades daquele espaço”. A 
elaboração, através do texto, dessa perspectiva, permite reconfirmar 
ao final que

não é [...] do aparato que emanam circuitos comu-
nicacionais: via Facebook, é Márcia Franz Amaral 
que se propõe como dispositivo interacional do 
qual emergem fluxos comunicacionais que res-
peitam certa ordem institucional e que, ao mesmo 
tempo, proporcionam o encontro de atores dife-
renciados em discussões sobre Jornalismo.

A autora justifica assim nomear o dispositivo pela figura 
nuclear dos episódios estudados (“dispositivo Márcia Franz”) e não 
pelo aparato – pois é o processo interacional que apresenta as espe-
cificidades mostradas. 

É claro que as funcionalidades técnicas comparecem sempre – 
mas o que direciona a comunicação são os diversos acionamentos 
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e objetivos que os usuários dão a tais lógicas (Feenberg, 2005). O 
aparato oferece funcionalidades e demarca limites. Ambos, fun-
cionalidades e limites, são importantes, é claro – não se justificaria 
descartar os componentes técnico-midiáticos, que incidem sobre 
as interações. Os participantes necessariamente negociam com 
as lógicas do aparato – negociação que vai no sentido de acionar 
diversificadamente (e se possível, criativamente) as funcionalida-
des oferecidas; e de trabalhar os limites como desafios, fazendo seus 
objetivos interacionais enfrentá-los e eventualmente superá-los: 
por desvios, criações indiretas, elaborações críticas, tratamento iro-
nizante. Tais processos representam dinâmicas interacionais que, 
embora acionem o tecnológico (seguindo, portanto, suas caracte-
rísticas), não se tornam exclusivamente dependentes deste. 

Seria possível argumentar que o descrito vale para o caso 
estudado – e que outros casos serão diferentes. Certamente: mas 
é essa diversidade que evidencia o aparato tecnológico como não 
determinante, pois se o fosse, todos os casos mostrariam processos 
interacionais idênticos. Estudar tais variações nos aproxima mais 
de uma percepção de características da comunicação do que sim-
plesmente atribuir-lhe generalizadamente as lógicas diretamente 
derivadas da tecnologia acionada.

A superação de dois outros dualismos infusos na cultura comu-
nicacional constrói caracterizadores principais da especificidade do 
dispositivo Márcia Franz, como mostra o estudo de Caroline. Logo 
nas “Notas iniciais”, a autora destaca a heterogeneidade dos partici-
pantes, assim como a prioridade conferida a relações estabelecidas 
em outros circuitos. É interessante observar, no capítulo, como 
essas duas lógicas (aceitação da heterogeneidade e comutação entre 
circuitos) compõem o desenho do dispositivo. O texto mostra que 
este
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funciona [...] como um espaço em que fluxos comu-
nicacionais são estabelecidos em relação a circuitos 
já existentes na sociedade ou em experimentação a 
partir de múltiplas dinâmicas sociais – via disposi-
tivos interacionais que se constituem na rede, mas 
não são gerados por esta (grifo no original). 

Há então uma continuidade entre o que se passa nas redes 
informatizadas e as interações “do mundo real”. Efetivamente, a 
relação interacional que constitui o núcleo do dispositivo parece 
começar por uma relação pedagógica entre a professora, estudantes 
e orientandos – um processo evidente, no campo acadêmico – que 
se expande, em camadas sucessivas, para colegas, outras instituições 
acadêmicas, profissionais de jornalismo, ex-alunos, e finalmente 
outros participantes mais ou menos indefinidos. Ao mesmo tempo 
em que essa diversidade expressa a heterogeneidade referida pelo 
texto, constrói também passagens dinâmicas dos circuitos mais 
típicos do campo universitário (com a presencialidade da sala de 
aula) até uma circulação mais difusa, própria dos processos midiá-
ticos. Essa variação é gradual – os processos de rede e os processos 
individuados (seja pela presença física, seja pela especificidade e 
direcionamento de falas) não se mostram como dois espaços distin-
tos com passagens controladas entre um e outro, mas ao contrário, 
como imbricados e mutuamente dependentes. 

O dispositivo se mostra, assim, como um processo de expan-
são e diversificação, em relação a referências interacionais e 
circuitos mais estabelecidos, englobando e articulando estes – que 
continuam presentes, portanto, por suas lógicas – com aquelas 
viabilizadas pelo aparato, segundo articulações específicas do “dis-
positivo Márcia Franz”.

A segunda continuidade enfatizada por Caroline Casali, a par-
tir da evidência da heterogeneidade, é a ultrapassagem de circuitos 
muito especializados. No dispositivo, não há separação estanque 
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entre a fala especialista e a fala amadora. Ao explicitar os diferen-
tes perfis participantes, o texto caracteriza justamente a presença de 
circuitos variados – desde o propriamente acadêmico, ao profissio-
nal, às instituições, aos meios de massa, aos amadores. Isso não leva 
a uma dispersão temática ao sabor da diversidade dos participantes. 
Há uma perspectiva segundo a qual os temas são tratados: a visada 
jornalística, marcada não só como processo de ver o mundo, mas 
também como objeto per se, como questão a ser refletida. Por outro 
lado, o capítulo evidencia, em diversos trechos, que não se trata 
de um dispositivo de especialistas. Há sempre passagens entre um 
“dentro” e um “fora”: da profissão, do ensino acadêmico, das rela-
ções professor-aluno, do que se vê na grande mídia, como analista 
mas também como espectador, de posições escoladas mas também 
de posições de senso comum esclarecido. Em todos esses processos, 
se evidenciam lógicas de articulação entre o conhecimento acadê-
mico, o conhecimento profissional jornalístico, e um conhecimento 
de leitor, sobre jornalismo. 

Isso leva a um tom menos formalizado por lógicas de campo. 
Justamente, o caso aparece como uma das possibilidades interessan-
tes de atravessamento de campos sociais por circuitos e dispositivos 
interacionais “em experimentação”. É claro, aqui, que esse atraves-
samento não aparece como problemático para as lógicas do campo 
acadêmico (embora possa apresentar desafios interessantes).

Lógicas de campos sociais muito estabelecidos tendem a ser 
dominadas por perfis especialistas – os conhecedores. Assim, o 
campo médico, o campo psicológico, os espaços profissionais espe-
cializados em geral, o espaço acadêmico de formação e de pesquisa. 
Diversamente, no dispositivo estudado nesse capítulo – e nos cir-
cuitos em que ele seja um ponto nodal – aparecem tentativas mais 
abertas:
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a. uma circulação ampliada de conhecimentos especialistas 
relevantes, com capilarização para espaços não especialis-
tas, alimentando o conhecimento geral em outros âmbitos 
sociais, e oferecendo possibilidades de esfera pública, 
espaços de vida prática, estimulação crítica, e um senso 
comum esclarecido, relevantes para a cidadania;

b. mas também no sentido inverso – uma circulação dos ter-
renos do senso comum e da vida prática em direção aos 
campos especializados (no caso, da academia e da pro-
fissão jornalística) que, menos fechados em seu jargão 
próprio, em sua auto-referencialidade, podem capturar 
estímulos de renovação e plasticidade reflexiva.

Finalmente, cabe observar as relações entre dispositivos e 
circuitos, em que o caso evidencia articulações muito claras. O 
capítulo mostra âmbitos de circulação em que Márcia Franz vai 
buscar seus materiais para compartilhamento. Como mostra Carol, 
“quando Márcia Franz Amaral escolhe as publicações que quer par-
tilhar, ela deixa clara a legitimação de certo perfil, que nesse estudo 
é o perfil docente”. Há um processo de seletividade que participa 
centralmente das lógicas e da legitimação do dispositivo. As pos-
tagens da própria responsável pela página organizam e dão o tom 
para as interações ocorrentes. Em seguida, essa seleção se enriquece 
pelas curtidas, comentários e compartilhamentos subsequentes, 
pelos seguidores da professora, entre colegas professores, profissio-
nais, estudantes e amadores. Com isso, o dispositivo vai alimentar 
outros e outros circuitos – no processo rizomático frequentemente 
associado às redes sociais. 

Fica muito evidente, aqui, aquela característica que determi-
nados dispositivos podem exercer, enquanto pontos nodais em 
circuitos sociais de comunicação – captando e selecionando mate-
riais de diferentes circuitos; realizando seleções e agenciamentos 
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próprios; e dinamizando e direcionando novas interações em 
circuitos a jusante. No cruzamento de circuitos diversos, o disposi-
tivo estudado amplia um espaço de fronteira, que se mostra como 
âmbito de inquirição, reflexão e aprendizagem para a academia. 


