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Resumo: 

Este trabalho investiga a comunicação e a construção de perfis de consumo e 
identidades femininas adolescentes na internet, a partir da identificação com o 
personagem da marca Mary Jane, no site e no seu perfil do Orkut. Mary Jane 
representa uma adolescente não convencional, que vive dentro do ambiente 
masculino dos esportes radicais, tem cabelos azuis e uma turma eclética, 
composta de meninos e meninas que andam de skate e surfam. Analisa quais 
padrões e indícios de interação comunicativa, de construção de identidade e de 
consumo se estabelecem neste estudo de caso, principalmente, pela 
convergência de processos comunicacionais ocorridos entre o site e a 
plataforma de redes sociais Orkut. A intenção foi focar nos indícios e 
articulações que eram relevantes para formação de um relacionamento entre 
marca e consumidor, onde o culto à marca estimula o consumo. As referências 
teóricas foram, basicamente, Stuart Hall, João Freire Filho, Sherry Turkle e 
Danah Boyd para o sujeito e as identidades adolescentes na cibercultura; 
Michel Maffesoli para entendimento da socialidade e das tribos pós-modernas e 
Baudrillard, Lipovetsky e Featherstone para compreensão das questões do 
consumo. 

 

Palavras chave: 

Comunicação; consumo; identidades; cibercultura.  
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Abstract: 

This work aims to investigate the communication and the construction of profiles 
and adolescent female identities on the internet, from the identification with the 
character of the brand Mary Jane, in the site and on her Orkut profile. Mary 
Jane is an unconventional teenager, who lives within the male environment of 
extreme sports, has blue hair, an eclectic group made up of boys and girls who 
skate and surf. We investigate what standards and evidences of communicative 
interaction, identity construction and consumption are established in this case of 
study, mainly by the convergence of communication processes that occurred 
between the site and the social networking platform Orkut. The intention is to 
focus on evidences and articulations that are relevant to estabilish a relationship 
between brand and consumer, where a cult brand stimulates consumption. The 
theoretical references are basically Stuart Hall, João Freire Filho, Sherry Turkle 
and Danah Boyd for the aspects of the subject and teen’s identities in 
cyberspace, Michel Maffesoli for understanding sociality and postmodern tribes, 
Baudrillard, Lipovetsky Featherstone for understanding the issues of 
consumption. 

 

Key words: 
Communication; consumption; identity; cyberculture 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela sociabilidade e práticas de consumo online é o ponto de 

partida para este trabalho que pretende investigar a comunicação e a 

construção de perfis de consumo e identidades femininas adolescentes na 

internet a partir da identificação com a personagem Mary Jane (FIGURA 1), no 

site da marca www.maryjane.com.br (FIGURA 2) e no perfil pessoal de Mary 

Jane no Orkut1 (FIGURA 3). Mary Jane é o nome dado ao personagem fictício 

que representa a marca de mesmo nome. Sua representação se dá pela figura 

de uma adolescente de cabelos azuis, rosto em formato de coração e que é 

praticante de esportes radicais como o surfe e o skate. (FIGURA 4)  

 

 

FIGURA 1 
Mary Jane, em www.maryjane.com.br 

                                                           
1 O Orkut é uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de Janeiro de 2004, com o objetivo de ajudar seus 
membros a criar novas amizades e a manter relacionamentos. Fonte: Wikipédia, acesso em 10-09-2009. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut 
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FIGURA 2 
Print screen da página inicial do site da marca MaryJane, www.maryjane.com.br 

em 13-09-2009. 
 

 

FIGURA 3 
Print screen da primeira página do perfil de Mary Jane no Orkut, em 13-09-2009. 
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FIGURA 4 
Wallpaper retirado do site www.maryjane.cm.br, em 13-09-2009. 

 

Mary Jane é o desdobramento da empresa Qix2 para roupas e 

acessórios femininos. A marca Mary Jane vende modelos variados de calçados 

e street, skate e surf wear, além de acessórios e shapes de skates com a 

personagem estampada.  

Os produtos da marca Mary Jane suscitam, na forma do senso comum, 

o que se entende por feminilidade são ricos em detalhes como: flores, corações 

(o próprio rosto da personagem) ou estrelas e pela utlização marcante da cor 

rosa. Na sua maioria, estes vêm com a personagem em destaque nas 

etiquetas e estampas bem como nos solados e interior dos caçados. 

(FIGURAS 5, 6 e 7) 

 

                                                           
2 A marca Qix vende roupas, assessórios e skates para o público masculino. 
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FIGURA 5 
Print screen do catálogo de acessórios no site www.maryjane.com.br, em 13-09-2009 

 
 

 
 

FIGURA 6 
Print screen do catálogo de roupas do site www.maryjane.com.br, em 13-09-2009 
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FIGURA 7 
Print screen do catálogo de calçados do site www.maryjane.com.br, em 13-09-2009 

 

A princípio, o corpus da pesquisa seria o site www.maryjane.com.br 

como um todo, as comunidades a respeito da marca e perfil pessoal da Mary 

Jane no Orkut. Após as primeiras incursões netnográficas (descritas no 

Capítulo 1), optou-se por reduzir o corpus ao perfil Mary Jane no Orkut e aos 

espaços no site da marca onde se verificou mais volume de interações, o “blog 

secreto” e “seu espaço”. A seguir, as descrições do corpus analisado. 

É no “blog secreto”, espécie de diário da personagem3, que Mary Jane 

conta estórias da sua “vida”, sonhos e assuntos cotidianos como namoro, 

amizades, escola e família. Por meio destas estórias/posts é que nos 

familiarizamos e vamos decobrindo que a personagem é filha de pais 

separados, sofre preconceito por ser “diferente” (ter cabelo azul), não gosta de 

matemática, é do signo de Áries e namora a distância. Através das estórias 

contadas no blog características de personalidade da personagem também vão 

sendo desvendadas. Apesar do gosto por esportes radicais, Mary Jane se 

                                                           
3 A narrativa dos posts do “blog secreto” é feita na forma de diário, onde existem confissões e desabafos. 
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mostra feminina, vaidosa e de personalidade doce e conciliadora. É também 

preocupada com os amigos, respeitosa com sua mãe e família e defensora da 

natureza. 

De acordo com informações da empresa quem escreve o blog é uma 

das designers da marca, sob supervisão da gerência de marketing da empresa. 

Estão numerados oitenta e cinco posts no blog (que começou no ano de 2005, 

mesmo ano em que o site entrou no ar) e não se verificou com exatidão 

durante todo período de observação (de maio de 2007 até setembro de 2008) 

uma regra de periodicidade nas atualizações; algumas vezes, verificou-se 

serem semanais, mas em outros períodos permanecia o mesmo post por até 

quatro semanas. Segue transcrição do post número 83 para efeito de 

exemplificação: 

NAMORO SEM BEIJO, PÃO SEM QUEIJO 
Oi Amigas, 
Faz tempo que não escrevo, época de prova é um terror, preciso me 
concentrar e estudar, sou do tipo que aprende se prestar atenção na aula, mas 
tudo é motivo para distração, hehehe... 
Não acho o fim do mundo perder horas estudando, faz parte e é necessário, 
mas não estudo para ser a melhor. Estudo muito aquilo que me interessa mais 
e o restante estudo só o suficiente, como em matemática, por exemplo. 
A sala está engraçada, tem uns meninos capetas que não param de zoar, 
exageram na brincadeira e não param quietos. Até agora não ofenderam 
ninguém, mas está difícil de aprender no meio da bagunça. Me dou bem com 
todos, separados eles são ótimos, mas quando junta o trio a coisa muda, 
ninguém agüenta... Isto acabou me prejudicando, mas ainda recupero... 
O que vcs acharam da minha nova botinha Queen? Luxo total? Estou curtindo 
muito esta moda de sneaker, tudo a ver comigo, minha coleção de tênis 
exclusivos é uma delícia, vários protótipos e cores que ninguém tem, vocês 
podem imaginar... 
Comentem, critiquem e ajudem a desenvolver os tênis, o site é um espaço 
principalmente para conversar com minhas amigas e trocar idéias! 
Há, olha a última do Zê, meu namo: dia dos namorados mandou flores e 
chocolate aqui em casa, não é demais? Eu mandei um game que ele tinha 
comentado que queria muito, mandei bem antes pelo Correio e chegou dois 
dias adiantado, hehehe... Melhor do que atrasar, né? 
O duro é saber quanto tempo nosso amor a distância vai durar, fico sempre 
insegura em relação a isso. Ele é muito querido e carinhoso, mas namoro sem 
beijar na boca é duro, né? Minha mãe que não leia isso, já vai me encher, mas 
é verdade! 
Eu sou nova ainda para viajar sozinha para a casa do namorado, minha mãe é 
chata em relação a isso. Mas desse jeito não nos vemos nunca, ele trabalha e 
estuda e eu tenho uma mãe conservadora, sei lá... Não quero pensar nisso, 
fico triste... 
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Ainda mais que esta semana estou me sentindo radiante, vi que meu 
horóscopo favorece a alegria e fim de semana que vem tem festinha na casa 
da Foxy- adooooro- todo mundo cai na dança! 
Vamos seguindo na alegria, porque quem dança (ou canta) os males espanta! 
Bjos 

 

O blog é passível de comentários e não é preciso estar cadastrado para 

enviar uma postagem mas, assim que enviada, recebe-se um aviso de que o 

comentário está no banco de dados e será publicado em quarenta e oito horas. 

Não fica claro se passa por alguma ‘espécie de moderação’. São mostrados 

apenas os últimos trinta comentários deixados em cada post, tornando 

impossível se estimar uma média de quantos comentários são feitos por 

postagem. Declarações de amor à personagem ou à marca, opiniões sobre os 

acontecimentos da vida de Mary Jane, convites, perguntas sobre os produtos e 

lançamentos, pedidos de ajuda e conselhos são textos freqüentes nos 

comentários deixados no blog. Segue a transcrição de alguns exemplos de 

comentários referentes ao texto do post 83: 

G****a 
Nossa mary eu tenho uma amiga q namorava com o meninio da minha 

sala e nunca beijou ele ela assim ela mandava o recado e eu ia e falava E ai 
ele respondia e eu izia ilario kkkk!  

 
S****y!!!! 
mary jane te adoro tenho otenis seu e eu amu ele sacrefiquei a minha 

mesada e comprei pq quando eu entrei no seu blog achei um maximo te 
amuuuuuuuuu!!! 

 
G****a 
AAAAAAAAAHHHH, amei o post meu amor *--* , realmente namoro 

sem beijo é uma coisa d louco.. hahaha  
 
L****e  
Amo Mery Jane tenho quase todos :)Agora com essas novas roupas é 

muito mais facil combinar . Quero ser uma Mery Jane.  
 
I****a  
http://http://não tenhoo.. 
Eu adoro os tênis da mary jane tenho todos!!  
 
H****a.  
Oiii Mery td bem ??? Eu tambem tenho o novo tenis Quenn Dourado 

ele é show de bola eu amo usar ele eu te adoro vc mora no meu ?  
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A****a 
O tênis dos meus sonhos é:Rosa, personalizado e com o cardaço 

branco com corações vermelhos. Com Mary Jane escrito nos dois lados.E uma 
palmilha rosa com caveiras apaixonadas (aquelas com os olhinhos de 
coração)Só.. Bjs ?  

 
M****a de S****a  
oi...queria sabeeer se vc poderia me mandar algumas fotos e adesivos 

seus pa min colar em meu quada-roupas....te adoro muito...sou sua fa...  
 

M****a de S****a  
oi?td bm cun vc?eu queria q vc soubesse q eu gosto mtu di vc e de 

seus tenis...minha mae me deu hun rosa coisa mais linda...eli durou huns 2 
anos e meio qaze tres anos so q ficou apertado daieu usei o outru q ela 
comprou roxo lindu e tbm deixou de servir mas estar vamos dizer q em bom 
estadootimos seus produtos,te adoro espero resposta di vc bjs  

 
l****a  
oi mary,gosto muito de vce gostaria de fazer uma pergunta:como irei 

ficar sabendo se eu ganhei o tênis?  
 
C****Y eu ammmmmol os tenis mary jane quero fazer a coleção dos 

secrets!!!!bjinhuus 
 
B****a  
Esses tênis são SHOW de boola ! Me divirto comprando 1 imagina 

comprando mas de 1 ? Eu amoo Mary Jane ? [/ EsseTênisMeAlegraa!By : 
Biianca Soeiro ?  

 
A****a  
Eu queria fazer uma pergunta:Como vooc concegue fazer tantas fãs só 

com um amarca de Tênis??Beijos Rosas!?  
 
A****e  
Oii Mary, acho que essa é uma boa idéia para um tênis novo: Ele pode 

ser totalmente preto,todo, todo, e pode ser preto por dentro também,com dois 
cardaços, um preto e um roxo, em um lado do par escrito MARY JANE, e no 
outro também, mais só que com a letra roxa, e umas caveiras (branca).E pode 
ser chamar Dark Mary Jane.=) Bjos. 

 

Na página do “blog secreto” há ainda uma chamada com link que remete 

para outra página, a da turma da Mary Jane, onde são apresentados com uma 

breve característica de pesonalidade, ela e cada um de seus amigos; há 

também a descrição do blog feita pela “autora” Mary Jane que diz, “O que você 

vai ler é de absoluto segredo, só minhas amigas (que são muitas) podem 

compartilhar minhas confissões”. (FIGURAS 8 e 9) 



 

Print screen da página do “blog secreto” no 
 

Turma da Mary Jane
Samuel e Ted, irmão d

 

FIGURA 8 
da página do “blog secreto” no site www.maryjane.com.br

FIGURA 9 
Mary Jane, da esquerda para direita, Mary Jane, Julie, Foxy, Shine, Tony, 

irmão de Mary Jane, em www.maryjane.com.br, 13-09
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www.maryjane.com.br, em 13-09-2009 

 

, da esquerda para direita, Mary Jane, Julie, Foxy, Shine, Tony, 
09-2009. 
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O “seu espaço” é a parte do site para onde as fãs podem enviar fotos, 

montagens, desenhos, textos e sugestões de estampas para camisetas da 

marca, que são selecionados pelo departamento de marketing da empresa e, 

mais tarde, postados no site. Os trabalhos escolhidos recebem um porta retrato 

e adesivos de presente e ficam expostos no “seu espaço”. É também realizada 

uma seleção para julgamento do melhor trabalho do mês, que ganha uma 

agenda da Mary Jane. As regras para o envio estão descritas em uma caixa de 

texto lateral e insistem que os critérios são originalidade e criatividade, além de 

que os trabalhos devem ser feitos pelas próprias fãs, em caráter amador; não 

são selecionados trabalhos que pareçam profissionais. Foram encontrados 

hum mil cento e dezoito trabalhos postados até setembro de 2009. Abaixo de 

cada foto, desenho, montagem ou texto há um balão de conversa onde Mary 

Jane faz um comentário de elogio sobre cada trabalho. (FIGURA 10). 

 

FIGURA 10 
Print screen do “seu espaço” em www.maryjane.com.br 13-09-2009 
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Na página da Mary Jane no Orkut somente a parte “social” do perfil é 

completada não havendo desdobramentos para os perfis “profissional” e 

pessoal”. No perfil “social” é preenchida a data de aniversário da personagem 

com dia e mês (18-04), seu país de origem (Brasil) e seu interesse em estar no 

Orkut, que é fazer amizades, como se verifica na frase escrita no perfil. Este 

perfil possuía novecentos e cinqüenta e seis amigos (em 13-09-2009) e, na sua 

página de abertura, há um link que remete a um segundo perfil e um aviso para 

que novas adições sejam feitas no perfil II4. Optamos por manter a análise no 

primeiro perfil, haja vista que, a criação do segundo se deu em setembro de 

2009, quando as informações qualitativas já haviam sido colhidas. 

Informações e links sobre as notícias do site também estão em destaque 

na página, bem como o link para a comunidade oficial da Mary Jane no Orkut. 

Algumas preferências como os esportes preferidos, surfe e skate e atividades 

como conversar na net com amigas, são colocados como características da 

personagem no perfil. (FIGURA 3) 

Mary Jane é membro de dezenove comunidades no Orkut, dezoito delas 

a respeito de seus produtos e dela própria como, “eu amo a Mary Jane”, “eu 

vou casar de Mary Jane”, “Mochila Mary Jane Rabisco” e uma a respeito da 

Qix, marca voltada ao público masculino da mesma empresa. 

A sessão de fotos possui quatro álbuns, dois deles com fotos dos últimos 

lançamentos de calçados e da ‘Coleção verão 2010’ de roupas e acessórios 

Mary Jane. O terceiro álbum possui duas ilustrações, uma é a propaganda da 

loja virtual e o outro o endereço da Mary Jane no Twitter5, convidando para que 

                                                           
4 A plataforma de redes sociais Orkut só permite mil amigos por perfil. 
5 Twitter é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários que enviem e leiam atualizações 
pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), através da própria Web, por 
SMS e por softwares específicos instalados em dispositivos portáteis.  
Fonte Wikipédia, http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter, acesso em 13-09-2009. 
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a sigam. O quarto álbum é composto por nove ilustrações da personagem em 

várias situações: jogando futebol com as amigas, comendo pizza, andando de 

skate, entre outras. São ilustrações que fazem parte também dos wallpapers 

disponíveis para download no site. 

O perfil Mary Jane tinha até setembro de 2009, mais de mil scraps, 

recados deixados por amigas e fãs na sua página do Orkut. São nesses 

recados que se observam, da mesma maneira que no “blog secreto”, as 

interações fraternais provenientes das fãs através de manifestações verbais de 

afeto. 

Abaixo estão alguns dos testemunhos enviados pelas fãs postados na 

página inicial do Orkut, para ilustrar que, também nesta plataforma, registra-se 

o mesmo tipo de demonstração de apreço pela personagem. 

^_^  
Bes't..♥ 
 
¢****ℓ 
aMû-Tý-Dý MâîsS 
 
'✿      E***iヮ 
Mary Jane  eu te amoOoO tanto que vse não deve imaginar !!! Mary ♥ 
 
t***s m****a  
OOun *_* a Perfeiçãoo ♥ [n] amo qee amoo! 

 

O recorte da pesquisa ocorreu nos ambientes descritos acima, 

problematizando quais padrões e indícios de interação comunicativa, de 

construção de identidade e de consumo se estabelecem neste estudo de caso. 

A hipótese é a de que a convergência entre plataformas, com a criação 

do “blog secreto” / site / perfil do Orkut ampliou e ativou a base de fãs, num 

processo em que a comunicação com a marca promove o impulso para o 

consumo. 
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O objetivo específico desta investigação está em revelar quais são os 

indícios relevantes nesta interação, segundo quais articulações os processos 

comunicativos desenvolvem padrões e que estratégias interacionais são 

construídas no relacionamento entre marca e consumidor. Como objetivo geral, 

analisaremos em que proporção o ambiente online é determinante para tais 

processos comunicativos, relacionais e de consumo. 

Dados quantitativos dos cadastrados no site6apontam que as usuárias 

são na grande maioria meninas adolescentes entre 10 e 19 anos. A partir da 

investigação e identificação das características de construção de identidade, 

comunicação e sociabilidade numa esfera da rede, espera-se contribuir para o 

estabelecimento de padrões que possam ajudar estudos aplicáveis ao “macro”, 

ao entendimento da formação identitária que a tecnologia proporciona, tanto da 

construção das marcas na rede, quanto na construção da identidade e perfis de 

consumo na era digital.  

A investigação pretende assim contribuir para os estudos de 

comportamento, sociabilidade e consumo dos jovens na cibercultura. 

 

Sobre os capítulos 

O caminho percorrido pelo trabalho começa pela escolha do partido 

metodológico, imprescindível para o bom entendimento do objeto. A escolha se 

deu pela pesquisa qualitativa de dados, através da observação netnográfica 

não participativa, acompanhada de revisão bibliográfica.  

Num segundo momento houve a necessidade de uma complementação 

metodológica e a análise conversacional foi usada para melhor compreensão 

das conversas mediadas por computador que acontecem entre marca e fãs-
                                                           
6 A análise destes dados será tema do tópico 4.3, do quarto capítulo desta dissertação. 
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consumidoras. Os autores usados para compor a metodologia foram, entre 

outros, Christine Hine, Robert Kozinets, Martin Bauer & George Gaskell e Jorge 

Duarte & Antônio Barros. 

No segundo capítulo, através de Start Hall, três concepções de sujeito e 

os pensamentos que acarretaram sua descentralização, servem para 

contextualizar quem é o sujeito da pós-modernidade. Considerações sobre a 

alteridade, por meio de Eric Landowski, vêm para esclarecer como nos vemos 

através das mídias, mais especificamente, através das mídias digitais, foco 

deste trabalho. Passa-se então, para o conceito de ciber-representação que 

explica como este sujeito é representado e as implicações desta representação 

para formação identitária na cibercultura. 

O terceiro capítulo se refere às culturas juvenis, abordadas para o 

entendimento do comportamento juvenil fora e dentro da rede e como estes 

jovens formam laços e comunidades, interagindo dentro das mesmas através 

de sua ciber-representação. Conceitos apoiados na teoria da “razão sensível” e 

da idéia de tribo de Michel Maffesoli. O jovem é contextualizado por 

apontamentos de João Freire Filho e os estudos culturais da Centre for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS) reforçam e complementam a 

contextualização, trazendo conceitos de subculturas e demonstrando como os 

estilos de vida são determinantes na formação da identidade.  

No quarto capítulo o consumo será brevemente revisado e 

contextualizado como fenômeno cultural, para investigar como estas tribos, 

ligadas pelo afeto, reforçam e constroem sua identidade através do consumo e 

do estilo de vida adotado. Os estudos sobre consumo e comportamento de 

compra bem como o consumo específico de moda e considerações sobre a 
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moda de rua, remetem ainda aos estilos de vida e ao modo como o fã de 

marcas consome na cibercultura. O capítulo é complementado com a análise 

da marca Mary Jane como uma lovemark pelos apontamentos de Kevin 

Roberts. Conceitos sobre o consumo serão ancorados nos autores Gilles 

Lipovetsky, Mike Feathestone e Jean Baudrillard. O comportamento do 

consumidor está apoiado principalmente em Grant Mc Cracken e estilos de 

vida em Mike Feathestone. 
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1) METODOLOGIA DE ANÁLISE 

O interesse pelo tema da pesquisa começou em 2005, quando a 

pesquisadora descobriu a marca Mary Jane através de sua irmã, que trabalhou 

como designer free lancer para a empresa Qix. No decorrer daquele ano (2005) 

começaram as observações a respeito da troca de mensagens e participação 

das consumidoras no site da marca. Através também de sua irmã teve 

oportunidade de ter em mãos algumas das questões enviadas por e-mail no 

duvidas@maryjane.com.br no qual as adolescentes faziam perguntas, na sua 

maioria, a respeito de questões de cunho amoroso e sexual. 

No ano de 2006, a pesquisadora ingressou no curso de pós-graduação 

“Cultura, Artes e Saberes Contemporâneos” na Universidade Positivo e o 

trabalho feito para a disciplina de Semiótica foi sobre o tema Mary Jane. No 

final do ano de 2006, já tendo em vista o mestrado, o tema da monografia de 

conclusão da pós-graduação foi “Mary Jane: o relacionamento com um ícone”. 

Explorado unicamente através da semiótica, o objeto carecia de teorias e 

conteúdo pra melhor investigação dos processos de troca e identificação que 

ali ocorriam. Estudar a figura do personagem apenas pelo olhar da semiótica 

foi um começo interessante para uma primeira abordagem, mas, a opção para 

o projeto de pesquisa do mestrado foi ampliar o campo teórico para outras 

possibilidades. 

Assim, com projeto de pesquisa de mesmo título, ingressou no Mestrado 

de Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná, na linha de 

pesquisa Comunicação e Tecnologia, sob orientação da Professora Doutora 

Adriana Amaral. Logo nas primeiras orientações, a semiótica foi descartada e a 

orientadora apresentou outras possibilidades de abordagem do objeto, como 
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teorias de outras áreas: Sociologia, Comunicação, Cibercultura, bem como 

outras linhas metodológicas. 

Primeiramente, imaginava-se que havia uma ‘troca conversacional’ 

carregada de afetividade entre as partes, isto é, entre as fãs-consumidoras e a 

figura persona Mary Jane. Entretanto, com o olhar e o aporte metodológico da 

Netnografia, disciplina ministrada pela Profa. Dra. Adriana Amaral, percebeu-se 

não existir exatamente este tipo de troca: as fãs se dirigiam sim à Mary Jane de 

forma afetiva, porém, a marca respondia através de ações de marketing e 

promoção dos produtos. 

No início, o corpus englobava o site da marca e todos os seus 

ambientes, a página pessoal do Orkut e comunidades relevantes7 existentes 

sobre o tema Mary Jane. Depois das observações netnográficas preliminares, 

descartou-se boa parte do corpus e a pesquisa focou apenas na página 

pessoal de Mary Jane no Orkut e no site www.maryjane.com, por motivos de 

recorte de pesquisa e importância, pois são nestes locais que ocorrem as 

trocas significativas entre consumidoras e marca. 

Partiu-se então, para a combinação das metodologias descritas a seguir 

que foram imprescindíveis para o entendimento do objeto e do relacionamento 

marca/consumidor presente no estudo de caso. 

A abordagem empregada neste trabalho é a da pesquisa qualitativa, 

uma metodologia de captação de dados que identifica sentimentos, intenções e 

comportamentos (PINHEIRO ET AL. 2004, p.125). A opção pela pesquisa 

qualitativa se deu pelo fato do estudo de caso levantar questões relacionais e 

afetivas entre a personagem da marca Mary Jane e suas consumidoras e como 

                                                           
7 Por relevantes eram entendidas comunidades com mais de 200 membros e que tivessem fóruns ativos sobre 
assuntos da marca. 
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“a pesquisa qualitativa é a técnica por excelência na compreensão em 

profundidade do por que o consumidor “faz o que faz”, “age como age”, “pensa 

como pensa” e “sente como sente” (PINHEIRO, ET AL. 2004, p. 125), acredita-

se ser esta a abordagem adequada para analisar o caso, já que a intenção aqui 

é a compreensão das motivações de comportamento e consumo.  

A pesquisa qualitativa tem uma característica exploratória e lida com as 

interpretações das realidades e fatos sociais. 

A mensuração dos fatos sociais depende da categorização do mundo social. 
As atividades sociais devem ser distinguidas antes que qualquer freqüência ou 
percentual possa ser atribuído a qualquer distinção. É necessário ter uma 
noção das distinções qualitativas entre categorias sociais, antes que se possa 
medir quantas pessoas pertencem a uma ou outra categoria. (BAUER, 
GASKELL & ALLUM, 2008 p.24) 

  

Assim para que se gerassem hipóteses sobre as opiniões, usos, 

costumes e percepções das consumidoras, seu estilo de vida e 

comportamento, foi feita uma coleta qualitativa dos dados que caracterizassem 

este espectro. Esta pesquisa não tem por objetivo quantificar o número de 

interações e conversações efetuadas entre as partes, nem há quanto tempo 

isso ocorre. Tampouco tem o propósito de conferir representatividade aos 

resultados, mas sim garantir que estes sejam interpretados em profundidade 

(PINHEIRO ET AL. 2004). As amostras então foram selecionadas de forma 

subjetiva e arbitrária pela pesquisadora, sem a preocupação com cálculos 

estatísticos de amostragem de pesquisa. 

O trabalho partiu primeiramente do uso da ‘etnografia virtual’ ou 

‘netnografia’ como metodologia para observação da interação e do 

comportamento entre as fãs de Mary Jane e a própria marca dentro do corpus. 

Esta observação foi feita durante os dois primeiros anos da pesquisa em 

paralelo com a revisão bibliográfica.  
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No exame de qualificação desta dissertação, levantou-se a necessidade 

de uma metodologia complementar, a análise de discurso, explorada na forma 

da análise conversacional na comunicação mediada por computador (CMC), 

que foi empregada nos últimos seis meses do trabalho. É pertinente citar que 

durante este período as duas metodologias, netnografia e análise 

conversacional, foram empregadas em conjunto e simultaneamente. 

Esta complementação e o uso de uma metodologia mista, já que “uma 

cobertura adequada dos acontecimentos sociais exige muitos métodos e 

dados: um pluralismo metodológico se origina como uma necessidade 

metodológica.” (BAUER, GASKELL & ALLUM, 2008 p. 18), puderam levar a 

compreensões mais claras sobre os dados coletados e observados nos 

primeiros anos da pesquisa, já que grande parte das interações interessantes 

para análise acontece através de recados trocados entre as partes no Orkut e 

comentários feitos por fãs no site da marca. 

Neste capítulo serão abordadas as características de cada método, suas 

particularidades e exemplificações de sua aplicação no corpus, além das 

questões de enquadramento na ética de pesquisa levantadas pelos autores 

Markham & Baym (2009) no final do capítulo. 

 

1.1) A Netnografia 

A ‘etnografia virtual’ ou ‘netnografia’ proporciona o viés metodológico da 

construção do objeto através da reflexividade; é um método interpretativo, que 

permite a interação face a face ou, neste caso, interação virtual com os 

elementos a serem estudados. Optou-se por utilizar os termos netnografia e 

etnografia virtual como sinônimos, embora esteja consciente de que os dois 
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primeiros possuem uma “acepção” mais relacionada às pesquisas de mercado 

(AMARAL, NATAL &VIANA, 2009). 

O neologismo “netnografia” (nethnography = net + ethnography) foi 
originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores/as norte 
americanos/as, Bishop, Star, Neumann, Ignacio, Sandusky & Schatz,em 1995, 
para descrever um desafio metodológico: preservar os detalhes ricos da 
observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico para “seguir os 
atores”. (Braga, 2007 p.5) 

 

Todavia, é de se discordar da autora Braga (2007), quando sugere que a 

netnografia seja constituída como uma ‘mera transposição’ do método 

etnográfico aos ambientes midiáticos e de relacionamento online através de um 

acompanhamento dos atores sociais, uma vez que as dinâmicas 

comunicacionais, tanto entre os objetos observados como na relação 

pesquisador-objeto, podem diferir, principalmente em relação às noções de 

tempo e espaço, de relacionamento e de análise ética e pessoal conforme 

discutem Hine (2005) e Hodkinson (2005), por exemplo, e até mesmo em 

função do “design da pesquisa” onde, ao escolhermos o que excluir e o que 

estudar percebemos a adaptação e a flexibilidade do método, através dos 

traços de atividades sociais e texturas (links, scraps, micropostagens, etc.) do 

online como afirma Hine (2005) e Amaral, Natal &Viana (2009). 

A netnografia se apresenta assim, como metodologia ideal para o 

“mapeamento dos perfis de consumo de seus participantes a partir de suas 

práticas comunicacionais nas plataformas sociais” (AMARAL, 2007), que 

corrobora com o pensamento de Hine (2005) 

A chegada da Internet colocou um desafio significante para a compreensão dos 
métodos de pesquisa. Através das ciências sociais e humanidades as pessoas 
se encontraram querendo explorar as novas formações sociais que surgem 
quando as pessoas se comunicam e se organizam via email, websites, 
telefones móveis e o resto das cada vez mais mediadas formas de 
comunicação. Interações mediadas chegaram à dianteira como chave, na qual, 
as práticas sociais são definidas e experimentadas. (HINE, 2005, p. 01)  
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Baseada na observação de que “na reflexão dos principais estudiosos 

da comunicação em rede, as práticas e metodologias de pesquisa são pouco 

explicitadas e discutidas” (SÁ, 2002, p.155), justifica-se a discussão da 

metodologia abordada e a pertinência de trabalhos que trabalhem no sentido 

de clarear os caminhos que serão traçados por diversas áreas como a 

Antropologia e o marketing e obviamente a Comunicação, por vezes 

demandando aproximação com outros aparatos teórico metodológicos como 

análises quantitativas e estatísticas (webmetria, número de links, etc.), Análise 

de Discurso (AD), Análise de conteúdo (AC), Análise de Redes Sociais e 

Estudo de Caso, entre outros, dependente do desenho e das delimitações do 

problema formulado ao objeto. (AMARAL, NATAL &VIANA, 2009) 

Correntemente, pesquisadores/as que investigam interações sociais na Internet 
não costumam dedicar maior atenção à discussão dos procedimentos 
metodológicos empregados para sustentar as análises. Entretanto, pensar as 
dinâmicas culturais ocorrentes no contexto da Internet implica uma reflexão 
prévia sobre as especificidades desse campo empírico, angulada pelas 
questões que a problematização da investigação suscita. O método etnográfico 
pode ser pertinente e operativo, apesar de muitas vezes demandar a 
complementação de outros aportes teórico-metodológicos. (BRAGA, 2007, p.4) 

A respeito da sociabilidade e dos fenômenos comunicacionais que 

envolvem as representações do homem dentro de comunidades virtuais8, faz-

se necessário ressaltar que estas estão em constante transformação 

apresentando-se em formas constantemente provisórias (...). (MOSCOVICI, 

2006, p. 78)  

Tendo o ciberespaço como um meio rico para a comunicação a partir do 

aumento do número de usuários (HINE, 2005), as novas tecnologias tornam a 

questão metodológica mais interessante por transpor a discussão da evolução 

tecnológica em si para as questões de sociabilidade e apropriação, já que 
                                                           
8 Para efeito de definição, nesse trabalho o termo “comunidade virtual” foi adotado para designar as comunidades 
mediadas por computador que se formam em torno de plataformas online de interação social. 
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segundo Hine, “o agente de mudança não é a tecnologia em si, e sim os usos e 

as construções de sentido ao redor dela”. (HINE, 2000, p.13)9 

A autora defende ainda a utilização da ‘etnografia transposta ao 

ciberespaço’ como metodologia para realizar o estudo das práticas cotidianas 

em torno da internet. “A etnografia é a metodologia ideal para iniciar esse tipo 

de estudo (...). Uma etnografia da internet pode observar com detalhes as 

formas em que se experimentam o uso de uma tecnologia”.10 (HINE, 2000, 

p.13)  

O cuidado com o juízo de valores e a inserção do pesquisador no 

contexto a ser pesquisado, são elementares para uma efetiva conclusão 

metodológica. Assim, a netnografia é uma ‘espécie de narrativa’, uma história 

que será contada através da observação de comportamento e interação dentro 

do corpus. Além disso, mantém as premissas básicas da tradição etnográfica 

(SÁ, 2002, p.159) levantadas a partir dos trabalhos de Geertz (2001): manter 

postura inicial de estranhamento do pesquisador em relação ao objeto; 

considerar a subjetividade; considerar os dados resultantes como 

interpretações de segunda e terceira mão; e, finalmente, considerar o relato 

etnográfico como sendo de textualidades múltiplas. (GEERTZ, 2001)  

Por se tratar de uma transposição de metodologia do espaço físico ao 

espaço online, ao se utilizar da netnografia, faz-se necessário incluir 

procedimentos específicos acerca da tipologia dos objetos estudados. 

Primeiramente, ressaltamos os critérios de confiabilidade frente à filtragem dos 

informantes dentro das comunidades virtuais para que se analisem as questões 
                                                           
9 Tradução livre da autora: “el agente de cambio no es la tecnología en sí misma, sino los usos y la construcción de 
sentido alrededor de ella”  

10 Tradução livre da autora: “La etnografía es una metodología ideal para iniciar esta clase de estudios, (…) Una 
etnografía de Internet puede observar con detalle las formas en que se experimenta el uso de una tecnología.”  
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contextualizadas em seu objeto. Dentre as diversas maneiras de aferir essa 

confiabilidade, destacamos os critérios utilizados por Kozinets (1997) para a 

escolha dos informantes e grupos estudados:  

(1) indivíduos familiarizados entre eles, (2) comunicações que sejam 
especificamente identificadas e não-anônimas, (3) grupos com linguagens, 
símbolos, e normas específicas e, (4) comportamentos de manutenção do 
enquadramento dentro das fronteiras de dentro e fora do grupo11 (KOZINETS, 
1997, p.9) 

Ainda segundo o autor, “a intenção da utilização desses quatro critérios 

garante que se está de fato estudando uma cultura ou uma comunidade, (...) e 

não simplesmente examinando uma reunião temporária”.12 (KOZINETS, 1997) 

A partir dessa validação da comunidade e de seus informantes, 

KOZINETS (2007) recupera os quatro procedimentos básicos de metodologia 

específicos da transposição da etnografia para a netnografia, citados a seguir. 

Vale lembrar que as etapas não acontecem de forma estanque e os 

pesquisadores trabalham indo e vindo por entre elas, apontando vivência de 

“sobreposições e interferências (aqui num sentido positivo) no qual os 

procedimentos acontecem de forma interligada.” (AMARAL, 2008)  

A partir da inserção do pesquisador na comunicação mediada por 

computador para a observação e investigação de práticas culturais e de 

comunicação, troca-se o campo não por um “não-lugar” como aferia Augé 

(1994) nos anos 90, mas por um território contíguo ao offline que tanto constitui 

um meio de comunicação, um ambiente de relacionamento e um artefato 

cultural (SHAH, 2005 apud AMARAL, NATAL &VIANA, 2009) o que “fornece 

                                                           
11 Tradução livre da autora: “(1) individuals that are familiar with one another, (2) communications that are identity-
specific, and thus not anonymous, (3) group-specific language, symbols and norms, and (4) the maintenance and 
enforcement of in-group/out-group boundaries” 
12 Tradução livre da autora: “The intention of utilizing these four criteria was to ensure that I was indeed studying a 
culture or community (…) and not simply examining a temporary gathering.” 
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pistas evidentes da conexão da antropologia com a cibercultura” (MONTARDO 

& ROCHA, 2005 P.8). 

A netnografia como transposição virtual das formas de pesquisa ‘face a 

face’ e similares13, apresenta vantagens explícitas tais como: consumir menos 

tempo, ser menos dispendiosa e menos subjetiva, além de menos invasiva, já 

que ao olhar do pesquisador pode se comportar como uma ‘janela’ que se abre 

sobre comportamentos naturais de uma comunidade, durante seu 

funcionamento, fora de um espaço fabricado para pesquisa, sem que este 

interfira diretamente no processo como participante fisicamente presente 

(KOZINETS, 2002). Por outro lado, ela perde em termos de gestual e de 

contato presencial offline. (AMARAL, NATAL &VIANA, 2009) 

Esta pesquisa então, aborda a etnografia virtual como metodologia e 

seus diferentes procedimentos metodológicos, como o “entrée cultural”, a 

coleta e análise de dados, passando pelos limites e questões éticas de 

pesquisa na rede e o feedback do pesquisador.  

A entrée cultural é uma etapa delimitada previamente pelo pesquisador, 

como preparação para o trabalho de campo. Para começar um procedimento 

netnográfico o pesquisador primeiramente precisa preparar-se, levantando 

quais tópicos e quais questões deseja analisar e em que tipo de comunidades, 

fóruns e grupos pode obter respostas satisfatórias pertinentes à sua pesquisa.  

Para a coleta e análise, três tipos de captura de dados são eficazes 

segundo Kozinets (2002). O primeiro se refere aos dados coletados e copiados 

diretamente dos membros das comunidades online de interesse, quando, 

devido ao grande número de informações e às dúvidas que estas possam 

causar, é prudente o pesquisador se utilizar de vários tipos filtros para que 
                                                           
13 Entrevistas pessoais e focus groups 
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restem apenas as informações de relevância para o contorno da pesquisa. O 

segundo tipo de coleta refere-se às informações que o pesquisador observa 

das práticas comunicacionais dos membros das comunidades, das interações, 

das simbologias e de sua própria participação. Já o terceiro tipo captura dados 

levantados em entrevistas com os indivíduos, através da troca de e-mails ou 

em conversas em chats, mensagens instantâneas ou outras ferramentas. 

Os pontos cruciais que requerem a discussão de uma ética de pesquisa, 

segundo Kozinets (2002) são: até onde a informação contida num site é pública 

ou privada e o que é o uso consensual de informações no ciberespaço, já que 

a netnografia é uma metodologia que se utiliza da captura de informações 

interativas vindas de pessoas reais e não apenas de informações textuais 

passadas por edição.  

Questões relativas ao público e privado e ética de pesquisa serão 

melhor explicitadas no tópico final do capítulo quando tratarmos dos autores já 

acima nominados, Markham & Baym, 2009. 

 

1.2) Análise conversacional na CMC 

A comunicação mediada por computador (CMC) e a apropriação de usos 

tecnológicos decorrentes da expansão da Internet, proporcionou o surgimento 

de ferramentas sociais, sites ou plataformas, criadas para o exercício da 

sociabilidade (RECUERO, 2009). São os espaços online de interações, nos 

quais as conversações entre membros fazem com que redes sociais se formem 

e onde “através desses sistemas são, portanto, identificados atores sociais e 

suas conexões, compreendidas como os laços e o capital social” (RECUERO, 

2005). 
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Segundo Marcuschi (2006 apud RECUERO, 2009), a conversação é 

“uma interação verbal centrada, que se desenvolve durante o tempo em que 

dois ou mais interlocutores voltam sua atenção visual e cognitiva para uma 

tarefa comum”. (MARCUSCHI, 2006 apud RECUERO, 2009, p.15). Esta se 

caracteriza através de cinco práticas constitutivas: 

(a) interação entre, pelo menos, dois falantes; 

(b) ocorrência de, pelo menos, uma troca de falantes; 

(c) presença de uma seqüência de ações coordenadas; 

(d) execução em uma identidade temporal; 

(e) envolvimento numa interação “centrada”. 

Estes espaços, os sites de redes sociais, têm particularidades que 

diferenciam a forma de analisar uma conversação. Contam com a invisibilidade 

da audiência e este “é um tipo de comunicação que privilegia o anonimato, em 

detrimento da identificação” (RECUERO, 2009); assim, através de elementos 

de linguagem e do próprio contexto onde ocorre a conversa, traços de 

construção de identidade são construídos. (BOYD, 2007)  

Outra particularidade nas conversações da CMC é a persistência. As 

conversas podem ser acessadas em diferentes períodos de tempo, existindo 

assim a possibilidade das interações serem síncronas ou assíncronas. 

Por conta dessas características especiais da mediação, defendemos que a 
conversação mediada pelo computador pode ser compreendida como síncrona 
ou assíncrona e esta característica decorre do modo através do qual uma 
determinada ferramenta é apropriada. (RECUERO, 2008) 

 

Conversações síncronas são aquelas que acontecem no mesmo espaço 

e em intervalos temporais próximos, parecidas com as conversações ‘face-a- 

face’ e onde as cinco características apontadas por Marcuschi (2006) podem 

ser mais evidentes, “já que os pares conversacionais são facilmente 
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discerníveis, bem como o centramento da interação, e a identidade temporal”. 

(RECUERO, 2009) Já as assíncronas são as que ocorrem a respeito de um 

tópico, mas as trocas de turno podem ocorrer em diferentes plataformas e em 

tempos diferentes. No caso da Mary Jane, por exemplo, se caracterizam por 

comentários deixados na página da personagem no Orkut e se referem à posts 

do “Blog Secreto” do site.  

Estas são dois tipos de formas conversacionais diferentes, “embora 

possuam marcadores conversacionais bastante semelhantes por conta da 

oralidade e da apropriação da ferramenta”. (RECUERO, 2008) 

Para analisar as então conversações mediadas por computador nos 

ambientes de redes sociais online no estudo de caso em questão, optou-se 

pelo uso da análise de discurso inglesa, já que esta foca e dá ênfase no papel 

ativo do sujeito.  

Portanto a análise de discurso inglesa, (..) é a identificação da pessoa que 
conduz a narrativa dos acontecimentos ou que constrói proposições para os 
interlocutores, mediante a compreensão de regras e dos mecanismos 
lingüísticos que utiliza para alcançar seus objetivos.(MANHÃES, 2009 p.307) 

 

Aqui o sujeito é movido e faz uso de forma pragmática da linguagem 

para fins específicos em situações específicas e determinadas. A pragmática 

para a comunicação pode ser caracterizada pela interação, a ação, a 

persuasão e o convencimento, em detrimento da semântica e da sintaxe dos 

efeitos de sentido. (MANHÃES, 2009, p.306)  

A análise da conversação nesta metodologia parte de dois principais 

elementos constitutivos da instância conversacional, os implícitos e os 

pressupostos.  

Implícitos são “processos interlocutivos, instrumentos que viabilizam a 

interação” (MANHÃES, 2009, p.307), elementos que fazem parte do cenário 
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conversacional com significação em determinadas situações por determinados 

grupos. São alguns gestos, silêncios, reticências ou ênfases que podem 

aparecer nas ‘trocas sem sentido’, como o uso de gírias e neologismos, como 

no uso de ênfases gráficas e neologismo do exemplo que segue: 

 
L****a: 
Oiii flOr !! 
TudOo bem? 
PassandOo pra tii desejar um 
Ótimo restinhOo dii semana * * 
beijOs 
T adoOro muitOo * * (L****a, 2009) 

 

Este é um recado deixado no perfil Mary Jane por uma “amiga” no Orkut, 

e aqui percebemos implicitamente a intimidade e a vontade de reforçar a 

amizade por parte da interlocutora. Tratar Mary Jane por “flor” e usar do 

“miguxês”, linguagem adolescente típica da internet14, deixa implícita a 

existência de um laço preexistente. 

Pressupostos são “relações de sentido consagradas por determinados 

grupos sociais que se incorporam em sua linguagem e se tornam elementos 

constitutivos de significação”. (MANHÃES, 2009, p.307) Aqui também, gírias e 

neologismos são bons exemplos de pressupostos com a diferença de que 

estão presentes nas falas do grupo como conteúdo semântico. Por exemplo: 

s2****s2: 
Valeu por add! 
Ti dóio di maix (s2****s2, 2009) 

 

Nesta transcrição de um recado deixado no perfil Mary Jane, a 

expressão “valeu” pressupõe um agradecimento, forma recorrente e presente 

na memória coletiva do grupo, no caso adolescentes, assim como a palavra 
                                                           
14 Miguxês é o nome popular de um socioleto (variante de uma língua falada por um grupo social, uma classe social ou 
subcultura) da língua brasileira, utilizado comumente por adolescentes brasileiros na Internet e outros meios 
eletrônicos, como mensagens escritas de telefone celular. Seu nome deriva de miguxo, corruptela de amiguxo, por sua 
vez um termo utilizado para "amiguinho". Fonte WIKIPÉDIA acesso em 25-09-2009. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Migux%C3%AAs)  
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“add” que é o equivalente a adicionar como amigo e o uso do “s2” que significa 

um coração.  

Esta opção de análise foi escolhida pela observação de que, no caso em 

estudo, a marca Mary Jane através de sua “persona”, usa de estratégias 

conversacionais visando fins específicos, que são o do consumo, de manter 

popularidade ou arrecadar mais fãs da marca, objetivando o que quer alcançar 

quando participa na conversação. Segue mais um exemplo de resposta 

copiada do Orkut entre o perfil Mary Jane e uma “amiga”, a H****e: 

H****e: 
Ahh já estou sim na comunidade oficial =) 
De nada por add 
Beijinhuus depois comento do tênis da Mary que tenhoo  
*-----* (H****e, 2009) 

 

Quando desconstruímos esta fala em voz, podemos denotar que (o perfil 

de H****e é fechado para visitação e não pudemos acessar a pergunta) foi feito 

um pedido partindo de Mary Jane para que a mesma fizesse parte dos amigos 

de H****e e um convite para que a jovem entrasse na comunidade oficial da 

Mary Jane no Orkut. A maioria das interações feitas a partir do perfil Mary Jane 

tem esta característica, a de promoção do site, da comunidade oficial bem 

como dos produtos visando um fim específico e é por isso que a abordagem da 

análise de discurso inglesa aplicada à conversação se adapta ao objeto. 

 

1.3) Sobre a ética de pesquisa 

As questões de ética para esta pesquisa perpassam pelo tema da 

privacidade e pelo fato de que as pessoas envolvidas na análise das 

conversações possam ser menores de idade. Mesmo que teoricamente o site 

de relacionamentos Orkut exija que seus usuários tenham idade igual ou maior 
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que dezoito anos15, é de senso comum que isto pode não ocorrer; mesmo 

menores de idade podem manter seus perfis ativos no referido site. As 

questões acerca do que é público ou privado serão discutidas através do artigo 

“Como as várias noções de privacidade influenciam decisões na pesquisa 

qualitativa da internet” 16 de Elm (2009). 

A questão central para este trabalho é, segundo Elm (2009), que cada 

indivíduo ‘deve ter o direito de decidir o que os outros devem saber ou ler a seu 

respeito’. Somente as informações que os indivíduos escolhem revelar é que 

devem ser sabidas pelos outros. (ELM, 2009)  

Para esta pesquisa não foi solicitado o consentimento de nenhuma das 

partes envolvidas na análise conversacional. Durante o período de pesquisa foi 

realizada uma observação netnográfica e dela retirados exemplos de recados e 

postagens no site público da Mary Jane e nas páginas abertas à visitação para 

usuários cadastrados no Orkut. Segundo o autor “coletar dados de pesquisa 

sem consentimento pode, algumas vezes, ser aceitável quando (a) o ambiente 

for público e (b) o material não for sensível”.17 (ELM, 2009 p.73) Assim, de 

acordo com a citação de Elm (2009), discutiremos as ambigüidades do que é 

público e privado e sensível ou não sensível do material coletado para análise 

nesta dissertação. 

Ainda segundo o autor Elm (2009), a primeira questão a ser levantada é: 

Que ambientes podem ser considerados públicos ou privados na internet? Para 

tanto, ele categoriza em quatro níveis os ambientes de interação na web: 

                                                           
15 Termos de serviço adicionais do Orkut: Seu uso do orkut  
Você reconhece e confirma que tem no mínimo 18 (dezoito) anos de idade. Fonte: www.orkut.com, acesso em 26-09-
2009.  
 
16 Tradução livre  da autora: “ How do various notions of privacy influence decisions in qualitative internet research”. 
(ELM, 2009 in MARKHAM & BAYM, 2009) 
17 Tradução livre da autora: “Collecting research data without consent could sometimes be acceptable IF (a) the 
environment was public and (b) the material was not sensitive”. (ELM, 2009 p.73) 
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(a) Ambiente público. É aquele que é aberto e disponível para todos. 

Qualquer um, conectado à internet, pode ter acesso ao conteúdo, 

pois são ambientes que não necessitam de registro ou login. Ex: sites 

de empresas e chats públicos. 

(b) Ambiente semi-público. Disponível para quase todos. São sites que 

requerem cadastro e registro para acesso, categoria da maioria das 

plataformas de redes sociais. 

(c) Ambiente semi-privado. Disponível para poucas pessoas. Sites que 

pedem registro e somente pessoas pertencentes às organizações 

que o criaram têm permissão de acesso, como as intranets de 

empresas por exemplo. 

(d) Ambiente privado. É indisponível para a maioria, no qual é 

necessário convite do criador do site para se ter acesso ao conteúdo. 

Ex: foto álbuns online e salas de chat privadas. 

Os ambientes analisados neste trabalho, de acordo com a categorização 

de ELM (2009), são: o ambiente público, site da marca Mary Jane, onde todo 

comentário feito é visível para todos e o ambiente semi-público, que 

corresponde à página do perfil da marca Mary Jane no Orkut. Mesmo em se 

tratando de ambientes de caráter público e semi-público, mais uma questão 

levantada pelo autor é pertinente para o entendimento das noções de 

privacidade e conteúdo sensíveis e não sensíveis: “Qual conteúdo é 

considerado público o suficiente para ser estudado sem consentimento?”18 

(ELM, 2009, p.80) 

                                                           
18 Tradução livre da atora: “ What kind of content can be considered public enough to be studied without consent?” 
(ELM, 2009, in MARKHAM & BAYM, 2009, p. 80)  
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A resposta para esta pergunta é problemática em vários aspectos 

porque o que pode parecer privado para quem lê, pode ser perfeitamente 

público para quem escreve já que, justamente é a exposição e o 

reconhecimento de suas opiniões ou sentimentos o que a pessoa procura. Em 

outra perspectiva, mesmo que a pessoa poste conteúdo em ambientes públicos 

ou semi-públicos, não quer, necessariamente, dizer que estes estejam 

passíveis para análise em pesquisa. Dúvidas a respeito da sensibilidade do 

conteúdo exigem o bom senso e o julgamento subjetivo do pesquisador. 

Segundo Elm (2009): 

Em muitos aspectos, minha indecisão como pesquisador em ciências sociais 
faz sentido; nós todos provavelmente temos noções diferentes sobre se um 
conteúdo específico é público ou privado, e o que é visto como conteúdo 
sensível ou não sensível é uma questão claramente individual”.19 (ELM, 2009 in 
MARKHAM & BAYM, 2009, p.86) 

 

Como a observação feita para esta pesquisa não contou com o 

consentimento das partes envolvidas e há dúvidas a respeito da idade real das 

interlocutoras, bem como se algum conteúdo pode ser caracterizado como 

sensível por alguma das partes, optou-se por não revelar os nomes dos perfis 

que interagem com a persona Mary Jane no Orkut e que comentam e postam 

conteúdo no site da marca. Por este motivo todos os nomes de fãs são 

camuflados por asteriscos entre as letras nos exemplos utilizados. 

 

1.4) Análise de dados dos cadastrados no site da marca Mary Jane 

Para conhecer e entender melhor o público de fãs-consumidoras da 

marca Mary Jane precisávamos ter acesso aos dados cadastrados no site. 

                                                           
19 Tradução livre da autora: “In many ways, my indecision as a social researcher makes sense; we all probably have 
different notions of wheather specific content is publico r private, and what is seen as sensitive and not sensitive is a 
clearly individual question”. (ELM, 2009 in MARKHAM & BAYM, 2009, p. 86) 



42 

 

Para tanto, entramos em contato com a empresa e nos foi disponibilizado um 

login e senha provisórios que deram acesso à sua parte administrativa. 

O formulário de cadastro no site da marca pede informações sobre nome 

completo, idade, endereço, cidade e estado, bem como endereço de blog, 

fotolog ou site pessoal do interessado. Abaixo desta solicitação de dados, 

aparece um outro formulário com cinco perguntas de múltipla escolha sobre 

gostos pessoais: “De que esportes você mais gosta ou pratica?”; “Quais são os 

assuntos mais interessantes em nosso News no site Mary Jane?”; “Na TV você 

gosta de...?”; “Quais as revistas que você mais gosta de ler?”; “Quais os seus 

estilos de música favoritos?”; e outras três perguntas a serem respondidas de 

forma dissertativa: “Indique a sua banda ou artista preferido”; “Qual foi a coisa 

que você mais gostou de assistir (na TV ou no cinema)?” e “Você quer sugerir 

um novo produto Mary Jane?”. Tivemos acesso apenas às informações 

referentes ao primeiro formulário, assim, nossa análise sobre o cadastro se 

restringe às questões quantitativas de idade e gênero. 

No site, os dados cadastrados estavam compilados de maneira 

desorganizada e foi preciso uma análise dos 65534 nomes um a um para 

organizá-los em ordem crescente por data de nascimento, conforme tabela: 
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TABELA 1 
Dados cadastrados quantitativos sobre a idade dos usuários, retirados do backside 

administrativo do site www.maryjane.com.br, compilados e organizados pela autora. 
 

 

TABELA 2 
Dados cadastrados quantitativos, compilados por faixa etária, tabelados pela autora. 

 

Partindo do princípio que há veracidade nas informações cadastradas, 

quando analisamos tais dados podemos perceber que a tabela começa no ano 

de 1928 e que há uma maior concentração de pessoas nas faixas etárias de 

quinze a dezenove anos de idade, seguida da faixa de vinte a vinte nove anos 

e depois da faixa dos dez aos quatorze anos.  
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Assim, já que a marca é voltada ao público adolescente, denotamos que 

é bem possível que muitos cadastros foram preenchidos pelas mães ou 

responsáveis por estes fãs, sendo elas próprias as fãs, pois, provavelmente 

estas se enquadrariam na faixa acima de vinte e cinco anos. A se confirmar 

esta suposição, podemos considerar que o maior público de consumidores 

Mary Jane está concentrado na faixa entre dez e dezenove anos. Estas 

informações nos fazem inferir que os pais permitem a navegação dos filhos no 

site e tem ciência de seu conteúdo. E mais: que grande parte dos fãs 

‘representam’ outros, menores de idade que participam e consomem ‘através’ 

de seus responsáveis.  

Verificou-se também que muitos nomes masculinos estavam 

cadastrados como sendo do sexo feminino, pois o default na parte de gênero 

do cadastro é sexo feminino. Estes dados também foram separados e 

organizados e juntamente com o resto do cadastro, apresentados por ano de 

nascimento e gênero. 

 

 

TABELA 3 
Dados cadastrais compilados por gênero, organizados pela autora. 

 

A partir da observação e análise dos dados quantitativos, podemos 

legitimar a pesquisa no que tange ao tipo de público consumidor e participante 

do site da marca Mary Jane. Este seria na sua maioria, constituído por 

adolescentes do sexo feminino, com idade entre dez e dezenove anos. Explica-
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se assim, o uso do “miguxês” nas conversações, já que esta é a linguagem de 

uso comum entre adolescentes na internet. Percebe-se também que, muitas 

crianças, por meio de seus pais ou responsáveis estão cadastradas e que já 

constituem uma faixa etária significativa de fãs que, conseqüentemente, 

acabam por consumir. 

Estas informações quantitativas proporcionaram uma forma mais eficaz 

de seleção dos exemplos qualitativos a serem apresentados na dissertação.  

Ao lidar com exemplos que podem vir de pessoas menores de idade é 

preciso ter extremo cuidado com a ética de pesquisa, bem como com o partido 

metodológico de análise a ser usado. 

1.5) Revisão bibliográfica 

A revisão bibliográfica para este trabalho ocorreu durante todo o tempo 

de pesquisa e o planejamento das leituras caminhou junto às necessidades 

surgidas em cada disciplina cursada no mestrado. Toda a produção de artigos 

para as referidas disciplinas foi realizada com a preocupação de não fugir ao 

tema da dissertação; com isso houve otimização das leituras e o pleno 

aproveitamento dos referenciais teóricos consultados.  

À medida que o indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, começa 
a identificar conceitos que se relacionam até chegar a uma formulação objetiva 
e clara do problema que irá investigar. De tudo aquilo que leu, muitas idéias 
serão mantidas, enquanto outras poderão ser abandonadas. Este descarte 
pode ser momentâneo; por isso, não convém jogar fora as anotações feitas. 
Elas podem servir para novas investigações. (STUMPF, 2009 in MARKHAM & 
BAYM, 2009, p.53) 

 

Isso se comprova com as comunicações em congressos, publicações 

nos anais destes eventos, revistas científicas e em capítulos de livros de partes 

desta dissertação, que ocorreram durante todo processo de desenvolvimento 

do trabalho. 
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A primeira fase das leituras foi amparada em Maffesoli (2000 e 2001) 

para o entendimento do comportamento juvenil fora e dentro da rede e como 

estes jovens formam laços através da razão sensível e da idéia de tribo 

proposta pelo autor.  

A seguir, para a compreensão das subculturas como estilo de vida e do 

desejo de pertencimento ao grupo, foram feitas leituras sobre os estudos 

culturais da escola de Birmingham através de Mattelart & Neveu, 2006. 

Numa segunda fase, sentiu-se a necessidade da compreensão da idéias 

de sujeito e das questões de identidade; assim, através de Hall (2006) as 

concepções de sujeito fragmentado foram incorporadas à dissertação, 

juntamente com as idéias de Landowski (2002) que nos permite ter a visão da 

identidade pela alteridade.  

No mesmo período leituras sobre a netnografia foram efetuadas e 

amparadas teoricamente em Kozinets (1997, 2002 e 2007) e HINE (2000 e 

2005), quando abordam o estudo do uso da internet, subculturas, comunidades 

de marcas e o significado das marcas. 

A seguir, começaram as leituras acerca do entendimento das questões 

de consumo e estilo de vida. Para contextualizar o consumo como fenômeno 

cultural e investigar como as tribos propostas por Maffesoli (2000) são ligadas 

pelo afeto e constroem sua identidade através do que consomem e de seu 

estilo de vida, foram usados principalmente três autores e suas vertentes 

teóricas: Lipovetsky (2004 e 2007), Feathestone (1995) e Baudrillard (1995 e 

2004).  
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O comportamento do consumidor foi estudado a partir da teoria 

cognitivista, opção mais coerente com as observações acerca do objeto. Para 

isto foram utilizados os autores McCracken (2003) e Pinheiro & Castro (2006). 

Finalmente, as leituras levaram ao entendimento do objeto como uma 

lovemark e este conceito foi exemplificado através do autor Roberts (2005), 

que entende que as “marcas do coração” são tidas por seus consumidores 

como de sua propriedade. 

Após a descrição dos procedimentos metodológicos partimos para a 

abordagem das questões de identidade, contextualizando e conceituando o 

sujeito fragmentado, através de Hall (2006) e usando autores como Landoswki 

(2002) que permite a compreensão e percepção da identidade pela alteridade, 

passando para as características identitárias da ‘juventude conectada’ e das 

identidades na rede através do conceito de ciber-representação. 
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2) IDENTIDADE E JUVENTUDE NA CONSTRUÇÃO DE PERFIS  

De acordo com Hall (2006), que discute a descentralização do sujeito, 

serão exploradas aqui algumas questões levantadas pelo autor a fim de 

contextualizar e examinar definições de identidade e seu caráter de mudança, 

naquilo que ele chama de “modernidade tardia”. Para que entendamos o 

pensamento dos autores que acreditam na “crise de identidade” e numa 

mudança estrutural das sociedades na pós- modernidade, Hall nos diz: 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais 
de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade (...). Estas 
transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. (HALL, 
2006, p.9) 

Assim, segundo o autor, é esta falta de estabilidade do “sentido de ser” o 

que torna o sujeito da modernidade tardia um ser descentralizado, deslocado e 

fragmentado tanto em si mesmo como em seu lugar social e cultural. Para que 

coloquemos este sujeito em contexto, vale nos apropriarmos de três 

concepções de identidade que descreve Hall (2006), para esclarecer 

historicamente de onde vêm a mudança e as rupturas que transformaram e 

fragmentaram a sociedade e as identidades. 

Primeiramente, falaremos da idéia de ‘sujeito do Iluminismo’: uma 

pessoa humana como indivíduo, totalmente centrado, unificado, com 

capacidade de razão, consciência e ação, assentado num núcleo interior que 

começava no nascimento e ia desenvolvendo-se, permanecendo sempre o 

mesmo, idêntico e contínuo. O centro do “eu” era a identidade, portanto, esta 

era uma concepção individualista. A segunda concepção é a de ‘sujeito 

sociológico’: um indivíduo que carrega a complexidade do mundo moderno; 
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que não é mais autônomo e auto-suficiente e sim formado na relação com 

outras pessoas, importantes para ele. O “eu” interior é sua essência, mas 

formado por um diálogo contínuo com o mundo exterior e com a interação com 

outras identidades. A identidade então preenche o espaço entre o exterior e o 

interior, entre o mundo pessoal e o mundo público: 

O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao 
mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os 
parte “parte de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com 
os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. (HALL, 2006, 
p.12) 

Com isso, o autor explica como esta identidade sociológica costura o 

sujeito à estrutura equilibrando os dois mundos, o público e o privado. A 

identidade se torna mediadora da unificação e responsável pela estabilidade 

entre o sujeito e a cultura em que vive. 

Na terceira concepção, a do ‘sujeito pós-moderno’, muda a noção desta 

estabilidade; esta pessoa contemporânea faz de sua identidade uma 

“celebração móvel”, sendo continuamente formada e transformada pelos vários 

papéis e representações que exerce (HALL, 2006). Aqui o autor aponta que 

temos ‘dentro de nós’ várias identidades contraditórias nos encaminhando para 

diferentes direções e deslocando nossas identificações:  

À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2006, p.13) 

Assim, a identidade do indivíduo pós-moderno não tem caráter fixo, 

essencial ou permanente; é definida histórica, e não biologicamente como no 

pensamento iluminista, nos proporcionando diferentes identidades e 

identificações em momentos diversos. 
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Hall (2006) defende que a sociedade não se desenvolve evolutivamente 

a partir de si mesma, mas sim, constantemente, descentrando-se e 

deslocando-se através de forças além de si mesma; um exemplo disso é a 

globalização. Para o autor, a sociedade da “modernidade tardia” é 

caracterizada por antagonismos sociais que posicionam o sujeito de diferentes 

maneiras, fazendo com que os elementos que compõe a identidade se 

articulem parcialmente, de forma que esta sempre permaneça aberta, 

negociando seus papéis sociais em diferentes situações. 

Adotando a idéia de que o sujeito pós-moderno sofreu um deslocamento 

e que sua identidade é fragmentada, ainda conforme Hall, segue um breve 

resumo das cinco rupturas do ‘pensar o social’ que influenciaram esta mudança 

do sujeito cartesiano, unificado e estável, para o sujeito cuja identidade é 

descentrada e deslocada. 

A primeira ruptura é a do pensamento marxista20 que coloca as relações 

sociais, como por exemplo, os modos de produção, a exploração da força de 

trabalho e os circuitos do capital no centro de seu pensamento e não numa 

noção abstrata de sujeito. Deslocando idéias filosóficas a respeito de que 

existe uma essência universal de homem e que esta essência é uma qualidade 

de cada sujeito real, singular, Karl Marx rejeitou esta concepção de essência do 

homem como sua base teórica e sistemas orgânicos de postulados, 

expulsando com seu pensamento categorias filosóficas como as do sujeito do 

empirismo, da essência ideal. 

                                                           
20 Karl Heinrich Marx (Tréveris, 5 de maio de 1818 — Londres, 14 de março de 1883) foi um intelectual e revolucionário 
alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico-político e 
jornalista. O pensamento de Marx influenciou várias áreas, tais como Filosofia, História, Sociologia, Ciência Política, 
Antropologia, Psicologia, Economia, Comunicação, Arquitetura e outras. 
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A segunda ruptura vem quando Sigmund Freud21 descobre o 

inconsciente e arrasa o sujeito racional e cartesiano, o “penso logo existo” 22, 

dizendo que a subjetividade é produto de processos psíquicos inconscientes. A 

imagem do “eu” para Freud, se desenvolve a partir da relação com os outros, já 

na primeira infância. A criança, de acordo com este pensamento, não possui 

uma auto-imagem formada, inteira, e sim, se vê no reflexo do outro, o que para 

Jacques Lacan23 chama-se “fase do espelho”. A formação do “eu” no olhar do 

outro, inicia a criança na relação com os sistemas simbólicos, como a língua, a 

cultura e a diferença sexual. Na fase adulta, mesmo estando partido e dividido, 

o sujeito vivencia sua identidade como ‘una’, resultado da fantasia de si mesmo 

como pessoa “unificada”, vinda da fase do espelho. A identidade então, surge 

de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas 

formas nas quais imaginamos sermos vistos pelos outros. Ao invés de 

pensarmos em identidade como ‘coisa acabada’, devemos então, pensar em 

identificação, em identidade como um ‘processo em andamento’. 

A lingüística estrutural de Ferdinand de Saussure24 é a terceira ruptura 

de pensamento que influenciou a concepção de sujeito e a identidade pós-

moderna. Saussure prega que ‘não somos nós os autores’ das afirmações que 

fazemos ou dos significados que expressamos na língua; que utilizamos a 

língua para produzir significados dentro da nossa cultura, pois esta é um 

                                                           
21 Sigmund Freud (Příbor, 6 de maio de 1856 — Londres, 23 de setembro de 1939) foi um médico neurologista judeu-
austríaco, fundador da Psicanálise. 
22 Cogito, ergo sum significa "penso, logo existo"; ou ainda dubito, ergo cogito, ergo sum: "eu duvido, logo penso, logo 
existo" é uma conclusão que o filósofo e matemático francês Descartes alcança após duvidar de sua própria existência, 
mas a comprova ao ver que pode pensar e se está sujeito à tal condição, esta deve de alguma forma existir. 
23 Jacques-Marie Émile Lacan (Paris, 13 de abril de 1901 — Paris, 9 de setembro de 1981) foi um psicanalista francês. 
Formado em Medicina, passou da neurologia à psiquiatria, tendo sido aluno de Gatian de Clérambault. Teve contato 
com a psicanálise através do surrealismo e a partir de 1951, afirmando que os pós-freudianos haviam se desviado, 
propõe um retorno a Freud. Para isso, utiliza-se da lingüística de Saussure (e posteriormente de Jakobson e 
Benveniste) e da antropologia estrutural de Lévi-Strauss, tornando-se importante figura do Estruturalismo.  
24 Ferdinand de Saussure (Genebra, 26 de novembro de 1857 - Morges, 22 de fevereiro de 1913) foi um lingüista suíço 
cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da lingüística enquanto ciência e desencadearam o 
surgimento do estruturalismo. Além disso, o pensamento de Saussure estimulou muitos dos questionamentos que 
comparecem na lingüística do século XX. 
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sistema que precede a nós, um sistema social e não individual. A língua está 

embutida de significados culturais, por esta razão: 

Apesar de seus melhores esforços, o/a falante individual não pode, nunca, fixar 
o significado de uma forma final, incluindo o significado de sua identidade. As 
palavras são “multimoduladas”. Elas sempre carregam ecos de outros 
significados que elas colocam em movimento, apesar de nossos melhores 
esforços para cerrar o significado. (HALL, 2006, p.41) 

Os significados surgem nas relações de similaridade e diferença das 

palavras. Sabemos o que é “noite” porque ela não é “dia”. A analogia com 

identidade segue o mesmo princípio: sei quem sou “eu” em relação ao outro, 

por exemplo, em relação a minha mãe, que não posso ser. A identidade, assim 

como o inconsciente, estaria estruturada de acordo com a língua. 

A ruptura número quatro veio através dos pensamentos de Michel 

Foucault25 em relação ao poder, pois este produziu uma espécie de 

‘genealogia’ do sujeito moderno. Ele destaca o “poder disciplinar” que está 

preocupado com a regulação, a vigilância, com o indivíduo e seu corpo; seu 

objetivo é manter as vidas, o trabalho, as infelicidades e os prazeres, as 

práticas sexuais e familiares sob estrito controle e disciplina, através dos 

regimes administrativos, conhecimento especializado de profissionais das 

disciplinas das Ciências Sociais. Assim, através da vigilância e da observação 

constante, todas as pessoas sujeitas a controle, são individualizadas; “quanto 

mais coletiva e organizada a natureza das instituições da modernidade tardia, 

maior o isolamento, a vigilância e a individualização do sujeito individual”. 

(HALL, 2006 p. 43) 

                                                           
25 Michel Foucault; (Poitiers, 15 de outubro de 1926 — Paris, 25 de junho de 1984) foi um importante filósofo e 
professor da cátedra de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de France desde 1970 a 1984. Suas idéias 
notáveis envolvem o biopoder e a sociedade disciplinar, sendo seu pensamento influenciado por Nietzsche, Heidegger, 
Althusser e Canguilhem. 
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A quinta e última ruptura de pensamento diz respeito ao impacto do 

‘feminismo’ para a sociedade contemporânea como parte dos movimentos da 

contracultura, que caracteriza cada movimento associado a “1968” para a 

identidade social de seus sustentadores, a política sexual aos gays e lésbicas, 

as lutas raciais aos negros, movimentos antibelicistas aos pacifistas e assim 

por diante.  

O feminismo, por sua vez, trouxe a questão do público e do privado, 

abriu contestações políticas acerca da família, da sexualidade, da divisão de 

trabalho doméstico e do cuidado com as crianças. Politizou a subjetividade, a 

identidade e o processo de identificação (como homens/mulheres, pais/mães, 

filhos/filhas), incluiu a formação das identidades sexuais de gênero e 

questionou a noção de que, homens e mulheres faziam parte da mesma 

identidade, a “humanidade”, substituindo-a pela questão da diferença sexual.  

Após apresentar este breve panorama dos pensamentos modernos, que 

nos fazem compreender o sujeito e sua noção identitária de forma 

fragmentada, seguimos com o pensar sobre a alteridade, a juventude e a 

identidade através da mídia, e como esta é influenciada e exercida através da 

comunicação mediada na sociedade contemporânea. 

 

2.1) Alteridade e juventude  

Segundo Landowski, como toda a construção de sentido, também a 

identidade do sujeito é formada através das diferenças. O que dá forma a sua 

própria identidade não é só como o sujeito se define em relação à imagem que 

o outro lhe envia de si mesmo; é também a maneira pela qual objetiva a 

alteridade, atribuindo um conteúdo específico à diferença que o separa dele. 
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(NATAL & VIANA, 2008) Assim, a emergência do sentimento de identidade 

passa pela intermediação de uma alteridade a ser construída, pela presença do 

outro como parte do que define o ser, onde uma autenticação através do outro 

nos faz ver e entender o nosso próprio eu. (LANDOWSKI, 2002) O ponto de 

vista que se adota é o da diferença, onde o outro se torna parte integrante, 

elemento constitutivo do “eu”, sem, no entanto com isso, perder sua própria 

identidade. 

Por assimilação ou exclusão, um sujeito não pode apreender-se a si 

mesmo enquanto “eu” ou “nós”, a não ser por oposição a um “outro” ou 

“outros”, que ele deve construir como figura antitética a fim de poder colocar-se 

como seu contrário: “o que sou, é o que você não é”. 

O sujeito crê saber o que vem a ser o outro; só precisa se assegurar que 

o outro é “outro” usando um estereótipo para reafirmar uma diferença. Existir, 

mais que ser, é ‘ser alguém’ ou ‘algo’ ou ter a ‘sensação de sê-lo’. É viver 

atribuindo, se possível, um sentido ao que se faz com sua própria vida ou 

senão, tentando entender o que a própria vida faz de nós. É tentar captar o 

mínimo de coerência que dá sentido e unidade ao devir, que faz com que cada 

um seja, individual ou coletivamente, o que é.  

Assim, desaparecem os sintomas da crise de alteridade e começa a 

busca de identidade: - ‘eu sou o que você não é’, sem dúvida, mas ‘não sou 

somente isso’; sou também ‘algo mais que me é próprio’, ou que talvez, nos 

seja comum. 

A respeito da juventude e adolescência, público para os quais a marca 

Mary Jane é direcionada, Freire Filho (2006) aponta: 

 



55 

 

Desencorajada (ou impedida) de produzir e circular amplamente 
representações alternativas e menos previsíveis de suas “identidades” e seus 
“melhores interesses”, a juventude é constituída pelos discursos políticos, 
acadêmicos, midiáticos e corporativos como questão de Estado ou ideal de 
mercado – foco de espetáculos, temores e desejos para audiências massivas, 
compostas não só de jovens, mas também de adultos. (FREIRE FILHO, 2006 
p.48) 

 

Através disso o autor mostra que a ‘imagem da juventude’ é 

estereotipada e manipulada quando apresentada em vários contextos e 

instâncias; primeiro, quando se trata a juventude como “problema” e segundo, 

quando ela é tratada como “diversão”. A idéia de jovem “perigoso”, que põe em 

risco sua vida, que necessita de controle e proteção é um discurso que 

caracteriza o jovem “problema”, nas palavras do autor: 

O estresse e as tensões psicológicas, fisiológicas e sociais supostamente 
experimentadas durante a adolescência reforçam a concepção corrente de que 
o espectro do risco ronda os jovens em geral (obesidade, anorexia, bulimia, 
vigorexia, depressão, fracasso ou evasão escolar, tendências autodestrutivas, 
criminalidade, suicídio, alcoolismo, toxicomania, doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez indesejada...). (FREIRE FILHO, 2006, p.49) 

 

Freire Filho (2006) afirma que, apontar a juventude como pertencente a 

um “período de crises e tempestades” é inadequada, já que estes traços 

psicológicos “são culturalmente específicos e apresentam-se de forma bastante 

diferenciada dentro das populações rurais e urbanas de uma mesma 

sociedade”. (FREIRE FILHO, 2006, p. 48) 

Quando o autor fala da juventude como “diversão”, traz à tona questões 

como o consumo exacerbado e apresenta os jovens como “caçadores de 

emoção”, que possuem estilos de vida exóticos, que celebram a modernidade e 

a criatividade. Estes são estereótipos recorrentes nas representações do jovem 

na mídia que, por um lado são mostrados como pertencentes à gangues, 

vândalos, drogados e libidinosos, rebeldes que precisariam de controle e por 
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outro lado, como estilosos, relaxados e consumidores vorazes. (FREIRE 

FILHO, 2006) 

A questão que interessa para esta dissertação é justamente o uso 

destes estereótipos comportamentais como uma idéia que homogeneíza o 

comportamento da juventude, partindo de pressupostos pré-concebidos 

recorrentes, como o “jovem problema” ou o “jovem estiloso”, “negligenciando a 

diversidade de circunstâncias individuais e estratificações sociais que 

permeiam a vida das populações jovens”. (FREIRE FILHO, 2006, p.50) 

Quando registradas por estes scripts unidimensionais da adolescência e da 
juventude, as diferenças são filtradas e administradas como índices de moda, 
tendência e estilo, em consonância com a taxonomia adotada por profissionais 
da publicidade interessados em definir segmentos de mercado de uma maneira 
mais requintada do que aquela oferecida por levantamentos demográficos, 
verificando como a ligação (ainda que efêmera) com certos “estilos de vida” ou 
“tribos urbanas” influencia tanto os padrões de consumo quanto o 
processamento de diferentes formas de ação de marketing. (FREIRE FILHO, 
206, p.51) 

 

Este trabalho não focaliza a crítica às representações midiáticas do 

jovem, nem o resgate do referente “juventude” como estado fundamental. O 

que procura é sim problematizar como o discurso midiático representa e usa os 

modos de ser e as condutas adolescentes e verifica como isso se encaixa ao 

objeto de estudo. 

No caso, a persona Mary Jane representa o estereótipo da “jovem 

estilosa”, com atividades, estilo e comportamento de uma jovem pertencente a 

um grupo social determinado, o dos esportes radicais. Além dos esportes, a 

“jovem” Mary Jane ainda se preocupa com moda, aparência e atitudes 

politicamente corretas, como a solidariedade. A marca Mary Jane vista por este 

prisma, se faz valer destes estereótipos, objetivando a identificação com a 

persona da marca. Segue um exemplo de um texto postado no site na sessão 

“blog secreto” que exemplifica: 
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(...) Voltando a escola, o que me salvou este ano foi um trabalho que fiz 
sobre solidariedade, palavra difícil e grande na escrita e no seu significado. No 
dicionário achei assim: qualidade do que é solidário; responsabilidade mútua; 
reciprocidade de interesses e obrigações. Tirei uma nota ótima porque falei 
sobre pequenos hábitos que fazem a diferença, cuidados com a natureza, 
respeito ao trânsito, leis, ajuda aos necessitados, essas coisas, a prof adorou... 
(...) O mais louco é que agora passei por uma situação difícil: minha casa 
alagou com a chuva, tinha uma calha quebrada e a lavanderia ficou cheia de 
água, estragou a máquina de lavar, algumas casas na parte mais baixa do 
bairro alagaram com a chuva. Na cidade tem bastante desabrigados e uma 
amiga da minha avó ficou hospedada aqui em casa uns dias porque a casa 
dela ficava próxima ao morro que desabou, sorte que não aconteceu nada com 
a casa. Como fiquei assustada! Quando é perto da gente a dor é sempre maior, 
estamos separando tudo que tem sobrando em casa, se tem 3 pode ficar com 
2, se tem 2 um só serve, este é o espírito da SOLIDÁRIEDADE (olha ela aí de 
novo), na escola estamos mobilizando doações, a van leva e traz mantimentos 
toda hora para as centrais de doações.Abrir mão do egoísmo e dividir, porque o 
futuro nem sempre está nas nossas mãos, a natureza é mais forte.Como 
pensar em provas com tudo isso acontecendo? Vou ter que achar a fórmula, 
abaixar a cabeça e trabalhar como diz a minha mãe. Somar e dividir... (...) Vai 
ter campeonato lá na cidade e não perco por nada, já vou agitando a excursão, 
huahuahua! Quero mais agradecer por tudo que tenho e aproveitar a 
vida.Quero FÉRRIIAAASSSS! Bjo  
(Fonte: www.maryjane.com.br, MaryJane/ Blog Secreto/ SOLIDARIEDADE, 
acesso em 29/08/2009) 

 

2.2) O jovem e a comunicação mediada por computador  

A mídia ocupa um papel central na formação do self, “nós nos vemos 

hoje na e através da nossa mídia disponível” 26 (BOLTER & GRUSIN, 2000, p. 

231) e é como veículo de formação de identidade que a mídia ocupou esse 

papel em todos os tempos.  

As novas mídias, que de ‘novas’ só têm “formas particulares nas quais 

elas reformam mídias mais antigas” (BOLTER & GRUSIN, 2000, p.15), 

continuam a ocupar o mesmo espaço central de sempre, na busca pela 

identidade. A diferença está na amplitude das relações estabelecidas através 

do ciberespaço, na qual inclusive, “as mídias antigas se reformulam elas 

mesmas para responder aos desafios das novas mídias”. (BOLTER & GRUSIN, 

2000, p.15)  

                                                           
26 Tradução livre da autora: “We see ourselves today in and through our available midia”. 
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A partir do ciberespaço, um rico meio para a comunicação, dado o 

aumento do número de usuários (HINE, 2005), as novas tecnologias tornam a 

discussão mais interessante por transpor a questão da evolução tecnológica 

para as questões de sociabilidade e apropriação, já que “o agente de mudança 

não é a tecnologia em si, e sim os usos e as construções de sentido ao redor 

dela”. (HINE, 2005, p.13) 

Na rede, a representação do corpo pode ser subjetiva e textual, o que 

nos proporciona uma visão reconfigurada e modificada de nós mesmos; este  é 

o entendimento do que o computador faz ‘conosco’ e não somente o que ele 

faz ‘para nós’, alterando a maneira como percebemos nossa identidade, “as 

ferramentas que usamos para pensar, mudam os caminhos pelos quais 

pensamos”. (TURKLE, 2004) No ciberespaço, podemos exercer uma 

identidade fluída, múltipla e descentralizada, na qual o significante não aponta 

claramente o significado; a aparência e a representação, no caso, a ciber-

representação, importariam mais que a vida real. 

O mundo online é um campo vasto e fértil para se brincar com a 

identidade. Uma vez conectados, podemos experimentar diferentes 

identidades: podemos ser uma pessoa do sexo oposto ao nosso, por exemplo, 

nos deparando assim com novas formas de conhecimento do self. Os múltiplos 

papéis que podemos exercer e que nos mostram aspectos inexplorados de 

personalidade, são proporcionados pelo que a interação com o computador, 

dentro do ciberespaço, faz conosco e com nossa percepção de identidade. 

Segundo Turkle (1995), as tecnologias não são apenas ferramentas, são 

objetos evocativos, que nos proporcionam melhor entendimento de nós 

mesmos e de nosso mundo. De acordo com o uso e apropriação subjetiva 
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destes, podemos nos revelar e analisar aspectos de nossa identidade através 

da representação do self na rede. A metáfora da janela é um bom exemplo de 

como podemos pensar o ciberespaço como ‘lugar para exercício de um 

múltiplo eu’, um eu distribuído, ubíquo, que perpassa e alcança lugares 

distintos através da janela.  

No mundo off-line também podemos exercitar a multiplicidade: acordar 

como ‘pais’, chegar ao trabalho como ‘advogados’ e ir à faculdade como 

‘alunos’; porém, o ciberespaço permite visualizar aspectos do “eu” de maneira 

diferente, faz desta multiplicidade, uma experiência viva de “clicking through”27, 

onde a ‘troca de identidades’ se dá pela ‘alternância das janelas’. Experiências 

entre diferentes identidades online podem fazer parte do contexto cibercultural 

e legitimar o “eu” múltiplo. (TURKLE, 1995) 

No mundo físico, através de nosso corpo, nossas roupas, expressões 

faciais, falas e movimentos revelamos ‘quem somos’ e reforçamos nossa 

identidade, mostrando o melhor do que queremos que pensem a nosso 

respeito. A habilidade de lidar com as diferentes formas de expressão de si e 

fazer com que ‘nossa imagem faça sentido para o outro’, é o que Goffman 

chama de “gerenciamento de impressão” (GOFFMAN, 1975), um processo que 

visa definir o comportamento através da imagem que passamos de nós 

mesmos. Perceber o contexto social e a ele se adaptar, agindo 

apropriadamente, é um processo crítico e adquirido com o tempo. Os anos de 

adolescência se caracterizam por serem repletos de experimentações a 

respeito destas habilidades sociais, período em que estas mais se 

desenvolvem. (BOYD, 2007) 

                                                           
27 Usado aqui como o ‘ato de navegar através de cliques’ entre seus perfis nas plataformas de redes sociais. 
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Partindo para as formas de construção destas identidades no ambiente 

mediado por computador, as autoras Sandra Weber e Claudia Mitchell (2008) 

tratam a identidade juvenil como um processo e não como algo estático; elas a 

apresentam não como algo que pode ser atingido, e sim como algo “fluido e 

aberto à negociação, mas sujeito a muitos constrangimentos”28 (WEBER & 

MITCHELL, 2008, p.43). Para descrever melhor este conceito, as autoras 

adotam o termo “bricolagem”29, se referindo ao fato de que  

Como na bricolagem, a construção de identidade envolve improvisação, 
experimentação e mistura de gêneros, agrupados elementos de forma 
contrastante ou até contraditória, criando e modificando sentidos para se 
encaixar nos conceitos e para responder às exigências, demandas e 
significados da situação. (WEBER & MITCHELL, 2008, p.44)  

 

No ambiente mediado, onde não existe presença corporal, as 

ferramentas de interpretação e de gerenciamento das situações sociais são 

diferentes, pois, é preciso que se transcreva em texto a própria identidade já 

que não se pode contar com nossa expressão corporal. Como processo em 

curso, a construção de identidade juvenil, auxiliada pelas ferramentas 

tecnológicas e pela comunicação mediada por computador, é um processo 

dialético, que ‘modela enquanto é modelado’ pela participação de cada 

indivíduo. 

Clicando, postando e mandando mensagens de texto através de uma 
paisagem em transformação, a juventude está misturando gêneros, 
incorporando idéias antigas, atividades e imagens em novas bricolagens, 
mudando a cara, se não o conteúdo da interação social, e alterando o modo 
como eles próprios se vêem. (WEBER & MITCHELL, 2008, p.44) 

 

                                                           
28 Tradução livre da autora: “it is fluid and open to negotiation, but also subject to many constraints”. 

29 A idéia de bricolage foi utilizada por Claude Lévi-Strauss, na obra  “O pensamento selvagem,”(1962), para designar 
um modo específico de pensar: o chamado pensamento mágico. 
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A chance que agora a juventude tem de se expressar através da mídia 

está, conforme Willet (2008), lhes proporcionando a possibilidade de 

experimentar o poder e de expressar sua criatividade como produtora de mídia, 

ao mesmo tempo em que possibilita o importante trabalho de construção de 

identidade, “encontrando colaboradores com a mesma forma de pensar, 

explorando questões de gênero, raça e sexualidade, e se definindo como 

especialistas em algumas comunidades.”30 (WILLET, 2008, p.50) 

Deixando de tratar as questões a respeito da influencia negativa do 

conteúdo à qual os jovens estão expostos e os riscos de sua exposição à 

tecnologia, passamos aos temas que suscitam as formas de liberdade e 

comunicação com que a juventude atualmente se depara online, como 

apontado por Buckingham (2008) ao escrever que “longe de corromper a 

juventude, a tecnologia parece estar criando uma geração mais aberta, mais 

democrática, mais criativa e mais inovadora que a geração de seus pais”. 31 

(BUCKINGHAM, 2008, p.13)  

Aqui, seria mais coerente afirmar que, apenas uma parcela dos jovens 

se enquadra nesta definição, já que, como comentamos no tópico anterior  

“Alteridade e juventude”, é inadequado homogeneizar conceitos sobre pessoas 

apenas por elas pertencerem a uma mesma faixa etária sem levar em 

consideração variáveis como estratificações sociais ou as circunstâncias 

individuais a que estão submetidas. 

Tendo a web como “habitat natural de uma tropa de colaboradores 

chamados de ‘Geração Net’ que considera a web como ’a nova cola’ que une 

                                                           
30

 Tradução livre da autora: “finding like-minded peers, exploring issues around gender, race, and sexuality; and 
defining themselves as experts within particular communities.” 

31 Tradução livre da autora: “Far from corrupting the young, technology is seen to be creating a generation that is more 
open, more democratic, more creative, and more innovative than their parents’ generation.” 
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as redes sociais”, (TAPSCOTT & WILLIAMS, 2007, p.51) é importante lembrar 

que esta é “a primeira a crescer online” (TAPSCOTT & WILLIAMS, 2007, p. 63) 

e, por isso:  

Eles não conseguem imaginar uma vida em que os cidadãos não tinham as 
ferramentas para pensar criticamente, trocar opiniões, desafiar, autenticar, 
verificar ou desmascarar o tempo todo (...). São mais céticos em relação à 
autoridade, à medida que filtram informações à velocidade da luz, sozinhos ou 
com a sua rede de colaboração. (TAPSCOTT & WILLIAMS, 2007, p. 63) 

 

Conforme apontado por Tapscott (1997), usar a tecnologia é para a 

‘geração net’, algo “tão natural quanto respirar” e, ao contrário do que acontecia 

com seus pais, essa geração foi produzida pela tecnologia ao invés de ser o 

resultado de forças sociais históricas ou culturais. 

Através de afiliações voluntárias, temporárias e táticas, reafirmadas pelas 
empreitadas intelectuais comuns, e investimento emocional, os membros 
podem transitar de um grupo para outro, conforme seus interesses e 
necessidades mudam, e podem pertencer a mais de uma comunidade ao 
mesmo tempo. Essas comunidades, entretanto, são mantidas juntas através de 
produção mútua e troca recíproca de conhecimento. (JENKINS, 2006, p.27) 

 

Embora a participação dos jovens nessas redes sociais seja movida pela 

vontade de manutenção de suas conexões com seus amigos (BOYD, 2007), as 

mudanças em decorrência dessa atitude são percebidas em diversas áreas, 

principalmente na comunicação e nas novas formas de construção das próprias 

comunidades elaboradas por esses jovens. Além disso, conforme descrito por 

Buckingham (2008, p.14), as formas de organização juvenis provocaram 

impacto nos sistemas educacionais, nas novas formas de identidade, de 

relações e finalmente, nas novas formas de organização política e social. 

Segundo o autor, a internet “é uma mídia que desperta para o social e que 

produz uma geração que é mais tolerante e mais orientada para assuntos 
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globais, além de mais inclinada ao exercício cívico e social bem como de 

respeito ao meio ambiente”. 32 (BUCKINGHAM 2008, p.14)  

A tecnologia, e específicamente a internet, promove uma relação dos 

jovens com o mundo de forma poderosa, mas os usos e apropriações desta 

como ferramenta, não apresentam inovações tão significativas. A grande 

maioria dos jovens usa a internet como forma de se comunicar, de se informar 

e reforçar conexões com seus pares; apenas uma minoria a usa para 

desenvolver conexões globais exercendo a cidadania. O poder de consumo, 

este sim, pode-se dizer que de maneira geral, é facilitado pela conexão, pois 

provoca poder de acesso a mais bens e serviços. (BUCKINGHAM 2008, p.14) 

Os atributos respeitados pela “Geração Net”, no que diz respeito a 

normas de trabalho e organização, falam muito mais da forma como esses 

jovens encaram tudo ao seu redor, do que apenas de normas ou condutas de 

colaboração. Passando por “rapidez, liberdade, abertura, inovação, mobilidade, 

autenticidade e ludicidade”, (BUCKINGHAM, 2008, p.15), as características 

dessa geração tratam da imagem coletiva de todo o grupo. 

A cultura da chamada “Geração Net” também é dotada de certas 

características que a distingue das demais. Deixando de lado as questões 

referentes à legalidade, como no caso do plágio, talvez a mais forte de todas 

elas seja a autonomia em relação à informação, pois seus representantes são 

muito mais pesquisadores de informação do que receptores, o que associado 

ao seu espírito de investigação, os torna muito mais aptos a promover 

mudanças na forma em se comunicar e sociabilizar do que as gerações 

anteriores. (TAPSCOTT, 1997) 

                                                           
32Tradução livre da autora:  “a medium for social awakening,” which is producing a generation that is more tolerant, 
more globally oriented more inclined to exercise social and civic responsibility, and to respect the environment 
“(BUCKINGHAM 2008, p. 14)  
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A Web representa um espaço de experimentação e inovação, onde os 
amadores testam o terreno, desenvolvem novas práticas, temas, e geram 
material que pode vir a atrair seguidores nos seus próprios termos. (...) Em tal 
mundo, o trabalho dos fãs não pode mais ser entendido como um simples 
derivado do material das mídias de massa, mas devem ser entendidos eles 
mesmos como aberturas para a apropriação e remixagem pela indústria da 
mídia. (JENKINS, 2006, p.148) 

As diferenças comportamentais em relação ao engajamento desta 

geração em tudo que faz a torna predisposta a colaborar. É essa característica 

e a amplitude com que ela ocorre, que torna a ‘colaboração em massa’ uma 

realidade. 

 

2.3) A ciber-representação 

Se até hoje a identidade estava relacionada à associação de um rosto, a 

um nome, na cibercultura este aspecto é transferido ao perfil de usuário, não 

importando se este perfil é de uma “pessoa real”; a carga de identidade de um 

indivíduo outrora carregada nele mesmo, é agora descarregada no 

ciberespaço. 

No momento em que o nomadismo volta à tona, e que “mexer-se não é 

mais deslocar-se de um ponto a outro da superfície terrestre, mas atravessar 

universos de problemas, mundos vividos, paisagens dos sentidos” (LÉVY, 

2003, p.14), temos a possibilidade de editarmos e transferirmos o que 

quisermos a respeito de nós mesmos ao ciberespaço e nos sociabilizarmos 

através dele. Transferimos assim, nossas questões de lugar e descarregamos 

bem mais do que nossa identidade. 
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Tratado por Moscovici (2006, p.78) como fenômeno embrionário nos 

anos 80 e 90, a ‘sociabilidade das representações em comunidades virtuais’ 

está em constante transformação e merece mais estudo, por aparecer sempre 

em formas provisórias. Ainda segundo o autor, o ‘sentimento gregário’, que 

envolve o sentido do termo “comunidade”, parece perder a força ao ser 

transportado para o espaço virtual. Os laços afetivos de amor e ódio tornam-se 

pouco estáveis pela perda da unidade de tempo e lugar nas comunidades do 

ciberespaço. (MOSCOVICI, 2006, p.70) O laço agora é amarrado através da 

representação, da ciber-representação compartilhada nas plataformas de redes 

sociais, “como produtos da comunicação e da distância entre os homens”. 

(MOSCOVICI, 2006, p.78) 

Para melhor entendimento das comunidades virtuais, redes sociais e o 

que as caracteriza, Turkle (1995) chama a atenção para o fato de que não 

podem existir comunidades onde existem laços transitórios; os ‘laços entre os 

membros’ é o que caracteriza uma comunidade, criando a possibilidade de 

histórias e memória compartilhadas. Mesmo com trocas em rede, descobrimos 

novas formas de "raízes" e estas novas formas serão cada vez mais centrais 

para os novos paradigmas de comunicação.  

Nas comunidades virtuais são permitidas várias expressões livres do 

"eu", acentuando-se a multiplicidade das experiências. Nestes não lugares, as 

pessoas estão lá umas pelas outras, e isso torna este meio uma fonte muito 

poderosa de acúmulo de poder. O poder que se adquire é o da recomendação, 

através da reputação que se constrói dentro da comunidade. As pessoas 

podem tornar-se formadoras de opinião pela confiança depositada no que é 

dito entre os pares. Este poder é exercido pelo que é dito, recomendado e 



66 

 

discutido nos fóruns online, nas comunidades e através dos rastros deixados 

pelos perfis, pelas ciber-representações que interagem.  

Assim, já não é mais a mídia de massa que detém o monopólio de 

distribuição de informação; através das redes sociais, o poder da mídia de 

massa é deslocado para ‘o que as pessoas comuns dizem’; assim, esta nova 

configuração está “afetando nossa cultura, e esta, por sua vez, afeta o que nós 

compramos”, (McCONNELL & HUBA, 2008, p.xvi) num processo onde o 

conhecimento e informações são compartilhados. Quando “a propaganda boca 

a boca é uma conversa pública (...) as formigas têm megafones”. (ANDERSON, 

2006, p. 97) 

Na economia do futuro, o capital será o homem total (...) a transmissão, a 
educação, a integração, a reorganização do laço social deverão deixar de ser 
atividades separadas. Devem realizar-se do todo da sociedade para si mesma, 
e potencialmente de qualquer ponto que seja de um social móvel a qualquer 
outro. (LÉVY, 2003, pp. 42-45) 

 

Nessa configuração onde o “boca a boca” é amplificado pelas interações 

online dos consumidores, abre-se a possibilidade de “explorar o sentimento dos 

consumidores para ligar oferta e demanda” (ANDERSON, 2006, p.105), criando 

assim, um relacionamento entre produtor e consumidor que proporciona a 

detecção intrínseca das necessidades destes. Os criadores e colaboradores de 

conteúdos online não representam o tipo de mídia de uma única via, e sim 

outros cidadãos que escrevem, interagem e participam, editando e transmitindo 

conteúdos. Seu meio de comunicação é a participação e a interação através 

dos relacionamentos online. (McCONNELL & HUBA, 2008) 

São nestes relacionamentos, os relacionamentos entre identidades e 

sujeitos ciber-representados que este trabalho direciona seu foco. Para tanto, 

foi fundamental para pesquisa o entendimento dos motivos que levam estes 
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jovens a se agruparem e como é a configuração e a dinâmica da cultura juvenil 

contemporânea. O capítulo que segue procura abordar tais questões. 
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3) CULTURAS JUVENIS, ESTILOS DE VIDA E MODA NA WEB 

 

As culturas juvenis serão aqui tratadas através de Michel Maffesoli e sua 

teoria da razão sensível, definições de tribos e socialidade, decifrando a 

dimensão de relacionamentos dos indivíduos que procuram atingir a plenitude 

emotiva. Isso proporciona o entendimento das estruturas sociais e o contexto 

histórico como fatores essenciais para a compreensão da mídia e da cultura 

como um conjunto de práticas de dar e receber sentidos entre membros.  

Para efeito de contextualização, um breve histórico dos estudos culturais 

da escola de Birmingham virá a seguir, focado em sua segunda fase, na qual 

se dirigiam para a visão das subculturas como estilo de vida, desejo de 

pertencimento ao grupo e construção de identidades. A moda será abordada 

como complemento, pela perspectiva do consumo, da identificação e da 

comunicação. 

 

3.1) A Cultura do Sentimento 

Maffesoli (2001) defende um modelo de sociedade onde se diluem, por 

saturação e desgaste, paradigmas prévios e valores centrais da racionalidade e 

a própria idéia de democracia. O nomadismo cultural e a globalização formam 

indivíduos nômades culturalmente e assim, surgem agregações sociais 

espontâneas, tribos, onde a tecnologia e em especial a internet aparece como 

resposta para o encontro planetário das novas formas de agregação social ou 

comunidades. Surgem então, condições para uma nova dimensão de 

relacionamentos em um mundo poli-cultural de indivíduos que procuram 

alcançar a plenitude emotiva.  
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A idéia de nomadismo (MAFFESOLI, 2001) se refere ao desejo 

antropológico de liberdade e movimento, que nasce com o indivíduo e que o 

leva a navegar em torno de sua própria identidade, trocá-la e experimentá-la 

até a transgressão das normas impostas pela racionalidade, as quais ele 

entende como ‘anti-vital’. A razão como lei suprema, está, na opinião de 

Maffesoli, em plena regressão. A razão e os valores modernos do progresso 

estariam escondendo outras formas de plenitude social, baseadas no apego 

emotivo ao local e a abertura comunicativa com o global emotivo e 

simbolicamente próximo. Aparece então, conforme o autor, uma nova razão 

social, a “razão sensível”, o “racio-vitalismo”, a natureza emocional dos laços 

sociais. A sociabilidade nasce então, através dos sentidos, do hedonismo, do 

desfrute do tempo, da ética relativa e da estética, da projeção orgânica do 

indivíduo sobre seu entorno como uma instância evolutiva de escolha e 

comunicação.  

Aqui propomos uma crítica ao autor, a de que, a razão como 

supremacia, pode não ser verdade para diferentes culturas, em diferentes 

aspectos e relativizar esta afirmação seria mais adequado. Concordamos com 

Maffesoli que em contraposição a pensamentos estáticos e estreitos, surge 

uma nova configuração na formação dos laços sociais, mas nos opomos a 

generalizar tais pensamentos como pertencentes a um todo. 

Na essência, Maffesoli contrapõe o que se entende por matrizes da pós-

modernidade às relações regidas pela racionalidade. Em seu paradigma pós-

moderno, aflora o invisível do indivíduo, sua “razão interna”, a mística negada 

pelo reducionismo racionalista.  
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O afeto, o emocional, o afetual, coisas que são da ordem da paixão, não estão 
mais separadas em um domínio à parte, bem confinados na esfera da vida 
privada; não são mais unicamente explicáveis a partir de categorias 
psicológicas, mas vão tornar-se alavancas metodológicas que podem servir à 
reflexão epistemológica, e são plenamente operatórias para explicar múltiplos 
fenômenos sociais, que, sem isso, permaneceriam totalmente 
incompreensíveis. (MAFFESOLI, 2008 p 53) 

 

Os jovens aparecem mais abertos culturalmente, rompendo com as 

amarras das gerações que os precederam, já que suas práticas de 

comunicação participam abertamente do nomadismo e da aproximação com o 

estranho, deixando de ter qualquer caráter fronteiriço ou adverso. Nasceriam 

assim, constelações coexistentes, não vinculadas a um território físico mas a 

expressões comunitárias extraterritoriais. As redes de comunicação adquirem 

então, um papel central, pois Maffesoli chegou metaforicamente a sugerir que a 

internet seria a “comunhão dos santos” pós-moderna, considerando-a uma 

ruptura com a prisão político-territorial do estado-nação.  

A política e a religião aparecem nesta nova conformidade social como 

vítimas de paradigmas que têm perdido sua vigência, pela saturação e o 

alcance invasor e totalizador de suas propostas. O afastamento da política é 

mais acentuado nas gerações mais jovens, o que para Maffesoli, é um 

determinante da subversão, do rompimento com o sistema. A preocupação 

política é trocada pelo interesse pela sobrevivência, sendo assim, a 

preocupação ecológica o centro do novo paradigma. Conceito este a ser 

também relativizado, haja vista que não são todos os jovens que, em primeira 

instância, se preocupam com a ecologia. 

Maffesoli é um pensador que critica a academia; para ele o chamado 

pensamento crítico é policial, totalitário, controlador e a razão na modernidade, 

foi transformada em instrumento de controle. O autor define uma "cultura do 
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sentimento", na qual, a força das emoções e o desejo do inútil são 

componentes essenciais, fazendo uma leitura das idéias que estruturam a nova 

sociedade contra as categorias que já não mais correspondiam aos fatos 

sociais, de modo a dar a perceber o valor de termos como ‘nomadismo’, 

‘tribalismo’, ‘imaginário’ e ‘dionisíaco’. 

Ele sustenta que nas comunidades, ou tribos, as formas de ‘estar junto’ 

são expressões de solidariedade e afetividade que vão além dos domínios das 

instituições religiosas, políticas, culturais, do estado ou das conceituais 

(música, moda). Em virtude da multiplicação de redes existenciais, os contatos 

já não se dão somente por encontros, no plano físico, na esfera da ágora, nos 

territórios, mas também em mundos virtuais; observa-se assim uma sinergia 

entre o arcaico e o tecnológico. 

Maffesoli chama de nebulosa afetual o “estar junto, à toa” (MAFFESOLI, 

2000. p.101), afirmando que este comportamento tem tendências orgiásticas e 

dionisíacas. 

A fusão da comunidade pode ser perfeitamente desindividualizante. Ela cria 
uma união em pontilhado que não significa uma presença plena do outro (o que 
remete ao político), mas antes estabelece uma relação oca que chama de 
relação tátil: na massa, a gente se cruza, se roça, se toca, interações se 
estabelecem, cristalizações se operam e grupos se formam. (MAFFESOLI, 
2000, p.102) 

 

Para o autor existe sempre algo de sensível na relação de sintonia, quer 

seja pelo contato, pelo olhar ou pelo tocar.  

Sobre o neo-tribalismo, Maffesoli diz que é no seio de uma ambiência 

estética que ocorrem as condensações instantâneas, frágeis, mas que no seu 

momento, são objeto de forte envolvimento emocional, onde a estética é mais 

importante que a ética: o que importa não é o objeto, mas o fato que os reúne, 

as imagens agregadoras. 
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A profundidade destas relações, segundo o autor, se oculta na 

superficialidade, daí a importância da aparência. A característica da socialidade 

é que nela a pessoa (persona) representa papéis, tanto dentro de sua atividade 

profissional quanto no seio das diversas tribos de que participa. Mudando seu 

figurino, ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, religiosos) 

assumir o seu lugar, a cada dia, nas diversas peças do theatrum mundi. 

A identificação que a marca Mary Jane constrói com seu público, passa 

pela idéia de ‘pertencimento a uma tribo’ como diz Maffesoli. As adolescentes 

se reúnem em torno da marca e se relacionam com a imagem dela que tem 

potencial agregador, tanto pela estética quanto pelo envolvimento emocional 

que prega e mantém com suas fãs. Para estas, não importa se Mary Jane é 

real ou não, o que importa é sua persona, o que esta persona representa e 

como se relaciona com elas. 

O exemplo de um depoimento de fã, transcrito a seguir, ilustra a relação 

das idéias de Maffesoli com o estudo deste caso: 

A****h: 
Aiin guriiah... 
Ameiii ter te conhecidoooh... 
Vc éh uma amigonaaah... 
Maiiis do kêh uma marca,do q uma bunecaaah....éh um  
alguém,uma pessoa q ama,q tem sentimentos...e q éh amada  
por mtas pessoas.... ^^ 
Inclusive EôÔh ... heheAdoraria trovaaah meeesmo com vc.. 
Gostul de tu pakas..... 
Podes contar comigoo viiu... 
Estareii akiih,páh te fazer riir,xorar?nunk.... 
Páh te ajudar...páh tudoooh.. 
Te amool minha bunekinhaah.... 
mião de bjinhuzinhuz (A****h, 2009)  

 

A fã deixa claro que não considera Mary Jane apenas uma marca. 

Enxerga sentimentos nela e inclusive se oferece como ‘ombro amigo’. Assim 

exemplificamos como uma imagem, no caso a imagem ‘agregadora’ de uma 

marca, tem o poder de suscitar envolvimento emocional. 
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3.2) Estudos Culturais (Birmingham) 

O Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) da Universidade de 

Birmingham nasceu em 1964, deslocando métodos clássicos de crítica literária 

e textual para aplicação em produtos das culturas de massa e das práticas 

culturais populares. A escola de Birmingham, a partir dos anos 70, explora as 

culturas jovens e operárias e conteúdos e recepções da mídia, num movimento 

precursor para o entendimento da sociedade (MATTELART & NEVEU, 2004). 

Nos anos 80, seus trabalhos se desenvolvem nos estudos culturais ligados ao 

gênero, às etnicidades e às práticas de consumo. Tais estudos direcionam-se e 

confrontam-se com novas ideologias e teorias como a “revalorização do sujeito, 

reabilitação dos prazeres ligados ao consumo da mídia, ascensão de visões 

neoliberais, aceleração da circulação mundial de bens culturais” (MATTELART 

& NEVEU, 2004, p. 15), enfatizando a capacidade crítica dos consumidores, 

tratando de objetos como consumo, moda, identidades sexuais e literatura: 

Os estudos culturais nascem de uma recusa do legitimismo, das hierarquias 
acadêmicas dos objetos nobres ignóbeis. Eles se fixam sobre a aparente 
banalidade da publicidade, dos programas de entretenimento, das modas 
vestimentares. O próprio estudo do mundo popular atinge infinitamente menos 
as figuras heróicas dos dirigentes do que a sociabilidade cotidiana dos grupos, 
os pormenores de decoração, as práticas e os costumes. (MATTELART & 
NEVEU, 2006, p.72) 

Essas funções são então analisadas pelos estudiosos de Birmingham 

para colocar em questão desafios ideológicos e políticos. Eles se dedicam a 

descobrir como as classes populares se munem de sistemas de valores e de 

universos de sentido, bem como a saber, qual é a autonomia desses sistemas, 

qual seria sua contribuição para uma construção de identidade coletiva e como 

esta se articula com eles. (MATTELART & NEVEU, 2004) 
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Quando tratam de estilos de vida e subculturas, os pesquisadores do 

CCCS dão sentido aos movimentos de estilos provenientes das massas 

populares. Caracterizados pelas incertezas identitárias, os estilos de vida 

remetem a duas probabilidades de administração das incertezas a respeito da 

identidade, uma de continuidade e, outra de ruptura. 

A de continuidade diz respeito a tomar de herança e retranscrever 

‘valores operários’ como: solidariedade de grupo, valorização da virilidade e da 

força, se apoiando no exemplo dos skinheads, muitas vezes evocando por 

mimetismo os valores mais regressivos desta herança, como o racismo. 

Já os estilos de vida emergentes da ruptura com os valores operários se 

caracterizam pelo imaginário de consumo hedonista, mobilidade social e 

distância dos aspectos vulgares da virilidade. Tomamos aqui como exemplo os 

mod33 dos anos 1960 e mesmo os hippies, apesar deste ser um movimento 

vindo da classe média.  

Os estudos sobre subculturas e estilos de vida, obviamente, não se 

reduzem a dois aspectos binários; questões como etnicidade e contradições da 

socialização, são enfatizadas pelo CCCS. A ênfase é: como, sob pressão 

estrutural, os jovens desenvolvem táticas de seleção de identidades e como se 

tornam mecanismos de provocação, promoção ou estigmatização pela 

publicidade, pelas mídias e pelas autoridades. Esta abordagem evita o 

pensamento reducionista a respeito do consumo, considerado algo passivo e 

submisso. As subculturas, segundo Geertz (GEERTZ, 1973) não são 

consumidoras passivas ou culturalmente vazias, e sim, dotadas de um histórico 

de mobilização e de um repertório de obstáculos à dominação. 

                                                           
33 Mod (abreviatura de Modernismo) é uma subcultura que teve origem em Londres no final da década de 50 e 
alcançou seu auge nos primeiros anos da década de 60. Fonte Wikipédia, em http://pt.wikipedia.org acesso em 16-09-
09 
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Como contraponto, o autor Massimo Canevacci (2005) prega a morte 

das subculturas quando afirma que “Não existe mais uma categoria geral que 

possa englobar nela uma particular, ao longo de segmentos homogêneos (o 

caráter nacional). Por isso morreram as subculturas” (CANEVACCI, 2005 p.19). 

Canevacci (2005) diz que o universo de pluralidade das culturas juvenis não é 

passível de enquadramento em categorizações. Para ele, não existe um 

“acima”, uma cultura de supremacia como outrora se acreditava. Explicando 

melhor: para o autor não há (se é que já houve) uma cultura geral unitária, 

como a cultura britânica, por exemplo, aonde uma cultura secundária venha 

existir “abaixo”, fazendo parte dela. Canevacci diz que  

Não há, portanto, um sentido depreciativo na expressão “subcultura”, 
concentrado no prefixo “sub”: ele não indica algo que está “abaixo” e, 
conseqüentemente, é inferior em relação a alguma outra coisa que fica “acima”. 
No emprego do termo, permanece a instância cientificista de identificar, ou 
melhor, de recortar uma fatia comportamental caracterizada por possuir estilos, 
ideologias, valores homogêneos. (CANEVACCI, 2005 p.17) 

 

Não optamos aqui por discutir o caráter de homogeneização da cultura 

ao privilegiar igualdades em detrimento das “diferenças”, como o autor discute 

em seu livro (CANEVACCI, 2005), e sim, investigar e identificar estilos 

comportamentais nas fãs-consumidoras de Mary Jane.  

 

3.3) Estilos de vida  

Para Featherstone (1995) as pessoas se comunicam através do estilo de 

vida adotado que ele define como “individualidade, auto-expressão e uma 

consciência de si estilizada” (Featherstone, 1995, p.119); o autor afirma que as 

pessoas constroem seu estilo de vida baseadas em suas características 

pessoais e agregam a estas o gosto pelo novo. As pessoas no entanto, não 

descartam a segurança, apesar de aderirem a um estilo por vontade de 
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aventura e ousadia. A multiplicidade das ofertas do mundo pós-moderno e o 

rompimento das fronteiras no ambiente da cibercultura fazem com que ocorra 

uma mescla de costumes e a despreocupação com seus princípios, 

dissolvendo assim a solidez dos grupos de referência e criando uma promessa 

de igualdade entre membros. Igualdade esta que para Feathestone (1995), não 

acontece.  

Existem ainda, dentro deste padrão múltiplo e globalizado de consumo, 

classes diferenciadas. Para Featherstone (1995), as pessoas se valem de 

elementos que as diferenciem das demais em seu campo social, elementos 

estes, de valor distinto, criando “marcadores de classe” (termo de Pierre 

Bourdieu citado por FEATHERSTONE, M. op. cit., p.125), objetos que refletem 

certo tipo de poder e com acesso limitado; seu valor está na distinção e não na 

popularização. Para o autor, o objetivo de sentir-se singular está diretamente 

relacionado ao privilégio de possuir certos elementos para esta diferenciação. 

A seguir, vê-se um exemplo de anúncio no ambiente do Orkut, postado por 

uma consumidora que adquiriu um produto Mary Jane, e quis tornar a 

aquisição pública (FIGURA 11): 
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ஐஐ♥♥ღH****♥♥ஐஐ: 

 

EU TENHO UM MARY JANE IGUAL A ESSE!♥ 

FIGURA 11- Postada em 13-06-2009, página da Mary Jane no Orkut em 08-09-2009. 

 

A maior capacidade técnica desta cultura proporciona grande variedade 

de produtos a serem oferecidos e sendo diferenciados, são a causa da 

fragmentação do mercado. Os indivíduos consomem cada vez mais produtos 

distintos. O sistema de criação de valores nos grupos sociais contemporâneos 

não se dá unicamente pelo fator econômico; cada grupo tem seu próprio 

sistema e características, onde as pessoas valorizam e se agrupam de maneira 

que possam expressar e se apropriar de estilos que ajudem na construção de 

sua identidade e individualidade. Segue um exemplo de apropriação da marca 

Mary Jane como estilo pessoal, tatuada na pele: 
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FIGURA 12 

Print screen de uma postagem no “seu espaço”, retirado do site www.maryjane.com.br em  
08-09-2009 

 

Para Featherstone (1995), a lógica do consumo estimula a renovação 

destes estilos de vida. A dimensão social que cada estilo manifesta é 

proporcionado a partir da construção e do acúmulo de bens culturais. Para o 

autor, a globalização só reforça o desenvolvimento da dimensão social através 

da rapidez na circulação de informações e do contato entre culturas. 

Conservando diferenças e rompendo hierarquias, os objetos de consumo 

proporcionam tendências e estilos de vida.  

A seguir, através do viés antropológico a respeito do consumo de moda, 

propomos uma reflexão acerca de como um estilo de vida proveniente da rua, o 

skate wear, se torna objeto de consumo. 
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3.4) O consumo de moda e as tribos urbanas 

O fenômeno moda sofre, desde as últimas duas décadas do séc. XX uma 

inversão de valores: os designers que influenciam o grande mercado, inspiram-

se na observação da vivência de ‘grupos de estilo’ que habitam as ruas de 

capitais como Londres, Milão, Paris, São Paulo, Tóquio, etc., e trazem, para as 

suas criações, elementos desta cultura vivida, literalmente, na rua34. 

Segundo Ted Polhemus (1995, p.7), a ‘alta cultura’ cedeu lugar à ‘cultura 

popular’ e neste contexto, a rua foi legitimada como um ‘espaço de 

autenticidade’. A sedução da rua se estriba no caminho aberto para ‘lugar 

nenhum’, ela representa um ‘fim em si mesma. 

Esta moda que ‘veste a rua’ se ‘veste de rua’ (BRANDINI, 2007), nos 

veste com o simbolismo que representa a rua, incorpora a cultura urbana das 

metrópoles, desde suas crises sociais, de sexo, família e tecnologia. “Vestir a 

rua significa, através da expressão de moda, incorporar as ‘entidades’ que 

constituem a metrópole e vivenciar a experiência urbana através da estética da 

composição indumentária” (BRANDINI, 2007, p. 25), reavaliando paradigmas e 

estruturando a moda na sedução, no efêmero e nas diferenças marginais. 

A moda contemporânea dos designers de vanguarda orientada por 

referenciais estéticos, comportamentais e de estilo derivados da rua, torna-se 

‘mais que roupa’, tendência ou estilo em voga. Ela se torna objeto de ação 

expressiva, de comunicação de mensagem, de transmissão de significados, 

não apenas referencial de status, mas forma de arte e forma de comunicação.  

A experiência da rua está no corpo da arte, da música e da web. A rua 

deslocou-se para o virtual, gerando experiências onde o sensorial e o 

comunicativo são afetados pela dimensão espacial e temporal da rede. Signos 
                                                           
34O termo “rua” é aqui usado no sentido de uma esfera de ação social que influencia comportamentos. 
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codificados em peças de vestuário atuam como novas formas de expressão da 

subjetividade e identidade do indivíduo. (BRANDINI, 2007)  

 
FIGURA 13- Camiseta retirada do álbum de fotos do perfil MARY JANE 

no Orkut em 08-09-2009. 
 

O exemplo acima mostra como estilos e tipos de comportamento (estilo 

rock n roll) são impressos nas coleções da marca Mary Jane. 

Ao promover a construção de estilos pela composição indumentária, a 

marca torna o sonho da identidade e da totalidade acessível através do 

consumo. O estilo deve possuir, na justaposição de significados que determina 

seu valor social, o apelo simbólico do sonho de consumo. Tal apelo encontra-

se em elementos que venham a propiciar um referencial de status, de algo 

compartilhado consensualmente em círculos sociais, como signo de distinção e 

que promovem a interação entre indivíduos, efetuada pelo consumo da 

produção simbólica. A roupa torna-se, portanto, uma expressão, apresentação, 

comunicação em diversas instâncias ou maneira de produzir a diferenciação de 

indivíduos ou grupos, assim como a interação entre estes.  
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A moda tornou-se uma dimensão agregadora de significados da 

sociedade pós-moderna, não sendo mais apenas símbolo de distinção social, 

mas sim, busca da beleza e arma de sedução. A moda agrega valores e 

conteúdos de universos antes estranhos ou mesmo antagônicos a ela. 

(BRANDINI, 2007) 

Para Brandini (2007), na fluidez conceitual que define (ou indefine) a 

moda, esta transita e incorpora domínios da arte, da arquitetura, do teatro, da 

tecnologia, da mídia, da política e, sobretudo, da comunicação. Sua ação é a 

de um elemento de ‘signo desterritorializado’ a incorporar significados em 

deslocamento progressivo. 

A moda gerada, produzida pelos designers, deixou de ser apenas objeto 

das relações humanas a comunicar status, classe e gênero e passou a 

comunicar pelas criações dos novos designers, enquanto corpus material a 

incorporar valores imateriais, visões de mundo, ideologias, conflitos e toda uma 

gama de realidades imateriais da vivência urbana contemporânea que 

assumem a forma moda e suas possibilidades de “discurso vestido sobre a 

pele”, (BRANDINI, 2007) para comunicar dimensões alheias ao universo 

fashion e incorporar, aleatoriamente, elementos determinantes da cultura 

contemporânea. Essa moda, produzida pelos novos fashion designers, ao 

“vestir-se” destes significados, apresenta em sua composição estética, 

discursos sobre a realidade vivida nas desordenadas e inconstantes 

metrópoles ocidentais. 

A moda contemporânea (de rua) é um discurso estético, um desenho da 

vida pós-moderna, onde vemos ‘o que somos’ e não apenas, como na moda 

clássica plena de glamour, vemos o que queremos ser. (BRANDINI, 2007) 
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FIGURA 14 

Print screen de uma postagem no “seu espaço”, retirada do site www.maryjane.com.br em 08-
09-2009 

 

 
FIGURA 15 

Print screen de uma postagem no “seu espaço”, retirada do site www.maryjane.com.br em 08-
09-2009 

 

Os exemplos acima ilustram a identificação com a marca, através da 

composição indumentária: a primeira figura, mais literal, mostra no reflexo o 
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objeto de identificação, a imagem da Mary Jane. Na segunda figura, a fã se 

traveste do personagem para homenageá-la. Assim, se elucida o conceito de 

que ‘nos reconhecemos através do outro por meio da moda’. Neste caso, a 

identificação acontece com a representação da imagem de uma marca de 

moda. 

No capítulo que segue, por intermédio de teorias sobre o consumo, 

procuramos identificar processos subjetivos que conduzem a determinadas 

práticas consumistas e quais desejos e mediações que o ato de consumir 

representa na vida dos indivíduos. 
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4) CONSUMO, FÃS CONSUMIDORES E MARY JANE COMO 

LOVEMARK 

Estudos sobre consumo e sobre dinâmicas sócio-culturais 

contemporâneas reconhecem o consumo como um codificador social, um 

sistema de representação e classificação simbólica. Neste jogo simbólico, o 

consumo faz parte de um ritual de socialização, onde perfis identitários e 

práticas consumistas são construídas. Para atingir o imaginário social, a 

publicidade e as ações de marketing associam significados simbólicos a bens, 

serviços e marcas, preocupando-se em atingir este objetivo e favorecendo a 

identificação subjetiva com cada segmento de consumidores. Isso pode, assim, 

caracterizar uma padronização e disseminação de valores em cada estilo de 

vida e interação ou rede social.  

Ao contrário de uma visão simplista sobre o consumo - a de que ele está 

meramente ligado e relacionado a preços, salários e inflação - questões 

sociológicas e psicológicas, ligadas à tomada de decisão da compra, devem 

ser abordadas.  

Sendo assim, pretende-se aqui apresentar algumas destas perspectivas, 

através, primeiramente dos teóricos sociais alemães da Escola de Frankfurt. 

De acordo com o pensamento “frankfurtiano” o consumo se dá através 

do uso e da gratificação; o sistema de produção requer demanda de desejos 

jamais saciados e é o consumo que irá satisfazê-los. A cultura do consumo, 

antidemocrática e alienada, cria a necessidade de compra de acordo com a 

lógica da produção. Neste processo, a mídia tem papel socializador e, pelo 

design e pela publicidade, os indivíduos são desintegrados de seus valores 

autênticos, que são substituídos por falsos valores. Assim, a indústria cultural 
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elimina o poder de crítica e aliena o indivíduo. Esta teoria, chama à atenção ao 

‘poder de manipulação’ exercido pela indústria cultural e pelos meios de 

comunicação, não levando em consideração, entretanto, o papel do indivíduo 

em relação ao que necessita, escolhe e define como prioridade. 

Outra lógica, vista pela perspectiva antropológica estruturalista, é a de 

que o consumo funciona como um sistema de integração e comunicação, que 

serve para pensar, como diz Brandini (2007): “Também no consumo não 

desfrutamos tão-somente da funcionalidade dos objetos obtida no sistema de 

trocas, mas pensamos seu significado, absorvendo a essência de valores que 

o objeto de consumo nos provê”. (BRANDINI 2007 p.157)  

Esta visão prega ainda que, o consumo, muitas vezes não funciona 

como separador de classes sociais, que há práticas e gostos semelhantes em 

todas as classes, porém com formas de apropriação distintas. Assim, o 

consumo pode integrar, comunicar e socializar e exemplos disso são, as saídas 

para compras ou para restaurantes com amigos. Estilos de vida podem ser 

enfatizados pelas simbologias atribuídas às mercadorias, demarcando 

fronteiras sociais. Douglas & Isherwood (2004) conceituam os bens como 

‘acessórios rituais’ e o consumo como ‘processo ritual’ em que a função 

consiste em dar sentido ao fluxo dos acontecimentos. Assim, a atividade de 

consumo é a produção de um universo de valores realizada em conjunto com 

outros consumidores (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004), carregando de 

significado estes bens para além da simples satisfação dos desejos ou das 

necessidades. Esta teoria romantiza o consumidor, não considerando o papel 

da publicidade na agregação de valores e significados aos bens consumidos. 
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Na abordagem de Vebler (VEBLER, apud LIPOVETSKY, 2006, p.70), na 

perspectiva de uma sociologia clássica, o valor do bem de consumo está 

relacionado com o prestígio que proporciona e não tanto com a satisfação ou a 

realização de um desejo. O ‘adquirir um bem e seu valor’ representam e 

comunicam uma posição social, um status ou uma vontade de ter um status. A 

compra relacionada ao prestígio social faz, segundo o autor, com que as 

classes mais desfavorecidas economicamente, copiem as mais abastadas, o 

que leva a concluir que o consumo vem de cima para baixo. Por sua vez, as 

classes mais abastadas perdem o interesse pelos bens que se tornam 

populares, focando seu interesse em produtos mais raros, caros e exclusivos. 

 

4.1) O comportamento do consumidor e a WEB 

A psicologia, no seu âmbito sociológico e econômico, estuda os 

comportamentos humanos de consumo, como são e o que move a escolha de 

produtos, serviços e marcas determinadas e como na vida cotidiana, as 

pessoas realizam seus desejos. Nesta perspectiva, as identidades são criadas 

por conseqüência da mudança e da transformação de valores que o consumo 

representa para o indivíduo.  

Analisando a psicologia econômica pelo viés “behaviorista”, o ser 

humano se comporta de maneira previsível, respondendo de maneira regular 

aos estímulos externos que o afetam. Assim, seus estímulos são 

condicionados e não há mecanismos mentais, apenas presença ou ausência 

de punição ou reforço ao comportamento.  

Podemos relacionar esta teoria com a concepção da Escola de 

Frankfurt, na qual o homem é influenciado pela indústria cultural e pela mídia, 
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respondendo, sendo manipulado e iludido através da promessa de uma 

satisfação imediata. Ações de marketing, neste panorama, podem provocar 

respostas que geram a aprendizagem de um padrão de consumo e a 

comunicação de massa passa então a ser um instrumento de controle. 

Porém, na visão da psicologia cognitiva, o indivíduo reage à publicidade 

de acordo com sensações e experiências anteriores. É o indivíduo que 

organiza a experiência a partir da informação, com liberdade de escolha e 

autonomia. O consumidor é ativo e não passivo como no “behaviorismo”. Aqui 

cabe a definição de Douglas & Isherwood (2004) quando afirmam que o 

consumo serve para “pensar”, o que ocorre através da absorção dos valores 

que os objetos de consumo evocam. 

As teorias psicanalíticas complementam esta visão no sentido em que 

não podemos nos ater somente aos aspectos racionais, mas também ao papel 

da mídia na formação identitária. Para Freud, nossos recalques de infância 

podem aparecer em qualquer época da vida e na obra O Mal Estar da 

Civilização, ele enfatiza a tendência e a busca do indivíduo pelo prazer, 

evitando o desprazer e o sofrimento, buscando a satisfação direta e imediata 

das pulsões. 

A cultura do consumo, através de seu fetichismo35, oferece um modelo 

de bem-estar e felicidade, situação a ser almejada pelos consumidores, 

apoiada na busca do ser humano pela felicidade. Vista pela perspectiva da 

psicologia cognitiva, os objetos de consumo são prerrogativas das práticas 

sociais, apesar da idéia de manipulação que a cultura do consumo provoca. 

Partindo então, do princípio de que, o comportamento de compra reside 

na interação do consumidor com o bem, antes e depois do momento compra, 
                                                           
35 O termo aqui é usado no sentido de culto ou adoração a uma pessoa ou a uma idéia. 
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(McCRACKEN, 2003, p. 17) e que, para isso são levados em consideração os 

papéis cognitivos e principalmente o afeto, trata-se aqui o consumo como 

fenômeno cultural e simbólico  

O consumo é agora menos freqüentemente definido como uma pequena fatia 
da realidade do indivíduo e mais freqüentemente como um conjunto de 
fenômenos diversos, sistemáticos, abrangentes e plenamente culturais. 
(McCRACKEN, 2003, p.13) 

 

Para abordar o comportamento do consumidor e os fatores de influência 

no processo de compra, é pertinente que entendamos a definição de 

comportamento de consumo que, segundo Solomon, acontece através “de 

processos cognitivos, motivacionais e emocionais que antecedem e sucedem a 

compra de bens e serviços”. (SOLOMON, 2002, p.24) Ainda, para o mesmo 

autor, o comportamento do consumidor é definido como o “estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, 

usam ou dispõem de produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer 

necessidades ou desejos”. (SOLOMON, 2002, p.24) 

Na teoria cognitivista, que para este trabalho parece ser a mais 

pertinente, nas pesquisas sobre o comportamento do consumidor, Pinheiro, 

(2006) baseia-se na integração ‘produto-consumidor-ambiente’ como processo 

de tomada de decisão da compra. Esta teoria vê o consumidor como indivíduo 

que opta por diferentes produtos, influenciado por fatores cognitivos tais como, 

percepção, motivação, aprendizagem, valores e personalidade, bem como que 

recebe influências do grupo, da família, da sua classe social e também sofre 

influências situacionais no local da compra.  

Para os estudos cognitivistas as decisões de compra podem ser 

classificadas pelo tipo de produto, pela motivação do consumidor, pela 

freqüência da compra, pela busca de informação e pelas influências 
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situacionais; assim, os fatores que influenciam o comportamento de compra 

podem ser agrupados em três níveis: psicológicos, socioculturais e 

situacionais.  

Fatores psicológicos dizem respeito ao conjunto das funções cognitivas 

(pensamentos), conativas (comportamento) e afetivas (sentimentos) atuantes 

no processo de compra, envolvendo o estudo da percepção, da aprendizagem, 

da memória, das atitudes, dos valores, das crenças, da motivação e da 

personalidade dos consumidores. Neste primeiro nível, o consumidor é visto de 

maneira isolada, tomando decisões de acordo com suas características 

psicológicas.  

Já os fatores socioculturais envolvem influência do grupo e da família, a 

classe social a que o indivíduo pertence, os efeitos da cultura e das subculturas 

no comportamento de compra. Neste segundo nível o consumidor não é mais 

visto como um indivíduo isolado, mas um ser social que reage e é transformado 

pelo contexto no qual será inserido.  

Os fatores situacionais dizem respeito a uma gama de influências 

momentâneas e circunstanciais por ocasião de compra, tais como: 

ambientação de loja, displays nos ponto-de-venda, disposição dos corredores 

de prateleiras, posição dos produtos nas gôndolas e outros. (PINHEIRO 2006) 

Como contraponto, Lipovetsky (2007) defende que o consumo 

contemporâneo é experiencial, não mais ostentatório; para o autor, o valor de 

uso dos objetos se apóia em referenciais de conforto, prazer e lazer. O status 

torna-se assim motivação secundária na escolha e na aquisição de um bem de 

consumo. Ele acredita que a exaltação publicitária, idealizando ideais de 

felicidade, favorece condutas de consumo menos sujeitas ao julgamento do 
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outro. Os comportamentos hedonistas se tornam, cada vez mais, 

comportamentos legítimos e finalidades em si. O pesquisador sustenta, porém, 

que o consumo também conserva um ‘potencial de prestígio’, é um instrumento 

para integração social e que os objetos são valorizados como signos tangíveis 

de sucesso.  

No consumo experiencial, conceito trabalhado por Lipovetsky (2007), os 

consumidores são mais imprevisíveis e voláteis, porém focados na qualidade 

de vida, comunicação e saúde e escolhem produtos através de critérios de 

gostos individuais, que para o autor, seria uma fase do hiperconsumo que é 

orquestrado por uma ‘lógica desinstitucionalizada’, subjetiva e emocional. 

Segundo ele, queremos objetos “para viver”, mais que objetos para exibir; 

compramos mais, visando satisfações emocionais, sensoriais e estéticas, bem 

como relacionais e lúdicas com os bens de consumo. Neste conceito os objetos 

estão a serviço de nossa independência, mobilidade e sensações. Não nos 

abstendo das satisfações sociais diferenciais, o que nos move, principalmente, 

não é mais o ‘alpinismo social’ e o status, “O consumo ‘para si’ suplantou o 

consumo ‘para o outro’, em sintonia com o irresistível movimento de 

individualização das expectativas, dos gostos e dos comportamentos". 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 42) Por hiperconsumo, Lipovetsky (2007) entende os 

tempos em que as despesas não têm como motor central as diferenças e 

enfrentamentos simbólicos, onde as lutas de concorrência não são mais o mote 

para as aquisições mercantis.  

O apogeu da mercadoria não é o valor signo referencial, o consumo "puro" 
valendo não como significante social, mas como conjunto de serviços para o 
indivíduo (...) o valor distrativo prevalece sobre o valor honorífico, a 
conservação de si, sobre a comparação provocante, o conforto sensitivo, sobre 
a exibição dos signos ostensivos. (LIPOVETSKY, 2007, p.43) 
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Quando nossa finalidade ao consumir é obter prazer, não é possível 

obter uma satisfação duradoura. O prazer é uma sensação, e como tal, 

transitória e passível de contínuas renovações, cada vez através de mais 

intensas experiências. (LIPOVETSKY, 2007) 

Já a teoria de Baudrillard, se desenvolve a partir da noção sígnica dos 

objetos de consumo, os quais ele denomina de objetos-signo. O objeto-signo, 

para o autor é uma ferramenta para manter e concretizar relações de consumo 

e de distinção social. Não é o simbolismo nem a utilidade do objeto-signo que 

lhe confere sentido, e sim um conjunto de conotações e atributos que lhe 

concedem diferenciação. Diferenciação esta, que é repassada ao consumidor 

que o adquire. Baudrillard (1995) define que o consumo não é uma prática 

funcional dos objetos e sua possessão, nem uma simples função de prestígio 

individual ou de grupo, mas se trata de um sistema de comunicação e de 

permuta, como código de signos continuamente emitidos, recebidos e 

inventados, como a linguagem. A sedução para o consumo não é do domínio 

da estética, da pintura e da semelhança, mas da metafísica e da abolição do 

real. O autor destaca a ética, a simplicidade, a naturalidade e a espontaneidade 

face à estética, ao jogo dos signos e do artificial (BAUDRILLARD, 2004. p. 

155). Mas, diz que toda ética deve resolver-se numa estética e que a 

passagem à estética é o movimento mais elevado da humanidade.  

Para o autor, o consumo dos objetos não se dá pela sua utilidade e sim 

pela sua representatividade, pela sua capacidade de diferenciar, de levar o 

consumidor a um determinado status. Quando os sujeitos aderem às práticas 

consumistas, os anseios pelo novo, pela posse e pela distinção, acabam por 

estratificar socialmente enquanto a promessa é seu oposto, é diferenciar. 
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Delimitando as possibilidades de compra, por motivos financeiros, os objetos 

determinam os lugares sociais dos indivíduos. Esta classificação é atrelada à 

constante renovação do material distintivo e seu respectivo uso. A moda entra 

neste conceito e, para o autor “a moda movimenta-se na seguinte lógica: 

“necessidade de inovar e nada mudar na ordem fundamental”, 

(BAUDRILLARD, 1972 pp.39-40) isto quer dizer que as satisfações das 

necessidades de consumo permanecem sempre insatisfeitas. 

Após este apanhado teórico sobre o consumo, seguimos com um 

panorama de como estes processos se dão através da web. Quando inserido 

online, o consumidor, pela rapidez de suas conexões, potencializa seu poder 

de recomendação e de influência, criando locais de conversação e trocas de 

informações sobre produtos e marcas.  

Não nos atendo às exaltações e apologias a favor da tecnologia que 

Pierre Levy, por muitas vezes teoriza, achamos pertinente examinar seu 

conceito sobre a inteligência coletiva quando este aborda os hábitos de 

consumo.  

O conceito de Inteligência Coletiva (LÉVY, 2003), sugere então o 

consumidor contemporâneo não mais ligado e regido pelas leis de mercado e 

mídias tradicionais, mas sim por investimentos emocionais e interesses 

intelectuais comuns. Para Lévy, a nova forma comunicacional na qual ‘todos se 

comunicam com todos’, potencializada pelas comunidades virtuais na web, 

proporciona novas formas de cidadania, produção mútua e troca de 

conhecimento. A reconfiguração nos hábitos de consumo, que este novo 

espaço de conhecimento suscita, está na percepção de que o valor da 

informação aumenta a partir da interação social, quando: 



93 

 

Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e nós 
podemos juntar as peças se juntarmos nossos recursos e combinarmos nossas 
habilidades (...) a inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte 
alternativa de poder midiático36 (JENKINS, 2006, p.4) 

Mesmo que este conceito não se enquadre em todas as práticas de 

consumo na web, o paralelo que traçamos entre ele e nosso estudo de caso é 

o de que o capital social37 da marca cresce na proporção do aumento das 

interações ao redor da persona Mary Jane no Orkut e no site da marca. 

Na dinâmica da web e no seu cenário atual, empresas têm como 

objetivo fortificar suas marcas e tirar proveito das redes e comunidades 

formadas nos meios digitais. A popularização do uso da rede, através do 

barateamento crescente das tecnologias de acesso, cria novos perfis e muda a 

forma como consumidores se informam sobre produtos e se relacionam com as 

marcas. A prerrogativa é fazer com que consumidores em potencial se 

organizem ao redor de uma marca, o que implica no conhecimento das 

especificidades que a interação entre os consumidores e seus conteúdos 

podem ter sobre estas. (COUTINHO, 2007)  

Com a reconfiguração do consumo possibilitado pelas novas 

tecnologias, as plataformas sociais ganham notoriedade e o consumo, como 

ato cultural, transforma essas plataformas em verdadeiras redes sociais, 

fortalecidas pela tecnologia de uma forma que antes não era possível.  

Assim, as interfaces e plataformas sociais funcionam como elemento 

aglutinador, capaz de promover não só crescimento intelectual dos 

participantes através da troca de informações, mas também a fidelização, 

identificação, fortalecimento e estreitamento da relação produtor-consumidor 

                                                           
36 Tradução livre da autora: “none of us can know everything; each of us knows something; and we can put the pieces 
together if we pool our resources and combine our skills. Collective Intelligence can be seen as an alternative source of 
media power”. 
37O conceito de capital social será mais bem explicado no capítulo 5 desta dissertação. 



94 

 

A atenção direcionada às questões públicas a respeito do consumo é o 

que deve ser perseguido por parte das empresas interessadas em fazer parte 

do processo de criação de valor desenvolvido pelos usuários através do 

trabalho colaborativo voluntário. 

 

4.2) O fã consumidor 

O fã na cibercultura é um usuário precoce das tecnologias e as usa 

diariamente, muitas vezes atualizando seus comentários ou contribuições a 

cada hora. Ele tem a característica de disponibilizar e compartilhar conteúdos, 

o que socialmente cria algo muito maior que a simples soma das partes, isto é, 

por meio das práticas recombinantes, as trocas ganham maior intensidade. 

A Internet, baseada no fluxo livre de conteúdos digitais, viabiliza a troca, o 
compartilhamento e a recombinação, garantidos e facilitados pelos padrões de 
interoperabilidade e de comunicabilidade da web. Ou seja, independentemente 
do software ou do hardware, todos os conteúdos são facilmente acessados (DA 
SILVEIRA, 2008), disponível em: www.thefreelibrary.com acesso em 13-09-09.  

 

Tais práticas vão ganhando maior proporção, “as redes informacionais 

recobrem o planeta e a metalinguagem digital vai absorvendo a produção 

imaterial dos diversos agrupamentos sociais.” (DA SILVEIRA, 2008) 

Outra característica importante é o potencial consumidor do fã, na 

intensidade em que sua comunidade ganha relevância e nas trocas de 

informação que aceleram o poder da mobilização para o consumo.  

Essa categoria de pessoas é definida como, um híbrido formado pelos 

consumidores que também são produtores, os prosumers (TAPSCOTT & 

WILLIAMS, 2007).  

As fãs de Mary Jane não têm participação direta no processo de 

produção, não estão na fábrica ou no escritório de design da marca opinando 
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sobre os produtos. A sua colaboração é enviada por meio de fotos, 

fotomontagens e desenhos retratando a personagem, tomados em 

consideração pelos designers da marca, através de observações detalhadas 

feitas nestes materiais. Para esclarecer melhor, transcrevemos uma fala, 

emitida por telefone, de uma das designers responsáveis pela marca, ilustrada 

por uma foto enviada para a sessão “seu espaço”, onde podemos ver 

características de estilo de duas consumidoras: 

Observamos todas as fotos, desenhos e montagens que as meninas enviam ao 
site e à página da Mary no Orkut, inclusive nos inspiramos nas roupas, estilos e 
até na decoração dos quartos que aparecem em algumas fotos pra compor 
estampas e criar modelos para nossas coleções. Estamos sempre atentos aos 
detalhes de qualquer coisa que nos enviam pra fazer um produto que se 
identifique com as fãs. (Roberta Kremer, 2009) 

 
 

 
FIGURA 16 

Print screen de uma postagem na sessão “seu espaço”, retirada do site 
www.maryjane.com.br em 08-09-2009 

 

É desta maneira que as fãs da marca colaboram no processo de 

produção das coleções e nos designs de seus produtos. Apropriamo-nos do 
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termo prosumers para dar sentido a este tipo de colaboração e inspiração 

provocada pelas fãs. Sua contribuição não se limita ao consumo, elas acabam 

por participar do processo de produção, através de uma colaboração indireta. 

Utilizar-se dos prosumers através do peering38 é para a empresa em 

questão, mais do que promover a customização de produtos de acordo com os 

interesses dos consumidores. Trata-se de incluí-los no processo e lhes conferir 

poder de decisão. Respeitar a interferência externa e reconfigurar seus 

produtos, tornando-os passíveis de intervenção, oferecendo um ambiente 

confortável para a atuação dos consumidores, são ações fundamentais para 

que estes participem proativamente do processo. O desafio para as empresas 

está em aceitar a autonomia dos consumidores em relação às inovações por 

elas propostas ou desenvolvidas. Esta aceitação do poder do consumidor pode 

em certos casos, reorganizar toda a estrutura de negócios de uma empresa, 

podendo mudar seu foco e até o seu ramo de atividade. 

A condição de fã no ciberespaço significa poder produzir e colecionar 

conteúdo, empregar seu tempo livre reunindo informações online a respeito de 

seus hobbies ou “remixando’’ conteúdo original na condição de amador: 

A Web representa um espaço de experimentação e inovação, onde os 
amadores testam o terreno, desenvolvem novas práticas, temas, e geram 
material que pode vir a atrair seguidores nos seus próprios termos. (...) Em tal 
mundo, o trabalho dos fãs não pode mais ser entendido como um simples 
derivado do material das mídias de massa, mas devem ser entendidos eles 
mesmos como aberturas para a apropriação e remixagem pela indústria da 
mídia.39 (JENKINS, 2006, p.148)  

 

As características do fã, como produtor de conteúdo, são as mesmas 

dos consumidores participativos, haja vista que a motivação para a 

                                                           
38 O termo é utilizado para designar os fenômenos de colaboração virtual viabilizados pela web. 
39 Tradução livre da autora: “the web represents a site of experimentation and innovation where amateurs test the 
waters, develop new practices, themes, and generating materials that may well attract cult followings on their own 
terms. (…) In such a world, fan works can no longer be understood  as simply derivate of mainstream material, but must 
be understood as themselves open to appropriation and reworking by the media industries.” 
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colaboração de ambos tem as mesmas bases: “eles fogem à média e são 

levados pela paixão, criatividade e por uma noção de dever”. (McCONNELL & 

HUBA, 2008, p.3) 

O potencial colaborativo e o comprometimento dos fãs consumidores na 

internet, na qual a interação e a formação de laços independem de fronteiras 

que, no caso da ‘cultura do fã’, ocorre ao redor de um interesse externo 

comum, está demonstrado neste trabalho sobre uma marca o que pode 

alavancar esta ao status de lovemark.  

É pertinente ressaltar que não estamos tratando aqui da idéia 

evangelista de consumo, isto é, de um público que não só recomenda como 

chega a fazer apologia e militância em favor de certas marcas. O consumo e a 

fidelização à marca no ‘consumo evangelista’ podem ocorrer impulsionados por 

modismos surgidos através de estratégias de marketing e acontecer em caráter 

temporário. Já com as lovermarks, os processos que levam à identificação e 

conseqüentemente ao consumo e fidelização seguem preceitos diferentes. A 

idéia estratégica pré-concebida de ‘vender um sonho’ não necessariamente 

transforma uma marca em “marca do coração”. 

O tópico que segue analisa as noções de consumo calcadas nas idéias 

de amor e afeto e como isso proporciona a formação de capital emocional e 

“elevação” à categoria de lovemark para Mary Jane. 

 

 

 

 

 



98 

 

4.3) Mary Jane como lovemark e o capital emocional  

A partir do entendimento do que é o branding como fixação de uma 

marca no mercado e suas estratégias de posicionamento, este tópico pretende 

estabelecer um paralelo entre ele e o ideal de lovemark, mostrando que as 

“marcas do coração” vão além do que as visões e planejamentos de marketing 

sustentam e alcançam. 

Uma marca é um conjunto de associações vinculadas a um nome, sinal ou 
símbolo, relacionadas a um produto ou serviço. A diferença entre um nome e 
uma marca é que um nome não tem associações; é simplesmente um nome. 
Um nome torna-se uma marca quando as pessoas o vinculam a outras coisas. 
Uma marca é bem parecida com a reputação. (TYBOUT & CALKINS, 2006, p. 
1) 

 

Mesmo que para o branding essas associações estejam vinculadas 

também a aspectos emocionais, tanto de quem as projetou quanto de quem as 

consome, uma marca ainda pode ser um case de sucesso no marketing sem 

ter todos os requisitos que a “elevem” à categoria de lovemark. 

As lovemarks têm a característica de evocar a fidelidade além da razão; 

são consideradas pelos consumidores como de sua propriedade, suas “marcas 

do coração”. (ROBERTS, 2005) No contexto da cibercultura e, mais 

especificamente nas redes sociais, o papel e as características das lovemarks 

são potencializados por meio do grande número de conexões entre membros 

que conversam publicamente. Assim, seu consumo é disseminado 

exponencialmente através das interações e contribuições feitas por seus fãs. 

Para entendermos o processo de construção de uma lovemark, 

recorremos a Michel Maffesoli quando este diz que os valores emergentes na 

sociedade estão ligados aos apelos emotivos. Para o autor, o apego emotivo 

ao local transpassa e abre-se comunicativamente ao global que, por conta da 

queda dos aspectos de fronteira através da internet, o sujeito sente o global 
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próximo de si, numa relação de simbolismo e de natureza emocional, como 

comentado no Capítulo 3 desta dissertação. 

O termo lovemark, usado e difundido pelo marketing, prega e abarca 

conceitos parecidos, mesmo que superficialmente, com os estudos de 

‘consumo cognitivo’ e com o entendimento de ‘laço social’ pensado por 

Maffesoli. No livro “Lovemarks, o futuro além das marcas”, quando o autor 

Kevin Roberts afirma que uma marca, para alcançar níveis de aceitação 

superiores, deve focar atenção nas palavras “amor” e “respeito” e que o que 

caracteriza uma lovemark é o mistério, a sensualidade e a intimidade, além de 

provocar os sentidos no consumidor (ROBERTS, 2005), nada mais afirma o 

que Maffesoli denomina de “racio-vitalismo”, onde a socialidade, no caso a 

organização e a cultura de fã ao redor de uma marca, acontecem através dos 

sentidos e da busca pelo prazer. 

A emoção, as experiências sensoriais e cognitivas que nos motivam a 

cultuar certas marcas, nos impelindo ao consumo além do culto, fazem parte 

do processo de construção de uma lovemark. A identificação, o amor, a paixão 

e o respeito de via dupla, são preceitos indispensáveis nesta construção.  

Uma lovemark conta com seus fãs consumidores para aprimoramento 

de sua marca, considera seus anseios e corresponde a eles, conectando-se 

emocionalmente, num ciclo e compromisso de retroalimentação.  

O ambiente da web e suas comunidades são campo fértil para 

disseminação do poder que uma lovemark suscita. Marcas focadas na emoção 

e no amor, amor pelo design, pelo serviço e pelos clientes, são conduzidas à 

ações, diferentemente das focadas na razão ou em números. 
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Empresas que objetivam explorar o meio digital como fonte de consulta 

e também detectar configurações de perfis de consumo na web, devem estar 

atentas em como seus consumidores criam laços e em como estes se 

relacionam com produtos e marcas. Uma das características principais de uma 

lovemark é o potencial comunicativo com seus consumidores os provendo de 

informações e respondendo, com presteza e reciprocidade, às suas 

solicitações.  

Medições numéricas e pesquisas de aceitação e popularidade 

tradicionais, como grupos focais, não dão conta de mensurar o poder de uma 

lovemark. É preciso observação e interação da marca com seu consumidor 

para se ter uma real idéia do potencial de fidelidade que um fã consumidor 

exerce, valorizando a percepção como forma de mensuração e considerando a 

vida das pessoas como um todo, colocando o consumidor no centro das 

pesquisas, pois, trabalhar com os consumidores, aprendendo a pensar e sentir 

como eles é preceito para a construção de uma lovemark. 

 

 

FIGURA 17 
Print screen de uma foto na sessão “seu espaço”, retirada do site 

www.maryjane.com.br em 08-09-2009 
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FIGURA 18 

Print screen de uma foto na sessão “seu espaço”, retirada do site 
www.maryjane.com.br em 08-09-2009 

 

No caso Mary Jane, várias características de sua presença online nos 

levam a afirmar que esta pode ser considerada uma lovemark. O 

relacionamento fraternal e de amizade estabelecido entre a marca, através de 

sua personagem e suas fãs, visível pelos recados e postagens feitos no “blog 

secreto” e na página pessoal de Mary Jane no Orkut, são os que mais saltam 

aos olhos. Além disso, este relacionamento possui certo mistério: a idade da 

Mary Jane nunca é revelada, sua cidade natal também não, criando 

especulações e pontos de questionamento, gerando conversações em torno 

destas dúvidas que, para a empresa, se torna vantajoso por nutrir os espaços 

interativos do site e do Orkut de comentários e perguntas, mantendo assuntos 

permanentes em torno do personagem. 

Outra característica que torna Mary Jane uma “marca do coração” para 

seu público diz respeito às experiências sensoriais e à emoção. Quando se 

compra um produto Mary Jane, se ganha um brinde surpresa, proporcionando 

certo suspense e alegria a quem compra, isto é, provocando emoções.  
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Nas caixas dos tênis vêm como brindes, adesivos da marca. Quando se 

calça um tênis Mary Jane o solado tem a personagem marcada em baixo- 

relêvo, fazendo com que a pessoa que pisa num solo arenoso, por exemplo, 

depare-se com suas pegadas estampadas pela personagem, algo que passa a 

idéia de “siga os passos de Mary Jane” ou mesmo “Mary Jane passou por 

aqui”, criando a experiência sensorial de deixar passos identificados pelo 

caminho, como na figura a seguir, postada no “seu espaço”: 

 

 
FIGURA 19 

Print screen de uma postagem no “seu espaço”, retirada do site www.maryjane.com.br 
em 08-09-2009 

 

Segundo Morin (2005), quando analisa o amor na cultura de massa, este 

sentimento é impregnado de imaginário e o ser amado, objeto de projeções 

afetivas como o êxtase, a adoração e o fervor, sendo então o amor, um 

sentimento de natureza semi-imaginária. Para o autor: 
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O amor é, portanto, por sua própria natureza, a grande faixa oscilatória entre o 
imaginário e o real. As osmoses entre o amor imaginário e o amor real são 
tanto mais múltiplas e interfecundantes quanto o amor da cultura de massa é, 
de fato, profundamente realista (identificativo). (MORIN, 2005, p. 136) 

 

Entendemos assim, que o amor, na cultura de massa, busca conteúdos 

da vida e das necessidades individuais das pessoas e que também fornece a 

elas seus modelos. Ele acontece a partir de processos de identificação, criando 

mimetismos práticos. (MORIN, 2005).  

Esta forma de identificação pode ser aplicada ao objeto do estudo de 

caso em questão. O modelo de personalidade de Mary Jane, descrito na 

linguagem com que ela se comunica com as fãs, sua forma de contar estórias 

pertinentes à adolescência e sua representação de perfil no Orkut, como a de 

qualquer jovem comum, cria esta oscilação entre imaginário e real e promove o 

processo de identificação do modelo a ser mimetizado e por conseqüência, 

adorado. A projeção afetiva aqui se realiza na reflexão do eu no outro. 

Na relação de amor segundo Marcel Conche (1998), cada um é para o 

outro fonte de interesse inesgotável; esperamos nos contar ao outro e saber 

deste outro para que possamos nos ver nele como forma de conhecermos 

melhor a nós mesmos. Identificamo-nos com o ser amado quando partilhamos 

da identidade de percepção do mundo e da vida, quando para ambos, opiniões 

sobre assuntos e crenças estão em harmonia. Os que se amam dialogam no 

patamar da busca pela verdade, da verdade intrínseca, livre da educação e de 

influências externas, uma verdade única e metafísica. (CONCHE, 1998)  

A relação de amor é uma relação de complementaridade: cada um desenvolve 
sua disposição própria por virtude do outro; assim, cada um se deve ao outro 
em seu próprio ser. Vale então a fórmula: Diz-me a quem amas e te direi quem 
és. (CONCHE, 1998, pp.25-26) 
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Com isso, compreendemos o que leva à existência de identificação das 

adolescentes com a representação de uma marca, no caso Mary Jane. Os 

assuntos e opiniões tratados pela personagem abordam dúvidas existenciais 

de senso comum, presentes na vida dos adolescentes e assuntos pertinentes 

que podem ser exteriorizados e discutidos nos ambientes de redes sociais na 

internet onde Mary Jane está presente. As adolescentes se vêem refletidas na 

representação da personagem. Assim o amor, o afeto e o respeito, constroem 

relacionamentos que promovem a construção de uma lovemark.  

Numa configuração de mercado onde consumidores colaboram (como 

visto no tópico 4.2, O fã consumidor), o poder da mídia de massa é deslocado 

para o que pessoas comuns dizem e está “afetando nossa cultura, e esta, por 

sua vez, afeta o que nós compramos”, (McCONNELL & HUBA, 2008, p. xvi) 

gerando um conhecimento construído por todos. Este fenômeno prolifera e 

potencializa o poder de recomendação, criando assim um processo onde 

conhecimento e informações são compartilhadas. 

Nessa configuração na qual o “boca a boca” é amplificado pelas 

interações online dos consumidores, abre-se a possibilidade de “explorar o 

sentimento dos consumidores para ligar oferta e demanda” (ANDERSON, 

2006, p.105), estabelecendo assim, um relacionamento entre produtor e 

consumidor. Os criadores de conteúdo online, que colaboram em praças 

públicas, não representam nenhum tipo de mídia de uma única via, e sim 

cidadãos que escrevem, interagem e participam, editando e transmitindo 

conteúdo. Seu meio de comunicação é a participação e interação através dos 

relacionamentos online. (McCONNELL & HUBA, 2008) 
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Este fenômeno caracteriza o que Jenkins (2006 b) denomina de “capital 

emocional”, que é a força do trabalho colaborativo dos fãs, revertida em 

reputação que por sua vez, pode reverter em lucro monetário para a empresa. 

Manifestações de ‘como usar uma camiseta da marca’, ‘recomendar o produto 

a um amigo’, ‘criar uma paródia do comercial da marca e disponibilizá-lo no 

YouTube40, devem ser vistas como um investimento realizado em prol da 

marca e não só como simples exposição ou brincadeira. (JENKINS, 2006b) No 

caso Mary Jane observamos esse fenômeno no material enviado pelas fãs ao 

site, nas fotomontagens feitas pelas adolescentes com os produtos e 

ilustrações da Mary Jane e nos desenhos feitos pelas meninas homenageando 

a personagem, como mencionado e analisado no Capítulo 4.  

Cada trabalho selecionado para ser postado, além da exposição, recebe 

um brinde, sendo assim reconhecido pela empresa como um trabalho 

importante e que acresce capital emocional à marca. Por outro lado, ter seu 

trabalho reconhecido, gera satisfação, alimenta o amor à marca e 

conseqüentemente impulsiona à recomendação e o consumo. 

 

                                                           
40 http://www.youtube.com. O YouTube é um website que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos 
em formato digital. 
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FIGURA 20 

Print screen de uma foto na sessão “seu espaço”, retirada do site 
www.maryjane.com.br em 08-09-2009 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todo decorrer do trabalho as leituras acerca dos estudos e teorias a 

respeito da comunicação, sociologia e consumo foram fundamentais para a 

compreensão das problemáticas pertinentes ao tema da pesquisa e ao 

processo de identificação que ocorre entre consumidoras e marca. A análise 

dos processos conversacionais entre ambos foi base fundante deste 

entendimento. É por meio da comunicação entre consumidores e marca, 

através das conversações nas plataformas sociais online, que o processo de 

construção de Mary Jane como lovemark se edifica.  

Considerações a respeito do lúdico41 e da suspensão de descrença42, 

levantadas como possíveis hipóteses que corroborariam para formação deste 

relacionamento foram deixadas para estudo em futuras pesquisas de 

doutorado. Neste trabalho optou-se pelo recorte da visão do consumo, dos 

processos de identificação e das análises conversacionais para relacioná-los à 

visão de Mary Jane como lovemark. 

O estudo se fixou em como os perfís tornaram-se mecanismos comuns 

de representação da identidade online, “Enquanto as imagens servem como 

âncoras na conversação, os perfís representam a personificação do indivíduo”. 

43(BOYD and HEER, 2006) Os perfis incluem informações sociais a respeito de 

seus usuários e articulam amizades, quando não só descrevem a si mesmos, 

                                                           
41 Lúdico no sentido de abstração de uma situação sob a forma de um jogo ou brincadeira. É como se fosse dada a 
alguém a oportunidade de passar por alguma experiência de forma "simulada”, atentando para o caráter simbólico do 
lúdico. Nele, as pessoas adotam estados emocionais diferentes dos que normalmente apresentam, atribuem estados 
afetivos fictícios aos outros e compartilham emoções. (Coll, Mareschi, Palacios & Cols, 2004) 
42 Suspensão de descrença refere-se à vontade de um leitor ou espectador, de aceitar como verdadeiras as premissas 
de um trabalho de ficção, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis ou contraditórias. É a suspensão do 
julgamento em troca da premissa de entretenimento. O autor do termo é Samuel Taylor Coleridge em Works of Samuel 
Taylor Coleridge, Vol. 7, Princeton University Press, 1983.  
43 Tradução livre da autora: “While images serve as conversational anchors profiles represent individual embodiment” 
(BOYD and HEER, 2006) 
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mas ajudam a formar a representação de outros nos sistemas que envolvem as 

plataformas de redes sociais. (BOYD and HEER, 2006) Por meio de 

testemunhos de amizade no Orkut por exemplo, amigos descrevem e 

homenageiam outros amigos.  

Este trabalho discute como um perfil, uma representação estática do 

self, é transformado em um corpo conversacional que interage com outros 

corpos conversacionais, isto é, como ocorre a construção de uma socialização 

entre ciber-representações calcada em noções de afeto. É com a 

representação imagética e com a composição de um perfil online de uma 

marca, que perfis de fãs se relacionam, se identificam e constroem amizades. 

A observação e análise dos aspectos quantitativos sobre idade e gênero, 

bem como a incursão netnográfica, que proporcionou subsídios para coleta de 

amostras e exemplos qualitativos, foi o que nos guiou para o entendimento e 

interpretação deste fenômeno conversacional que ocorre entre os perfis da 

Mary Jane e os de suas fãs.  

Quando nos comunicamos através do corpo, a informação é expressa 

através das nuances da voz e dos gestos; não paramos para pensar em cada 

uma delas enquanto conversamos, absorvemos a informação como um todo, 

num processo natural. Já as ‘conversações mediadas’ requerem que os 

indivíduos escrevam a si mesmos como seres. (BOYD and HEER, 2006) A 

estrutura dos sistemas de montagem dos perfis online altera a forma pela qual 

as conversações mediadas ocorrem. Recados são escritos no espaço para 

comunicação nas plataformas e sua resposta pode ou não ocorrer em 
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sincronicidade. As apropriações e os usos atribuídos a cada plataforma é que 

determinam as características conversacionais em cada uma delas.  

Conversações normalmente têm um objetivo e sua abordagem deve ser 

efetiva em termos do alcance destes para que a conversa não fracasse. As 

intenções na construção do discurso e em como ele é colocado são 

determinantes para sua eficácia. No caso estudado, ambos os lados atingem 

seus objetivos: a empresa mantém e amplia sua base de fãs e as fãs recebem 

a atenção de seu ‘objeto de adoração’, tornam-se amigas de Mary Jane e se 

relacionam com ela. O objetivo a empresa é o consumo, a venda dos produtos 

e o das fãs é a troca de afeto e identificação. 

A convergência entre plataformas (site / “blog secreto” / “seu espaço” e 

perfil do Okut) confirma a hipótese de que a troca conversacional torna-se um 

meio eficaz no alcance de tais objetivos. Perguntas, pedidos e sugestões 

referentes ao site e comentários a respeito do “blog secreto”, são feitos via 

página de recados no Orkut, como nos seguintes exemplos: 

εϊз●◌•๋◌P๋****εϊз:  

oie 
td bem a dorei 
seu site 
se vc tive msn  
me pasa ai ta 
eu to querendo botar minhas fotus 
no seu site só q ta esgotado 
e tbm bota mais jogos 
bjOoOo ( P****, 2009) 
 
E***a:  

Quando você conseguir superar 
graves problemas, não se detenha 
na lembrança dos momentos difíceis 
mas na alegria de haver atravessado 
mais esta prova em sua vida. 
Tenha uma linda noite e um belo amanhecer!!! 
E uma ótima semana!!! 
Beijinhos carinhosos de e***a (e****a, 2009) 
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Esta troca legitima Mary Jane como uma ciber-representação igual a 

qualquer outra, que possui Orkut, site pessoal, blog e uma espécie de fotolog, o 

“seu espaço”. No próprio cadastro no site, estas informações são solicitadas 

para que as fãs preencham os seus endereços online. Boyd & Heer (2006) 

apontam que: 

Um perfil com dados descritivos completos e fotografias, articula laços de 
amizade. Os testemunhos, simultaneamente constituem um corpo digital e uma 
criação social, um iniciador de conversas e meio para várias modalidades de 
conversações em curso. Em conjunto, perfis ainda constroem um contexto 
social que expressa suas normas e adequações. (BOYD & HEER, 2006)44 

 

A comunicação, segundo Boyd & Heer (2006), emerge quando, atores 

podem interpretar e criar um contexto social enquanto compartilham suas 

idéias. O Orkut e o “blog secreto” são exemplos de locais online que 

proporcionam um ambiente de trocas comunicacionais. 

O sistema de criação de valores nos grupos sociais contemporâneos 

não se dá unicamente pelo fator econômico; cada grupo tem seu próprio 

sistema e características, onde as pessoas valorizam e se agrupam de maneira 

que possam expressar e se apropriar de estilos, que ajudem na construção de 

sua identidade e individualidade. A lógica do consumo estimula a renovação 

destes estilos de vida.  

A dimensão social que cada estilo manifesta é proporcionada pela 

construção e acúmulo de bens culturais. A globalização só reforça o 

desenvolvimento da dimensão social através da rapidez na circulação de 

                                                           
44 Tradução livre da autora: “Completed profile with descriptive data, photographs, articulated friendship links, and 
testimonials, simultaneously constitutes a digital body, a social creation, an initiator of conversation, and a medium for 
ongoing conversation in multiple modalities. In aggregate, profiles further construct a social context, expressing social 
norms and appropriateness”. (BOYD & HEER, 2006) 
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informações e do contato entre culturas. Conservando diferenças e rompendo 

hierarquias, os objetos de consumo proporcionam tendências e estilos de vida. 

Por conta das rápidas conexões, o ambiente da web no âmbito de suas 

comunidades e plataformas de redes sociais, é campo fértil para construção e 

disseminação de uma lovemark.  

Marcas focadas na emoção e no amor, amor pelo design, pelo serviço e 

pelos clientes, como apontado ao longo do trabalho, levam a ações, movem 

para o consumo. 

Este trabalho concretiza o interesse em uma pesquisa na área de 

comunicação, consumo, lovemarks e ciber-representações. Pretende-se em 

estudos futuros retomar e aprofundar as investigações acerca dos mecanismos 

de discurso que levam a estados afetivos fictícios e ao compartilhamento das 

emoções. 
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