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RESUMO 
 
As redes sociais digitais (LEMOS, SIBILIA, RECUERO) expandem e reconfiguram 
as práticas comunicacionais: inclusive um tema complexo como a morte migrou para 
o ambiente digital e tem sofrido ressignificações. Nota-se, por exemplo, 
manifestações de luto nas redes sociais: amigos e familiares têm utilizado o perfil 
dos finados para, paradoxalmente, dizer adeus, deixar mensagens carinhosas ou 
rememorá-los (DIDI-HUBERMAN, TÜRCKE), ainda que nada vá ser lido pelo morto. 
A partir da compreensão das relações espaciais-temporais na contemporaneidade 
(HARVEY, VIRILIO) e do valor de exposição do sujeito (HAN), a pesquisa analisa 
como o processo comunicacional relativo às postagens e interações realizado na 
página de pessoas mortas estaria narrando e reconstruindo a identidade (BAUMAN, 
GIDDENS, GOFFMAN, HALL) dos falecidos, e em que medida haveria 
reconfigurações das manifestações do luto e transformações das representações da 
morte (ARIÉS, LEPARGNEUR, MORIN, REZENDE) nas redes sociais digitais, 
particularmente no caso de jovens falecidos. Considera-se a hipótese de que os 
sujeitos partem da contemplação à reconstrução da identidade e que, durante esse 
processo, o morto ganha voz e continua vivo in memoriam. Assim, a resignação 
perante a finitude humana pode estar mais relacionada com o fato de ser esquecido 
do que com a morte física. Através da netnografia, são analisados dois perfis no 
Facebook durante o período de um ano, ambos de pessoas que faleceram jovens e 
que continuam a receber postagens da respectiva rede de contatos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; redes sociais digitais; identidade; luto; morte.



 

ABSTRACT 
 

Digital social networks (LEMOS, SIBILIA, RECUERO) expand and 
reconfigure communication practices including a complex theme: how death 
migrated into digital environment and has undergone re-significances. Note, 
for example, manifestations of mourning in social networks: friends and family 
have used the profile of the deceased, to, paradoxically, say goodbye, leave 
affectionate messages or remember them (DIDI-HUBERMAN, TÜRCKE), 
although nothing will be read by the dead. From the understanding of spatial-
temporal relations in contemporary times (HARVEY, VIRILIO) and the subject 
exposure value (HAN), the research analyzes how the communicational 
process related to the postings and interactions on the pages of dead people 
would be narrating and rebuilding the identity (BAUMAN, GIDDENS, 
GOFFMAN, HALL) of the deceased, and to what extent there would be 
reconfigurations of mourning manifestations and transformations of death 
representations (ARIÉS, LEPARGNEUR, MORIN, REZENDE) in digital social 
networks, particularly in the case of deceased young people. The hypothesis 
is that subjects go from contemplation to the reconstruction of identity and that 
in this process, the dead gains voice and remains alive in memoriam. Thus, 
resignation before human finitude may be more related to being forgotten than 
with physical death. Through the netnography, two profiles are analyzed on 
Facebook over the period of one year, both of people who died young and 
who continue to receive posts from their network of contacts. 

 

KEY WORDS: communication; digital social networks; identity; mourning; 
death. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

O uso das tecnologias digitais vem mudando as esferas culturais, 

sociais, econômicas e políticas. Na sociedade do conhecimento, a lógica 

comunicacional “muitos-muitos1” contribuiu para que a Internet se tornasse 

um sistema automatizado de informações (WOLTON, 2001, p. 24). Esse 

sistema, como explica Lemos (2010), é uma nova esfera pública digital não 

mais circunscrita a territórios geográficos, mas com amplitude mundial e mais 

ênfase em línguas, culturas e centros de interesse. 

Os valores e os modos de ação trazidos pela nova esfera 
pública são a abertura, as relações entre pares e a 
colaboração. Enquanto as mídias de massa, desde a 
tipografia até a televisão, funcionavam a partir de um centro 
emissor para uma multiplicidade receptora na periferia, os 
novos meios de comunicação social interativos funcionam de 
muitos para muitos em um espaço descentralizado (...) a 
nova polarização pública é polarizada por pessoas que 
fornecem, ao mesmo tempo, os conteúdos, a crítica, a 
filtragem e se organizam, elas mesmas, em redes de troca e 
de colaboração. (LEMOS, 2010, p. 13) 

 

A Internet, consolidada pelos “gêneros de uso conectados  por acesso 

online” (MILLER, 2013, p. 165), se desenvolve em um ambiente que propicia 

diversos fenômenos e possibilidades de ressignificações 2  dos processos 

sociais e do processo comunicacional. A integração entre máquinas e 

homens nas redes interativas de computadores cria diferentes formas e 

canais de comunicação. Assim, “a sociedade não pode ser entendida ou 

representada sem suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 1999, p. 25). 

Os usuários, por meio da Internet, acessam caminhos específicos de 

interação com o outro; mesmo temas como a morte estão presentes no 

ambiente digital e sofrem ressignificações, tais como as práticas sociais e 
																																																													
1 Com o surgimento da Internet e a rapidez e facilidade na disseminação de informações, 
estabeleceu-se um paradigma da comunicação que reconstituiu a lógica comunicacional. Se 
2O conceito de ressignificação que será usado durante todo o trabalho é referente ao 
processo de redefinir o sentido a um conceito, gerando uma compreensão e um outro 
sentido cultural que se agrega aquele existente anteriormente (inclusive quando relacionado 
ao senso comum), partindo do pressuposto de que “a cultura é como um processo social 
constitutivo, que cria modos de vida” (WILLIAMS, 1969). 
 



	 7	

comunicacionais relativas ao luto. Desde o surgimento da Internet e 

posteriormente das redes sociais digitais, incontáveis usuários já faleceram. 

Assim surgiram iniciativas de adaptação diante dos resquícios digitais 

deixados por usuários que faleceram, como por exemplo, seus perfis nas 

redes sociais.    

Em relação à morte, foi apenas em 2009 que a rede social Facebook 

elaborou alternativas para que tanto o próprio usuário quanto a rede de 

contatos decidisse o que fazer com o perfil do morto3. Ainda que a plataforma 

não controle ou supervisione esses procedimentos, os indivíduos conectados 

ao perfil do morto apropriam-se dele para interagir das mais diversas formas. 

Nota-se que é comum manifestar o luto na plataforma, seja na própria 

página como também na do indivíduo falecido. Amigos e parentes utilizam as 

páginas pessoais nas redes sociais dos finados para, paradoxalmente, dizer 

adeus a quem morreu, deixar mensagens carinhosas e até mesmo relembrar 

antigas memórias, postando fotos ou contando histórias. Por conseguinte, a 

exposição pública da vida (HAN, 2012), no sentido de ânsia por visibilidade, 

começa a existir também após o falecimento e ocorre uma ressignificação da 

prática social e comunicacional do luto e da morte. 

O termo “prática” refere-se, principalmente, a como diferentes formas 

em conjunto constroem um padrão de ação com a mídia mais complexo e 

socialmente situado e “enfatiza mais a incorporação social de um conjunto de 

formas comunicativas, assim como sua relação com as necessidades 

humanas” (HEPP; HASEBRINK, 2015, p. 78). A prática do luto por meio do 

ambiente digital, por exemplo, compreende diferentes formas de 

representação de discursos envolvendo a dor da perda, formas de publicação 

de conteúdos multimídia para rememorar o morto, formas de interação entre 

os enlutados etc. 

O fato é que os sujeitos utilizam os recursos disponíveis para 

manifestar a prática do luto na rede social. Tais usos estão associados ao 

próprio processo pelo qual passa o entendimento de morte dentro da 

																																																													
3 É possível definir previamente o que se pretende fazer com o próprio perfil em caso de 
morte, seja por meio da própria plataforma ou por outros sites que permitem cadastrar o e-
mail de pessoas próximas que serão acionadas após o óbito. As senhas das redes sociais 
são enviadas para as respectivas pessoas excluírem o perfil, transformarem em memorial ou 
gerenciarem da maneira que acharem conveniente. 
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estrutura social na contemporaneidade, no qual existe ao mesmo tempo uma 

negação e exaltação da morte (MORIN, 1970)4. 

No Facebook, calcula-se que em janeiro de 2017, dos cerca de 2 

bilhões de perfis ativos, 10 a 20 milhões eram de usuários falecidos. Uma 

pesquisa feita na Universidade de Massachusetts constatou que em 20605, 

segundo as estatísticas, haveria possibilidade de existirem mais perfis de 

pessoas mortas do que vivas na rede social6.  

Assim, o Facebook está se reconfigurando em uma espécie de 

cemitério virtual, povoado por perfis de falecidos que recebem visitas 

costumeiramente. A morte e o morrer ganham outro sentido por meio das 

comunidades virtuais, desenvolvendo uma espécie de cerimônia em torno de 

mortos.  

Justamente por conta disso, dessa “cerimônia” presente no perfil dos 

mortos no Facebook, é que surgiu o interesse investigativo para iniciar essa 

pesquisa. A partir do acompanhamento dos perfis de pessoas que eu 

conhecia e que morreram jovens, em idades próximas a minha, percebi que 

havia um sepultamento duradouro, um luto estendido e que as interações de 

outros sujeitos nesses perfis, por meio de postagens em texto, foto ou vídeo, 

estavam reconstruindo as personas dos mortos; passei a buscar 

compreender como se dava essa reconstrução da identidade post mortem 

por meio da rede social.  

Desses perfis, um me chamou muito a atenção, pois pertencia a uma 

menina muito ativa no Facebook, que estava sempre viajando, postando 

fotos em meio a natureza e frases de efeito. Apesar de não sermos próximas 

e termos nos encontrado poucas vezes, isso foi o suficiente para eu vê-la 

como alguém que amava viver e que parecia estar sempre muito feliz. A sua 

morte me deixou chocada, justamente por ter representado uma ruptura de 

																																																													
4  O tema da negação e exaltação da morte será abordado no capítulo teórico 2. 
5 Informação obtida em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI344633-
17770,00-
ALGUM+DIA+O+FACEBOOK+TERA+MAIS+PERFIS+DE+MORTOS+DO+QUE+DE+VIVOS.
htm Acesso em: 05 de abril de 2017. 
6 Ainda que não seja possível saber se o Facebook existirá no ano indicado pela pesquisa 
citada, ou se vão surgir outras redes sociais semelhantes para o substituir (como aconteceu 
com o Orkut no Brasil), o dado foi inserido a título de curiosidade e para mostrar a amplitude 
do tema. 
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uma narrativa que eu acompanhava por meio dos seus próprios posts na 

rede social digital. 

Após a sua morte, lendo as postagens dos amigos e dos seus pais, 

me surpreendi ao ver que havia outras “facetas” de sua personalidade que eu 

não conhecia e que estavam ali, à mostra para que todos os que visitassem o 

seu perfil pudessem ver. Depois de algumas semanas, percebi que já não 

mais existia aquela persona que ela própria havia construído em seu perfil, 

justamente por conta das postagens dos outros sujeitos naquele espaço que 

antes era de seu domínio e controle.   

Foi uma postagem em específico, deixada por outro sujeito no perfil 

dela após a sua morte, que me chamou a atenção para o tema, justamente 

por fornecer uma informação que até então eu desconhecia sobre aquela 

pessoa. Isso me fez perceber que, talvez, ali estivesse nascendo uma nova 

persona, não mais construída pelo sujeito que a mantinha até então (uma vez 

que morreu), mas por todos os sujeitos conectados aquele perfil e que 

passaram a usá-lo para ali se manifestarem.  

Ocorre, entretanto, que nas redes sociais digitais, os corpos de vivos e 

mortos não se diferem, isto é, não há indícios a priori de que o usuário está 

morto. Quando o corpo físico morre, se o respectivo perfil na rede social 

permanecer visível, em nada ele diferirá do perfil de uma pessoa viva. Assim, 

a fim de conservar de alguma maneira a presença do falecido, a digitalização 

do corpo eterniza-o e ativa relações comunicativas a seu redor (REZENDE, 

2015, p. 21).  

O perfil não é abandonado (ao receber visitas e interações de outros 

usuários), mas vale observar que parecem se repetir abordagens do passado 

no contexto das redes sociais digitais. Afinal, há que se observar que o 

abandono do corpo não foi culturalmente aceito por nenhuma sociedade ao 

longo da história da humanidade (ARIÉS, 2012). Como o cadáver humano 

suscita emoções que se socializam em práticas fúnebres, como ir ao 

cemitério, e a conservação do cadáver implica um prolongamento da vida, o 

perfil de um morto é uma materialidade que remete às lembranças de quem 

se foi, o que não significa que o intuito da prática do luto digital (deixar 

mensagens para o morto, visitar o perfil com frequência etc.) seja algo 

inédito, mas sim uma ressignificação de uma ação praticamente inerente ao 
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ser humano, isto é, manter o morto presente na memória dos que 

permanecem vivos. 

Cada cultura7, situada em um determinado espaço territorial e em um 

período de tempo, tem uma forma de lidar com a morte. Porém, não existe 

praticamente qualquer grupo arcaico, por mais primitivo que seja, que 

abandone os seus mortos ou que os abandone sem ritos. Mesmo os homens 

de Neanderthal davam sepultura para os mortos e já esboçavam sentimentos 

de resignação perante a finitude da existência, pois a preocupação pelos 

mortos consiste em uma apreensão e também revolta contra a própria morte 

(MORIN, 1970, p. 15).  

Se o não abandono dos mortos constitui a sua sobrevivência na 

memória coletiva, com os dispositivos de comunicação digital há uma 

amplificação desse processo, pois por meio das redes sociais digitais, que 

expandem os limites comunicacionais e ampliam as possibilidades de 

narrativas do eu e do outro, há a possibilidade da construção e reconstrução 

da identidade do falecido tanto por meio da imagem quanto da escrita.  

Nesse contexto da contemporaneidade, as mudanças das categorias 

de espaço e tempo também influenciam na maneira como a sociedade 

encara a morte e interage com os perfis de mortos no Facebook. As 

mudanças das relações espaciais-temporais também acarretaram em 

mudanças na concepção do eu e da identidade. Castells (1999) afirma que a 

base material da sociedade está mudando em ritmo acelerado em 

decorrência dessa evolução tecnológica. Podemos, de um só lugar físico, 

acessar diversos ambientes digitais ou ainda acessar um mesmo ambiente 

digital de diversos lugares físicos. Isso acaba gerando uma ressignificação do 

tempo e do espaço, pois tais noções são percebidas de maneiras diversas 

nesse contexto.  

																																																													
7 Usa-se aqui o termo cultura segundo os conceitos de Raymond Williams, considerando-o 
tanto em relação aos significados e direções já conhecidos quanto às novas observações e 
significados.  “Observamos através deles a natureza de uma cultura: que é sempre tanto 
tradicional quanto criativa; que é tanto os mais ordinários significados comuns quanto os 
mais refinados significados individuais. Usamos a palavra	cultura nesses dois sentidos: para 
designar todo um modo de vida – os significados comuns; e para designar as artes e o 
aprendizado – os processos especiais de descoberta e esforço criativo”. (WILLIAMS, 1958, 
p. 4) O conceito contribui para a pesquisa por tratar a cultura como uma construção social. 
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Assim, nas redes sociais digitais, mesmo após a morte física do 

sujeito, o perfil pode continuar presente e em constante construção e 

reconstrução, em um processo coletivo e de exibição pública e permanente.  

Nas comunidades sociais digitais, como o Facebook, o perfil criado 

constitui em uma persona 8  que é ao mesmo tempo autoconstruída e 

construída pela rede de contatos do usuário. Ocorre uma extensão da 

personalidade e também da presença física como indivíduos (TURKLE, 1997, 

p. 29). Os usuários criam suas identidades no ambiente digital a partir da 

autodefinição e da alodefinição, ou seja, o processo pelo qual o sujeito define 

a si mesmo por meio do registro de dados pessoais e dos conteúdos 

postados, mas também das interações com outros sujeitos e da maneira 

como utiliza a plataforma. 

Essa identidade representa o eu, um projeto reflexivo pelo qual o 

indivíduo é responsável (GIDDENS, 2002, p. 74) e a reflexividade, isto é, o 

uso de conhecimento constantemente reformulado sobre a vida social, é 

incessante na constituição da identidade, fazendo com que o sujeito 

reformule-se de tempos em tempos. Nos encontros de interação social no 

ambiente digital, o sujeito interpreta o papel que quer transmitir. 

Como afirma Hall (2006), na contemporaneidade a identidade torna-se 

flexível e mutável. Isso intensifica-se ainda mais quando se trata da persona 

de um indivíduo que está morto fisicamente, mas continua presente nas 

redes sociais digitais, pois o sujeito perde a capacidade de participar da 

edição da própria identidade e os vivos “editam” a identidade do morto. 

O movimento de fragmentação das paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, nos 

forneciam localizações mais sólidas, atualmente abalam nossas identidades 

pessoais e a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados 

(HALL, 2006, p. 9). É como um desenvolvimento gradativo de transformação 

do “sentido em si”, como um deslocamento do sujeito.   

																																																													
8  Persona é um termo usado para referir-se à identidade digital. A origem do nome remete 
às máscaras usadas pelos atores no teatro grego para identificar o personagem interpretado.	
(FARIAS; MONTEIRO, 2012, p. 3)  
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O corpo digital, a persona, pode permanecer presente nas redes 

sociais digitais mesmo que o corpo físico esteja morto. Segundo o conceito 

de “aí do ser” de Turcke (2010)9, no qual, em síntese, crê que “quem não 

transmite não está aí, não irradia nada” (p. 45), a persona e o perfil de um 

morto, de certa maneira teriam também um “aí” etéreo que permanece ativo, 

como resíduo, na comunidade social digital.  

O “aí” do ser é o seu ser-presente físico em um meio, mas que no caso 

de um emissor presente somente no ambiente digital, é um aí etéreo, 

receptível, mas não palpável. Um aí sem aqui e agora: 

 
No entanto, quando a tecnologia vai tão fundo no indivíduo 
que cada um não pode senão metamorfosear-se em um 
transmissor de si próprio, então sua radiação pessoal é 
obscurecida por uma etérea, que abala o próprio fenômeno 
do estar-aí. (TURCKE, 2010, p. 46) 
 

Algo análogo ocorre no perfil do Facebook da pessoa que morreu. O 

sujeito, para relembrar o morto, mantém-no vivo na memória coletiva da 

sociedade por meio de conteúdos diversos que vão sofrendo a interação de 

outros sujeitos, e ainda expõe-se a si mesmo ao demonstrar o sentimento, 

como mais um capítulo da novela da autonarração, da construção de sua 

própria persona.  

Dessa maneira, o “ser-aí”10 do sujeito morto prolonga-se por tempo 

indeterminado, é inacabado e ainda assim posiciona-o no mundo. O ser 

humano é também um ser-para-a-morte, pois é por meio da morte que se 

revela a temporalidade da existência. Como, porém, experimenta-se a 

mortalidade somente por meio de outros, “em sentido genuíno, não fazemos 

a experiência da morte dos outros, no máximo, estamos apenas ‘junto’.” 

(HEIDEGGER, 1997, p. 19). A morte acontece no mundo de outro sujeito, 

mas é recordada e experienciada por quem fica. 

																																																													
9 O conceito aí do ser de Turcke será melhor abordado no capítulo “Comunidades Sociais 
Digitais”, subcapítulo “A Exposição da Vida à Morte”.   
10 O ser-aí, ou Dasein, conceito inserido no livro o Ser e o Tempo de Martin Heidegger, será 
citado no terceiro capítulo teórico para contribuir na análise das interações entre os 
indivíduos com o perfil do morto. Adianta-se, entretanto, que apesar de relevante para o 
estudo do objeto, o conceito do ser-para-a-morte de Heidegger é extremamente complexo 
para ser inserido nessa dissertação de mestrado. Por essa razão, ele será apenas citado 
para estruturar a argumentação, mas não haverá aprofundamento do conceito neste 
trabalho. 
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Em uma ambivalência, quando se relaciona com o perfil de um morto, 

o sujeito lida com sua própria morte. Por um lado, há aquilo que “vê” do 

túmulo, ou seja, a evidência de um volume. Por outro lado, há aquilo que 

olha. Em tal situação não se tem mais nada de evidente, pois se trata de uma 

espécie de esvaziamento, que diz respeito ao inevitável: o destino do corpo 

semelhante ao do observador, esvaziado de vida, de fala, movimentos, 

esvaziado de poder levantar os olhos, fazer uma postagem, interagir, 

responder, mas que mesmo assim existe no sentido inelutável da perda. 

(DIDI-HUBERMAN, 1998).  

No entanto, ao elaborar postagens em seu perfil pessoal no Facebook, 

o indivíduo busca se relacionar com sua rede de amigos e constrói e 

evidencia uma de suas próprias personas com base em um ideal daquilo que 

gostaria de parecer. Assim, ele cria uma proximidade com os outros sujeitos 

que compartilham das mesmas afinidades e, de certa maneira, afasta-se dos 

sujeitos diferentes. Cria-se o valor de exposição não baseado nem em uso ou 

troca, mas na produção de atenção (HAN, 2012) para aumentar a própria 

visibilidade e o capital social (RECUERO, 2014). 

Na contemporaneidade, para Han, vive-se em uma sociedade 

transparente que se manifesta de diversas maneiras, inclusive com a 

exigência da vigilância de todos por todos, o que leva a um ímpeto por 

visibilidade que se expande até a esfera privada. “Cada um e todos controlam 

todos e cada um” (HAN, 2012, p. 69). Há também uma pretensão, como 

mecanismo de produção de atenção, em um processo quase mercadológico, 

de transformar-se em espetáculo, em mercadoria de consumo midiático, a 

qual mede-se a oferta e demanda por meio de likes, comentários e 

compartilhamentos. Ou seja, quanto mais likes, comentários e 

compartilhamentos, maior o valor do sujeito, pois mais intensa é sua 

visibilidade. 

Com o morto pode acontecer algo semelhante nas redes sociais. 

Quando um sujeito interage com o perfil de um falecido, outros usuários que 

também estejam conectados com este perfil são notificados dessa interação. 

A notificação aparece de forma usual, como qualquer outra interação entre 

pessoas conectadas pelo Facebook. Essa é uma forma não só de manter o 
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morto em evidência, prolongando inclusive o processo do luto, mas também 

de exibir-se e exibi-lo como espetáculo. 

O corpo digital instiga práticas comunicacionais na medida em que a 

expressão do luto constitui também uma reconstrução da identidade que fica 

registrada no perfil em uma espécie de epitáfio coletivo construído ad 

infinitum. Ou seja, o sujeito enlutado, quando passa da contemplação para a 

ação ao manifestar o luto no ambiente digital, ganha voz e ao mesmo tempo 

“dá voz” ao morto. 

O morto perde o poder de avaliação do que será mantido em seu perfil 

e, assim, fica à mercê de quaisquer conteúdos que sejam postados, e 

consequentemente fixados em sua página pessoal. A persona de 

anteriormente (mantida com as postagens enquanto a pessoa estava viva), 

pode ser redefinida pelas postagens de outros. 

Dessa maneira, a exposição da vida privada, levada a público sem 

pudores, poderia ser vista como uma consequência dessa transparência. O 

sujeito, ao manifestar o luto no Facebook, registrando em sua timeline a dor 

da perda de uma pessoa querida, expõe a si e ao morto.  

Essa exposição da dor e da saudade e a demonstração pública de 

tristeza expressa uma transformação sobre como a sociedade parece 

enfrentar a morte na contemporaneidade e também como são vivenciados os 

sentimentos na era da exposição excessiva, ainda mais com a popularização 

das redes sociais digitais. A manifestação do luto no ambiente digital pode 

ser analisada enquanto uma forma de reflexo, ainda que não direto, do 

comportamento diante à morte da sociedade atual. Existe uma série de 

rupturas e continuidades nos processos sociais e comunicacionais relativos 

ao luto e de artefatos culturais da morte, que, por exemplo, transformam 

perfis em sepulturas. As páginas no Facebook continuam a existir como 

extensões das personalidades, continuamente construídas por seus 

familiares e amigos. 

Por isso, a problemática dessa pesquisa é associada a analisar como 

o processo comunicacional relativo às postagens e interações realizadas na 

página de pessoas mortas estaria narrando e reconstruindo a identidade dos 

falecidos, e em que medida haveria reconfigurações das manifestações do 
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luto e transformações das representações da morte nas redes sociais digitais, 

particularmente no Facebook. 

Investiga-se, enquanto objetos, as trocas internacionais post mortem 

entre os sujeitos no perfil do Facebook de pessoas mortas com o objetivo de 

analisar como se dá a edição da vida após a morte. O lugar de fala 

encontrado nas redes sociais pelas pessoas que estão sofrendo o luto 

configura-se como um local para edição da persona do morto. É nesse lugar 

que pode estar surgindo, por  meio das trocas discursivas entre os sujeitos,  a 

construção de uma nova identidade para o defunto por meio de determinados 

arquétipos. 

Há, de certa forma, um luto e uma morte narrativizados, que alocados 

no Facebook, numa rede digital de trocas instantâneas de mensagens e 

conteúdos multimídia, propiciam aos conectados com o perfil do morto uma 

interação nesse sentido. 

No primeiro capítulo teórico, intitulado “A Morte como um Retrato da 

Sociedade”, o objetivo é compreender e comparar o processo social do luto e 

da morte em outros contextos históricos (ARIÉS, LEPARGNEUR, MORIN, 

REZENDE) e analisar a representação da finitude humana para identificar 

rupturas e continuidades, tomando como base a relação dos indivíduos com 

perfis de pessoas que morreram (DIDI-HUBERMAN, TURCKE). 

Questiona-se o sentido de morrer na contemporaneidade: em que 

medida a negação ou a revolta em morrer estaria relacionada com o fato de 

não ser mais lembrado? Como isso se altera com as redes sociais digitais? 

No segundo capítulo teórico, “Comunidades Sociais Digitais”, o 

objetivo é compreender as mecânicas que regem a comunicação no 

ambiente digital, identificando como as apropriações geram influência nos 

processos sociais e comunicacionais e levam às reconfigurações (LEMOS, 

MILLER, WILLIAMS, WOLTON); analisar e comparar a relação espacial-

temporal no ambiente digital (HARVEY, VIRILIO) e na sociedade 

contemporânea e de que maneira isso altera os processos comunicacionais. 

Já no terceiro capítulo teórico, “Narrativas Post Mortem e Epitáfios 

Digitais”, foram investigadas as questões relativas ao valor de exposição do 

sujeito (HAN) e sua identidade, além da sua construção e reconstrução na 

contemporaneidade, associando-as com o próprio conceito de fugacidade e 
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liquidez na sociedade contemporânea (BAUMAN, GIDDENS, GOFFMAN, 

HALL, RECUERO).  

Investigou-se dois perfis no Facebook de pessoas que tinham morrido  

há mais de dois anos, quando a pesquisa foi conduzida, cada um com suas 

peculiaridades. Durante o período de um ano, de janeiro a dezembro de 

2017, através da netnografia, foram coletados conteúdos para análise desses 

dois perfis, que permaneceram ativos, ou seja, continuaram recebendo 

postagens de outros sujeitos. O processo de observação está inserido nesse 

recorte temporal, porém foram consideradas também as postagens feitas 

anteriormente, porque elas fizeram parte do desenvolvimento e da 

construção da identidade do morto, além de reunirem postagens específicas, 

como as deixadas logo após ao falecimento. 

A escolha da etnografia como abordagem metodológica se deu por se 

tratar de um modelo da antropologia que estuda a cultura de grupos sociais 

que tem sido utilizado para contribuir com as pesquisas no campo da 

comunicação, inclusive aquelas que ocorrem nos ambientes digitais (HINE, 

2004). 

O critério de escolha dos perfis deu-se com base em dois aspectos: as 

configurações de privacidade dos perfis possibilitavam que todos os 

conteúdos postados permanecessem visíveis para observação e o número 

de interações que possibilitaram gerar insumo suficiente para a análise.  

Três vezes por semana, no ano de 2017, os dois perfis eram 

verificados e as novas interações eram registradas por meio de prints 

(capturas de tela). Como o objeto de análise consistiu nas interações dos 

sujeitos com os perfis pessoais dos mortos, não encontrou-se nenhum 

software capaz de extrair automaticamente as informações dos perfis, 

provavelmente por medidas de segurança e de privacidade. Por isso, todo 

esse processo foi feito manualmente.  

Os dados coletados e posteriormente interpretados são tanto 

quantitativos (números de amigos, número de seguidores e tipos de 

publicações) quanto qualitativos (conteúdos discursivos, postagens e 

publicações e relatos e testemunhos). 

Após observar as interações e fazer o acompanhamento direto das 

rotinas internacionais nos perfis, o levantamento revelou as práticas 
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comunicativas dos sujeitos vivos no perfil do morto e também os múltiplos 

arquétipos (JUNG, 2000) sob a perspectiva do marketing de Mark e Pearson 

(2001) que vieram a ser ativados no perfil do morto. A adaptação de Jung 

feita pelos pesquisadores Margaret Mark e Carol Pearson, em “O Herói e o 

Fora-da-Lei” (2001), mapeou e instituiu os doze arquétipos que juntos 

simbolizavam as principais motivações humanas e comportamentos básicos. 

O objetivo foi identificar os grupos comportamentais para depois relacioná-los 

nos discursos das marcas e facilitar a criação de estratégias de marketing 

eficazes. 

O mapeamento é usado nesta dissertação para encontrar também os 

arquétipos na criação das personas dos mortos, identificando-os por meio 

das postagens deixadas no perfil do Facebook do morto.  
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2. A MORTE COMO UM RETRATO DA SOCIEDADE 

 

As redes sociais digitais e outros sites inseridos na Internet expandem 

e reconfiguram as práticas comunicacionais e sociais. O constante e 

recorrente uso das tecnologias com acesso aos ambientes digitais por parte 

dos sujeitos, nos mais diversos âmbitos do cotidiano, atraiu para a Internet 

também temas como a morte e o luto. Com a virtualização11 da existência, a 

morte passa a ser produtora de sentidos no ambiente digital, possibilitando a 

construção de corpos virtualizados que continuam “ativos” nas redes sociais, 

mesmo depois que o corpo físico do indivíduo não está mais vivo. 

Tais apropriações estão associadas ao próprio processo pelo qual 

passa o “entendimento de morte” na estrutura social da contemporaneidade. 

Nota-se, por exemplo, que é cada vez mais comum manifestar o luto nas 

redes sociais, seja na página pessoal e também na do indivíduo falecido. 

Esse fenômeno e o fato de o Facebook estar se transformando em um 

cemitério digital, já com mais de 10% dos usuários ativos falecidos, chama a 

atenção para esse comportamento que ressignifica os processos sociais e 

comunicacionais entre os sujeitos ao tratar da morte e do luto nessa rede 

social. 

Analisar o relacionamento do homem com a morte, a expressão do 

luto e a representação da morte, mais do que compreender a finitude da vida,  

ajuda a compreender como uma sociedade lida e interpreta a própria 

existência humana. A maneira como  uma sociedade se posiciona diante da 

morte e do morto tem um papel decisivo na constituição e na manutenção de 

sua própria identidade coletiva e, consequentemente, na formação de uma 

tradição cultural comum (GIACOIA, 2005). 

Porém, a conduta diante da morte foi se alterando ao longo da história, 

sendo influenciada pela realidade social da época vigente. Cada cultura, 
																																																													
11 Para Santaella, a virtualidade é inerente aos espaços digitais, que constituem em um lugar 
sem lugar e que é também uma miríade de lugares. “Consiste de uma realidade 
multidirecional, artificial ou virtual incorporada a uma rede global, sustentada por 
computadores que funcionam como meios de geração e acesso. Nessa realidade, da qual 
cada computador é uma janela, os objetos vistos e ouvidos não são nem físicos nem, 
necessariamente, representações de objetos físicos, mas têm a forma, caráter e ação de 
dados, informação pura”. (SANTAELLA, 2003, p. 4) 
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situada em um determinado espaço territorial e em um período de tempo, tem 

uma forma de lidar com a finitude humana. Da morte domada à morte 

interdita, a virtualização do cotidiano contribuiu para um estágio paradoxal de 

ressignificação da morte, desafiando ainda mais a reflexão epistemológica 

sobre qual é o conceito de morte na contemporaneidade12.  

Tendo em vista que a maneira de lidar com a morte é um processo 

social que se reflete no processo comunicacional, busca-se, nesse capítulo, 

através de uma reflexão sobre o regime de historicidade de cada época, 

encontrar pontos de encontro entre a percepção de morte e o modelo 

científico predominante no período, pois compreender o aspecto 

epistemológico da morte no contexto comunicacional amplia a visão para um 

processo de troca entre o que é morrer, como se experiencia a morte do 

outro e como se pensa sobre a própria morte na contemporaneidade. 

O intuito é também identificar, pelas ressignificações, em que medida 

haveria reconfigurações das manifestações do luto e transformações das 

representações da morte nas redes sociais digitais. Busca-se compreender e 

comparar o processo social do luto e da morte em outros contextos históricos 

e analisar a representação da finitude humana para reconhecer rupturas e 

continuidades, tomando como base a relação dos indivíduos com perfis de 

pessoas que morreram. 

Há que se fazer também um breve apanhado histórico para melhor 

compreensão de como se dá a atual vivência e interpretação da finitude 

humana. Traçar essa linha do tempo de forma mais reflexiva do que 

descritiva auxiliará na compreensão de como a visão de morte e luto 

amplifica ou relaciona-se com as características que regem o processo 

comunicacional nos ambientes digitais, influenciado também pela 

compressão espacial-temporal, tema que será abordado no próximo capítulo, 

dentre outras características relativas à sociedade contemporânea. 

 

 

 
																																																													
12  Para definir as características da contemporaneidade, usa-se o conceito de 
hipermodernidade de Gilles Lipovetsky (2004), que estabelece como característica 
predominante o individualismo paradoxal, ao mesmo tempo hedonista, mas com mais 
responsabilidade nas escolhas devido à desestruturação dos controles sociais.  
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2.1 O QUE É NATURAL E O QUE É CULTURAL EM MORRER 

 

Ao selecionar uma empiria para analisar o paralelo que há entre a 

comunicação e a morte, abre-se uma série de possibilidades de reflexões de 

outros campos do conhecimento das ciências sociais, que tudo que têm de 

relevante podem ter de não comunicacional, caso não se tome o devido 

cuidado; afinal, se a comunicação está em todo o lugar, na verdade ela não 

está em lugar algum (BRAGA, 2011, p. 65).  

Por essa razão, ao refletir sobre o tema desse capítulo, não se busca 

uma interpretação simplesmente posicionada no espaço midiático, já que tal 

enfoque oferece o risco de limitação do objeto a questões tecnológicas. A 

visão subjetiva da morte na contemporaneidade se expande por meio do 

processo comunicacional independente do meio, seja nas redes sociais 

digitais ou nas conversas do dia a dia. Não há como se pensar que são duas 

visões dicotômicas; bem pelo contrário: uma influencia e é influenciada pela 

outra, isto é, ambiente digital e ambiente não digital se complementam. 

 
Que o objeto da comunicação não pode ser apreendido 
enquanto “coisas” nem “temas”, mas sim como um certo tipo 
de processo epistemicamente caracterizado por uma 
perspectiva comunicacional – nosso esforço é o de perceber 
processos sociais em geral pela ótica que neles busca a 
distinção do fenômeno. (BRAGA, 2011, p. 66) 

 

Propõe-se, em princípio, uma retomada da progressão do significado 

da morte em conjunto com a teoria do conhecimento predominante no 

mesmo período histórico e social, até chegar na contemporaneidade. A 

episteme é a bússola direcionadora para, nesse primeiro momento, alcançar 

uma aproximação entre processos sociais e processos comunicacionais e é 

partindo desse pressuposto que se sugere, para início de observação, uma 

reflexão epistemológica da morte, mostrando como a forma de conhecimento 

científico vigente de uma época não só é construída socialmente como 

interfere em outros processos sociais. 

Partindo do prisma comunicacional, na busca pela compreensão de 

como os modelos científicos influenciam o relacionamento do ser humano 



	 21	

com a morte, alteram-se também os padrões comunicacionais, seja na Idade 

Média, Idade Moderna ou na Contemporaneidade. 

Nesse sentido, a morte não é somente fato biológico, mas um 

processo construído culturalmente e socialmente. Faz-se importante nesse 

momento uma ponderação a respeito do que há de natural e o que há de 

cultural na forma como o homem lida com a morte. 

Empregando o conceito de cultura de Williams (1969), enquanto sendo 

associado ao estabelecimento de significados, inclusive em relação ao que é 

ordinário (o que é ordinário também é cultura), difere-se mundo cultural de 

mundo natural assumindo que natural é tudo aquilo que independe das 

intervenções humanas, enquanto cultura são as variáveis e produtos 

resultantes da interação humana. “Cultura significava um estado ou um 

hábito mental ou, ainda, um corpo de atividades intelectuais e morais; agora, 

significa também todo um modo de vida” (WILLIAMS, 1969, p. 20). 

Mesmo algo tão natural quanto morrer tem um significado cultural que 

muda conforme a sociedade e varia no tempo. Morrer obviamente é natural, 

pois trata-se do fim do funcionamento de um organismo vivo, enquanto que 

interpretar e lidar com a morte de si ou de outro ser humano é cultural, pois 

remete a um comportamento, uma ação, que varia de acordo com a situação 

espacial, social e histórica de cada sociedade. 

 
A história da ideia de cultura é a história do modo por que 
reagimos em pensamento e em sentimento à mudança de 
condições por que passou a nossa vida. Chamamos cultura a 
nossa resposta aos acontecimentos que constituem o que 
viemos a definir como indústria e democracia e que 
determinaram a mudança das condições humanas. [...] A 
ideia de cultura é a resposta global que demos à grande 
mudança geral que ocorreu nas condições de nossa vida 
comum (WILLIAMS, 1969, p. 305). 

 

A importância de estabelecer essa perspectiva vem do fato de que 

essa pesquisa trata de entender como é a percepção de morte dentro de uma 

sociedade, o que é também uma reflexão de uma cultura de visão de morte 

na contemporaneidade. Trata-se, portanto, de uma análise cujo objeto está 

inserido no Facebook, mas que leva a conclusões relativas à vida cotidiana 

da sociedade, inclusive fora do contexto das redes sociais digitais. 
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 Desse modo, entende-se “a teoria da cultura como a teoria das 

relações entre os elementos de um sistema geral de vida” (WILLIAMS, 1969, 

p. 12). A forma como uma sociedade encara a morte torna-se, assim, um 

elemento cultural, visto que “todo um modo de vida não é apenas maneira de 

encarar a totalidade, mas ainda maneira de interpretar toda a experiência 

comum e, à luz dessa interpretação mudá-la”.  

 

2.2 DA MORTE DOMESTICADA À NEGAÇÃO – BREVE HISTÓRIA DA 

MORTE NO OCIDENTE     

 

A morte, assumida não somente como um fato biológico, mas um 

processo construído culturalmente e socialmente que se adequa de acordo 

com o grau de desenvolvimento de uma sociedade, influencia os indivíduos e 

o modo como eles reagem diante de experiências com a mortalidade, 

gerando transformações que alteram comportamentos e sentimentos. 

O medo da morte está em contextos antigos, como na perspectiva 

mítica bíblica: 

 
No paraíso, Adão e Eva eram imortais. Deus os condenou a 
morrer porque Adão, o homem, violou o mandamento do pai 
divino. O sentimento de que a morte é uma punição (...) 
desempenhou papel considerável no medo humano da morte 
por um longo tempo (ELIAS, 2001, p. 17).  

 

A preocupação pelos mortos é uma apreensão e também revolta 

contra a própria morte. Um dos embriões da raça humana, o homem de 

Neanderthal, antes mesmo de saber se comunicar verbalmente, já zelava 

pelo corpo do morto com uma atitude singular, dando-lhe sepultura e 

esboçando sentimentos de resignação perante a finitude da existência.  

 
O cadáver humano suscita emoções que se socializam em 
práticas fúnebres. Não existe praticamente qualquer grupo 
arcaico, por mais primitivo, que abandone os seus mortos ou 
que os abandone sem ritos (MORIN, 1970, p. 25). 

 

Enquanto na cultura egípcia a mumificação expressava a preocupação 

com a conservação do corpo para sua utilização em outra vida, os gregos 
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enxergavam a morte com outra perspectiva. O rito fúnebre era a cremação, 

utilizado para demarcar a nova condição do indivíduo, sua passagem para a 

imortalidade. Nesse caso, as cinzas tinham um papel importante de guardar a 

memória do morto (MORIN, 1970). 

Nota-se aqui um comportamento cultural relacionado ao culto dos 

mortos muito remoto, mas que de alguma maneira se reitera posteriormente 

e ainda na atualidade. Mesmo que por meios diferentes, os procedimentos 

coincidem no seguinte aspecto: manter o morto sempre presente na memória 

da coletividade. Isso virá a repetir-se em outros contextos históricos e sociais, 

como será discutido adiante. 

As efígies, a mumificação e os monumentos fúnebres típicos das 

culturas orientais de séculos passados atestavam o desejo de conservar, de 

alguma maneira, o antepassado. Além de manter o morto ativo na memória 

dos que ficaram, os ritos fúnebres serviam também para que ele 

permanecesse como modelo para os seus e para a comunidade onde viveu, 

inspirando atitudes semelhantes às que teve em vida: 

 
A morte não termina apenas com a vida corporal do 
indivíduo; também destrói o ser social enxertado no indivíduo 
físico e a quem a sociedade atribuía grande dignidade e 
relevo. (...) Assim, quando um homem morre, a sociedade 
perde com ele muito mais que uma unidade; ela é golpeada 
no próprio princípio que lhe fundamenta a existência, na fé 
que tem em si mesma (KASTENBAUM; AISENBERG, 1983, 
p. 153). 

 

Apesar da familiaridade com a morte, esses povos antigos temiam a 

proximidade dos mortos. Eles honravam as sepulturas e promoviam cultos 

funerários para impedir que os defuntos voltassem para perturbar os vivos 

(ARIÉS, 2012, p. 41).  

Há uma grande mudança nesse sentido com o passar do tempo. No 

início e no decorrer da Idade Média, ainda havia essa familiaridade com a 

morte, já que o homem resignava-se sem grande dificuldade à ideia da 

mortalidade.  

Essa é a morte domada, uma morte domesticada e familiarmente 

aceita pela sociedade e pelo moribundo. Não havia uma recusa da morte, 

que chegava naturalmente e era tratada como algo simples. “A simplicidade 
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com que os ritos da morte eram aceitos e cumpridos, de modo cerimonial, 

evidentemente, mas sem caráter dramático ou gestos de emoção excessivos” 

(ARIÉS, 2012, p. 40). 

Na Idade Média, a morte era menos oculta, mais presente e mais 

familiar, marcada ainda pela aceitação da finitude humana e culturalmente 

entendida como algo natural. Essa familiaridade remete a uma submissão 

consciente da finitude como parte da existência. A morte gerava 

compadecimento, mas também era aceita, simplesmente por ser natural, uma 

ordem da natureza, e não um erro técnico e selvagem como viria a se tornar 

alguns séculos depois.  

O fim da vida era experienciado por meio de uma cerimônia pública e 

organizada, tratada como algo simples e inerente, como narrado nesse 

trecho que descreve os hábitos da sociedade: 

 
O quarto do moribundo transformava-se, então,  em lugar 
público, onde se entrava livremente (...) Ainda no começo do 
século XIX, os passantes que encontravam na rua o pequeno 
cortejo do padre levando o viático acompanhavam-no, 
entrando, em seguida, no quarto do doente. (...) Levavam-se 
crianças (ARIÉS, 2012, p. 39). 

 

Os mortos eram enterrados nos terrenos das igrejas, tanto no interior 

quanto no seu pátio. Quanto mais próximo do púlpito, maior o poder 

aquisitivo do defunto, pois pretendia-se ficar o mais perto possível dos santos 

e mártires para ficarem protegidos do inferno. É importante salientar que 

embora a igreja e o cemitério estivessem interligados, ambos não deixaram 

de ser lugares públicos, nos quais ocorriam encontros e reuniões e realizava-

se o comércio, danças e jogos, de forma que vivos frequentavam os mesmos  

locais onde estavam enterrados os mortos (ARIÉS, 2012, p. 46).  

Aceitava-se a morte de tal maneira que os velórios aconteciam sempre 

no lar do defunto e era mais marcado pela serenidade do que pelo 

inconformismo. A expectativa de vida era breve, as doenças faziam parte da 

rotina e pouco havia a se fazer para evitá-las. O “destino” era iminente e o 

moribundo aguardava a morte dentro de sua própria casa.  

Essa é a morte domada: 
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A antiga atitude segundo a qual a morte é ao mesmo tempo 
familiar e próxima, por um lado, e atenuada e indiferente, por 
outro, opõe-se acentuadamente à nossa, segundo a qual a 
morte amedronta a ponto de não mais ousarmos dizer seu 
nome. Por isso chamarei aqui esta morte familiar de morte 
domada. (ARIÉS, 2012, p. 40) 

 

Durante a segunda metade da Idade Média, do século XII ao século 

XV, a morte tornou-se o lugar em que o homem melhor tomou consciência de 

si mesmo e estabeleceu a própria individualidade. Se até então os mortos 

eram enterrados em covas anônimas nos pátios das igrejas, locais onde 

aconteciam feiras e comemorações populares,  essa nova consciência de 

individualidade também refletiu nas sepulturas.  

Retomou-se um costume da Roma Antiga na qual cada indivíduo 

possuía um local de sepultura marcado por uma inscrição funerária. O 

epitáfio significava o desejo de conservar a identidade do morto, sair do 

anonimato e perpetuar a memória do defunto no seio da sociedade.  

 
Com a inscrição, reaparece a efígie, sem que esta chegue a 
ser realmente um retrato. Evoca a beatitude ou o eleito 
descansando à espera do Paraíso. Na época de São Luís, 
entretanto, tornar-se-á mais realista, atendo-se a reproduzir 
os traços do vivente. Finalmente, no século XIV, levará o 
realismo ao ponto de reproduzir uma máscara modelada pelo 
rosto do defunto (ARIÉS, 2012, p. 62).13 
 

O epitáfio, portanto, servia para auxiliar na perpetuação da lembrança 

do morto no seio da sociedade. O que estava escrito representava uma 

mensagem muda dos mortos para os vivos.  

Já no final do século XVIII e início do século XIX, o homem das 

sociedades ocidentais tende a dar à morte um outro sentido, exaltando-a e 

dramatizando-a. A ostentação da dor, própria dos funerais, visa provar ao 

morto a aflição dos vivos, para garantir a benevolência do defunto (MORIN, 

1970, p.  27).  Foi nessa época que as carpideiras tornaram-se comuns nos 

funerais. A morte, assumindo assim um sentido dramático, passou a ser 
																																																													
13 Essa relação entre a morte e a santificação do sujeito será apresentada adiante, no 
capítulo de análise, por meio de algumas postagens deixadas no perfil dos mortos em que 
aparece, por exemplo, a expressão “cuide de mim”.   
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encarada como a responsável por tirar o homem do seu cotidiano e de sua 

família.  

Porém, a sociedade já se ocupa menos de sua própria morte e assim 

a morte romântica é, antes de tudo, a morte do outro – o outro cuja saudade 

e lembrança inspiram, a partir do século XIX, o culto dos túmulos e dos 

cemitérios (ARIÉS, 2012, p. 66).  

O luto torna-se um ritual, induzindo os familiares do morto a manifestar 

a tristeza pela separação eterna. O túmulo, por sua vez, transforma-se no 

signo da presença do defunto para além da morte, gerando um apego dos 

vivos pelos restos mortais.  

Essa celebração da morte estabelece também a autoafirmação de um 

grupo social, indicando sua duração em um determinado tempo e espaço. 

Dessa forma, destaca-se a importância da sepultura como um local da 

memória individual e coletiva e possível de ser visitado, conferindo uma 

espécie de imortalidade.  

 
Chegava-se mesmo  ao ponto de conservá-los à vista, em 
grandes frascos com álcool (...) Mas a opinião comum quis 
conservar os mortos em casa, enterrando-os em propriedade 
da família, ou ter a possibilidade de visitá-los, caso 
estivessem enterrados em um cemitério público (ARIÉS, 
2012, p. 77). 
 

No século XIX os cultos funerários variavam de acordo com a 

localidade. Nos Estados Unidos, logo depois de ser velado por vários dias 

dentro da própria casa em um evento público, o defunto era conduzido ao 

cemitério, recebendo visitas frequentes que depositavam flores sobre o 

túmulo, sinais de que não seria definitivamente esquecido (MARANHÃO, 

1998, p. 9). 

Eram também comuns as mourning pictures, litografias ou bordados 

que desempenhavam o papel de pequenos túmulos portáteis para 

decoração. 

O cemitério caracteriza-se, então, como um dos principais locais da 

representação da morte, comportando também os conceitos de espaço, 

tempo, memória e esquecimento. A morte, para o ser humano como ser 
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social, representa o esquecimento total, o fim absoluto, a menos que se 

possa sobreviver na memória coletiva de um determinado grupo.  

Elias (2001, p. 41) descreve: “Quando a cadeia da recordação é 

rompida (...), então o sentido de tudo que seu povo fez durante milênios e de 

tudo que era significativo para ele também se extingue“. Ou seja, mantém-se 

os outros na lembrança como forma também de autopreservar-se, de agir 

pensando na própria morte vindoura e na própria identidade. Só a 

coletividade é capaz de manter a memória de quem morreu. 

Interessante é pensar que foi justamente no século XIX, quando se 

consolidava na área do conhecimento uma nova mentalidade científica que 

interpretava os fatos com um racionalismo exacerbado, na crença de que 

chegar à verdade era simplesmente uma questão de técnica, que a atitude 

perante a morte passou por uma grande mudança. Enquanto na ciência 

prezava-se pela objetividade e neutralidade na construção do saber científico, 

a visão de morte da sociedade ganhou um outro prisma, também mais 

racional no sentido de que era possível contorná-la, evitá-la ou adiá-la.  

Esse positivismo dotado de objetividade, tecnicidade e prepotência, 

com o objetivo de extinguir o senso comum e fazer do método científico o 

único correto, afastou a morte do cotidiano da sociedade. 

Por fim, no século seguinte, com os avanços da medicina e as 

mudanças sociais acarretadas por ela, entre 1930 e 1950, a morte deixa de 

ser familiar e passa a ser um objeto interdito. Um fator material importante 

que impulsionou essa transformação foi a transferência do local da morte. Já 

não se morria mais em casa, entre familiares, mas sozinho no hospital devido 

à impotência ou incapacidade da equipe médica que não foi capaz de salvar 

o doente.  

A ciência, nesse cenário, aparece como uma detentora da verdade 

absoluta e o homem, senhor dessa ciência, seria capaz de dominar a 

natureza. O problema é que a morte já não se encaixa nesse mundo 

supostamente controlável. “A morte é um fenômeno técnico causado pela 

parada dos cuidados, ou seja, de maneira mais ou menos declarada, por 

decisão do médico e da equipe hospitalar” (ARIÉS, 2012, p. 86).  

Os avanços da medicina e o aumento da expectativa de vida levaram 

a sociedade a crer que “a morte não é mais um golpe da natureza, é uma 
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traição técnica” (LEPARGNEUR, 1986, p. 62). O velório não mais acontece 

nas residências, tanto por não ser mais tolerada a presença do morto por 

questões higiênicas quanto por esse caráter que a morte assume na 

sociedade. 

A agonia, as fortes emoções, a perturbação e a tristeza decorrentes da 

presença da morte são afastadas da sociedade para serem vividas no 

privado. É obrigação do enlutado sofrer sozinho para contribuir com a 

felicidade coletiva. “Não convém mais anunciar seu próprio sofrimento e nem 

mesmo demonstrar o estar sentindo” (ARIÉS, 2012, p. 233). 

O luto tornou-se marginalizado. Como afirma Maranhão (1998, p. 18), 

o dilaceramento da separação e a dor da saudade não tem mais “autorização 

social” para serem manifestados publicamente. Assim, o luto, como 

comportamento representativo da perda, da tristeza e da morte, transformou-

se em assunto privado, tolerado apenas na intimidade.  

 

2.3 RESIGNAÇÃO PERANTE A FINITUDE – MORRER OU SER 

LEMBRADO? 

 

A aceitação sobre a morte foi diminuindo com o passar dos séculos, 

no mesmo ritmo em que acontecia um aumento na expectativa de vida dos 

indivíduos, demonstrando uma expansão da confiança na medicina e 

consequentemente um desvio da reflexão sobre a finitude humana. 

O deslocamento do local de morte, do lar do moribundo para o 

hospital, visto como um lugar privilegiado para se morrer, fez dos médicos e 

da equipe hospitalar (detentores dos saberes científicos capazes de 

prolongar a vida) os “donos da morte”. O fato do local de óbito acontecer 

dentro do hospital, longe dos olhares dos entes saudáveis, é interpretado 

pela sociedade como um acontecimento de “sorte”, justamente por não deixar 

resquícios que levem os outros a recordarem da própria finitude e também 

para manterem a morte segregada do cotidiano.  
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A morte no hospital não é mais ocasião de uma cerimônia 
ritualística presidida pelo moribundo em meio à assembleia 
de seus parentes e amigos, a qual tantas vezes 
mencionamos. A morte é um fenômeno técnico causada pela 
parada dos cuidados, ou seja, de maneira mais ou menos 
declarada, por decisão do médico e da equipe hospitalar 
(ARIÉS, 2012, p. 86). 
 

 

A tendência é ocultar a finitude irrevogável da existência humana, 

especialmente das crianças, pelo uso de eufemismos, relacionando a morte 

com a ideia do sono, viagem etc. Os pais são frequentemente mais reticentes 

em falar com seus filhos sobre a morte e o morrer. Hoje, a morte está mais 

distante dos jovens e dos vivos em geral (ELIAS, 2001, p. 97). 

De morte domada, surge a morte interdita. De verdade natural, a morte 

passa a ser uma verdade problemática. De fenômeno natural, para fenômeno 

técnico. De consequência por estar vivo, para uma falha na ciência.  

O tabu da morte transforma o  luto, tornando-o comedido, discreto, 

solitário e envergonhado. A demonstração de dor é evitada e o direito de 

chorar só existe quando ninguém está vendo ou escutando. É a interdição ou 

negação da morte com o objetivo de preservar a felicidade: 
Uma causalidade imediata aparece prontamente: a 
necessidade de felicidade, o dever moral e a obrigação social 
de contribuir para a felicidade coletiva, evitando toda a causa 
de tristeza ou de aborrecimento, mantendo um ar de estar 
sempre feliz, mesmo se estamos no fundo da depressão 
(ARIÉS, 2012, p. 89). 
 

Essa racionalidade científica, principalmente no que se refere ao 

intuito de conhecer a natureza para poder controlá-la e dominá-la, leva a 

entender a transição sobre a visão de morte. O conhecimento causal, mais 

preocupado em compreender o “como” do que o “para que”, promoveu uma 

previsibilidade dos fenômenos naturais, firmando a ideia de um conhecimento 

de mundo ordenado e estável.  

Vive-se em uma sociedade cujo principal objetivo é a produção. A 

partir desta meta, tem-se a ilusão do progresso contínuo, o que também 

impede o lugar da morte na sociedade. É essa mais uma das razões pelas 

quais o ser humano ocidental expulsou-a de seu cotidiano, transformando-a 

em tabu.  
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O certo é que a morte era tema mais aberto e frequente nas 
conversas na Idade Média do que hoje (...) Em comparação 
com o presente, a morte naquela época era, para jovens e 
velhos, menos oculta, mais presente, mais familiar (ELIAS, 
2001, p. 21). 
 

Como uma sociedade poderia agir perante a morte em um mundo-

máquina, se todos os elementos mecanizados são destinados a funcionar 

perfeitamente com as devidas manutenções? Pode-se adiar a morte, mas 

nunca evitá-la, e isso poderia ser encarado como um fracasso para a ciência.  

A mesma ciência que prolonga a vida e cura enfermidades é também 

responsável pela técnica falha incapaz de evitar a morte. Mais do que isso, 

essa ciência contribuiu para que o homem “desaprendesse” a morrer e 

aceitar a finitude humana. 

A vida aparece como uma experiência cultural ligada à tentativa de 

controle da doença e de silêncio sobre a morte. A ideia de saúde transforma-

se em controle sobre o sistema biofísico, gerando uma expectativa de 

prolongamento do tempo de sobrevivência do corpo e intensificando a 

ambição da imortalidade.  

Essa ambição vem justamente de encontro com o surgimento da 

Internet e posteriormente a popularização das redes sociais digitais, que 

possibilitaram a criação do que seriam “corpos digitais” ou virtualizados, 

conforme Santaella (2003). A inquietação se dá quando iniciam as seguintes 

situações: os corpos físicos morrem e os respectivos corpos digitais 

permanecem online, ativos ou não, sendo acessados por outros usuários no 

ambiente digital. 
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2.4 MORTE AMBIVALENTE – SÓ O QUE É VIVO MORRE? 

 

A sociedade ocidental contemporânea tem estabelecido, através de 

padrões culturais14, a redução da morte e o que está relacionado a ela no 

intuito de negar sua experiência. (MARANHÃO, 1998, p. 78). 

A morte pertence tanto ao universo do indivíduo quanto da sociedade, 

porque o sujeito trava lutas cotidianas a fim de participar da sociedade, 

pertencer ao seu tempo, para que, depois de morto, seja lembrado e continue 

a comunicar. Almeja-se afastar e negar a morte e instauram-se práticas 

comunicativas que comportam relações subjetivas sobre a relação da morte 

com a vida. 
A ciência pós-moderna, ao sensocomunizar-se, não 
despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas 
entende que, tal como o conhecimento se deve traduzir em 
autoconhecimento, o desenvolvimento tecnológico deve 
traduzir-se em sabedoria de vida (SANTOS, 2008, p. 91). 
 

A morte é uma constante, uma verdade que acossa a existência antes 

mesmo do nascimento. Existe uma conjunção de vida e morte, em que uma 

ao mesmo tempo anula a outra e ambas só podem ser compreendidas 

dicotomicamente. “Quando o homem começa a viver, tem idade suficiente 

para morrer” (MARANHÃO, 1998, p. 69). Se há vida, existirá a morte, e se 

existe morte, houve vida.  

A impossibilidade de desvendamento da morte faz dela uma realidade 

singular. De maneira onipotente e onipresente, a questão da finitude 

acompanha e instiga a raça humana. A morte chegará para tudo que é vivo.  

Heidegger (1997) considera que a morte pertence à própria estrutura 

essencial da existência e plenifica a vida, pois a existência humana é um ser-

para-a-morte. Ela é intrínseca: nascemos morrendo e morremos a cada dia.15  

																																																													
14 Os padrões culturais correspondem aquilo “que é vivido e feito por uma determinada 
comunidade em um dado período” (WILLIAMS, 1958, p. 17) e que desenvolvem “uma 
resposta seletiva à experiência, um sistema aprendido de sentimento e ação em uma 
sociedade particular” (WILLIAMS, 1958, p. 98). 
15 Apesar de relevante para o estudo do objeto, o conceito do ser-para-a-morte de Heidegger 
é extremamente complexo e demanda uma reflexão minuciosa. Por essa razão, optei apenas 
por citá-lo para estruturar a argumentação, mas não aprofundarei o assunto neste trabalho. 
O desenvolvimento das reflexões considerando esse filósofo pode constituir parte de um 
projeto de doutorado futuro. 
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Sendo a morte um processo natural da vida, aceitá-la contribui para a 

preservação do indivíduo: 
 
A morte é um problema dos vivos. Os mortos não têm 
problemas. Entre as muitas criaturas que morrem na Terra, a 
morte constitui um problema só para os seres humanos. 
Embora compartilhem o nascimento, a doença, a juventude, 
a maturidade, a velhice e a morte com os animais, apenas 
eles, dentre todos os vivos, sabem que morrerão; apenas 
eles podem prever seu próprio fim, estando cientes de que 
pode ocorrer a qualquer momento e tomando precauções 
especiais – como indivíduos e como grupos – para proteger-
se contra a ameaça da aniquilação (ELIAS, 2001, p. 10). 

 

Ainda assim, existe uma grande negação da mortalidade do corpo 

físico “(...) porque o conhecimento da morte é externo, produto da 

consciência que reconhece o real, e não inato, que o homem se surpreende 

com a morte” (MORIN, 1970, p. 59). Essa ambivalência permeia toda a forma 

como o homem reconhece a morte e entende o fim como um fenômeno da 

própria existência.  

A mudança moderna na maneira de conceber a morte também está 

relacionada com a noção de indivíduo. Morrer é não ser mais percebido. 

Essa negação da morte é um problema das sociedades individuais, nas quais 

a dor da perda gerada pela morte é mais intensa do que nas sociedades 

coletivas, que possuem relações sociais que vão além do próprio indivíduo e 

encaram a morte de modo mais natural. “A ideia de ter que morrer é 

característica de um estágio comparativamente tardio da individualização e 

da autoconsciência” (ELIAS, 2001, p. 69). 

A partir do momento que a sociedade enxerga o papel social individual 

de cada um e reconhece a noção de indivíduo, a morte ganha um outro 

significado. É por isso que as visitas aos cemitérios e a veneração aos 

túmulos, hábito iniciado no fim da Idade Média, perduram até a 

contemporaneidade, inclusive por meio de ressignificações, como as visitas 

ao perfil do morto nas redes sociais digitais. 

A dor da morte existe quando a individualidade do morto tiver sido 

presente e reconhecida. Quanto mais único o indivíduo, maior a dor (MORIN, 

1970). A perda da individualidade, juntamente com o terror da decomposição 

do cadáver, são propulsoras da aversão à morte.  
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A toalete fúnebre, cujo intuito é deixar o defunto agradavelmente 

apresentável, tem justamente o objetivo de mascarar as aparências da morte 

e conservar no corpo os ares familiares e alegres da vida. Fazem esquecer 

do morto para criar a ilusão do vivo.  
A experiência dolorosa é reconhecer uma feição conhecida, 
familiar, na máscara do cadáver. A morte de um próximo, de 
um parente, suscita reação emotiva violenta, porque a 
ocorrência não deixa de evocar a morte própria. A morte não 
morreu, está espreitando suas vítimas, muito perto de nós 
(LEPARGNEUR, 1986, p. 37). 

 

Posteriormente, com a popularização da Internet a partir da década de 

90, diversos aspectos do cotidiano da sociedade foram atraídos para o 

ambiente digital. Não haveria de ficarem excluídos desse processo de 

acomodação dos comportamentos sociais os aspectos relativos à morte e ao 

luto. 

Justamente os seres humanos, as únicas criaturas que têm 

consciência da finitude da existência, são também as únicas criaturas a temê-

la.  
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2.5 MATARAM A MORTE – ATUALIZAÇÃO DA PRIVATIZAÇÃO MÓVEL 

 

Nas redes sociais digitais, os indivíduos criam perfis e começam a se 

relacionar com outros usuários, sejam eles da sua rede de contatos ou não. 

Desse modo, essa interação entre os sujeitos, por conter em si um potencial 

de relacionamento, leva para o ambiente digital questões sociais e 

comunicacionais envolvendo afetos, religião, comércio etc. O mesmo 

aconteceu com a morte e o luto. 

Os usuários acessam o perfil do morto e deixam mensagens que 

ressignificam o luto e levam ao questionamento da perspectiva da morte na 

contemporaneidade. Porém, se “acessar a página dos mortos é, em certo 

sentido, entrar na morte com os olhos abertos” (REZENDE, 2015, p. 215), 

nega-se ou afirma-se a morte?  

Como o acesso à Internet está cada vez mais popularizado, o número 

de perfis de pessoas mortas e a consequente expansão das interações dos 

sujeitos com esses perfis tende a crescer continuamente e tornar-se cada vez 

mais comum. 

 Segundo os dados de uma pesquisa divulgada pela União 

Internacional das Telecomunicações, até o primeiro semestre de 2017 

existiam 3,2 bilhões de pessoas conectadas à Internet no mundo, o que 

corresponde a 44% da população mundial, estimada em 7,3 bilhões. Ainda 

que existam mais pessoas não conectadas do que conectadas, em 

comparação com 2014, houve um crescimento de 200 milhões de pessoas, 

cerca de 7%16. 

Com tantos sujeitos com acesso à Internet e às redes sociais digitais, 

e com as decorrentes apropriações dos processos sociais e comunicacionais, 

nas interações entre os indivíduos foram sendo encaminhados para o 

ambiente digital temas do cotidiano. Adaptações e ressignificações realizam-

se nos mais diversos aspectos, incluindo o luto, a morte e a religião. 

Muitos hábitos e comportamentos foram sendo ressignificados nos 

ambientes digitais. Desde 2008, por exemplo, está no ar um site chamado 

																																																													
16 Informação obtida em: http://www.grupoe2a.com.br/mundo-tem-32-bilhoes-de-pessoas-
conectadas-a-internet-diz-uit/ Acesso em: 20 de setembro de 2017.  
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The Center for Healing Arts17, cujo único objetivo é hospedar velas digitais, 

isto é, exibir páginas em que aparecem velas acesas, “queimando” conforme 

a configuração escolhida pelo usuário. Na home, o usuário é convidado a 

acender uma vela online, seja para orar por alguém que ama, pedir uma 

benção, para celebrar uma data especial ou em homenagem a alguém que 

morreu, como um “em memória de”.  

Já o site Gratefulness18 faz algo muito semelhante e ainda revela, na 

home, quantas velas já foram acesas desde que o site está no ar e quantos 

países no mundo já participaram. Em 20 de julho de 2017, esse número 

estava em 20.437.491 de velas e 194 países. Os lumes ficam acesos por 

nove dias. Nesse período, outras pessoas podem compartilhar essa mesma 

vela ou acender uma nova. 

Nota-se uma reconfiguração de um comportamento cultural costumeiro 

que desloca-se para o ambiente digital. Algo muito semelhante já ocorria com 

os programas familiares em rádios. Nas tradicionais orações transmitidas ao 

vivo, o interlocutor convidava o ouvinte a colocar um copo de água próximo 

ao aparelho de rádio para que a água fosse abençoada à distância. 

Esses são alguns exemplos de apropriações dos rituais e processos 

sociais, adaptados para os dispositivos mais recentes. A sensação é a de 

vivência e experimentação de um processo cujo acesso não seria mediado19 

pelo aparato, seja ele o rádio ou o computador. 

Raymond Williams (2005), ao abordar questões relativas à televisão, 

traz um conceito relevante para tratar dos processos sociais e 

comunicacionais em ambientes digitais e dispositivos que permitem o acesso 

a ele, como computadores, smartphones, tablets e smart TVs. 

O autor, para elucidar as mudanças sociais e comunicacionais que 

ocorreram com a popularização da televisão, define a noção de “privatização 

móvel” (WILLIAMS, 2005, p. 19), que abarca o fato de as informações 

																																																													
17  Informação obtida em: http://thecenterforhealingarts.com/light-a-candle/candles.php 
Acesso em: 20 de setembro de 2017. 
18 Informação obtida em: http://gratefulness.org/candle-groups/ Acesso em: 20 de setembro 
de 2017. 
19 É importante salientar que apesar de existir uma sensação de não mediação, essa 
interação é mediada, partindo do pressuposto que mediação são “todas as relações ativas 
entre diferentes tipos de ser e consciência(...). A mediação está no objeto em si, não em 
alguma coisa entre o objeto e aquilo que é levado” (WILLIAMS, 1969, p. 102). 
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transitarem independentes de barreiras espaciais e temporais, atingindo 

longas distâncias, e também o sentido de privatização porque essas 

informações chegam diretamente na casa do espectador.  

A possibilidade de acender uma vela em pedido de oração ou de ter 

uma água abençoada sem sair de casa, parece constituir uma forma 

atualizada de privatização móvel de rituais que antes exigiam o deslocamento 

do indivíduo. O mesmo acontece, como será visto adiante, com a 

manifestação do luto nas redes sociais digitais. Não há mais que se deslocar 

até o cemitério para deixar flores ou chorar a saudade do morto, pois “é 

possível realizar virtualmente qualquer ação a partir de lares absolutamente 

mobilizados e privatizados via Internet” (MARQUIONI; BARBOSA, 2013, p. 

68). 

A morte e o luto sofreram uma reaproriação e parecem estar em 

processo de privatização móvel. Também foram criados websites e redes 

sociais para homenagear e guardar lembranças de pessoas que já se foram, 

famosas ou não.  

O Legacy.com20 , por exemplo, é um site que funciona como um 

repositório de obituários. Por ele é possível acessar os obituários diários de 

centenas de jornais dos Estados Unidos e do resto do mundo. Além disso, 

nele também existe um campo de buscas para procura de funerárias nos 

Estados Unidos.  

 Já o MyDeathSpace21  é uma rede social que funciona como um 

fórum, permitindo postagens anônimas com informações sobre a morte de 

qualquer pessoa. É possível buscar artigos referentes à morte de pessoas 

famosas, formas de morrer (suicídio, assassinato, doença, afogamento) etc. 

O site também permite fazer upload de fotos, vídeos e biografia, 

compartilhando links e textos a respeito do morto. 

Além desses sites criados exclusivamente para tratar do tema, a morte 

também aparece nas redes sociais digitais como fator coadjuvante. No Orkut, 

rede social digital criada em janeiro de 2004 e que ficou muito popular no 

Brasil entre 2005 e 2010, até entrar em decadência e sair do ar em 2014, 

																																																													
20 Informação obtida em: http://www.legacy.com/ Acesso em: 20 de setembro de 2017. 
21 Informação obtida em: http://mydeathspace.com/vb/forum.php Acesso em: 15 de maio de 
2017. 
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havia comunidades interessadas em tratar do assunto, seja da morte em si 

ou do processo do luto. A comunidade Profiles de Gente Morta22 , por 

exemplo, chegou a ter 80 mil membros. Ela era dedicada à pesquisa e 

publicação de perfis de pessoas que faleceram. 

No Facebook23, rede social criada em 2004 e que se tornou a mais 

popular do mundo em 2008, surgiram também várias iniciativas não só para 

debater o tema, mas também de adaptação ao fato de o perfil de um morto 

permanecer online após a sua morte.  

Há atualmente diversos grupos e páginas destinadas a falar sobre o 

luto no Facebook, como a “Vamos Falar Sobre o Luto?”24, uma página com 

cerca de 20 mil seguidores e que constatou-se, após levantamento dos 

conteúdos postados no período de três meses, de agosto a outubro de 2017, 

que compartilha aproximadamente três postagens semanalmente.  Existem 

também grupos fechados para debater o luto no Brasil, como o Luto 

Saudades Eterna, com quase 45 mil membros. 

No entanto, desde 2009 o Facebook implementou uma ferramenta que 

realoca o perfil de uma pessoa morta dentro da plataforma de uma maneira 

específica: o Facebook Memorial. Por meio dele, os parentes próximos 

podem relatar a morte do sujeito e solicitar a transformação deste perfil em 

memorial. Depois de preencher um formulário avisando o Facebook sobre a 

morte, é preciso enviar alguma prova, como o atestado de óbito, artigos ou 

notícias que citam a morte do sujeito. A página se transforma em um espaço 

para que os amigos retomem e compartilhem as lembranças vividas com o 

amigo que morreu.  Ela tem configurações específicas de segurança, deixa 

de ser visível para outros usuários que não façam parte daquela rede, não 

exibe dados como o status, contatos ou e-mail. Apenas a rede de contatos do 

morto conseguirá encontrá-lo no sistema de pesquisa.  

																																																													
22  Informação obtida em: http://www.campanhadigital.net.br/tag/profiles-de-gente-morta/ 
Acesso em: 20 de setembro de 2017. 
23 O Facebook é a rede social mais usada no Brasil. Inclusive, o Brasil é o terceiro país mais 
ativo no Facebook, perdendo apenas para os EUA e a Índia. Ao todo, são 103 milhões de 
usuários por aqui, sendo 54% do público feminino. Graças à volumosa adesão de usuários a 
esta rede social, o conceito de viralização de conteúdo, o compartilhamento entre as 
pessoas aumenta em cadeia e impondo uma lógica da rede social em várias relações no 
contexto da Internet. 
24 Informação obtida em: https://www.facebook.com/vamosfalarsobreoluto/ 	 	Acesso em: 20 
de setembro de 2017.	
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Outras características de uma página transformada em memorial são: 

a expressão “em memória de” é exibida ao lado do nome da pessoa em seu 

perfil, os amigos poderão compartilhar memórias na linha do tempo do 

memorial (conforme as configurações de privacidade da conta), os conteúdos 

compartilhados permanecem no Facebook, ficam visíveis para o público com 

o qual foi compartilhado e deixam de ser exibidos em espaços públicos, como 

nas sugestões do recurso “pessoas que você talvez conheça”, em lembretes 

de aniversário ou anúncios.  

Ninguém poderá entrar em uma conta transformada em memorial, com 

exceção do contato herdeiro, uma funcionalidade implantada pelo Facebook 

em 2015. Selecionado previamente pelo proprietário da conta, o herdeiro é a 

única pessoa que poderá gerenciar uma conta transformada em memorial. 

Ele pode fixar uma publicação no perfil da pessoa, responder as novas 

solicitações de amizade e alterar a imagem de perfil e a foto da capa. 

Permanecendo com o corpo digital online por meio de um perfil 

comum ou de um memorial, ambas as alternativas instigam as práticas 

comunicacionais e o processo do luto.  

Os usuários compartilham lembranças e interagem com o perfil do 

morto, encorajando uma troca de conteúdos multimídia entre os contatos que 

fazem parte da rede. Assim, potencialmente constrói-se uma nova identidade 

para o falecido, que pode ou não estar em consonância com a identidade 

criada por ele em vida e que corresponde à forma como ele queria ser visto. 

Aqui também o indivíduo é congelado no sentido que mesmo que a 

identidade seja apropriada (em consonância com aquela que já vinha sendo 

construída), ela será sempre a última identidade, e isso também pode não 

corresponder a vontade do sujeito morto. 
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2.6 O ETERNO PERFIL DIGITAL 

 

No perfil digital de um morto na rede social digital, como o Facebook, 

não há nada a priori que indique que se trata de um corpo físico sem vida. A 

constatação de que o usuário está morto exige uma breve análise da 

movimentação e conteúdos postados no perfil, que leva a reconhecê-lo como 

morto.  

Sendo o perfil um local quase eterno, imune aos efeitos do tempo no 

sentido físico, mas ainda à mercê de uma falha tecnológica nos backups dos 

servidores, o indivíduo finado é capaz de permanecer com o corpo digital, 

como explica Rezende: 
 
O corpo morto representado no mundo virtual constrói uma 
morte limiar, que poderia ser, mas não é. Em uma tentativa 
de fazer durar o que não pode perdurar, manter uma 
existência virtual de quem morreu é uma forma de 
transcender a vida (REZENDE, 2015, p. 10). 

 

Curioso é refletir que, nas redes sociais virtuais, os corpos de vivos e 

mortos não se diferem. A Internet é representação inata. Como a imagem 

gerada pelo computador não corresponde à imagem reproduzida de algo, 

mas sim de simulações de modelos reformulados através de composições 

numéricas de linguagem binária estabelecidos por conceitos lógicos e 

matemáticos dos programas de computador, o que se vê na tela corresponde 

a uma simulação. Mortos e vivos são linguagem binária, o que explica a não 

constatação da diferença a priori entre um perfil que corresponde a uma 

pessoa morta e o que corresponde a uma pessoa viva. 

A digitalização do corpo eterniza-o e ativa relações comunicativas a 

seu redor, a fim de conservar de alguma maneira a presença do falecido 

(REZENDE, 2015, p. 21). Assim como os homens mais primitivos não 

abandonavam os cadáveres, a sociedade contemporânea tende a não 

abandonar os corpos digitais, mantendo o perfil do morto ativo de alguma 

forma.  

Mas de que corpo ausente se fala quando se trata de Facebook, em 

que perfis de mortos continuam sendo não só visitados, mas também 

providos com conteúdo pelos vivos?  
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O perfil, como um retrato, dá corporeidade e identidade ao morto e 

intensifica as trocas comunicativas, na medida em que serve de referencial 

para os vivos perpetuarem a lembrança de quem morreu.  
 
O retrato ativa uma interatividade porque são índices do 
passado de um indivíduo, de uma história, promovendo uma 
conexão física com os retratos enquanto sujeitos vivos, 
porque o que se vê na foto não é o cadáver que está 
enterrado, mas a referência de que se deseja lembrar. 
(REZENDE, 2015, p. 200) 
 

Visitando o Facebook do morto, é possível relembrar a identidade e 

ajudar a reconstruir sua imagem através de lembranças, ao contrário das 

imagens associadas aos corpos putrefatos dos cemitérios. Seria um desejo 

de conservar sua individualidade para além da morte, transpondo quaisquer 

limites espaciais-temporais. 

 
A necessidade de uma comunicação permanente é própria 
do homem que deseja não apenas possuir a leveza da 
imaterialidade, mas o eterno presente, a infinitude, desejando 
assim, viver em um tempo total, um “tempo sonhos”, que 
poderia ser encontrado, em certa medida, nas comunidades 
virtuais da Internet. (REZENDE, 2015, p.24) 

 

Há aqui um novo sentido: o tabu da morte não só não se consolida no 

ambiente digital, como eterniza o corpo digitalizado instigando práticas 

comunicativas por meio das postagens que também contribuem para 

reconstruir a persona do morto. 

 

2.7 RESSIGNIFICAÇÃO DA MORTE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Com a modernidade, o homem vive um momento em que se percebe 

capaz de realizar uma dominação do que está ao seu redor, controlando os 

fenômenos da natureza. É a partir dessa sensação de controle que se inicia 

um processo de negação da morte e que ganha ênfase na 

contemporaneidade. 

A constatação de que a morte é inevitável está encoberta pelo 

empenho em adiá-la mais e mais com ajuda da medicina e da previdência, e 

pela esperança de que isso talvez funcione (ELIAS, 2001, p. 56). 
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Partindo da premissa de que os indivíduos possuem cada vez mais 

dificuldade em lidar com a morte, o assunto é pouco discutido pela 

sociedade, sendo por vezes até ocultado. Essa sensação de negação da 

finitude foi explicada por Castells como um reflexo das tecnologias: 
 
A tendência predominante nas sociedades, como expressão 
de nossa ambição tecnológica e em concordância com a 
nossa comemoração do efêmero é apagar a morte da vida ou 
torná-la inexpressiva pela sua representação repetida na 
mídia, sempre como a morte do outro, de forma que a nossa 
própria seja recebida com a surpresa do inesperado. 
Separando a morte da vida e criando o sistema tecnológico 
para fazer que esta crença dure o suficiente, construímos a 
eternidade durante nossa existência. Assim, tornamo-nos 
eternos exceto naquele breve momento quando somos 
rodeados pela luz (CASTELLS, 1999, p. 547). 
 

Há na Internet, entretanto, por meio das comunidades virtuais, a 

construção de uma representação da morte e desenvolvimento de uma 

espécie de cerimônia em torno dos mortos. Mesmo negada, a morte ocupa 

lugar de destaque no ambiente digital, que reconfigura cerimônias 

tradicionais. A morte é celebrada nas comunidades virtuais através de 

postagens de conteúdo multimídia, como imagens, textos e vídeos, numa 

espécie de velório “eterno” (REZENDE, 2015), uma cerimônia virtual em que 

cada um pode participar da sua maneira, sem tabus. 

Está se construindo uma narrativa em torno da morte. Os usuários do 

Facebook podem diariamente velar o perfil do morto e ainda interagir com 

outros contatos da rede, evitando o sepultamento final e definitivo do corpo. 

Na cerimônia digital, cada um pode participar da sua maneira, sem 

convenções religiosas ou os tabus da morte. 

Se a morte domada (ARIÉS, 2012) era uma cerimônia pública, ela 

pode estar sendo retomada na ‘morte digital’, pois a rede social digital 

permite a manifestação do luto de forma mais espontânea e menos solitária, 

como uma fuga do tabu costumeiro com os enlutados. Com acesso mais 

fácil, sem precisar deslocar-se, o indivíduo não está fisicamente próximo, 

mas por meio da rede social ganha mais voz, e o discurso fica registrado, 

podendo sofrer interação de outros sujeitos. 

Uma das razões que parece ser possível apontar de modo a justificar 

porque isso está acontecendo é que as imagens são um meio de afirmação 
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da individualidade diante do perecimento, da decomposição e do 

esquecimento. Enquanto o corpo físico sofre os efeitos do tempo e se 

decompõe, o corpo digital permanece intacto em termos binários. Nesse 

sentido, pode-se dizer que as imagens ajudam a amenizar o sentimento de 

temor do esquecimento e da mortalidade humana. O ato de manter a 

comunicação com o perfil de um falecido pode ser uma busca para cuidar do 

prolongamento da vida, da mesma forma que ainda é costume manter os 

túmulos sempre bem cuidados.  

Falar não deixa de ser uma forma de negar a morte: 
 
Falar é, portanto, uma maneira de afastar a morte e o medo 
da morte, de negá-la, mesmo quando a fala a celebra. A 
linguagem é vida, ela deserta o corpo concomitantemente 
com a vida, ou pouco antes (LEPARGNEUR, 1986, p. 29). 
 

O luto, como forma de expressão social da dor dos parentes e 

próximos do recém-morto, reconfigura-se no ambiente digital, pois pode ser 

difícil aceitar a ausência física do falecido quando o corpo digital permanece 

intacto e presente em meio aos outros. 
 
As formas e prazos de luto, em geral estritamente 
regulamentados pelo costume, visam à acomodação do 
grupo do defunto à nova situação que vem se estruturar sem 
ele. É um tempo de transição para “matar o morto” como 
parceiro de diálogo entre vivos (LEPARGNEUR, 1986, p. 37).  
 

Deixar uma memória digital para o morto, porém, instiga reações e 

comportamentos sociais adversos. Logo, deve-se pensar nas reações 

mediante as seguintes possibilidades: mensagens ou postagens que venham 

a causar mal-estar para os familiares, possível prolongamento do luto em 

decorrência das notificações quando alguém interagir com o perfil do morto, a 

reconstrução da identidade e desenvolvimento dos arquétipos relacionados 

ao morto e ainda as reações diante de uma possível segunda morte, isto é, a 

morte digital desse corpo presente nas redes sociais digitais.25 

No próximo capítulo, intenciona-se trabalhar os aspectos relacionados 

à identidade no ambiente digital e como ocorre o processo de construção e 

																																																													
25 O tema da segunda morte será abordado no subcapítulo 3.6 intitulado “A segunda morte 
ou uma possível morte digital”,  inserido no próximo capítulo que trata das comunidades 
sociais digitais.  
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reconstrução de si próprio e de outros indivíduos nas redes sociais digitais, 

local em que se potencializam as características da sociedade 

contemporânea. 

Interpela-se também estabelecer, diante dessas reflexões, a relação 

entre a visão de morte descrita nesse capítulo com as interações dos 

indivíduos com o perfil digital dos finados nas redes sociais digitais. O intuito 

é refletir sobre a construção e reconstrução da identidade do falecido 

correlacionada ao processo de luto exposto dos discursos mórbidos deixados 

no perfil do morto no Facebook. 
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3 COMUNIDADES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A morte, como um tema que culturalmente causa uma curiosidade e 

atrai a atenção, quando compartilhada no Facebook, seja por meio de uma 

notícia ou de uma postagem no perfil de um morto, também suscita comoção 

para o próprio emissor, que por meio da exposição do luto e das memórias 

do morto, comunica sobre si mesmo e também sobre o sujeito que morreu. 

Postagens sobre morte e luto têm gerado engajamento, atraindo likes, 

comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Assim, o sujeito ao 

interagir com o perfil de um morto, não apenas apresenta e desenvolve a 

própria identidade no ambiente digital, como também constrói e reconstrói a 

identidade do morto na rede social, sob aquilo que já havia sido edificado 

pelo sujeito que morreu. 

Com base nos conceitos da sociedade transparente de Han (2012) e 

do paradigma da sensação de Turcke (2010), nesse capítulo pretende-se 

refletir sobre a exposição do luto nas redes sociais digitais, sobre a que ponto 

a relevância dessa exposição se sobrepuja à da existência no que se refere 

ao sentimento do luto e qual o valor social dado à exposição de sentimento 

nas redes sociais, principalmente no sentido midiático. 

Alinhado a isso, incluem-se conceitos das características da 

contemporaneidade, como também as suas relações espaciais e temporais, 

que vem ao encontro de nuances observadas no que se refere aos processos 

sociais e comunicacionais nos ambientes digitais.  

Dessa forma clarificam-se, tanto no sentido comunicacional quanto 

social, as inter-relações estabelecidas entre os sujeitos com o perfil de 

pessoas mortas e a rede de contatos do respectivo indivíduo. Em síntese, o 

objetivo é compreender as mecânicas que regem a comunicação no 

ambiente digital, identificando como as apropriações geram influência nos 

processos sociais e comunicacionais e levam às reconfigurações, analisar e 

comparar a relação espacial-temporal no ambiente digital e na sociedade 

contemporânea, de que maneira isso altera os processos comunicacionais e 

também as interações em comunidades virtuais. 
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3.1 O HOMEM, O TEMPO E O ESPAÇO   

 

No ambiente digital, a aceleração da troca de informações dá ao 

sujeito o poder de “desencarnar”, ficar alheio às convenções de espaço e 

tempo, para se tornar uma persona capaz de viajar na velocidade da luz, 

assim podendo, por exemplo, acessar informações em tempo real mesmo 

que elas estejam armazenadas a milhares de quilômetros de distância.  

Isso confunde as relações dos seres humanos com o mundo e 

desordena a história (VIRILIO, 1999, p. 115). A comunicação direta, mas 

intermediada pelo dispositivo, possibilita e potencializa ao usuário o poder de 

assumir as mais diversas identidades e relacionar-se com quaisquer grupos 

de interesse, facilitando esse processo seja pela diminuição da distância 

geográfica ou pelo encorajamento de não estar fisicamente presente.  

O mundo está se tornando uma gigantesca rede de troca de 

informações (SANTAELLA, 2003). Há porém uma grande 

desproporcionalidade entre o volume de informações com o qual se tem 

acesso e o tempo percorrido para consumi-los, o que provoca uma outra 

escala do tempo, como se o espaço-tempo não tivesse duração. “O 

computador (...) acentua pela rapidez a ideia de uma possível diminuição das 

exigências do tempo. Comprimindo-o até quase anulá-lo”. (WOLTON, 2001, 

p. 101). 

O modo como representamos o espaço e o tempo também afeta a 

maneira como os indivíduos agem social e comunicacionalmente em 

sociedade. O espaço e o tempo são categorias básicas da existência humana 

convenientes à compreensão do indivíduo, dos objetos que o cercam e do 

mundo.  

As ordenações simbólicas espaciais-temporais fornecem uma 

estrutura para organização da rotina, baseada em convenções típicas 

aprendidas pelo senso comum e pela experiência desde a infância. 

Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos e eras são  

as medidas usadas para entender o tempo a partir de uma escala temporal 

objetiva.  
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Da mesma forma, analisando o entendimento histórico do 
domínio cognitivo das categorias temporais, percebe-se que 
tal desenvolvimento é simultâneo ao desenvolvimento da 
consciência da finitude da vida humana (GIDDENS apud 
AUGUSTO, 1995, p. 50). 

 

A sociedade está diante de um processo de aceleração, juntamente 

com a abolição do espaço homogêneo e delimitado por fronteiras 

geopolíticas e do tempo cronológico e linear, que constituíam dois pilares da 

modernidade ocidental (LEMOS, 2008). 

Se, porém, a relação espaço-tempo tem suma importância na conexão 

do sujeito com ele mesmo, com outros sujeitos e com a sociedade, investigar 

tais mudanças torna-se vital para a compreensão das consequências 

também no processo comunicacional. 
 
É o esmagamento da duração, esse desaparecimento da 
vivência do tempo inerente a qualquer experiência de 
comunicação, que causa problema do ponto de vista 
antropológico, pois o tempo das novas tecnologias é 
homogêneo, racional, linear, enquanto que o tempo humano 
é descontínuo e diferenciado. (WOLTON, 2012, p. 112) 
 

 

Pensa-se ainda que essa aceleração não está somente relacionada 

com o aumento da quantidade de informações disponíveis diariamente, mas 

também com a concepção de realidade e da capacidade cognitiva. Tem-se 

tornado cada vez mais comum os relatos de dificuldade em concentrar-se em 

uma única tarefa nesses ambientes físicos cercados por diversas telas. 

Mesmo quando o sujeito foca em uma atividade pelo computador, por 

exemplo, a tela do smartphone pode estar ao lado, sendo constantemente 

“iluminada” por notificações de atualização.  

Consequentemente, tem-se a sensação não só de aceleração, mas de 

ansiedade, como se manter-se conectado fosse uma obrigação e qualquer 

instante desconectado desencadeasse um atraso intransponível. 
 
Essa tecnociência se torna então, enquanto tecnocultura de 
massa, agente não mais da aceleração da história, como 
outrora, mas da vertigem da aceleração da realidade, (...) e 
isso em detrimento de toda a verossimilhança (VIRILIO, 
1999, p. 15). 
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A ideia de modernidade está ligada a um modo de pensar e julgar o 

tempo no qual o sujeito busca incessantemente a conquista e o domínio do 

presente.  Vive-se um “espaço-tempo que não tem mais nenhuma relação 

com aquele da experiência humana. Circula-se em um presente que é 

incessantemente ampliado”. (WOLTON, 2012, p. 102) 

Enquanto para a geração do começo do século XX o que importava 

era o futuro, para a geração do século XXI só o que importa é o aqui e o 

agora. Vive-se a globalização do local e localização do global e o sentimento 

de unidade é apropriado por pessoas antes separadas pela distância e falta 

de comunicação. Isso significa a não mais existência das antigas barreiras 

espaciais e de um mundo pensado por fronteiras físicas. “O espaço se 

encolhe numa aldeia global de telecomunicações e os horizontes temporais 

se reduzem a um ponto em que só existe o presente”. (HARVEY, 1992, p. 

219) 

O mundo começa a ser organizado a partir de um sistema econômico 

que visa o lucro e que interliga o bom aproveitamento do tempo com 

produtividade. A rotina passa a ser organizada por divisões exatas do tempo; 

jornadas de trabalho são definidas de acordo com a carga horária trabalhada 

e alguns cargos utilizam os segundos como metas. Essas nada mais são do 

que características do capitalismo, um modelo econômico caracterizado pela 

aceleração do ritmo da vida e pela compressão das barreiras espaciais.  
 
O que até agora se limita ao físico e ao geográfico, no caso 
de nossas autoestradas, tomará toda a sua dimensão no 
campo eletrônico com a abolição das distâncias mentais e a 
compreensão absoluta do tempo. (BAUDRILLARD, 1997, p. 
24) 

 

O espaço é atribuído pelos sentidos cotidianos comuns. Sob certos 

aspectos mais complexos que o tempo (tem direção, área, forma, padrão e 

volume como principais atributos, bem como distância), “o espaço é tratado 

tipicamente como um atributo objetivo das coisas que podem ser medidas e 

apreendidas” (HARVEY, 1992, p.188). 

Esse aspecto cultural do tempo fica nítido ao observar que não só 

diferentes sociedades cultivam sentidos de tempo e concepções de espaços 

bem distintos, mas uma mesma sociedade pode alterar suas noções 
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espaciais-temporais a qualquer época, seja em decorrência de mudanças 

sociais, econômicas, políticas ou históricas. 
 
A mundialização condiciona a história presente e futura. A 
aceleração do tempo real, aceleração limite da velocidade da 
luz, não apenas neutraliza a extensão geográfica, o tamanho 
natural do globo terrestre, mas principalmente diminui a 
importância das longas durações do tempo local das regiões, 
dos países e das antigas nações de base essencialmente 
territorial. (VIRILIO, 1999, p. 115). 
 

As concepções de espaço e tempo são criadas através de práticas e 

processos materiais de reprodução social. Portanto, cada modo distinto de 

produção ou formação social incorpora um agregado particular de práticas e 

conceitos do tempo e do espaço (HARVEY, 1992). 

Na visão iluminista, mapas e cronômetros precisos constituíram 

instrumentos essenciais. Os mapas se transformaram em sistemas abstratos 

e estritamente funcionais para a organização factual dos fenômenos no 

espaço. A visão totalizante do mapa no período iluminista permitiu, assim, a 

construção das identidades nacionais, locais e pessoais. Já o registro do 

tempo pelo cronômetro fez com que este fosse considerado linear, 

progressivo e regressivamente, o que, segundo Harvey (1992), influenciou 

toda a concepção científica e histórica, inclusive na implementação das 

práticas capitalistas. 

O conceito de passado e futuro como elementos vinculados 

linearmente pelo funcionamento mecânico do relógio permitiu o florescimento 

de toda espécie de concepções científicas e históricas.  Mais importante 

ainda foi a significação de tal conceito de tempo universal e homogêneo para 

concepções econômicas, como da taxa de lucro, juro e salário-hora, 

fundamentais para o processo decisório capitalista. 
 
No pensamento iluminista, os absolutos presumidos do 
tempo e do espaço homogêneo formavam continentes 
limitadores do pensamento e da ação. O colapso desses 
conceitos absolutos sob o peso da compressão do tempo-
espaço foi a história central do nascimento das formas de 
modernismo do século XIX e do começo do nosso século. 
(HARVEY, 1992, p. 229) 
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Assim, o espaço tornou-se homogêneo e contínuo devido à geometria, 

em razão dos mapas, e o tempo virou contínuo, homogêneo e linear, em 

decorrência dos cronômetros.  

É, portanto, na modernidade que o tempo se torna linear e o espaço é 

naturalizado e explorado enquanto lugar de coisas (direção, distância, forma, 

volume). Na modernidade, o tempo é um modo de esculpir o espaço, já que o 

progresso e a encarnação do tempo linear implicam na conquista do espaço 

físico.  

Na contemporaneidade, o terreno de desenvolvimento de condições 

socioculturais que instituem uma nova forma de relação espaço-tempo em 

desenvolvimento desde a década de 1970, o sentimento é de compressão do 

espaço e do tempo: 
 
(...) onde o tempo real (imediato) e as redes telemáticas, 
desterriolizam (desespacializam) a cultura, gerando um forte 
impacto nas estruturas econômicas, sociais, políticas e 
culturais. O tempo é, assim, um modo de aniquilar o espaço. 
(HARVEY, 1992, p. 68) 

 

Por colocar ênfase no presente, o indivíduo não investe mais no dever 

ser, mas somente no presente. A vida cotidiana contemporânea insiste na 

dimensão do presente, em detrimento de perspectivas do futuro. A 

socialidade não seria, assim, contratual, mas sim efêmera, imediata e 

empática.  

Na Internet, as informações são transformadas em bits, isto é, são 

codificadas e transmutadas em números26 . É possível receber e enviar 

mensagens a qualquer tempo, de qualquer lugar, não importa qual o local de 

origem ou o destino. “Não existe mais aqui: tudo é agora” (VIRILIO,1999). 

Portanto, a compressão do espaço-tempo institui o “tempo real” e a 

possibilidade de acesso a informações em todos os espaços do globo. O 

desencaixe nos permite vivenciar processos globais não enraizados na nossa 

tradição cultural. As mídias eletrônicas criam assim processos 

																																																													
26 Levy define esse processo como digitalização, e por meio dele que a virtualidade ocorre. 
“Essa virtualidade, resultante da digitalização, designa o processo de geração de automática 
ou de cálculo de uma grande quantidade de "textos", mensagens, imagens sonoras, visuais 
ou tácteis, de resultados de todos os tipos, em função de uma matriz inicial (programa, 
modelo) e de uma interação em processo” (LÉVY, 2010, p. 77). 
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desterritorializantes em níveis político, econômico, social, cultural e subjetivo. 

(LEMOS, 2008) 

O espaço e o tempo reintegram-se com a junção de imagens, 

resultando em um espaço de fluxos que substitui o espaço de lugares e é a 

base fundamental de uma cultura da diversidade dos sistemas de 

representação historicamente transmitidos. 
 
A combinação das enormes distâncias com a imediaticidade 
temporal que é própria das comunicações eletrônicas 
reconfigura a posição do individuo de maneira tão drástica 
que a figura do eu, fixo no tempo e no espaço, capaz de 
exercer controle cognitivo sobre os objetos circundantes, não 
mais se sustenta. A comunicação eletrônica 
sistematicamente remove os pontos fixos, as fundações que 
eram essenciais às teorias modernas. (SANTAELLA, 2003, p. 
128) 

 

O corpo, por sua vez, sendo um sistema cujos aspectos de influência 

interna e externa que se juntam, comportam as relações com o espaço e 

somente se conscientizam da sua existência por meio da percepção espacial, 

da sua relação à vertical, à horizontal e da inter-relação com o mundo em que 

está inserido. Ou seja, das relações do espaço. 

Se no ambiente digital essas relações espaciais-temporais se alteram, 

a forma como o indivíduo enxerga a si mesmo, aos outros e ao mundo muda 

consideravelmente, pois o indivíduo perde o seu referencial.  
 
A única forma de percebermos as relações espaciais-
temporais é através de nossas experiências com elas, 
pessoais em um primeiro momento e coletivas no segundo. 
Nossa noção de espaço-tempo é construída no processo de 
aprendizado, ainda quando criança, juntamente com as de 
outros indivíduos próximos. (VERLE; CAUDURO, 1997, p. 3). 

 

Inerentes à existência humana e ao universo, as categorias do tempo 

e do espaço, referências para nossa discutível percepção das coisas no 

planeta e no universo observável, ganhariam também uma outra dimensão 

nesse ambiente que incentiva experiências pessoais e coletivas inovadoras. 

No contexto das redes sociais digitais, essas categorias de tempo e 

espaço ficam ainda mais em evidência em relação ao tema abordado nessa 

dissertação. O sujeito pode ver no perfil do morto, por exemplo, uma forma 
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de externalizar o seu luto, travando um monólogo pessoal e intimista muitas 

vezes em tom de diálogo, e que ficará registrado naquele perfil por tempo 

indeterminado. Ao mesmo tempo que o tempo está acelerado, é como se ali, 

naquele ambiente, o tempo tivesse congelado. A imagem do perfil do morto, 

a imagem de capa, as postagens antigas, não se alterarão, diferente do 

epitáfio que passa a ser construído na timeline do morto por outros sujeitos 

depois da morte do dono do perfil. Em contrapartida, o processo do luto 

também assume um período diferente, pois a cada interação com o perfil do 

morto, os sujeitos conectados a sua rede são notificados, ou seja, 

relembram-no. 

 

3.2 A INTERNET E A VIRTUALIDADE 

 

O computador e os dispositivos que permitem acesso à Internet são 

para a sociedade contemporânea mais do que ferramentas de comunicação, 

mas também esferas de transformação dos modos de cognição e interações 

perceptivas (TURKLE, 1997). 

A Internet é como um campo de trocas simbólicas, um ambiente 

dinâmico e de sociabilidade inédito. 
 
A Internet é mais bem-compreendida não como tecnologia, 
mas como uma plataforma que habilita pessoas a criar 
tecnologias, as quais, por sua vez, são desenhadas para 
funções particulares (MILLER, 2013, p. 168). 

 

Ela não é simplesmente uma mídia ou resume-se nas suas 

potencialidades de uso, pois reúne também as capacidades dos usuários em 

continuar criando a partir dela. Mas pode ser compreendida como uma forma 

de “consolidar gêneros de uso conectados por acesso on-line”: 
 
A internet não é um de seus usos particulares. Antes, é uma 
palavra que empregamos para consolidar gêneros de uso 
conectados por acesso on-line. Ela deve ser considerada, 
portanto, em termos das capacidades que lhe parecem 
inerentes, em seu uso efetivo, ou talvez do modo como ela é 
compreendida. (MILLER, 2013, p. 165) 
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A interatividade digital, isto é, as trocas entre os sujeitos, é um tipo de 

relação tecnosocial, consistindo no diálogo entre homens e máquinas cujo 

contato é permitido por ‘interfaces gráficas’ em tempo real. Isso também 

induz a ideia de que tal interatividade digital transforma as relações entre os 

sujeitos e os objetos.  
 
Considera-se a dimensão de comunicação livre, sem 
restrições, um espaço de liberdade em relação a todas as 
pressões que restringem as mídias clássicas, enquanto o 
essencial de sua inovação não está aí, mas, sim, no 
estabelecimento de sistemas de informação comerciais de 
todo o tipo. Quanto ao que é essencial a Net não é uma 
mídia. É um formidável sistema de transmissão e de acesso 
a um número incalculável de informações (WOLTON, 2012, 
p. 97). 

 

Entretanto, o sujeito é o ator que opera a técnica, e assim, a técnica 

não é neutra ou um simples instrumento a ser manuseado. Coletivamente, o 

sujeito opera o direcionamento dos vetores tecnológicos e controla seus 

efeitos. “Sempre chega o momento em que é preciso desligar as máquinas e 

falar com alguém”. (WOLTON, 2012, p. 101).  

Deve-se levar em consideração que todas as transformações são 

geradas pelo homem e ao mesmo tempo o afetam. A impressão de uma 

continuidade entre a tecnologia e o conteúdo ou o sentido reforça a vigilância 

em distinguir o que se refere à performance da técnica e o que se refere à 

capacidade humana e social da comunicação.  
 
A Internet, após a televisão e o rádio em suas épocas, 
relança um imaginário, uma procura de estilos e de forma 
que exprimem a modernidade. Essas técnicas são ao mesmo 
tempo veículos de outras formas de cultura e de espaços de 
criação da cultura contemporânea. (WOLTON, 2012, p. 85) 

 

A mudança torna-se cultural, e não mais somente técnica, quando 

altera o fato de que pode-se concentrar diferentes atividades em um único 

terminal. Até o início do século XXI, terminais diferentes, como telefone, rádio 

e televisão, correspondiam e serviam para atividades diferentes, mas 

atualmente concentram-se em um mesmo terminal (smartphones e 

computadores tipicamente).  
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Essa interatividade entre os dispositivos é como um elemento 

primordial “da redefinição das formas e processos psicológicos, cognitivos e 

culturais decorrente da digitalização da comunicação”. (FRAGOSO, 2001, p. 

1). Assim, o uso da tecnologia torna-se tão intenso que o sujeito deixa de 

notá-la. Habituado à interface, é como se ficasse imerso a ela: 
 
Por se ajustar à nossa mente, essa tecnologia é a mais difícil 
de ser pensada. Nenhuma tecnologia anterior havia 
penetrado em nós com tanta intimidade. Por isso, podemos 
deixar de notá-la com a mesma facilidade com que nos 
desapercebemos dos óculos que temos diante dos olhos e, 
mais ainda, de uma lente de contato na córnea. 
(SANTAELLA, 2003, p. 101) 

 

A essa questão, soma-se a rápida velocidade de transformação e da 

comunicação interativa e globalizada: 
 
A comunicação é interativa, ela usa o código digital universal, 
ela é convergente, global, planetária e até hoje não está 
muito claro como esse espaço poderá vir a ser 
regulamentado. Além disso, a www transforma-se com uma 
velocidade historicamente sem precedentes. Quaisquer 
tentativas de predição em tempos tão tumultuados beiram o 
impossível. (SANTAELLA, 2003, p. 72) 

 

Portanto, da convergência entre o social e o tecnológico, os processos 

sociais e comunicacionais ressignificam-se no ambiente digital. É por meio da 

inclusão da socialidade na prática diária da tecnologia que ela adquire seus 

contornos mais nítidos. “Ela se compõe como um zapping de signos, como 

apropriação de bits num espaço-tempo em profundas transformações” 

(LEMOS, 2008, p. 89).  

Concebido como um espaço transacional onde o corpo é suspenso 

pela abolição do espaço e pelas personas que entram em jogo nos mais 

diversos meios de sociabilização, a Internet é “(..) dessa forma, um espaço 

mágico, caracterizado pela ubiquidade, pelo tempo real e pelo espaço não-

físico” (LEMOS, 2008, p 128). 

Talvez seja essa sensação subjetiva propiciada pelos ambientes 

digitais de estar em interação pessoal e imediata com a situação simulada 

que explique o culto aos perfis dos indivíduos nas redes sociais, mesmo 

depois de mortos. 
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(...) sobre a Internet como se fossem propriedades da nova 
tecnologia, ao invés de feitos sociais de atores que 
reconfiguram tanto as tecnologias quanto seus “contextos”, 
um em relação ao outro. (MILLER, 2004, p. 42) 

 

Assim, um pai que perde a filha, como é o caso de um dos objetos 

empíricos dessa pesquisa, continua digitalmente e publicamente desejando 

“boa noite” na sua página pessoal do Facebook. É a virtualização ou a 

digitalização do morrer, do ato de sentir o luto e de dizer adeus a quem se foi.  

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES SOCIAIS DIGITAIS 

 

As comunidades do ambiente digital constituem grupos de usuários 

reunidos, momentaneamente ou não, em torno de interesses em comum, 

independente de fronteiras ou demarcações territoriais fixas ou de disparates 

temporais. São comunidades sem proximidade física que abrigam territórios 

simbólicos e acentuam a comunicação pela comunicação (LEMOS, 2008, p. 

87).  

No contexto das redes sociais digitais, conforme citado no subcapítulo 

anterior, ao observar os perfis dos mortos com diversas postagens de outros 

sujeitos abordando sempre o mesmo tema (o sujeito morto, seja do 

sentimento de perda, das lembranças etc), pode surgir, no post mortem, uma 

comunidade em torno desse interesse em comum: o morto. 

Essa comunidade que surge em decorrência do morto é composta do 

agrupamento de pessoas que têm a possibilidade de encontrar-se face-a-

face, mas trocam mensagens pela Internet. Nas comunidades, os usuários 

fazem as mesmas coisas costumeiras dos encontros físicos, com a diferença 

de que são mediadas pela tela do dispositivo, deixando os corpos físicos 

(SANTAELLA, 2003, p. 122) e assumindo os corpos digitais, ou personas. 

As comunidades podem ser interpretadas como uma nova forma social 

do tribalismo, que se refere à vontade de estar junto e do compartilhamento 

de emoções em comum.  

 

 



	 55	

Nessa socialidade tribal, cuja cultura do sentimento se apoia 
sobre as multipersonalidades (as máscaras do teatro 
cotidiano), os usuários agem a partir de uma ética da 
estética, e não a partir de uma moral universalizante. A 
sociedade elabora um ethos, uma maneira de ser, um modo 
de existência onde aquilo que é compartilhado com outro 
será primordial. É isso que eu designarei pela expressão 
ética da estética (LEMOS, 2008, p. 86). 

 

Como a Internet é uma rede social complexa, e não somente 

tecnológica, pode potencializar sentimentos e ligações comunitárias em 

comum, o que fica evidente ao se observar que a maior parte do uso da Web 

deve-se as atividades socializantes, como chats e redes sociais.  
 
Isso mostra que a tendência comunitária (tribalismo), a 
ênfase no presente (presenteísmo) e o paradigma estético 
(ética da estética) podem potencializar e ser potencializados 
pelo desenvolvimento tecnológico (LEMOS, 2008, p. 86). 

 

À medida que crescem as comunidades e redes virtuais, como o 

Facebook, Twitter, Instagram e outras redes, os usuários ficam isolados em 

seus locais privados, procurando ao mesmo tempo individualizar e socializar-

se, conectar-se digitalmente e afastar-se fisicamente, e vice-versa, ou não. É 

a solidão interativa, que será tratada logo adiante. 

Estamos diante de novas maneiras de “estar juntos”, pois os vínculos 

afetivos já não estão mais relacionados a territórios fixos ou consensos 

racionais e duradouros, baseiam-se em identidades plurais e voláteis 

(MARTÍN-BARBERO, 2004). Acima de tudo, nota-se que os usuários 

permanecem presentes na rede mesmo ainda quando estão desconectados, 

o que contrapõe uma das principais características do ambiente digital: a 

possibilidade de o usuário se desconectar a qualquer momento da rede. 

Exatamente por isso é preciso transcender as reflexões acerca da 

distinção entre online e off-line. A todo o tempo o sujeito está conectado e 

também está desconectado e quaisquer processos sociais e comunicacionais 

não são inerentes a Internet, mas sim aos sujeitos que participam, criam e 

sofrem esses processos.  
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Preferencialmente, deve-se evitar a pressuposição de que a 
Internet forma inerentemente relacionamentos virtuais e 
pode, portanto, ser estudada como um cenário autocontido - 
ignorando os contextos off-line (MILLER, 2004, p. 46). 
 

Assim, não há como falar de morte no ambiente digital ou ainda de 

relações de amizade centralizando a discussão em comunidades digitais e 

excluindo o contexto externo, visto que elas coparticipam, são reflexo e 

influenciam e são influenciadas pelo que acontece no ambiente 

desconectado, que afinal, é onde se morre fisicamente. 
 
Isso significa desagregar “a Internet” na profusão de 
processos, usos e “tecnologias” sociais que ela pode compor 
em diferentes relações sociais ao invés de considerá-la como 
um “objeto” único com propriedades inerentes que podem, no 
máximo, ser expressos de formas variadas em diferentes 
contextos. (MILLER, 2004, p. 46) 

 

Por meio das comunidades virtuais, a Internet parece estabelecer 

diferentes espaços para se pensar diversas práticas sociais, como 

relacionamentos, amizades e a morte, seja através de páginas específicas 

para discutir o assunto, como os grupos no Facebook ou as páginas de 

interação direta com o perfil de falecidos.  

São diversos os recursos de reconfiguração da morte no ambiente 

digital, como o mecanismo que transforma o perfil no Facebook de um morto 

em um memorial mediante a apresentação do atestado de óbito. A intenção é 

preservar a integridade do usuário falecido, já que o memorial traz 

configurações diferenciadas de segurança, tornando o perfil invisível para os 

usuários em geral, mas permitindo que os amigos compartilhem boas 

lembranças do defunto na rede.  

Os sujeitos, ao reunirem-se no perfil do morto por meio do 

compartilhamento de recordações e postagens com um foco em comum, cujo 

tema é predominantemente o sujeito morto, constroem também um ambiente 

digital com um indicador de comunidade, considerada uma rede 

sociocentrada (SILVA, STABILE, 2016) e que possui uma delimitação 

definida (o conteúdo direcionado a recordação do morto). 
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O perfil transforma-se em comunidade, pois os sujeitos conectam-se 

para um objetivo em comum, que é trazer recordações e lembranças do 

morto e ainda manifestar o sentimento de perda.  

A tecnologia e suas potencialidades parecem instigar não apenas 

práticas comunicativas sobre o luto e a morte como descrito acima, mas 

também invenções e ressignificações que muitas vezes parecem tentar 

transpor a própria ideia de mortalidade e eternizar o indivíduo, como será 

visto a seguir. 

 

3.4 O HOMEM  ULTRA TECNOLÓGICO MATOU A MORTE? 

 

O caso “Bob Dent - Philip Nitschke”, narrado por Virilio (1999), 

exemplifica o potencial digital e ilustra a nova virtualização da ação. Bob 

Dent, um paciente diagnosticado com câncer, foi a primeira pessoa a pôr em 

prática uma lei australiana que entrou em vigor em primeiro de julho de 1996: 

A Lei do Ato Terminal. 

Ligado a um computador que controlava o seu sistema de perfusão 

sanguínea, Dent disse “sim” uma primeira vez à máquina desenvolvida pelo 

médico que cuidava dele, o doutor Nitscke; nove dias depois, ele clicou “sim” 

pela segunda vez e uma injeção mortal foi aplicada e o matou em trinta 

segundos. Resumindo, a máquina permitia escolher morrer voluntariamente 

em nove dias e dava trinta segundos para mudar de ideia.  

Esse “suicídio assistido por computador”, em que a participação do 

médico se limita à preparação de uma máquina de sua própria 

responsabilidade, como uma eutanásia dissimulada por trás de um 

procedimento técnico de morte súbita, reflete muito do que se falou até 

agora, não só em relação a visão de morte na contemporaneidade, mas as 

características da sociedade. A teleação eletrônica apaga, juntamente com a 

responsabilidade do especialista, a culpabilidade do paciente e também a do 

médico (VIRILIO, 1999, p. 12), através da virtualização das ações. 

Quer-se a responsabilidade por salvar, mas não por matar. Dá-se à 

máquina o poder de matar, mas não se assume que morrer é um fator 

natural. É a solidão interativa consolidada no ato de morrer sozinho, 

reforçando a ideia de que as competências técnicas ligadas ao ambiente 
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digital e a Internet de forma alguma induzem a competência nas relações 

humanas. 

Outro exemplo de como a morte digitalizada está em evidência e vem 

sendo debatida por diversos veículos, inclusive do setor de entretenimento, 

aparece na famosa e popular série Black Mirror27, uma produção da televisão 

britânica de ficção científica. 

“Be Right Back”, o primeiro episódio da segunda temporada da série 

(que foi ao ar em 2015) vai além em relação à tecnologia e à morte. Após a 

trágica e repentina morte de seu marido Ash, um exímio e intenso usuário 

das redes sociais, Martha contrata um software que promete amenizar sua 

saudade por meio de um avatar construído conforme a personalidade de Ash. 

Capaz de conversar com ela por meio de e-mails e voz, esse interlocutor é 

programado com base em metadados coletados pelas interações de Ash nas 

redes sociais enquanto era vivo.  

Ocorre, porém, que esse programa no decorrer do episódio torna-se 

mais avançado e é proposto à viúva uma personificação de Ash. Com o uso 

da tecnologia e de todas as informações deixadas por ele na Internet, o 

software cria uma máquina totalmente personalizada com as características 

dele, tornando-o concreto, um boneco hiper-realista que fala, anda e interage 

normalmente. Martha pode novamente ter o marido sempre ao seu lado, 

corporificado, falando e agindo. 

Apesar de se tratar de uma obra de ficção científica, a ideia de 

imortalizar o ser humano é muito recorrente fora da área de entretenimento e 

inclusive já tem sido feitos estudos sobre isso, em busca de descobertas que 

driblem os efeitos do tempo e a finitude humana.  

Os defensores do transumanismo28, por exemplo, propõem romper os 

limites impostos ao homem por sua biologia original, mudando os genes para 

																																																													
27 A série britânica foi ao ar pela primeira vez em dezembro de 2011 e trata de assuntos 
relacionados a tecnologias e como elas influenciam e são influenciadas pela vida em 
sociedade. Cada episódio trata de um tema específico ambientado em um futuro que parece 
muito realista e próximo, como metáforas ou ainda hipérboles de situações rotineiras ligadas 
a tecnologia, como por exemplo, ganhar likes em postagens no Facebook ou participar de 
games de terror realistas. 
28 O transumanismo é um movimento social e intelectual que trata das relações entre a 
humanidade e as tecnologias contemporâneas, vendo-as como um mecanismo para a 
transcendência humana por meio do aumento das suas capacidades físicas e mentais. 
(FELINTO, CARVALHO, 2005) 
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aumentar o tempo de vida. Através da reformulação celular, os cientistas 

fazem a célula voltar no tempo, isto é, rejuvenescer e transformar-se 

novamente em embrionária. 

Pode-se ir além. Se como dito anteriormente, no ambiente digital os 

objetos se traduzem em códigos binários, a consciência pode sim ser 

replicada, duplicada ou salva, como em “Be Right Back”. Seria cada vez mais 

possível criar cópias das identidades e ainda consolidá-las por meio de 

personas digitais. 

A tecnologia é capaz também de simular capacidades criativas. Em 

setembro de 2016, uma inteligência artificial desenvolvida pela Sony CSL 

criou uma nova música dos Beatles29. A canção Daddy’s Car foi composta a 

partir de uma base de dados com técnicas e estilos musicais que o robô foi 

instruído a selecionar. 

Se a tecnologia concebida pelo homem é capaz de criar músicas de 

uma banda que já não existe há mais de quatro décadas e ainda culpabilizar 

um robô pela morte de uma pessoa em estado terminal, não seria 

inimaginável se muito em breve algo semelhante ao episódio de Black Mirror 

se tornasse realidade. 

 O questionamento é então se estaríamos, nos perfis no Facebook, 

apenas conversando com os mortos ou de alguma maneira revivendo-os e 

nos aproximando cada vez mais dos casos de ficção científica. 

 

3.5 A EXPOSIÇÃO DA VIDA À MORTE 

 

Os dispositivos de comunicação digital ampliam as possibilidades de 

narrativas do eu e do outro, possibilitando a construção da identidade tanto 

por meio da imagem quanto da escrita. Nas comunidades sociais digitais, 

assim como no ambiente digital, ocorre uma extensão da personalidade e 

também da presença física como indivíduos (TURKLE, 1997, p. 29). 

																																																													
29	Informação obtida em: https://popcultura.com.br/2016/09/28/inteligencia-artificial-cria-uma-
nova-musica-dos-beatles/ Acesso em: 07 de agosto de 2017.	
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A Internet é representação inata. A imagem gerada pelo computador 

não corresponde à imagem reproduzida de algo, mas sim de simulações de 

modelos reformulados através de composições numéricas de linguagem 

binária estabelecidos por conceitos lógicos e matemáticos dos programas de 

computador e que se traduzem na tela como uma simulação. 

O corpo, alheio a categorias espaço-temporais, deixa de ser um corpo 

físico para tornar-se etéreo e imaterial, criando o que Santaella (2003) chama 

de mundo espectral: 

 
De um lado, o corpo mantém a propriocepção de sua 
existência carnal no espaço em que existe. De outro lado, o 
arranjo monitorado de interfaces transporta o aparato 
sensorial e perceptivo aumentado do corpo para uma jornada 
imersiva em um mundo espectral. Isso significa que, para o 
julgamento de percepção, que desempenha o papel do signo 
nesta semiose, já duas distintas e simultâneas 
representações do corpo: aquela do corpo carnal e aquela 
dos corpos alternativos das projeções desencarnadas. 
(SANTAELLA, 2003, p 313) 

 

O perfil é a representação. As identidades são produzidas dentro da 

representação, através de um processo de tornar-se, influenciadas pela 

história, cultura e linguagem.  

No ambiente digital, isso fica evidente com a criação dos perfis em 

redes sociais. Ao criar uma conta no Facebook, o site solicita uma série de 

informações que constroem um perfil completo, com foto do perfil, local de 

trabalho, formação educacional, estado civil, entre outros. A facilidade com 

que se consegue editar essa identidade reafirma a construção identitária 

como algo volátil, fluido e mutável, fácil de ser alterada conforme 

necessidades30.  

As “narrativas do self” (HALL, 2006) podem ser construídas no 

Facebook, não só através do preenchimento de informações do perfil, mas 

também da interação com os outros usuários e grupos, seja com postagens, 

publicação de fotos, comentários ou compartilhamentos. 

																																																													
30 Questões relativas à conceituação da identidade serão abordadas no próximo capítulo. 
Aqui, insere-se brevemente a reflexão para conduzir o raciocínio até chegar na exposição 
nas redes sociais digitais. 
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Se na interatividade a troca de informações baseia-se em um leitor e 

um receptor interligados por um terminal e ambos têm a identidade 

construída enquanto estímulo mútuo dentro desse meio de comunicação, 

existe uma ressignificação da interpessoalidade. Entretanto, essa interação 

social na Internet refere-se também a uma solidão interativa.  

 
Em uma sociedade onde os indivíduos estão liberados de 
todas as regras e obrigações, a prova da solidão é real, como 
é dolorosa a tomada de consciência da imensa dificuldade 
que há em entrar em contato com o outro. (WOLTON, 2012, 
p. 100) 

 

Da mesma maneira acontece com os perfis de falecidos, 

representações de corpos que já não mais existem no ambiente 

desconectado. O corpo físico morreu, mas o corpo etéreo permanece vivo, 

solidificado, digitalizado, no mundo espectral das redes sociais digitais. São 

como imagens inexistentes que perduram eternamente no ambiente digital 

por meio dos corpos intercambiáveis.  
 
 
Não haverá nenhuma necessidade de se deixar estorvar com 
um corpo como o que possuímos no universo físico. Esse 
condicionamento a um corpo único e imutável dá lugar à 
noção de corpos intercambiáveis. (VIRILIO, 1999, p. 34) 

 

Sintonizar-se com o perfil de alguém cujo corpo físico já não mais 

existe, mas que permanece no ambiente digital sendo construído e 

reconstruído por meio de conteúdos multimídia, é como vivenciar lembranças 

e recordações palpáveis em um epitáfio sempre presente. Em poucos 

segundos é possível conectar-se com a persona morta sempre que houver 

um conteúdo novo ou algo que o sujeito que está visitando não tenha visto. 

Como o perfil do morto ocupa um lugar fixo na rede social, podendo 

ser acessado por meio de um endereço por qualquer um, quaisquer contatos 

com ele podem ser como momentos em que se esquece que aquele corpo 

físico está morto.  
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Finalmente, graças à Internet, posso alcançar meu objetivo 
antes frustrado de tornar-me... eu. Essa é, em geral, a 
primeira consequência de qualquer nova tecnologia vista 
como um gênero cultural. (MILLER, 2013, p. 172) 

 

No Facebook, ao criar um perfil pessoal com foto, textos e postagens, 

o sujeito estaria construindo uma imagem de si tal qual gostaria de ser visto 

(positiva ou negativamente), da mesma maneira que um sujeito adota 

determinada persona para cada contexto social. É secular o fato de que o 

homem, para boa convivência em sociedade, nas suas mais diversas 

dimensões sociais, modula o próprio jeito de ser de acordo com o contexto e 

com quem está comunicando.  
 
As novas tecnologias são, como uma figura de emancipação 
individual, “uma nova fronteira”. Não é somente a 
abundância, a liberdade e a ausência de controle que 
seduzem, como também essa ideia de uma autopromoção 
possível, de uma escola sem mestre nem controle. 
(WOLTON, 2012, p. 84) 
 

 

O indivíduo está livre para agir desconstituído de qualquer vínculo, 

sem estar atado a uma estrutura social. Sem as pressões do tempo e do 

espaço, o sujeito é mais livre para se expor e, ao mesmo tempo, essa 

exposição torna-se mais despretensiosa e desprendida. É o “âmago do ideal 

individualista liberal” (WOLTON, 2012, p. 84). 

Assim como são postadas fotos de iguarias gastronômicas, dos 

lugares visitados, do look do dia e uma série de conteúdos que fazem parte 

da construção de uma persona, e que se abre mão de uma certa privacidade 

em prol da exposição de si, essa mesma exposição acaba valendo-se 

também para expor o luto, como consequência da morte de alguém querido. 

Expõe-se a dor por meio de fotos, vídeos e textos, na própria página e na 

página do falecido, em um processo de construção de si, mas também do 

outro que faleceu. A exposição pública da vida privada passa a valer também 

para a morte. 
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Logo deixamos de pensar em tecnologias da comunicação 
apenas como coisas, ou capacidades, e começamos a vê-las 
como análogas à arte da sedução: modos de nos fazer 
parecer atraentes para a pessoa com quem nos 
comunicamos. (MILLER, 2013, p. 170) 

 

Essa exposição da dor e da saudade e a demonstração pública de 

tristeza expressa como são vivenciados os sentimentos na era da exposição 

excessiva, ainda mais com a popularização das redes sociais digitais, como o 

Facebook. 

Nesses ambientes, os corpos de vivos e mortos não se divergem. A 

digitalização do corpo eterniza-o e ativa relações comunicativas a seu redor, 

a fim de conservar de alguma maneira a presença do falecido (REZENDE, 

2015, p. 21).  

Como dito anteriormente, mortos e vivos nas comunidades sociais 

digitais são compostos pela mesma linguagem binária. Inclusive, um sujeito 

ao deparar-se com o perfil de um desconhecido morto no Facebook, não 

poderá identificá-lo como finado, pois não há nada que o distinga, 

imageticamente, de qualquer outro usuário. 
 
Bem mais comum que o ato coletivo de autodefinição é o 
desenvolvimento gradual e muito mais sutil de novas formas 
de relação, em especial em termos de mídia de 
comunicação, de vez que todas são um instrumento para 
estabelecer relações. (MILLER, 2013, p. 180) 

 

Assim, o perfil no Facebook é um corpo digitalizado “quase” eterno, 

imune aos efeitos do tempo no sentido físico. O indivíduo finado, assim, é 

capaz de permanecer com o corpo digital: 
 
O corpo morto representado no mundo virtual constrói uma 
morte limiar, que poderia ser, mas não é. Em uma tentativa 
de fazer durar o que não pode perdurar, manter uma 
existência virtual de quem morreu é uma forma de 
transcender a vida. (REZENDE, 2015, p. 10) 

 

Existe uma reflexão existencial nesse sentido, pois o corpo digital pode 

permanecer presente nas redes sociais digitais, mesmo que o corpo físico 

esteja morto. Apesar de imune aos efeitos do tempo no sentido físico, porém, 
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o indivíduo ainda está à mercê de uma falha tecnológica nos backups dos 

servidores. 

 

3.6 A SEGUNDA MORTE OU UMA POSSÍVEL MORTE DIGITAL 

 

É oportuno considerar um outro significado para a morte ou o morrer, 

relacionado com a morte do corpo digital. Pode-se pensar nessa 

possibilidade não apenas caso a conta pessoal no Facebook seja excluída, 

mas também por algum erro no servidor. 

Se o perfil de um ente querido, por qualquer motivo, for desativado ou 

sair do ar, poderá incitar aos familiares lidarem também com uma segunda 

morte, vinculada ao corpo digital antes presente naquele contexto.  

Questiona-se o fato principalmente quando os usuários em questão 

mantêm interações constantes no perfil do morto, para expor e manifestar o 

luto e de alguma forma amenizar a saudade rememorando quem se foi. 

Esses sujeitos, caso sejam privados de acessar o perfil e enviar mensagens 

para esse corpo digital, também terão de lidar com uma nova ruptura 

relacionada a adaptar-se a ausência de um endereço digital antes vinculado  

a esse corpo, a persona de quem morreu. 

Se o perfil no Facebook antes representava a presença ausente do 

morto, sem a possibilidade de fazer esse acesso, os sujeitos terão de lidar 

com uma total ausência. Ou seja, perde-se o que havia de concreto sobre o 

morto, o que ele havia construído para chamar de persona, o ambiente de 

troca mútua para venerar e relembrar aquele que morreu. Nesse sentido, a 

morte assume também um papel de transformação e de adaptação, pois os 

vivos iniciam um processo de adaptação sem o morto. 

Ao mesmo tempo que se pode “eternizar” uma identidade e mantê-la 

ativa na memória visitando o perfil, pode-se ter que lidar com uma outra 

morte, não mais do corpo físico e no sentido biológico, mas no sentido 

tecnológico.  

Segundo o conceito sobre o “aí do ser” de Turcke (2010), que, em 

síntese, crê que “quem não transmite não está aí, não irradia nada” (p. 45), a 

persona e o perfil de um morto, de certa maneira teriam também um “aí” 
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etéreo que permanece ativo, como resíduo, na comunidade social digital, e 

portanto está presente simbolicamente, mas representando uma ausência. 

O “aí” do ser é o seu ser-presente físico em um meio, mas que no caso 

de um emissor, é um aí etéreo, receptível, mas não palpável. “Um aí sem 

aqui e agora”: 

 
No entanto, quando a tecnologia vai tão fundo no indivíduo 
que cada um não pode senão metamorfosear-se em um 
transmissor de si próprio, então sua radiação pessoal é 
obscurecida por uma etérea, que abala o próprio fenômeno 
do estar-aí. (TURCKE, 2010, p. 46) 

 

A morte ganha um outro sentido por meio das comunidades virtuais, 

desenvolvendo uma espécie de cerimônia em torno de mortos. No ambiente 

das redes sociais digitais, o corpo digitalizado instiga práticas 

comunicacionais, prolongando o “aí” até do sujeito morto. 

Ao tentar escapar dos indícios que fazem lembrar de sua finitude, o 

sujeito é tentado a deixar memórias e condolências no perfil do morto. Numa 

procissão, os sujeitos são levados a dizer adeus a quem se foi (assim como 

no cemitério), mas no ambiente digital aquele defunto só está morto porque já 

não é mais capaz de postar, e não porque jaz em um túmulo.  

O sujeito, para relembrar o morto, mantém-no vivo na memória coletiva 

da sociedade por meio de conteúdos diversos que vão sofrendo a interação 

de outros sujeitos, e ainda expõe-se a si mesmo ao demonstrar o sentimento, 

como mais um capítulo da novela da narração de si, de transformar-se em 

espetáculo, em mercadoria de consumo a qual mede-se a oferta e demanda 

por meio de likes, comentários e compartilhamentos.  

 
O valor de exposição constitui o capitalismo sob a sua forma 
consumada, e não se deixa reduzir à oposição marxista entre 
valor de uso e valor de troca. Não é valor de uso porque se 
subtrai à esfera do uso, e não tem valor de troca porque não 
há qualquer força de trabalho que nesse reflita. Deve-se 
exclusivamente à produção de atenção. (HAN, 2012, p. 22) 

 

Ao elaborar postagens em seu perfil pessoal no Facebook, o indivíduo 

busca relacionar-se com sua rede de amigos e constrói a persona com base 

em um ideal daquilo que gostaria de parecer. Assim, ele cria uma 
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proximidade com os outros sujeitos que compartilham das mesmas 

afinidades e de certa maneira, afasta-se dos sujeitos diferentes.  

Essas interações intensificam relações e geram uma falsa proximidade 

ou afastamento, pois ao mesmo tempo que aproximam, também afastam. 

Sendo assim, tornam mais próximo o que está próximo e afastam ainda mais 

o que está afastado. 

 
Esta proximidade digital não apresenta ao participante senão 
essas secções do mundo a seu gosto. Desse modo, 
desintegra a esfera pública, a consciência pública, crítica, e 
privatiza o mundo. A rede transforma-se numa esfera íntima, 
ou numa zona de bem-estar. A proximidade, da qual toda a 
distância do longe foi eliminada, é também uma forma de 
expressão da transparência. (HAN, 2012, p. 54) 

 

Ao censurar facilmente sua rede de contatos e estabelecer uma 

interação facilitada com os indivíduos, o sujeito é capaz, no ambiente digital, 

de moldar um mundo conforme a sua maneira. Se algo ou alguém não lhe 

agradar, a facilidade em eliminar qualquer coisa indesejada da sua rede torna 

a ação ainda mais eloquente.  

Descurtir uma página, bloquear um contato, silenciar um usuário, 

denunciar algum conteúdo indevido são atitudes corriqueiras e que 

emolduram o cenário ideal do ambiente digital do sujeito ativo.  

Na contemporaneidade, para Han, vivemos uma sociedade 

transparente que se manifesta de diversas maneiras, inclusive com a 

exigência da vigilância de todos por todos, o que leva a um ímpeto por 

visibilidade que se expande até a esfera privada. 
 
Cada um e todos entregam todos e cada um à visibilidade e 
ao controlo – até mesmo no que se refere à esfera privada. 
Esta vigilância total degrada a “sociedade transparente” até a 
transformar numa sociedade de controlo inumana. Cada um 
e todos controlam todos e cada um. (HAN, 2012, p. 69) 

 

Dessa maneira, a exposição nua e crua da vida privada, levada a 

público sem pudores, poderia ser vista como uma consequência dessa 

transparência exacerbada.  

O conceito de sociedade transparente de Han entra em consonância 

com uma das principais características das práticas comunicacionais em 
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redes sociais digitais segundo Recuero (2014, p. 107), que é o capital social 

e a facilidade  de construí-lo e torná-lo emergente. Isso significa que, nesses 

ambientes, torna-se mais acessível gerar um conteúdo que alcance um 

número maior de pessoas e, consequentemente, favorece a possibilidade do 

sujeito se fazer visível e construir uma persona com popularidade. Os valores 

que compõem esse capital social são justamente a visibilidade, a reputação, 

a popularidade e a autoridade. Quanto “maior” o capital social do sujeito, 

mais há a possibilidade de eficácia na disseminação da mensagem ou do 

conteúdo. 

A visibilidade potencializa a disseminação de informações sobre algo 

que foi comunicado. A reputação se constrói por intermédio da confiança, isto 

é, a relevância das mensagens postadas e  “refere-se às qualidades 

percebidas nos atores pelos demais membros da sua rede” (RECUERO, 

2014, p. 111). Já a popularidade pode ser medida pelo número de pessoas 

que fazem parte da rede e também pela quantidade de interações geradas 

em uma publicação; e a autoridade é a influência que um sujeito exerce no 

ponto de vista dos demais sujeitos.  

O sujeito, ao manifestar o luto no Facebook, pode estar em um 

processo de busca de construção de capital social para a sua própria 

persona digital do Facebook, e indireta ou diretamente, também contribui 

para o capital social do morto, gerando visibilidade, reputação, popularidade 

e autoridade, ainda que não seja possível afirmar se o morto aprovaria essa 

abordagem de manter esse capital social. 

Registrando na timeline do morto a dor da perda, expõe a si, ao morto 

e ainda convida outros sujeitos para admirarem sua dor, pois torna visível 

concreto seu sentimento por meio de uma postagem que pode sofrer 

interação de outros usuários conectados aquele perfil. 
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3.7 A EXPOSIÇÃO DO LUTO 

 

Ao expor-se nas redes sociais digitais, o sujeito transforma-se em 

mercadoria, não com valor de troca, mas com valor de exposição. Para 

existir, para ser notado, o indivíduo precisa ser visto, e para isso, precisa 

agregar valor social, não por meio da representação, mas da exposição, da 

manifestação de interioridade psíquica.  
 
O mundo não é hoje um teatro onde se representem e leiam 
ações e sentimentos, mas um mercado onde se expõem, 
vendem e consomem intimidades. O teatro é um lugar de 
representação, enquanto o mercado é um lugar de 
exposição.  (HAN, 2012, p. 53) 

 

O luto exposto é, então, menos de caráter representativo, e mais de 

caráter expositivo. “Só quando são vistas, as coisas assumem um valor”. 

(HAN, 2012, p. 21). O sujeito, para ganhar notoriedade, usa da sua dor e do 

luto para expor o seu eu, transformando assim esses sentimentos em 

mercadorias cujo valor está associado à venda da imagem de si, e aqui diz-

se venda como algo que gera rumores, que se propaga no ambiente digital e 

atrai a atenção para um objeto.  

Há uma ambivalência quando se trata do luto, pois o espaço digital é 

um lugar de inscrição da dor e do sofrimento do corpo próprio. 

A sociedade transparente pode ser também chamada de íntima por 

ser habitada por sujeitos narcísicos sem capacidade de distância cênica. “O 

narcisismo é expressão da intimidade consigo sem distância – ou seja – da 

falta de distância de si para consigo” (HAN, 2012, p. 56). 

Para evitar a solidão, para manter o morto vivo na memória coletiva e 

para garantir que a sociedade saiba o quão sensível é, em um grande 

paradoxo o sujeito manifesta-se e expõe-se, e o que antes era vivido no 

privado, torna-se excessivamente público em uma exposição da intimidade. 

 
Na sociedade positiva, na qual as coisas, doravante 
transformadas em mercadoria, devem expor-se para ser, o 
seu valor cultual desaparece em benefício de seu valor de 
exposição. (HAN, 2012, p. 21) 
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Se não foi postado, ou ainda, se foi postado, porém ninguém viu, se 

ninguém comentou, deu like, compartilhou ou interagiu de alguma forma com 

o post, então aquilo não aconteceu, pelo menos em termos midiáticos e por 

conseguinte, contemporâneos.  

Se para Walter Benjamin (1963, p. 21 apud HAN, 2012, p. 21) “para o 

que está a serviço do culto, existir é mais importante do que ser visto”, a vida, 

a existência, as relações humanas, definitivamente não estão a serviço do 

culto e tem valor apenas se são vistas e expostas. 

 
A existência é insignificante. O que repousa ou se demora 
em si mesmo não tem importância, que só passa a existir 
depois que passa a ser vista. Devido a falta de distância, 
nenhuma contemplação estética é possível, nenhuma 
demora. (HAN, 2012, p. 26) 

 

O luto, processo que acontece após a morte de alguma pessoa 

estimada, é um processo de contemplação, de si, do outro e do mundo. Um 

processo que exige, aos poucos, que o enlutado estabeleça uma certa 

distância com a sociedade para que ele se perceba como sujeito no mundo 

apto a seguir adiante na eterna ausência daquele que morreu. Porém, se o 

luto era até então vivido solitariamente, em reclusão, na sociedade 

transparente, em que todos vigiam a todos e cobram determinados 

comportamentos sociais para certas situações, o sentimento passa agora a 

ser vivido de forma exposta e compartilhada. 
 
Quem não emite não é, ou seja, ele pode estar tão vivo 
quanto possível, ter os melhores parâmetros sanguíneos e o 
melhor caráter, midiaticamente está morto. E a ilusão 
midiática, que o faz parecer morto, é irradiada, por sua vez, 
como se representasse a vida plena, embora seja feita de 
pixels mortos. (TURCKE, 2010, p. 46) 

 

Sofrer sozinho, sem demonstração pública em redes sociais digitais a 

qual o indivíduo faz parte, corresponde a não sofrer – do ponto de vista 

contemporâneo - pois é preciso mostrar o sentimento, demonstrar o sofrer, 

expor o luto. Da mesma maneira, alimentar o perfil de um morto é uma forma 

de mantê-lo vivo, pelo menos do ponto de vista midiático. 
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Esse processo torna-se ambivalente pois essa construção do perfil do 

morto que o mantém ativo na rede social digital depende da exposição da dor 

e do luto de outro sujeito. O conteúdo postado é ao mesmo tempo para 

manifestação do sentimento de perda, mas também constrói e reconstrói a 

identidade do morto. 

 

3.8 A EXPOSIÇÃO DO MORTO 

 

Na sociedade exposta de Han (2012, p. 24), o sujeito se torna o seu 

próprio objeto de publicidade e o seu valor de exposição é a medida de tudo. 

Os comportamentos e as ações passam a ser voltados para fora, para serem 

descobertos e expostos. 
 
O excesso de exposição faz de tudo uma mercadoria, na 
qual tudo é “entregue, nu, sem segredo, à devoração 
imediata”. A economia capitalista submete tudo à coação da 
exposição. Só a encenação expositiva gera valor; renuncia-
se a toda a peculiaridade das coisas. Estas não 
desaparecem na obscuridade, mas antes no excesso de 
iluminação. (HAN, 2012, p. 24) 

 

A exposição do defunto como forma de mantê-lo nas lembranças da 

memória coletiva é uma ação na qual o sujeito que interage é capaz de expor 

a si mesmo, manifestando sua dor. O morto (o perfil do morto) é assim, 

transformado em mercadoria ao sofrer um excesso de exposição, através de 

postagens, narrativas, fotos etc. 

Se antes o morto ficava resguardado na obscuridade com seu valor 

cultual, sendo citado em ocasiões específicas e memoráveis, quando se 

enlevava suas qualidades e minimizavam-se ou humorizavam seus defeitos, 

o defunto é então, nas redes sociais digitais, levado ao excesso de 

exposição.  

Essa exposição da sociedade transparente, da qual fala Han, aniquila 

o eros e o sexo, pois o prazer exposto deixa de ser prazer e leva a uma 

alienação do próprio corpo e do prazer sexual. Pode-se pensar que essa 

mesma coisificação vale para o processo do luto. 
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A coação da exposição conduz à alienação do próprio corpo. 
Este coisifica-se como um objeto de exposição que é 
necessário otimizar. Não é possível habitá-lo. É preciso expô-
lo e, desse modo, explorá-lo. A exposição é exploração. O 
imperativo da exposição aniquila o próprio habitar. O habitar 
dá lugar à propaganda, que serve para aumentar o capital da 
atenção. (HAN, 2012, p. 24) 

 

Como processos naturais do ser humano, é possível fazer uma 

analogia entre o prazer exposto e o luto exposto. A exposição do luto produz 

uma alienação da dor. O luto se dissolve no discurso expositor e ocorre uma 

alienação quanto à questão da finitude humana e de quem partiu. O defunto, 

por sua vez, é exposto e ao mesmo tempo explorado. Sendo assim, a dor 

que antes habitava o sujeito, dá lugar à propaganda de si, aumentando o 

capital social da atenção para si próprio e para quem partiu. 

Esse processo entrega a dor à comunicação e à visibilidade, expondo-

a excessivamente: 
 
A hipervisibilidade, a que falta toda a negatividade do oculto, 
do inacessível e do misterioso, é obscena. (...) É obscena a 
coação de tudo entregar à comunicação e à visibilidade.  
(HAN, 2012, p. 25) 

 

O luto exposto sem valor cultual aliena a dor da perda, tornando o 

sentimento de sofrer uma exposição do ser que se foi e do sujeito que sofre o 

luto. Já a dor, invisível, impalpável e não sólida, ganha valor de exposição ao 

ser manifestada nas redes sociais via interações com o defunto e postagens 

na própria rede social digital. 

Não há como sofrer o luto de outra maneira na sociedade 

transparente, já que “O invisível não existe, porque não gera qualquer valor 

de exposição, qualquer atenção. A coação da exposição explora o visível”. 

(HAN, 2012, p. 25) 

Como artifício da busca historicamente milenar de manter o morto 

“vivo” na memória coletiva, para evitar que seja fadado ao esquecimento, o 

finado é exposto de forma excessiva nas redes sociais digitais. Enquanto é 

visível e absoluto em sua transcendência, ele continua vivo no ambiente 

digital, carregando consigo o seu valor de exposição e reverberando na 

plataforma com o seu ser “aí” etéreo. 
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O luto é ressignificado de tal maneira que, assim como quaisquer 

pensamentos tornam-se obscuros quando há um excesso de aproximação e 

transparência, pode-se estar vivendo essa anulação nos mais diversos 

âmbitos.  

Na contemporaneidade e na sociedade da exposição, emitir pode 

corresponder a continuar existindo, enquanto morrer possa significar, além do 

fato biológico, deixar de comunicar, como será visto no próximo capítulo. 
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4 NARRATIVAS POST MORTEM E EPITÁFIOS DIGITAIS  

 

As formas de construção e critérios da elaboração da identidade 

pessoal foram se alterando ao longo da história, sendo influenciadas pela 

realidade social, cultural e histórica da época vigente. Na 

contemporaneidade, com a ascensão das tecnologias digitais, os dispositivos 

de comunicação instantânea remodelam não apenas a construção da 

identidade, como também a maneira como o sujeito vê o outro a partir dessa 

identidade construída. Como pensar o conceito de identidade nesse ambiente 

em que o outro também tem o domínio da narrativa? O que é a identidade na 

contemporaneidade? Como ocorre a formação e a manifestação da 

identidade nesses ambientes e de que maneira isso altera os processos 

sociais e comunicacionais de compreensão de si, do mundo e do objeto? As 

reconfigurações nos processos sociais e comunicacionais nos ambientes 

digitais contribuíram para um estágio paradoxal de ressignificação da 

identidade, desafiando ainda mais a reflexão epistemológica sobre o que é o 

conceito de identidade atual. Tendo em vista que a maneira de lidar com a 

identidade é também um processo social que se reflete no processo 

comunicacional, busca-se refletir sobre os critérios essenciais ao 

reconhecimento de si mesmo na contemporaneidade. 

Nessas comunidades, os usuários criam suas identidades digitais a 

partir da autodefinição, por meio do registro de dados pessoais, das imagens 

e conteúdos publicados e das interações com outros sujeitos.  

As identidades emergem, definem-se e ganham contornos tangíveis a 

partir da comunicação, e em plataformas como o Facebook, tornam-se 

construções ou versões de si que os atores sociais elaboram e reelaboram, 

com ou sem cuidado autorreflexivo, selecionando comportamentos e 

materiais de acordo com a impressão que querem causar à rede de contatos. 

Há ainda o processo que começa após a morte de um sujeito com o perfil no 

Facebook, quando outros indivíduos, por meio das postagens, passam a ali 

construir uma identidade post mortem. 
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Por meio dos arquétipos, um conceito da psicologia de Carl Jung, 

busca-se a compreensão dessas personas que são construídas e 

reconstruídas por intermédio dos outros atores sociais que estão ali 

conectados com a rede do morto.  

Vê-se então o papel inerente da comunicação para a construção das 

identidades na contemporaneidade. Diante dessa possibilidade de “aparentar 

ser, literalmente, quem se quiser ser”, inclusive adotando mais de um “eu”, 

como pensar a identidade no contexto atual? 

A comunicação, como processo inerente nas interações, tem 

levantado questões sobre as reconfigurações dos processos sociais nesses 

ambientes digitais. Sendo o sujeito o principal ator desse processo, e a 

identidade a maneira como ele se coloca perante si próprio, o outro e o 

mundo, analisar a identidade no contexto da contemporaneidade é de suma 

importância para compreensão da relação dos sujeitos com tais práticas 

comunicacionais.  

 

4.1 SER OU NÃO SER NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A identidade do sujeito nas comunidades sociais digitais organiza-se 

em torno de imagens, textos e ações interacionais. Assim, o indivíduo pode 

ter tantas identidades quantas queira, podendo reinventar-se e cultivar a 

multiplicidade do ser, demonstrando suas mais diversas facetas. Ou seja, a 

construção da identidade ocorre a partir da troca de informações em que o 

sujeito tem liberdade para expressar-se de acordo com as expectativas dos 

demais membros da rede.   

A identidade diz respeito tanto a uma certa imagem que um individuo 

tem de si - o suposto eu - como também a que o outro faz dele. Assim, o 

sujeito também constrói sua identidade a partir das relações pessoais que 

estabelece no espaço digital e que podem ou não estar de acordo com o “eu” 

(MATUCK; MEUCCI, 2005).  

Porém, a construção da identidade não se dá de maneira declarada, 

concretizada somente em imagens, textos e compartilhamentos, mas 

também por meio de ações do sujeito que pode horas calar ou se manifestar, 

ficar ausente ou presente, e que mesmo não querendo ser, é. Isso significa 
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que a comunicação sobre si, como forma de tornar comum a própria 

identidade ou o que se pretende parecer para o outro, acontece mesmo 

quando não se quer comunicar. 

Na tentativa, ainda que inconsciente, de desenvolver uma identidade, 

o sujeito usa a plataforma como um palco e fragmenta a própria identidade. 

“Usamos maquiagem, representamos papéis e exacerbamos lados de nossas 

personalidades ou de nossos ’eus’ que não constituem a sua completude” 

(RECUERO, 2014, p. 01).  

O perfil de um sujeito na rede social digital, como o Facebook, 

corresponde a uma construção discursiva performatizada e dirigida para um 

público pré-concebido que permite sua autoapresentação e interação com 

outros por meio dos discursos.  

Entretanto, há que se pensar que houve uma mudança estrutural que 

transformou as sociedades modernas no final do século XX e que fragmentou 

as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade. Se no passado havia sólidas localizações dos indivíduos 

sociais, estas transformações abalaram também as identidades pessoais, ou 

seja, a ideia que tem-se de si próprio como sujeito integrado. 

 
Esse processo de perda de “sentido em si”, como um 
deslocamento do sujeito, faz com que a identidade deixe de 
ser plenamente unificada, completa, segura e coerente para 
tornar-se uma fantasia. (HALL, 2006, p. 13).   

 

As características do sujeito, embora não possuam uma correlação 

absoluta e não formem uma unidade, são instituídas de semelhança entre si, 

carregadas de formas socialmente definidas, que aglutinam os diversos 

fragmentos do que se chama “eu”, seja ele o profissional, afetivo, religioso 

etc. 

Mais do que à mercê de uma crise de identidade, o sujeito é capaz de 

consolidar todos os seus “eus” nos ambientes sociais digitais, e dessa forma, 

na junção e no correlacionamento, forma-se uma identidade volátil e 

fragmentada. 

Assim como uma identidade não se resume a um nome e uma foto, 

bem como dados burocráticos organizacionais, como RG e CPF, ela também  
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não poderia encerrar-se em um perfil ou na corporeidade física do sujeito, 

algo fixo que possa recorrer diretamente, mas sim como um projeto complexo 

que o sujeito constrói a partir de materiais simbólicos que encontra 

disponíveis de acordo com seu referencial intelectual, social e cultural e com 

os quais tece uma explicação coerente de quem é, como uma narrativa da 

própria identidade.  

No Facebook, ao desenvolver um perfil com foto, textos e postagens, o 

sujeito estaria construindo uma imagem de si tal qual gostaria de ser visto 

(positiva ou negativamente), da mesma maneira que adota determinadas 

personas para cada contexto social. É secular o fato de que o homem, para 

boa convivência em sociedade, nas suas mais diversas dimensões sociais, 

modula o próprio jeito de ser de acordo com o contexto e com quem está 

comunicando. O sujeito, assim, exerce múltiplos papéis (GOFFMAN, 2009). 

Para Miller (2013), o Facebook, como uma plataforma de rede social 

inserida em um ambiente digital, potencializa a construção de um “eu” mais 

intrinsecamente verdadeiro em virtude de três premissas: a verdade por 

intenção, a tecnologia da plataforma e a autoconstrução. O autor inclusive 

considera o Facebook como o “livro da verdade” (The Book of Truth):  

 
[...] onde os sujeitos se mostrariam de modo mais 
‘verdadeiro’ do que off-line, partindo de três premissas: 1) o 
entendimento do Facebook como ‘verdade por intenção’ – se 
as pessoas se sentem mais seguras para falar sobre elas 
mesmas em ambientes privados e elas o fazem no site, um 
lugar semi-público, é porque elas realmente tinham a 
intenção de falar sobre ou expor algo; 2) a ‘habilidade 
tecnológica do site de revelar verdades não intencionais’ [...] 
e, principalmente, 3) o entendimento de ‘verdade por 
construção’ – as pessoas despendem uma boa quantidade 
de tempo compondo seus próprios perfis no site, sendo essa 
‘cuidadosa autoconstrução [...] muito mais próxima da 
verdade de uma pessoa do que o que ela pode pertencer 
naturalmente desde seu nascimento (MILLER, 2013, p.48). 

 

Com a autoapresentação e o relativo controle do nível de exposição, o 

sujeito tem o poder de decidir o que publicar a respeito de si, e nesse 

processo, incluindo os seus comportamentos na rede social, como 

comentários, curtidas e compartilhamentos, ele cria uma identidade para si tal 
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qual gostaria de ser visto ou mesmo inconscientemente, respondendo até a 

estímulos do grupo social em que está inserido. 

O indivíduo, portanto, é capaz de agir influenciando a maneira como 

os outros o enxergam enquanto ator social.  

 
O indivíduo influencia o modo que os outros o verão pelas 
suas ações. Por vezes, agirá de forma teatral para dar uma 
determinada impressão para obter dos observadores 
respostas que lhe interesse, mas outras vezes poderá 
também estar atuando sem ter consciência disto. Muitas 
vezes não será ele que moldará seu comportamento, e sim 
seu grupo social ou tradição na qual pertença (GOFFMAN, 
2009, p. 67). 

 

Por meio do conceito do quadro (frame) da atividade, Goffman explica 

que os sujeitos organizam o sentido e o envolvimento da experiência de 

acordo com um conjunto de perspectivas que orienta as ações e reforça a 

importância de compreender a relação do quadro com o mundo que o 

circunda.  

A maneira como o sujeito enquadra determinada questão não é uma 

problemática individual, mas faz parte de uma sociedade, influenciando os 

indivíduos a enquadrarem tais questões da mesma maneira que fazem seus 

pares. 

Em vista da compreensão que eles têm daquilo que está acontecendo, 

os indivíduos adaptam suas ações a esta compreensão e em geral 

descobrem que o mundo em curso dá sustentação a essa adaptação 

(GOFFMAN, 2012, p. 307). 

Parte da identidade é uma narrativa pessoal, uma escrita de si. Nas 

comunidades sociais digitais, é justamente esse o principal aspecto a levar 

em consideração para compreender a identidade de si próprio e do outro. 

Porém, sendo o Facebook uma rede social na qual percebe-se a construção 

de uma persona, além do próprio sujeito construir a identidade, os outros 

usuários da sua rede de contatos também podem fazê-lo, seja interagindo 

com as publicações ou gerando novas informações que podem ser inseridas 

na própria timeline ou ainda nos comentários das postagens. 

A questão é quando em uma rede social digital, como o Facebook, o 

sujeito morre e outros indivíduos, ao continuarem interagindo com o perfil, 
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passam a construir uma narrativa dele após a sua morte, mantendo ou 

reconstruindo uma identidade post mortem. 

Constrói-se então uma identidade sobre a qual o maior interessado já 

não tem controle. A comunicação aparece como parte fundamental desse 

processo social que vem sendo reconfigurado na contemporaneidade, a 

medida em que é também um dos meios pela qual ela se manifesta.  

 

4.2  AS IDENTIDADES E OS SUJEITOS: CONSTRUÇÕES SOCIAIS 

 

Stuart Hall (2006) traz três concepções distintas de identidade do ser 

humano: o sujeito do Iluminismo, cujo indivíduo é centrado e dotado de 

capacidades racionais; o sujeito sociológico, presente no mundo moderno e 

dependente das relações que estabelece com os outros; e o sujeito pós-

moderno, que não possui uma identidade fixa. 

Esse sujeito é dotado de identidades híbridas, movidas por mudanças, 

encontros e desencontros. Para Hall, não temos “identidade”, mas sim uma 

“identificação”, à mercê de mudanças e transformações. Nenhuma identidade 

é fixa ou imóvel, mas também não somos capazes de encontrar verdades 

absolutas sobre ela.  

Bauman traz o conceito da liquidez para a identidade, reforçando a 

valorização da ambivalência em detrimento de uma identidade fixa e definida: 

“As identidades podem ser adotadas e descartadas como uma troca de 

roupa” (BAUMAN, 2001, p.112). Para o autor, a suposta liberdade na criação 

da identidade estaria relacionada com o incentivo ao consumo da 

contemporaneidade31. 

As mudanças das relações espaciais-temporais da 

contemporaneidade, fruto das tecnologias de comunicação, também 

acarretaram em mudanças na concepção do eu e da identidade. As 

identidades não estão mais localizadas ou relacionadas a grupos locais e a 

																																																													
31 “Numa sociedade de consumo, compartilhar a dependência de consumidor – a 
dependência universal das compras – é a condição ‘sine qua non’ de toda liberdade 
individual; acima de tudo da liberdade de ser diferente, de ter identidade” (BAUMAN, 2001, p. 
98). 
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própria possibilidade de os sujeitos terem autonomia sobre o curso de suas 

vidas é também um dos fatores que promove aquilo que Giddens (2002, p. 

12), ao referir-se à autoidentidade, chama de empreendimento reflexivamente 

organizado.  

Isso significa que a construção reflexiva do eu está relacionada com o 

fato de o sujeito poder escolher e planejar suas próprias escolhas sem estar 

à mercê de aspectos pré-determinados por instâncias sociais tradicionais.  

Existem três características fundamentais sobre essa construção 

reflexiva do eu: 
1) Ele é continuamente reelaborado pelos sujeitos; 2) Ele 
está ligado necessariamente a escolhas de estilos de vida 
(...) até mesmo por aqueles com poucas condições materiais 
e 3) ele consiste em que os sujeitos mantenham “narrativas 
biográficas coerentes” (SÁ; POLIVANOV, 2012, p. 577). 

 

Sendo assim, se ele é continuamente reelaborado pelos sujeitos, a 

construção da identidade no Facebook ocorre de duas maneiras: pela 

individualidade dos usuários e o desejo de publicar ou não determinados 

conteúdos; e pelas afiliações dos usuários, isto é, pela rede de contatos que 

ali interage.  

As narrativas biográficas referem-se à construção da identidade e as 

adaptações que acontecem durante esse processo e buscam manter a 

“coerência expressiva da autoidentidade” (GIDDENS, 2002), uma das mais 

evidentes dinâmicas identitárias dos sujeitos nas redes sociais digitais.  

O processo é similar àquilo que Goffman chama de “manipulação da 

impressão” (2009), isto é, o esforço dos indivíduos para negociar e construir, 

nas interações sociais com outros sujeitos, uma impressão de si tal qual 

gostaria de ser visto.  

É “o relato do outro que legitima, deslegitima ou acrescenta qualidades 

ao perfil do sujeito” (MATUCK; MEUCCI, 2005, p. 172). Assim, as 

construções de si e que compõem a identidade englobam tanto as 

afirmações verbais e ações feitas pelo próprio sujeito (autodefinição) quanto 

as afirmações verbais e ações feitas pelos outros (alodefinição). 
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Os processos de autodefinição são um dos principais 
componentes dos mecanismos de construção identitária, 
porém, não são os únicos. Há também o que os outros 
usuários escrevem sobre o indivíduo, os relatos e 
testemunhos que dão, que formam o processo de alteridade 
pelo qual se constitui o eu: a alo-definição. (MATUCK; 
MEUCCI, 2005, p. 168) 

 

Já o perfil do morto fica desprovido de autodefinição, e sua atuação na 

rede social digital fica à mercê somente da alodefinição. Ainda que isso 

também ocorra fora do contexto das redes sociais digitais, no Facebook, no 

perfil do morto, isso se expressa de modo particular em razão da visibilidade 

das ações dos diversos atores envolvidos e dos registros que ficam 

disponíveis para serem acessados facilmente. 

O eu é um projeto reflexivo pelo qual o indivíduo é responsável 

(GIDDENS, 2002, p. 74) e a reflexividade (uso de conhecimento 

constantemente reformulado sobre a vida social) é incessante na constituição 

da identidade, fazendo com que o sujeito reformule-se de tempos em tempos. 

O conceito da administração da impressão com o intuito de manter 

uma coerência na expressividade trata-se da elaboração, construção e 

manutenção da imagem de si próprio de acordo com aquilo que quer 

expressar para o outro. Uma vez que esse processo envolve a relação com o 

outro e como a mensagem será interpretada por ele, é repleto de ruídos. 

Portanto, a coerência expressiva é um processo mais de busca e 

reformulação de si próprio do que de conclusão, porque não há forma alguma 

do sujeito manter controle sobre como o outro o  interpretará.  

Porém, no caso do perfil no Facebook do sujeito morto, já não faz mais 

sentido falar em coerência expressiva de construção da própria identidade, 

pois quem passa a expressá-lo e a construir essa identidade são os outros 

sujeitos. O “eu”, enquanto dimensão interna, morre, mas o self, uma 

construção social, continua sendo reconstruído.  
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Cabe problematizarmos brevemente as noções de “eu” e 
“self”. A obra The Presentation of Self in Everyday Life de 
Goffman, como se sabe, foi traduzida em português para A 
representação do eu na vida cotidiana. Optou-se, portanto, 
por traduzir o termo “self” por “eu”. No entanto, trata- -se de 
duas entidades distintas: enquanto a noção de “self” – que 
não teria tradução adequada em português – diz respeito a 
uma estrutura social e é construída através das experiências 
sociais, a noção do “eu” diz respeito a uma dimensão interna 
dos sujeitos, muito mais psicológica do que social. (SÁ; 
POLIVANOV, 2012, p. 582) 

 

Para Goffman (2009), o conceito que o indivíduo tem de si mesmo é 

construído como uma prática cotidiana e em uma interação social por meio 

do contexto no qual ele se apresenta para os demais participantes. O sujeito 

adquire uma capacidade reflexiva sobre si mesmo e passa a dar sentido a 

realidade social que o cerca.  

 
Quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu 
desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores 
oficialmente reconhecidos pela sociedade, e até realmente 
mais do que o comportamento do indivíduo como um todo. 
(GOFFMAN, 2009, p. 41) 

 

No Facebook, cada indivíduo é constituído por uma malha de 

pequenas histórias digitalmente registradas e que podem ser consultadas a 

qualquer momento pela rede de contatos do sujeito. Destaca-se o olhar do 

outro para a singularidade que cada indivíduo representa.  

Ainda que a rede social seja restrita quanto à customização completa 

do layout da página, os usuários podem, por meio dos recursos oferecidos 

pela plataforma, tornar suas páginas personalizadas. Assim, os discursos e 

práticas individuais contribuem para a construção da identidade e 

consequentemente, da diferenciação dos outros sujeitos da rede social 

digital. 

A identidade é também uma identidade narrativa que de certa forma 

pode ficar registrada no ambiente digital e ser reconstruída pela sociedade. 

Não há como compreender a identidade pessoal sem o auxílio da narração, 

pois o sujeito tem a possibilidade de construir sua própria narrativa 

(RICOEUR, 2000). Nas comunidades sociais digitais, os outros sujeitos 

também podem contribuir para essa construção por meio das interações. 
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Portanto, a narrativa constrói o caráter durável do sujeito. Essa 

mediação narrativa reforça a notabilidade do conhecimento de si também 

como uma interpretação de si e do mundo. Se não é possível um 

conhecimento direto de si, uma saída pode ser a mediação interpretativa por 

meio da linguagem narrativa que fica evidente nos perfis das comunidades 

sociais digitais. 

A identidade narrativa não é meramente descritiva, pois tem também 

uma dimensão moral e de engajamento na qual o sujeito dessa identidade 

pode ser reconhecido no tempo.  

 
O conhecimento de si próprio é uma interpretação - a 
interpretação de si próprio, por sua vez , encontra na 
narrativa, entre outros signos e símbolos, uma mediação 
privilegiada , - esta última serve-se tanto da história como da 
ficção, fazendo da história de uma vida uma história fictícia 
(RICOUER, 2000, p. 2). 

 

A narrativa do sujeito que constrói a identidade revela sim uma visão 

do mundo e de si mesmo, mas tentar determiná-la ou defini-la, seja por meio 

da liquidez, da reflexividade ou da multiplicidade, pode reduzir a identidade à 

categoria simples, sendo que é extremamente complexa.  

 

4.3 A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA AUTORREFLEXIVA NO FACEBOOK 

 

A identidade, por ser uma construção social, é constituída 

basicamente por uma relação comunicativa que se dá através e como 

linguagem. A comunicação, como substância que reveste o domínio 

simbólico, recobre amplas extensões do universo humano e se apresenta 

como uma das chaves para sua compreensão, inclusive do próprio sujeito 

enquanto conhecedor de si e do outro (MARTINO, 2004, p. 12).  

Essa construção social da identidade ocorre também através da 

interação comunicacional, principalmente por se tratar de trocas entre os 

sujeitos localizados em um determinado contexto histórico e cultural. 

Portanto, a importância de analisar o conceito de identidade entra em 

consonância com a própria ideia da identidade como categoria multifacetada 

em constante transformação.  
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Ainda que não seja permanente ou exclusiva, a identidade é uma 

convenção social necessária para identificar e agregar os sujeitos dentro de 

determinadas comunidades digitais ou não. O sujeito adapta-se conforme os 

contextos, criando novas alianças de acordo com o grupo identitário. A 

evolução das relações para a comunidade depende do reconhecimento de 

um usuário pelos demais, tendo em vista inclusive que o self é uma 

construção social e não ocorre de maneira isolada pelas mãos apenas do 

próprio sujeito. 

Com o domínio do uso dos recursos tecnológicos das redes sociais 

digitais, os sujeitos, em um mesmo espaço de visibilidade, falam de si e 

também são falados pelos outros. O sujeito encontrou um meio para 

construir, de forma mais editada e controlada, a própria identidade, e deixá-la 

registrada em um local para consulta, como um documento com foto e 

informações. 

O movimento contínuo e o fluxo incongruente entre o que se é, o que 

se quer ser, como quer ser visto e como se é visto, é permanente no 

processo de construção identitária, seja no ambiente digital ou fora dele. 

Destacam-se duas situações: a do sujeito que esforça-se para construir uma 

persona tal qual gostaria de ser visto, seja de forma positiva ou negativa, 

através da performance, e a do sujeito que atua na rede social compondo sua 

identidade tentando ser o mais transparente possível, através da 

apresentação direta, com o intuito de ser descritivo e documental. Ambas 

estão inseridas na lógica das redes sociais digitais, que é do intuito de gerar 

conexão e compartilhamento. 

O processo comunicacional nos perfis pessoais do Facebook instiga 

as trocas interacionais com outros sujeitos e também contribui para a 

construção de uma identidade. Ao morrer, o sujeito já não tem mais controle 

sobre essa identidade, que pode ou ser mantida pelas outras pessoas ali 

conectadas, ou ainda ser reconstruída, gerando novas identidades que 

podem vir ou não a corresponder com os desejos do morto. Porém, mais do 

que refletir se a identidade em construção corresponde ou não ao desejo do 

morto, é relevante debater sobre o papel desses sujeitos durante esse 

processo comunicacional. 
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Partindo da perspectiva das mediações culturais, as postagens de 

outros sujeitos, seja no perfil de um morto ou de um vivo, constituem trocas 

dinâmicas entre emissores e receptores. Tanto emissor quanto receptor são 

sujeitos do discurso. A “ação do sujeito diz respeito à sua relação com o 

produto discursivo e com a dinâmica de produção e/ou interpretação de 

sentidos”. (FRANÇA, 2006, p. 5).  

Sendo assim, ainda que uma mensagem deixada no perfil de um 

morto tenha, em um primeiro momento, uma conotação de ser atribuída para 

o receptor morto, todos os outros sujeitos conectados àquela rede e que 

interagirem com a postagem são também receptores e podem contribuir para 

esse processo comunicativo.  

Tal processo comunicativo existente no perfil do sujeito que morreu 

parte de uma ação que só existe quando o indivíduo estabelece uma 

comunicação com outros sujeitos e parece ser motivada pela ação social 

afetiva, isto é, movida simplesmente por sentimentos. Há um caráter 

emocional e afetivo envolto nas postagens deixadas no perfil do morto e que 

trata-se do conceito de relação pura, crucial para a compreensão dos laços 

sociais. Marcada, sobretudo, pela questão da escolha, a relação pura ocorre 

entre indivíduos que, alheios a quaisquer critérios ou agentes externos, 

optam por se relacionarem entre si (GIDDENS, 2002, p. 14). 

Há que se pensar que no perfil do morto, é possivelmente somente 

uma relação pura o que instiga um sujeito a manifestar-se ali, desprovido de 

todos os vínculos externos que poderiam influenciá-lo. Compartilhar o luto na 

rede do morto, por meio de mensagens ou conteúdos multimídia, funciona 

também por vezes como forma de obter apoio da sua própria rede de amigos, 

buscando conforto com outras pessoas que podem estar passando pela 

mesma situação, até por também estarem conectadas ao perfil do falecido.  

Essa ação é tanto de ordem afetiva “ao envolver a experiência comum, 

os sentimentos e os afetos reconhecidos como pertencentes a um quadro de 

sentidos coletivo”, quanto de ordem social, “como uma forma de interação 

comunicativa que mantém a coesão do tecido social” (MARQUES, 2009, p. 

2). 

O emissor, sujeito produtor de discursos, também atua como um 

narrador, pois constrói a narrativa em torno do falecido, fornecendo 
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elementos que orientam na elaboração de uma identidade. Esta relação é 

relevante, pois é por meio desses processos discursivos que se dá essa 

construção e reconstrução da persona do morto, seja pelos posts narrando 

histórias e sentimentos, mas também pelas curtidas das publicações 

pertinentes.  

Os sentimentos de luto, saudades e tristeza são expressados pelos 

sujeitos do discurso e registrados no perfil do morto de forma narrativizada. 

Assim, os sujeitos recorrem aos sites de redes sociais, como “espaços de 

interação, lugares de fala construídos pelos atores de forma a expressar 

elementos de sua personalidade ou individualidade” (RECUERO, 2014, p. 

26), e também daquele que morreu e que é o tema das postagens. Os 

sujeitos ali conectados estão como que interligados por um laço discursivo 

em comum: o morto.  

O que os une, então, e que corresponde ao ponto de contato entre os 

sujeitos que ali interagem e estão em comunicação, é justamente o sujeito 

morto, que já não tem mais poder de comunicação ativa. Portanto, tais gestos 

significantes que os unem como sujeitos em luto, ao mesmo tempo que 

incluem o morto, utilizando o seu perfil pessoal para registrar posts em que 

ele próprio é o tema, também o excluem por ele não ter mais voz ativa. 

Enquanto vivo, o sujeito pode editar quaisquer interações feitas pela 

sua rede de contatos de modo a manter o controle e a autorreflexividade 

sobre a identidade de si que ali está sendo criada. Em contrapartida, o morto 

está fadado a ter um epitáfio tal como o deixou, com as postagens já 

publicadas e a mesma foto do perfil e de capa. 

Inseridos no contexto das redes sociais digitais, os sujeitos se colocam 

em ação para produzir discursos a partir das suas experiências vividas, 

construindo suas próprias identidades e a do morto. Esses discursos 

narrativizados no perfil do morto podem fomentar outros sujeitos a se 

expressarem, munidos também de suas lembranças, sentimentos e 

referências, atualizando a narrativa. Assim, envolvidos nestas práticas 

comunicacionais, eles atualizam as experiências, reconstroem a persona e 

podem inclusive, por meio dessas narrativas, estar reforçando ou criando um 

arquétipo para o morto. 
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4.4 AS PERSONAS E OS ARQUÉTIPOS DO FACEBOOK 

 

Os processos identitários que ocorrem por meio das narrativas 

pessoais e de outros nas comunidades sociais digitais propiciam a criação de 

uma pluralidade de “eus”, ou seja, de personas. 

Por meio da coerência expressiva da manipulação da expressão 

(GOFFMAN, 2009) e da busca pela construção do capital social (RECUERO, 

2014) nas redes sociais digitais, o sujeito, conscientemente ou não, vai 

construindo as narrativas de si e, assim, criando essa persona que consiste 

em uma construção social identitária a respeito de si próprio. 

Assim, como sempre houve a adaptação do sujeito aos mais diversos 

contextos sociais, o ambiente digital parece libertar no sentido de permitir ser 

quem sempre quis, sem os tabus típicos da sociedade, e ainda com a 

possibilidade do anonimato.  

Porém, afirmar que tais identidades não são reais, é tão subjetivo 

quanto prepotente. Os múltiplos traços ali construídos constroem um eu 

complexo, múltiplo, fluido e talvez até incoerente para quem queira analisá-lo, 

mas ao mesmo tempo tão condizente com a própria complexidade da 

personalidade humana, sempre em transformação e na eterna busca por um 

sentido (HALL, 2006; BAUMAN, 2001). 

A construção da identidade autorreflexiva contribui para que os perfis 

no Facebook sejam vistos como personas, não no sentido de serem falsos ou 

enganosos, escondidos atrás de uma máscara, mas sim no sentido de serem 

construções ou versões de si próprios que os sujeitos constroem e 

reconstroem constantemente por meio dos comportamentos adotados de 

acordo com a impressão que querem causar na rede de contatos em 

determinadas situações (GOFFMAN, 2009). 

Os recursos tecnológicos disponíveis são utilizados pelos sujeitos para 

construção da própria persona, e assim, a performance vem justamente a 

reforçar a coerência expressiva para manutenção da imagem criada.  Aqui, 

entende-se performance como esse conjunto de ações e comportamentos 

que contribuem para a construção da persona. 
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A cada nova atualização [no site de rede social], o usuário 
desenvolve uma atitude performática, revelando traços de si 
e dando aos outros – seus contatos ou outros usuários que 
porventura venham a visualizar as informações circuladas – a 
percepção de como pretende ser representado, ainda que 
esta intenção possa não vir a condizer com a forma na qual 
os outros efetivamente lhe percebam. (RIBEIRO; BRAGA, 
2012, p. 78) 

 

O conceito de persona (JUNG, 2000) está intrinsecamente ligado ao 

inconsciente coletivo32. "Persona", assim como “pessoa” e “personalidade”, 

são palavras de origem latina e que significam máscara, fazendo menção as 

máscaras usadas pelos atores no teatro grego para significar os personagens 

que estavam representando.  

 
Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da 
psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, 
procurando convencer aos outros e a si mesma que é uma 
individualidade, quando, na realidade, não passa de um 
papel, no qual fala a psique coletiva. (JUNG, 2000, p.43) 

 

Portanto, a persona é como uma máscara com a qual os indivíduos se 

apresentam ao mundo. É como um complexo da personalidade pelo qual se 

relacionam com o meio e que engloba os papéis sociais, tipos de expressão 

e comunicação. O sujeito pode adotar conscientemente ou 

inconscientemente uma persona que inclusive pode divergir dos traços do 

seu caráter, afinal, assumem-se diferentes personas de acordo com o 

contexto social em que está inserido. Nesse sentido, Jung (2000) chamou 

também a persona de " arquétipo da conformidade"33. Em cada ambiente, em 

																																																													
32	Nessa dissertação serão utilizados, para contribuir com a reflexão do tema, dois conceitos 
concebidos por Jung: persona e arquétipos. Entretanto, por se tratar de um tema complexo 
que envolve psicoterapia analítica e que poderia, portanto, encaminhar a construção textual 
para outra vertente que não a da comunicação, ele não será aprofundado, e sim utilizado 
para auxiliar tanto na compreensão quanto na análise empírica dos objetos, como será 
explicado no capítulo teórico 5. 
33 O conceito do arquétipo é como um padrão herdado do comportamento e do 
reconhecimento instantâneo pela sociedade, no qual atribuímos um significado emocional. A 
palavra é uma junção de duas palavras derivadas da Grécia Antiga, archein e typos, que 
significam “original ou velho” e “padrão, modelo ou tipo”, respectivamente. Isto é, “padrão 
original” do qual todas as outras pessoas similares, objetos ou conceitos são derivados ou 
modelados. O tema será abordado nas próximas páginas. 
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cada situação e com determinados sujeitos, o indivíduo se adapta à persona 

como melhor lhe convier.  

Ou seja, a persona é utilizada para cada frame, para cada situação 

específica (GOFFMAN, 2012). Por isso, a persona também é considerada 

como um instrumento para a comunicação, uma vez que permite a adaptação 

gradual na direção da persona criada e pode desempenhar um papel 

importante no seu desenvolvimento. 

Como explanado no início do capítulo, o sujeito esforça-se para 

construir uma persona no Facebook e também para garantir a manutenção 

da coerência expressiva por meio do projeto reflexivo das narrativas de si 

próprio. Depois de morto, ele perde essa capacidade, que passa a pertencer 

exclusivamente aos outros sujeitos conectados ao seu perfil. Nesse 

processo, os discursos gerados podem tanto manter a coerência da persona 

criada pelo morto, como essa pode ser reinventada, e é aí que podem 

transparecer os arquétipos ligados ao morto. 

Os arquétipos são expressões do processo evolutivo e conteúdos 

psíquicos que imprimem padrões no inconsciente coletivo. O inconsciente 

coletivo faz parte do inconsciente individual e tem origem no material psíquico 

que não vem da experiência pessoal, mas da experiência ancestral da 

espécie.  

 
Dei o nome de arquétipos a esses padrões, valendo-me de 
uma expressão de Santo Agostinho: Arquétipo significa um 
“Typos” (impressão, marca-impressão), um agrupamento 
definido de caracteres arcaicos, que, em forma e significado, 
encerra  motivos mitológicos, os quais surgem em forma pura 
nos contos de fadas, nos mitos, nas lendas e no folclore. 
(JUNG, 2000, p. 33) 

 

Trata-se também de um processo cultural porque, apesar de não ter 

origem na experiência pessoal das pessoas, se adapta conforme cada 

contexto social e histórico. Os arquétipos dão origem à fantasias e mitos de 

uma época e compreendem as possibilidades concernentes ao tema de que 

se trata. Ainda que não tenha em si um conteúdo ou imagem definido, o 

arquétipo envolve um mesmo motivo e uma variedade de detalhes, podendo 

ser positivo ou negativo.  
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Assim como o corpo humano representa todo um museu de 
órgãos com uma longa história evolutiva, devemos esperar 
que o espírito também esteja assim organizado, em vez de 
ser um produto sem história. Por “história” não entendo aqui 
o fato de nosso espírito se construir por meio de tradições 
inconscientes (por meio da linguagem etc.), mas entendo 
antes sua evolução biológica, pré-histórica e inconsciente no 
homem arcaico, cuja psique ainda era semelhante à dos 
animais. Esta psique primitiva constitui o fundamento de 
nosso espírito, assim como nossa estrutura corporal se 
baseia na anatomia geral dos animais mamíferos. (JUNG, 
2000, p. 230)   

 

O arquétipo é uma manifestação de energia psíquica que se torna 

evidente por meio dos comportamentos externos. É um padrão de 

organização psíquica que abre a possibilidade para o entendimento das 

estruturas humanas básicas. Como o psiquismo se organiza com base 

nesses padrões, os indivíduos de uma sociedade tendem a ter uma 

organização psíquica semelhante. Portanto, o arquétipo está relacionado a 

uma predisposição a certos comportamentos e isso vale para toda a 

humanidade. Posteriormente, esses padrões vão assumir a forma da cultura 

em que o individuo se encontra. 

Então, para exemplificar, dentro da multiplicidade de expressão dos 

arquétipos, o arquétipo da mãe pode ser personificado por meio de várias 

divindades mitológicas, como a Afrodite, na mitologia grega, Ísis, na cultura 

egípcia ou Maria, na visão cristã. Cada uma dessas deusas, ainda que de 

diferentes culturas, representa um conjunto de características específicas e 

de valores pressupostos do comportamento psíquico arquetípico referente à 

mãe. 

Apesar de possuírem distintas visões de mundo, as diferentes culturas 

possuem uma base arquetípica comum, que permanece estável 

independentemente de época, embora seja sempre vivenciada de acordo 

com circunstâncias históricas em que se expressa. 

Pode-se pensar, portanto, que existe a criação de um arquétipo que é 

criado após a morte de uma pessoa e que se manifesta também no perfil 

pessoal do Facebook desse morto. Assim, está presente nessa situação 

tanto o arquétipo da morte quanto o arquétipo do morto e do enlutado, do 
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sofredor. A morte, do ponto de vista arquetípico, sempre esteve muito 

relacionada com a perda: 

 
Desde os tempos das cavernas, quando a escrita ainda não 
havia se estabelecido nem assumido o papel de meio de 
comunicação com a posteridade, a iconografia transmitia a 
ideia de que os seres humanos já se deparavam com a 
numinosidade das imagens arquetípicas da morte: perda, 
ruptura, desintegração, degeneração, mas também fascínio, 
sedução, transformação, entrega, descanso ou alívio. 
(MAGALHÃES, 2012, p. 134) 

 

Ao construir a própria persona, o sujeito faz uso de diversos arquétipos 

diferentes, mas um arquétipo tende a dominar a personalidade como um 

todo. A questão é que existe uma infinidade de arquétipos, mas um que 

tende a se sobressair em determinada situação e ficar mais em evidência 

para as outras pessoas que estão em contato. 

 
Há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida. 
Intermináveis repetições imprimiram essas experiências na 
constituição psíquica, não sob a forma de imagens 
preenchidas de um conteúdo, mas precipuamente apenas 
formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade 
de um determinado tipo percepção e ação. (JUNG, 2000, 
p.58).  

 

 

Assim como a identidade na contemporaneidade é flexível e mutável 

(HALL, 2006), no processo de construção das narrativas do self, seja de si 

próprio ou do morto, podem-se construir diversos arquétipos, inclusive sobre 

o sujeito morto, que tem anulada a possibilidade do gerenciamento da 

coerência expressiva.  

Defende-se aqui então que a liquidez da identidade (BAUMAN, 2001) 

pode também ser aplicada para as personas e assim, criam-se arquétipos 

ambivalentes e que podem ou não corresponder com aqueles construídos 

pelo morto, em vida. 

Porém, o Facebook é um ambiente com grande potencial de 

“revelação da verdade” (MILLER, 2013) que potencializa a construção de 

uma persona, um arquétipo, intrinsecamente mais verdadeiro e, portanto, 
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pode representar a imagem arquetípica do morto, fiel à maneira como os 

outros sujeitos ali conectados o enxergam. 

É por existir uma infinidade de arquétipos e pela complexidade do 

tema, que inclusive não são da esfera da comunicação, mas da psicologia, 

que para essa pesquisa optou-se por adotar uma adaptação de Jung feita por 

dois pesquisadores. Margaret Mark e Carol Pearson, em “O Herói e o Fora-

da-Lei” (2001), mapearam e instituíram doze arquétipos que juntos 

simbolizavam as principais motivações humanas e comportamentos básicos. 

Cada um desses arquétipos reúne um conjunto de valores, significados e 

traços de personalidade.  Como Mark e Pearson (2001) são da área de 

Marketing, o intuito desse mapeamento foi identificar os grupos 

comportamentais para depois relacioná-los nos discursos das marcas e 

facilitar a criação de estratégias de marketing eficazes. 

Tal mapeamento é usado nesta dissertação como forma de encontrar 

também os arquétipos na criação das personas dos mortos, identificando-os 

por meio das postagens deixadas no perfil do Facebook do morto. Ainda que 

a priori, a seleção de Mark e Pearson tenha sido feita com o intuito de uso 

nos discursos das marcas, acredita-se que essa seleção também pode ser de 

grande valia para a análise de personas mortas no Facebook. Afinal, o uso 

de uma referência do marketing para essa análise parece que vem ao 

encontro de conceitos de construção da persona abordados nesse capítulo, 

pois as narrativas de si, como um conjunto de comportamentos, são 

semelhantes ao processo de construção das narrativas de marca 

principalmente no que se relaciona à tendência de mostrar sempre o seu 

próprio “lado bom”. Aqui o termo “bom” não está relacionado a juízos de 

valor, mas aquilo que o emissor considera bom, que é de seu interesse 

transparecer, e nesse sentido, o “lado bom” pode inclusive ser um lado mais 

transgressor, fora dos padrões sociais. 

Se o sujeito constrói uma persona para deixar à mostra aquilo que 

considera mais virtuoso sobre si, esse mesmo processo pode ser 

“terceirizado” depois que ele morre. Afinal, na busca da construção do capital 

social (RECUERO, 2014) para ganhar visibilidade, reputação,  notoriedade e 

autoridade, há uma tendência em mostrar apenas o que lhe convém ou 

coincide com o que convém aos outros sujeitos conectados ao seu perfil. 
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Assim como as marcas, para ganhar valor de exposição (HAN, 2012), 

talvez criem-se publicações que de alguma forma beneficiem a si próprio e à 

imagem do morto. Por isso, usar uma teoria do marketing pode ser de grande 

valia na compreensão dessa construção identitária, a fim de auxiliar na 

percepção de como os outros sujeitos enxergam o morto, do ponto de vista 

arquetípico, que é como uma personificação dos discursos. 

A ideia é que, por meio da identificação da imagem arquetípica das 

personas, possa haver uma melhor compreensão das narrativas e 

reconstruções identitárias, pois estes conceitos já são amplamente utilizados 

na comunicação, seja no ambiente digital ou não. 

 

 

4.5 OS 12 ARQUÉTIPOS DO FACEBOOK 

 

Antes de abordar os arquétipos, é relevante colocar a visão de morte, 

brevemente, do ponto de vista de Jung, até porque segundo ele, a própria 

morte, o morto e o luto também constituem arquétipos.  

Para Jung (2000), a morte representa um fato coletivo e o indivíduo 

como um todo, simultaneamente, pois ela está suscetível às predisposições 

subjetivas e engloba os conhecimentos culturais da época.  

Já o luto contribui para a compreensão do arquétipo da morte 

relacionado à transformação, pois o luto “é um processo, um trabalho de 

desconstrução da presença e construção ou reconstrução da ausência, isto 

é, a construção da ausência presente” (SOUZA, 2016, p. 24 ). Sendo assim, 

o luto é também, por si só, uma morte, na medida em que induz a uma 

transformação de si que leva à renovação e aceitação.  

 
Qualquer transição, como de uma fase da vida para outra, é 
uma vivência de morte e renascimento simbólico; cada 
reconhecimento na vida é acompanhado de transformação, 
na qual algo ultrapassado tem de morrer, ser deixado para 
trás. Cada transformação é um mistério, parte integrante da 
vida. (SOUZA, 2016, p. 85) 
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Para compreender melhor cada um dos doze arquétipos e para 

posterior correlação entre eles e os dois objetos de estudo, abaixo segue 

uma descrição de cada um deles. 

O arquétipo de Criador tem o instinto de criar ou inovar projetos que 

sejam duradouros e que façam a diferença na sociedade. Qualquer atividade 

artística é útil para satisfazer o Criador em sua ânsia pela valorização da 

expressão pessoal (MARK; PEARSON, 2001, p. 235). 

Já o Cuidador é um altruísta, movido pela compaixão e pela 

generosidade. Seu principal intuito é o de ajudar os outros. Ele teme a 

instabilidade e a dificuldade em razão do impacto sobre as pessoas menos 

afortunadas ou menos resistentes aos choques (MARK; PEARSON, 2001, p. 

217). 

O Governante é aquele que busca o poder acima de tudo. Apesar de 

ser líder e responsável, pode se tornar autoritário e centralizador, com 

dificuldade de delegar tarefas (MARK; PEARSON, 2001, p. 251). 

O arquétipo do Tolo tem o desejo de ser espontâneo, divertido e 

brincalhão, recuperando a leveza e alegria da infância. Ele vive com foco no 

presente e gosta de se divertir e fazer piadas. No excesso de humor, acaba 

sendo frívolo e pouco responsável com as outras questões sérias da 

existência humana, como se o bom humor fosse uma fuga para não enfrentar 

as próprias responsabilidades (MARK; PEARSON, 2001, p. 203). 

O Comum é representado por uma linguagem coloquial, pois seu 

objetivo é ter uma sensação de pertencimento no grupo em que está inserido. 

É empático, realista e tende a perder personalidade nessa busca de se 

misturar na multidão para não ser visto (MARK; PEARSON, 2001, p. 171). 

O Amante busca a intimidade e a conexão com todos os que o 

cercam, seja no trabalho ou na vida pessoal. Tem medo da solidão e de ser 

rejeitado. Há uma grande necessidade de aceitação e também uma forte 

carga de carência que pode inclusive levar a perda da própria identidade 

(MARK; PEARSON, 2001, p. 185). 

O arquétipo do Herói representa o fortalecimento com o desafio. Ele se 

sente ultrajado pela injustiça e responde rápida e decisivamente à crise e 

oportunidades. É competente e corajoso. (MARK; PEARSON, 2001, p.113). 



	 94	

O arquétipo do Rebelde quer derrubar as instituições que não 

funcionam na sociedade e liberar as paixões reprimidas. (MARK; PEARSON, 

2001, p. 131). 

O Mago representa o arquétipo dos que desejam acesso às leis 

fundamentais do universo para compreender os princípios que regem o 

funcionamento das coisas. Motivam-se pelo desejo de transformação pessoal 

e pela oportunidade de mudar as pessoas, porém tendem a se tornar 

manipuladores (MARK; PEARSON, 2001, p.147). 

O Inocente é atraído para a certeza, para ideias positivas e 

esperançosas, para imagens simples e nostálgicas, para a promessa de 

resgate e redenção. O objetivo é ser feliz e para isso, está sempre tentando 

fazer a coisa certa. É otimista, mas teme fazer algo errado (MARK; 

PEARSON, 2001, p.63). 

O arquétipo do Explorador tem ânsia de explorar o mundo com o 

intuito de assim, encontrar a si mesmo e descobrir quem realmente é (MARK; 

PEARSON, 2001, p.79). Teme a rotina, o conformismo e ficar preso em um 

único lugar e tem autonomia e ambição. 

Por fim, o Sábio sente um profundo interesse pelo conhecimento e 

pelo aprendizado e busca encontrar a verdade e melhor compreender o 

mundo por meio da inteligência e da análise. É dono de uma ampla 

sabedoria, porém pode ficar preso ao campo das ideias e não agir (MARK; 

PEARSON, 2001, p. 95). 

Cada um desses doze arquétipos trata de uma emoção humana 

comum e contribuem para a construção da persona. Por isso, na posterior 

análise,  serão buscados indícios nas mensagens deixadas no perfil que 

possam levar a encontrar padrões indicando a ocorrência dos arquétipos. A 

tentativa de deixar essa análise o mais objetiva possível é por meio da 

identificação dos padrões arquetípicos, pois ainda que também a morte e o 

luto sejam arquetípicos, quem os experimenta é a consciência. 
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5 ANÁLISE E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
 

Devido às regras de privacidade do Facebook, para se ter acesso 

irrestrito às informações de um perfil é necessário estar conectado a ele pela 

rede social, isto é, fazer parte da sua rede amigos. Por esse motivo, o objeto 

dessa pesquisa limitou-se aos perfis os quais esta pesquisadora teve acesso 

por meio de sua conta pessoal na rede social Facebook. São eles: o da 

jovem Maria Vitória, que aos 21 anos sofreu um acidente fatal de carro, e de 

Pedro, um punk de 25 anos que foi assassinado34. Ambos viviam na região 

sul do Brasil. A observação das respectivas páginas vem sendo feita desde 

as datas do falecimento, mas foi de janeiro a dezembro de 2017 que a 

pesquisadora em formação e autora dessa dissertação manteve uma rotina 

semanal de realizar no mínimo três visitas às respectivas páginas. Foram 

considerados também os materiais empíricos remanescentes, anteriores ao 

período da observação anual de 2017, tendo em vista que esse material 

também fez parte do processo de construção da identidade post mortem. 

No Facebook, o usuário potencializa a capacidade de construir uma 

identidade plural e dinâmica, assumindo personas que podem vir a constituir 

diferentes arquétipos. Ele pode se reinventar a cada instante, mudando a foto 

de apresentação, as informações do perfil, a sua autodefinição, as fanpages 

que curte e adicionar ou excluir amigos.  

A timeline, um espaço que agrupa todos os conteúdos compartilhados 

pelo perfil e também as postagens de outros usuários, reúne as fotos, vídeos 

e histórias que compõem a identidade do sujeito na rede social Facebook.  

A análise a seguir foi feita a partir da timeline dos perfis dos mortos. 

Observou-se os conteúdos multimídia, incluindo vídeos, gifs, fotos e links, 

que constituem a base em torno da qual o espaço se organiza, geralmente 

acompanhados de uma escrita em linguagem informal.  

Através de análise sob perspectiva cultural, usando a abordagem da 

etnografia (HINE, 2004), buscou-se evidenciar as práticas comunicacionais e 
																																																													
34 Maria Vitória e Pedro são nomes fictícios criados para manter o anonimato dos perfis em 
respeito aos amigos e familiares dos falecidos.	
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discursos exercidos pelos sujeitos mais envolvidos com os perfis, a fim de 

identificar os arquétipos mais presentes que foram construídos após a morte 

dos indivíduos.  

A análise destes perfis se deu, portanto, pelo levantamento de dados 

que revelaram as práticas, comportamentos e hábitos discursivos que 

puderam ser observados por meio do acompanhamento direto dos perfis dos 

mortos no Facebook. É assim que torna-se possível observar culturalmente 

como ocorre a edição da vida post mortem nesse ambiente digital, pela 

análise da comunicação e relação exercidos por estes sujeitos, o que é um 

grande paradoxo, tendo em vista que os sujeitos usam a página dos falecidos 

para falar sobre (e por) eles, justamente em uma situação em que eles já não 

tem mais o poder de editá-las e, portanto, estão sujeitos à reconstrução de 

suas personas por alodefinição (e que pode vir a apresentar algum dos 

arquétipos), isto é, “o relato do outro que legitima, deslegitima ou acrescenta 

qualidades ao perfil do sujeito” (MATUCK; MEUCCI, 2005). 

As etapas seguidas na realização desta pesquisa etnográfica, nos dois 

perfis de pessoas mortas no Facebook, envolvem: 

 

a) Definição e descrição das propriedades dos perfis (tipos de 

postagens, frequência de postagens, postagens de maior engajamento)  

b) Coleta e estruturação dos dados; 

c) Análise dos dados; 

 

Para a primeira etapa do registro das análises, de caráter quantitativo, 

manualmente foram coletados os dados dos perfis observados, o que 

permitiu fazer o descritivo das propriedades dos perfis. Esse levantamento 

contribuiu para caracterização dos perfis e uma primeira aproximação com a 

rotina de postagens. 

Em seguida, foram estruturados e analisados os dados qualitativos 

(conteúdos discursivos, postagens e publicações, relatos e testemunhos etc). 

Esses dados levaram a reflexão dos hábitos e comportamentos mais 

recorrentes e que vieram a revelar os padrões nas práticas sociais de 

construção e reconstrução da identidade post mortem, inclusive para 

identificação dos principais arquétipos relacionados. 
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5.1 PERSONAS POST MORTEM 

 

Em linhas gerais, as mensagens se estruturam como prolongamentos 

de conversas e acontecimentos passados; ainda, após um período maior do 

falecimento, o conteúdo muitas vezes deixa de ser nostálgico para trazer 

novos fatos, como será mostrado a seguir. 

 A timeline dos perfis dos falecidos permanece ativa, pois outros 

usuários mantém comunicação constante, postando conteúdos no perfil dos 

mortos e interagindo entre eles por meio desse ambiente. Em ambos os 

perfis analisados, a média era de três a cinco postagens semanais no 

primeiro ano de morte. 

No caso da Maria Vitória, esse número reduziu para uma postagem 

semanal após completar um ano de falecimento e, em 2017, cinco anos após 

a sua morte, a média é de uma postagem mensal. Em contrapartida, esses 

números aumentam em datas comemorativas e no seu aniversário de 

nascimento. 

Desde que faleceu, Maria Vitória já recebeu mais de 400 mensagens 

na página no Facebook. Entre os que mais se comunicam com ela está o seu 

pai. 

Já na página de Pedro, 90% das mensagens são de autoria de 

amigos. Foram contabilizadas cerca de 60 mensagens somente na primeira 

semana após a data do falecimento. Em 2017, quatro anos após a morte, 

Pedro recebe em média um post a cada dois meses. 

Maria tem 1.235 amigos e é seguida por 944 pessoas, enquanto Pedro 

tem 361 amigos e não apresenta seguidores. Por ter uma rede maior de 

contatos, nessa análise aparecerão mais posts do perfil de Maria. 

Os primeiros posts da análise são do pai de Maria, o ator social mais 

presente nas interações desse perfil.  O conteúdo de suas postagens é bem 

variado, como será visto a seguir. 
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FIGURA 1: REPRODUÇÃO DA POSTAGEM DO PAI USANDO O 

PERFIL DE MARIA VITÓRIA PARA COMUNICAR-SE COM OS AMIGOS DA 

FILHA 

 

 
 

O pai de Maria, a princípio, começou a publicar no Facebook para se 

comunicar com os amigos da filha. Como fica claro na figura 1, o conteúdo da 

postagem é um agradecimento a todos os amigos que estiveram presentes 

nesse momento de perda. A mensagem é, portanto, direcionada à rede de 

amigos de Maria, e não a ela. 

Porém, um dia depois da primeira postagem, ele publica um “Bom dia 

Maria” no perfil da filha. Na sequência, ele volta a se comunicar com o 

restante dos amigos, agradecendo o carinho em memória da filha, e usa o 

perfil dela de forma que muitas vezes parece simular uma tentativa de 

comunicação com Maria.  

Em um outro momento, mostrado na figura 2, ele faz um post 

elogiando uma foto da filha usando o vestido da mãe, sem fazer menção a 

qual foto ou vestido estava se referindo. Esse é o tipo de comunicação íntima 



	 99	

que somente Maria poderia entender, mas que foi postado publicamente no 

perfil dela. 

 

FIGURA 2: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DO PAI SOBRE O 

VESTIDO DE MARIA 

 
 

    Na figura 2, nota-se que quinze pessoas curtiram a publicação. 

Apesar de ser um conteúdo íntimo e que não gera um completo 

entendimento da mensagem, ele foi curtido pela rede de amigos de Maria. Há 

de se pensar que essa interação pode estar muito mais relacionada com uma 

espécie de apoio das pessoas ao pai que perdeu a filha do que ao conteúdo 

do post em si. 

O perfil se configura, assim, como um local cujos sujeitos 

compartilham de um mesmo laço discursivo: o morto. O pai de Maria, a partir 

da postagem da figura 2, passou a ir até o perfil da filha para deixar 

mensagens triviais, como homenageá-la no Dia da Mulher e até mesmo para 

anunciar que ela seria tia. 
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FIGURA 3: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DO PAI FALANDO 

PARA A FILHA QUE ELA SERÁ TIA 

 

 
 

A comunicação estabelecida pelo pai é marcada pela narração de 

fatos cotidianos e mensagens que parecem demonstrar a negação da morte. 

Muitas vezes, as mensagens demonstram uma linguagem muito informal e 

em tom de diálogo.  

Aqui se instala uma presença-ausente (DIDI-HUBERMAN, 1998),  

inclusive no processo de dar apoio e suporte ao enlutado. Não há como 

saber como se deu esse movimento fora das redes sociais digitais, mas no 

Facebook, assim exposto, parece demonstrar também uma manifestação de 

condolências e pêsames, ainda que ressignificada. 

Há uma ambivalência, pois ao relacionar-se com o perfil, algumas 

mensagens parecem ignorar a morte do sujeito. Lidar com o perfil do morto, 

interagir com ele, é assumir um esvaziamento e ainda assim materializar os 

sentimentos, deixando-os expostos para outros sujeitos verem. 

Na Figura 3 isso se reforça quando o pai, ao falar “parabéns titia”, 

insere Maria em uma situação que ela não vivenciou e fala como se ela 

estivesse ali conectada, compreendendo e fazendo parte daquela rotina e 

desse acontecimento. 

Sem a autonomia para exercer a “coerência expressiva da 

autoidentidade” (GIDDENS, 2002), Maria não é capaz mais de negociar a 

impressão de si nas redes sociais e passa ali a assumir uma nova persona, a 

de “titia”, reforçando que essa imagem pode ou não estar em concordância 

com o que ela almejava. O fato é que não há como saber se ela ficaria 

satisfeita em ser chamada publicamente assim, ainda mais nas redes sociais 
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digitais, ambiente em que essas interações ficam registradas e são de fácil 

acesso aos outros usuários conectados a ela. 

 

FIGURA 4: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DO PAI: 

 

 
 

Vinte dias depois do falecimento, quando chegou a data em que Maria 

completaria 22 anos de idade, dezenas de pessoas deram parabéns na 

página dela. Na timeline foram feitos mais de oitenta posts, acompanhados 

de fotos, vídeos e mensagens carinhosas de feliz aniversário, fenômeno que 

se repetiu no aniversário do ano seguinte, mas que a cada foi diminuindo a 

frequência desse tipo de postagem. Em 2016, doze pessoas desejaram 

parabéns para ela, e em 2017, apenas sete. 

Uma vez que, culturalmente, os aniversários são celebrações para 

comemorar mais um ano de existência, desejar parabéns para alguém que 

está morto, ainda que como forma de homenagem, parece um tanto quanto 

inusitado.  
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FIGURA 5: REPRODUÇÃO DA POSTAGEM DE FELIZ 

ANIVERSÁRIO DEIXADA NA PÁGINA DE MARIA 

  
 

Criou-se também um hábito de “comemoração” do aniversário de 

morte. Isso começa quando, após um mês da morte, uma amiga reforça a 

data em uma postagem, relembrando que se passaram 30 dias desde o 

falecimento. Desde então o pai postou, todo o dia 05 de cada mês e pelo 

período de um ano, uma mensagem fazendo referência à data em que a filha 

morreu, reforçando a tentativa de não abandono do corpo na rede social 

digital, assim como já era um costume da sociedade há séculos fora do 

ambiente digital (ARIÉS, 2012). Parece existir um desejo de preservação do 

perfil, talvez como forma de mantê-la presente na memória dos sujeitos. Em 

2017, cinco anos após o acidente fatal, cinco pessoas relembraram a data da 

morte e postarem no perfil de Maria. 

Postagens comuns com expressões corriqueiras, como “bom dia”, 

também parecem reforçar a dificuldade em aceitar a morte ou ainda uma 

tentativa de estender uma comunicação no ambiente digital e receber 

consolo de outros usuários conectados. Nota-se, entretanto, que se nos 

primeiros três meses após a morte, as amigas de Maria mandavam 

mensagens íntimas, como se ela ainda vivesse, as mensagens foram 

assumindo outra intenção com o passar dos anos.  

Um exemplo é o da amiga que, dez dias após o falecimento, lhe 

deseja um excelente dia e pergunta se Maria já havia acordado. A mesma 

amiga, quatro anos depois, posta um vídeo com uma frase curta, 

manifestando saudades. 
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FIGURA 6: REPRODUÇÃO DA POSTAGEM DE BOM DIA DA AMIGA 

 

 
 

Parece haver, nesses casos, um desejo por despertar a atenção e 

gerar um post “atrativo”. Essa efetividade de transformação do conteúdo em 

produto midiático, nesse caso tendo como ponte a falecida Maria, efetiva-se 

através justamente dos mecanismos de engajamento medidos por likes, 

comentários e compartilhamentos, isto é, da construção do capital social 

(RECUERO, 2014). 

Há que se perceber, então, que existe um movimento intenso dos 

sujeitos conectados aos perfis dos mortos para aumentar essa visibilidade e 

esse capital social, que aparece em duas facetas: manter o perfil digital 

“ativo”, justamente como uma alternativa de não abandono do corpo mesmo 

nas redes sociais digitais, e também como uma ferramenta para externar o 

luto de modo compartilhado. 

Como uma tentativa de mantê-la viva na memória da sociedade, essa 

parece ser também uma forma de afastar a ideia da finitude humana e 

esquecer da própria morte.  

Coincide que é justamente esse o processo das “narrativas do self” 

(HALL, 2006) que acontecem no perfil de Maria e Pedro, pois as informações 

vão sendo adicionadas ao perfil por meio de interação com os outros 

usuários através de fotos, textos e vídeos.  
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FIGURA 7: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DO PAI DESEJANDO 

BOM DIA PARA A FILHA 

 

 
 

Maria Vitória e Pedro constantemente ainda são marcados em fotos, 

principalmente dos amigos mais próximos que mantém interatividade 

constante com o perfil. Quando isso ocorre, os usuários que fazem parte da 

rede de amigos dos falecidos recebem notificações na timeline, em meio a 

outras postagens comuns, indicando atividade na página, ainda que a ação 

tenha sido motivada por outro usuário. Tal atualização mantém o perfil do 

morto sempre ativo e presente nas redes sociais da rede de contatos da qual 

faz parte. 

Se esse perfil permanece ativo mesmo quando o usuário está morto, o 

corpo digital tem a potencialidade de se eternizar e se transformar em um 

local para peregrinação, como ocorre na ocasião do aniversário ou na data 

do falecimento dos perfis analisados.  

Muitos vão até a página para prestar homenagens que afirmam o não 

esquecimento dos falecidos.  
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FIGURA 8: REPRODUÇÃO DA POSTAGEM DEIXADA NO PERFIL 

DE PEDRO LEMBRANDO OS SEIS MESES DE FALECIMENTO. 

  
 

FIGURA 9: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELO AMIGO 

DE MARIA 
 

 
 

Há acima, na figura 9, um exemplo da criação de uma persona com 

um arquétipo marcado pelas características tanto do Cuidador quanto do 

Mago, pois induzem a pensar que há em Maria uma grande compaixão e 

necessidade de ajudar aos vivos, e também uma certa sabedoria por já não 

estar mais viva, como se fosse conhecedora das leis universais. Assim como 

na Roma Antiga (ARIÉS, 2012), quando havia uma santificação dos mortos 

que eram evocados em suas lápides, os sujeitos evocam Maria pedindo por 

sua beatitude, o que demonstra essa santificação do morto. Pode-se 

inclusive fazer uma analogia no seguinte sentido: o perfil corresponde à 

lápide e o chamado são as postagens. Esse exemplo aparece em diversas 

outras mensagens que usam termos como “guiar” e “anjo” (Figura 11) e 

“ilumina” (Figura 10). 



	 106	

Parece que a intenção do emissor na Figura 9 é agradecer e solicitar 

ajuda a Maria, como se ela tivesse se tornado um ser onipresente e 

onipotente, e com a função de cuidar dos vivos. Sobre esse arquétipo do 

Cuidador, é interessante observar que há também uma demonstração 

aparente de medo do sujeito que escreveu, como na expressão “segue o 

barco”, que refere-se ao pai de Maria e faz menção ao mesmo tempo a uma 

fraqueza (por continuar vivendo sem a filha) e a força deixada por ela.  

Nota-se a substituição do processo de autodefinição (HALL, 2006), 

típico das redes sociais digitais para construção das identidades, pelo de 

alodefinição, isto é, o processo pelo qual o sujeito é definido por meio das 

interações dos outros sujeitos que ali acrescentam qualidades (MATUCK; 

MEUCCI, 2005, p. 172) e os arquétipos. 

 

FIGURA 10: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELA 

AMIGA DE MARIA 
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FIGURA 11: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELA 

AMIGA DE MARIA 

 

 
 

Os sentimentos, como luto e saudades, ao serem expressados, sofrem 

interações e algumas com tom de consolo. São esses os “laços de interação, 

lugares de  fala construídos pelos atores (...)”  (RECUERO, 2014, p. 26). 

Novamente, a identidade fica sendo continuamente construída e acima 

de tudo, “santificada”, por aqueles que têm acesso ao seu perfil pessoal no 

Facebook. Como o arquétipo do Cuidador (MARK; PEARSON, 2001, p. 217), 

Maria aparece como uma persona com a necessidade de ajudar os outros, 

uma altruísta cujo objetivo é salvar as pessoas.  

“Nos guia”, na Figura 11, ou ainda “cuides bem de nós por aqui”, na 

Figura 13, são exemplos concretos dessa beatificação que transparece o 

arquétipo do Cuidador, do morto que passa a ter a função de zelar pelos 

vivos, como um anjo. 

Uma prima inclusive deixou uma mensagem em tom de agradecimento 

pois ela estava presente no incêndio que aconteceu na Boate Kiss em janeiro 

de 2013 e acredita ter sido guiada por Maria em direção a saída: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 108	

FIGURA 12: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELA 

PRIMA DE MARIA 

 
 

De forma interativa, as mensagens tornam-se um diálogo entre os 

usuários conectados à rede de contato. O discurso direcionado à falecida 

ganha engajamento com outros usuários, já que qualquer um da rede de 

contatos de Maria pode não apenas ler as postagens, mas curtir, comentar e 

compartilhar, o que costuma ocorrer na grande maioria das mensagens. 

 

FIGURA 13: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELO PAI E 

CURTIDA E COMENTADA POR OUTROS USUÁRIOS 

 

 
 



	 109	

Percebe-se o registro eterno da mensagem de saudades de maneira 

compartilhada. Os usuários dividem suas angústias, consolam-se, celebram a 

vida e relembram datas marcantes.  

 

FIGURA 14: REPRODUÇÃO DA POSTAGEM DEIXADA PELA AMIGA 

 

 
 

 

Na Figura 14, o que os une, então, e que corresponde ao ponto de 

contato entre os sujeitos que ali interagem e estão em comunicação, é 

justamente o sujeito morto, que já não tem mais poder de comunicação ativa. 

Portanto, tais gestos significantes que os unem como sujeitos em luto, ao 

mesmo tempo que incluem o morto, utilizando o seu perfil pessoal para 

registrar posts em que ele próprio é o tema, também o excluem por ele não 

ter mais voz ativa. 
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Com o passar do tempo, apesar das interações irem ficando mais 

escassas, a natureza das mensagens pouco se altera. A mensagem abaixo 

foi deixada pelo pai de Maria seis anos depois de sua morte e gerou 22 

reações e mais de cinco comentários. 

 

FIGURA 15: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DO PAI DE MARIA 

 

 
 

Outro amigo inicia a mensagem falando diretamente com Maria, 

agradecendo pelas experiências vividas em conjunto e termina em forma de 

conselho genérico direcionado aos amigos da rede de contato. O mesmo 

usuário usa o perfil da falecida para comunicar frases de efeito de valorização 

da vida, construindo uma identidade para si e ressignificando a identidade da 

finada. 
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            FIGURA 16: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM ACONSELHANDO 

OUTRAS PESSOAS 

 
 

O perfil, antes usado como meio de interação com o usuário, parece 

após a morte constituir uma ferramenta de comunicação com outros usuários 

conectados a rede do morto. Inclusive, o perfil é usado para passar também 

informações sobre o enterro e sepultamento. 

 

FIGURA 17: REPRODUÇÃO DA POSTAGEM ANUNCIANDO A 

MISSA DE SÉTIMO DIA DE PEDRO 

 

 
 

Há ainda os chamados spams, mensagens publicitárias que são 

enviadas por um usuário que não verifica se as contas vinculadas 

permanecem ativas. Assim, os perfis de falecidos acabam recebendo 

anúncios ou convites para eventos.  
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Somente no primeiro ano de morte, Maria recebeu, ao todo, cinco 

mensagens publicitárias, enquanto que Pedro recebeu duas. Esse tipo de 

conteúdo, ao ficar registrado no perfil, reforça a ambivalência entre vida e 

morte, ativo e inativo, que permeia a timeline do perfil de um falecido e induz 

a pensar que se trata de um “não morto”.  

 

FIGURA 18: REPRODUÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA 

  
 

Há também amigos que visitaram os perfis dos falecidos para narrar 

sonhos. Em postagens que começam com frases como “sonhei contigo essa 

noite”, eles relatam todo o conteúdo onírico, relembrando e misturando fatos 

que realmente aconteceram com outros imaginários. Muitas vezes os 

usuários parecem mais querer ser lidos pelos outros do que pelo próprio 

morto e nesse processo, a identidade do falecido passa por uma construção 

e reconstrução. 
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FIGURA 19: REPRODUÇÃO DA DESCRIÇÃO DO SONHO DE UMA 

AMIGA DE PEDRO 

 

 
 

Dois tipos de recados predominam no perfil dos falecidos: as 

tradicionais frases de despedida, como “Fica com Deus” e “Descanse em 

Paz”, e as que mantêm a lógica da conversação e interação. Os trechos 

selecionados indicam algumas das dificuldades que o ambiente apresenta 

para a experiência do luto, já que, como o morto não desaparece da vista dos 

demais usuários, torna-se difícil definir os termos apropriados para lidar com 

eles.  
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FIGURA 20: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELO PAI 

DE MARIA. 

 
 

 Muitas mensagens relembram a personalidade de Maria, de forma 

que o perfil parece levar os usuários a presentificar o sujeito finado. Na figura 

20, a mensagem do pai de Maria é de incentivar a memória e a reconstrução 

da identidade da filha. No fim da mensagem, um grande paradoxo aparece 

na palavra “VIVA!”. Como uma forma de celebrar as memórias da filha, ele se 

expressa por meio de uma palavra que não representa a realidade ali 

transmitida. Por Maria estar morta já há três anos da data de postagem, ele 

solicita fotos aos amigos para mantê-la ativa, ainda que no ambiente digital. 

A alimentação dos perfis de falecidos aparece como uma espécie de 

atualização da morte domada, de que fala Philippe Ariés (2012), como uma 

cerimônia pública construída, diariamente, pelos usuários.  

Nota-se a dificuldade em lidar com o luto em um ambiente no qual o 

“corpo” do defunto se mantém intacto em meio aos vivos, ainda mais sendo o 

luto um período liminar que a sociedade concede para o indivíduo adequar-se 

à ausência da pessoa que morreu. O final do período de luto indica a 

aceitação de uma nova realidade em que o morto efetivamente não está mais 

presente e que a ausência física foi aceita. A questão é que, no ambiente 

digital,  o corpo digital composto por bits não desaparece, e ainda que haja a 

possibilidade de exclui-lo mediante as providências adequadas, esse desejo 

pode não existir por parte dos familiares e amigos. O corpo digital, isto é, o 

perfil no Facebook do falecido, só “morrerá” se alguém, de algum modo, 

conseguir acesso ou autorização para solicitar a exclusão da página para a 

equipe administrativa da rede social.  
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Há que se pensar que, levando em conta o conceito de cultura como 

um estado ou hábito mental e um modo de vida (WILLIAMS, 1969), existe um  

“morrer cultural” associado ao ambiente digital. 

Morrer assume um significado nas redes sociais digitais, e também a 

forma como os outros sujeitos lidam com a morte admite uma outra instância 

e parece remeter a um comportamento dentro dessa situação espacial, social 

e histórica. 

Justamente pelo conceito de cultura remeter também ao modo como 

reagimos em pensamento e sentimento à mudança de condições da vida, 

como uma resposta global (WILLIAMS, 1969) dada em situações específicas, 

é de se pensar que é cultural assumir diversos comportamentos diante da 

página do morto no Facebook. Cria-se um padrão cultural de não abandono 

do perfil nas redes sociais do finado.  

Os trechos citados ilustram a ambiguidade que a situação de luto 

apresenta no Facebook, com as tentativas de diálogos que de forma 

interativa, não se tornam um monólogo - apesar da falta de interação dos 

supostos receptores (Maria Vitória e Pedro) - mas uma conversação entre os 

usuários que também são impactados pela mensagem enviada, como se o 

discurso fosse direcionado para os falecidos, mas ganhasse forma com o 

engajamento de outros agentes conectados com a página. Vale lembrar que 

todo o conteúdo postado nos perfis pode ser visualizado por todos os amigos 

de Maria Vitória e Pedro. Qualquer usuário que faça parte da rede de amigos 

pode não apenas ler as postagens, mas curti-las, comentá-las e compartilhá-

las, o que costuma ocorrer na maioria das mensagens. 

Morto, porém, o usuário não pode mais continuar construindo a 

identidade e acaba sendo exposto em seus traços mais íntimos, mediante 

mensagens que indicam não só características da personalidade, mas 

também do usuário que compartilhou a mensagem e tem consciência que 

outros contatos da rede visualizarão o conteúdo postado, o que fica claro na 

Figura 21: 
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FIGURA 21: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA POR UMA 

AMIGA DE PEDRO. 

 

 
 

Mesmo mortos, Maria e Pedro permanecem não apenas presentes 

digitalmente, mas com a identidade em constante evolução, sendo 

reconstruída coletivamente por pessoas próximas e sendo velada em um 

ritual compartilhado por usuários que mantêm um velório “eterno”. 

Em postagens anteriores, Pedro deixava clara sua postura não só 

política, mas também religiosa. Ele era ateu, o que é contraditório com alguns 

comentários postados em seu perfil, como o do sujeito que diz: “ele tá melhor 

que nós, sem dúvida” ou o convite para a missa, da Figura 17.  

Parece ser esse um exemplo sólido sobre o conceito tratado 

anteriormente da liquidez para a identidade (BAUMAN, 2001). Mesmo uma 

persona como o Pedro, cujo posicionamento político e religioso era claro e 
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muito exposto em sua rede social digital, teve um novo arquétipo incorporado 

em seu perfil.  

Porém, até mesmo o arquétipo post mortem é volúvel e inconstante, e 

talvez ainda mais do que o construído em vida. Em decorrência das 

mudanças e da aceleração das relações espaciais-temporais da 

contemporaneidade, com a possibilidade de assumir com veracidade 

identidades múltiplas e voláteis, o conceito de autoidentidade como um 

empreendimento reflexivamente organizado (GIDDENS, 2002, p. 12) 

relacionado com o poder de escolher e planejar as próprias escolhas sem 

estar à mercê de aspectos pré-determinados por instâncias sociais 

tradicionais, no post mortem quem tem esse domínio sobre a identidade do 

morto são os outros sujeitos. 

É por isso que um indivíduo pode usar o próprio perfil do sujeito morto, 

no caso Pedro, um punk ateu, para convidar os amigos conectados a ele 

para sua própria missa de sétimo dia.  
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FIGURA 22: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA POR UMA 

AMIGA PARA PEDRO. 

 
 

Sem o poder de manutenção da “coerência expressiva da 

autoidentidade” (GIDDENS, 2002) da própria persona construída em seu 

perfil, Pedro, incapaz também de “manipular a impressão” (GOFFMAN, 2009) 

da imagem de si como gostaria de ser visto, ele passa a adotar uma outra 

persona e já não mais é possível vê-lo como ateu. 

A administração da impressão da identidade, nesse momento 

“terceirizada”, pode vir a seguir ou não uma coerência na expressividade 

baseada na elaboração, construção e manutenção da imagem do morto, mas 

que já não passa mais pelo seu crivo.  

Assim, quando o sujeito visita o perfil do morto e lê as publicações 

deixadas por outros, pensando que esse conteúdo está livre da manipulação 

da impressão (GOFFMAN, 2009), há um novo conceito de indivíduo sendo 

reformulado justamente por meio da prática de interação social que varia 

conforme o contexto no qual ele se apresenta. 
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É nesse sentido que o perfil no Facebook torna-se um espaço de 

relação entre os vivos e os mortos. Uma espécie de “além digital” marcado 

pelo alto grau de interação nos posts. As mensagens deixadas funcionam 

como uma espécie de lápide virtual, que demarca simbolicamente um lugar 

de reunião em torno do falecido. 

Não há como ver a Internet apenas como uma tecnologia, mas sim 

como uma plataforma as quais as pessoas se utilizam para satisfazer suas 

necessidades particulares, como estar em contato, ainda que digitalmente, 

com alguém que fisicamente já não está mais presente.  

Nesse sentido, as redes sociais digitais apresentam uma mudança 

cultural de comportamento diante da morte e reforçam a noção de que a 

Internet, mais do que uma simples tecnologia, é uma ferramenta que atende 

às diversas funções particulares de cada indivíduo (MILLER, 2013). Nesse 

caso, por meio das publicações, há um luto coletivo e compartilhado, uma 

maneira de estender a memória do morto e uma reconstrução da identidade 

por meio das identificações com diversos arquétipos. Portanto, o ato coletivo 

de definição do sujeito morto torna-se também justamente um instrumento de 

estabelecimento de relações. 

A diferença aqui para as mídias tradicionais, como uma carta 

convencional, é o registro com potencial de ser eterno da mensagem de 

saudades de maneira compartilhada. Os usuários dividem angústias, 

consolam-se entre si, celebrando a vida de Maria e Pedro e relembrando 

datas marcantes, inclusive o dia da morte. Essa ação pode ser interpretada 

como uma brecha para o tabu da morte da modernidade, pois os usuários 

tem a chance de manifestar seus sentimentos com os outros em um ciclo 

constante de consolações. Não se sofre mais sozinho, não se vela mais 

calado. 

Essa continuidade póstuma de comunicação e postagens no perfil dos 

usuários falecidos seria uma forma de conservar ativa e “bem cuidada” a 

imagem do morto, assim como ocorre nas lápides e túmulos físicos. 

Em postagens mais recentes, parecem ser reforçados os seguintes 

arquétipos (MARK; PEARSON, 2001): a do Cuidador - o altruísta, movido 

pela compaixão e pela generosidade cujo intuito é sempre ajudar os outros.; 

do Amante- que não quer ser rejeitado; o arquétipo do Herói - competente e 
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corajoso; do Mago, com desejo de transformação pessoal e de mudar as 

pessoas; e por fim, do Inocente, atraído para a certeza, para ideias positivas 

e esperançosas, para imagens simples e nostálgicas, para a promessa de 

resgate e redenção. Eles serão relacionados com as postagens em seguida. 

Dentro do corpus oriundo dos dois objetos analisados, foram 

selecionados os dois posts de cada um, Maria e Pedro, que mais geraram 

engajamento (curtidas, compartilhamentos e comentários). A partir desses 

dois posts, buscou-se identificar os arquétipos predominantes com a 

finalidade de compreender como se deu a construção e reconstrução das 

identidades post mortem. 

A justificativa dessa seleção se dá pela força do capital social 

construído em relação ao número de pessoas impactadas e a relevância das 

interações. Para essa medição, portanto, foram considerados o número de 

curtidas, compartilhamentos e comentários. Acredita-se que, pelo volume 

vinculado, essas foram as postagens que mais contribuíram com a 

manutenção da identidade.  

Para Pedro, o post com mais engajamento no período foi o da Figura 
21: 
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Já o segundo post com mais engajamento de Pedro foi: 
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FIGURA 23: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA POR UMA 

AMIGA DE PEDRO 
 

 
 

Já para Maria, os posts com maior engajamento foram ambos escritos 

pelo seu pai: 
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FIGURA 24: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELO PAI 

DE MARIA 
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FIGURA 25: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELO PAI DE 

MARIA 

 
 

No post da Figura 24, que corresponde a uma imagem de uma 

mensagem deixada pelo pai, fica em evidência o arquétipo do Amante e 

também do Cuidador. Assim como em diversas outras mensagens deixadas 

por ele (Figura 2 e 3), há uma busca pela intimidade e uma conexão que 

novamente, remete à presença ausente (DIDI-HUBERMAN, 1998).  

No caso de Maria, as duas postagens com mais engajamento foram 

escritas pelo pai e em datas “especiais”: o aniversário de morte e próximo ao 

Natal. Há que se pensar que isso também reforça uma tentativa de fazê-la 

presente no dia a dia e de estender o luto.  

Constrói-se o arquétipo do Amante, que tem essa necessidade de 

evitar a solidão e estar sempre presente, até como forma de evitar a perda da 

própria identidade (MARK; PEARSON, 2001, p. 185). Esse é um arquétipo de 

certa maneira carente. Quando o pai escreve que tem diminuído a frequência 

das postagens com o intuito de deixar mais leve a página, mas que em 

contrapartida ele aguarda ansiosamente pelo momento de estarem juntos 
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novamente, ele constrói uma relação de certa maneira utópica, que fica em 

um embate consigo, uma discordância entre o que sentir e o que fazer. Esse 

é o arquétipo do Amante, aquele que tem medo da rejeição e muita carência.  

O fato de ele ao mesmo tempo querer deixar a página mais leve e 

externalizar isso com uma postagem mostra uma potencial ambivalência. 

Pode haver um ressentimento em perder a identidade com a perda de 

memória e de ser esquecida. Aqui, vale a premissa: se ninguém mais falar de 

Maria, talvez ela esteja morta também nas redes sociais digitais. 

Há também presente o arquétipo Cuidador, do altruísta que movido 

pela compaixão e pela generosidade quer ajudar os outros. Algumas 

expressões reforçam isso: “tu nunca deixava nenhum lugar ficar pesado. Aí 

não seria diferente” e “estás cedendo tua luz por aí”. Como visto em outras 

postagens, espera-se que Maria não apenas “proteja” os vivos, mas também 

contribua com o bem estar nesse outro lugar que acreditam que ela esteja, o 

“mundo dos mortos”.  

Em relação a Pedro, uma das mensagens com mais engajamento 

reforça a ideia de que o perfil se transforma em um local de peregrinação, 

pois a autora da publicação apenas compartilha uma lembrança. Porém, a 

frase “íamos nos encontrar somente para se divertir” [SIC] também de certa 

forma traz a persona de Pedro um diferente aspecto não tanto político, mas 

do arquétipo do Inocente.  

O Inocente é atraído pelas ideias positivas. É nostálgico e simples e 

tem somente o objetivo de ser feliz, o que vem ao encontro da postagem e 

também de diversos outros conteúdos publicados pelos amigos, que 

compartilham lembranças vividas com Pedro em shows e bares, como no 

exemplo abaixo: 
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FIGURA 26: REPRODUÇÃO DA MENSAGEM DEIXADA PELO AMIGO DE 

PEDRO 
 

 
 

 

Já a outra mensagem com mais engajamento de Pedro aconteceu em 

seu aniversário de morte. Pelo conteúdo da publicação, na frase “não 

passarão” e a “luta continua” fica claro o arquétipo do Herói, representando o 

senso de desafio e de busca pelo fim da injustiça.  Esse é o arquétipo da 

coragem (MARK; PEARSON, 2001, p.113), e parece ser bem oposto ao 

primeiro arquétipo, do Inocente. 

O arquétipo do Herói é representado pela ânsia do desafio e o desejo 

de colocar ordem social, atuando de forma revolucionária e em benefício de 

todos, principalmente no âmbito político. Avesso a injustiça, como ele age de 

maneira corajosa, tende a ser rápido e persistente em suas ações. No post, o 

sujeito usa o perfil de Pedro para afirmar que continua lutando contra o 

fascismo. “Não passarão”, “luta contra o fascismo” e a hashtag “antifascismo” 

contribuem com essa ideia. Na foto usada para ilustrar o conteúdo, Pedro 
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aparece com o rosto coberto, incitando justamente esse “herói mascarado”, o 

“justiceiro”.  

Portanto, na análise das postagens com mais engajamento, enquanto 

Maria apresenta os arquétipos de Amante e Cuidador, no perfil de Pedro 

predominam os arquétipos do Herói e do Inocente.  

Maria é santificada, e Pedro é transformado em herói. Maria assume 

um papel de super protetora, uma função de eterna cuidadora dos vivos e 

dos mortos, um ser que está predestinado a amar e cuidar de todos; 

enquanto que Pedro assume um papel que parece ser o do herói, mas o 

herói humanizado, que ao mesmo tempo que busca e luta por justiça e por 

seus ideias, é lúdico e divertido em outros momentos (arquétipo do Inocente).  

Ainda que Hall (2006, p.13) fale do processo de perda de “sentido em 

si”, como um deslocamento do sujeito, no contexto da contemporaneidade, é 

justamente isso que parece ocorrer nas redes sociais digitais. O arquétipo 

construído é fluido, híbrido e livre, no sentido que a qualquer instante, pode 

vir a se alterar em decorrência das postagens de outros sujeitos. É esse o 

sujeito sociológico que depende das relações que estabelece com os outros. 

Há ainda que se pensar que, sendo o Facebook uma plataforma que 

potencializa a construção de um “eu” mais intrinsecamente verdadeiro 

(MILLER, 2013) em virtude de três características fundamentais (a verdade 

por intenção, a tecnologia da plataforma de revelar verdades não intencionais 

e a autoconstrução), estariam sendo então ali revelados os arquétipos mais 

essencialmente correspondentes à nova persona relacionada ao perfil do 

morto. Ao mesmo tempo que esses podem ser os arquétipos mais genuínos, 

justamente em consequência dessas características, a volatilidade 

decorrente da alodefinição e da perda da coerência expressiva por parte do 

morto fazem com que, a qualquer instante, aquele perfil possa assumir outro 

ou outros arquétipos. 

Independente de tais mudanças, há que se considerar duas 

perspectivas. Uma é de que esses arquétipos desenvolvidos post mortem 

podem não estar em concordância com a vontade do morto caso ele 

estivesse vivo, isto é, não seguem a “linha” da coerência expressiva e da 

manutenção da impressão construída por ele no seu próprio perfil. 



	 128	

Outra é de que, ainda que se preservem as diretrizes identitárias 

deixadas em vida, mantendo a consonância com toda a narrativa antes 

elaborada pelo morto, não se considera o fato de que os sujeitos estão em 

constante transformação e portanto, ele também poderia querer abandonar 

aquela persona de seu perfil. 

Ao longo da existência, os sujeitos assumem diversas identidades de 

acordo com as situações, as experiências e os desejos. Ou seja, tanto mudar 

completamente de identidade, assumindo outros arquétipos, quanto mantê-

los, pode ir contra a vontade do morto. 

A imagem do perfil, a foto de capa, o texto da biografia permanecem 

os mesmos na página no Facebook do morto, bem como as suas últimas 

publicações, e de certa maneira, é como se ele estivesse fadado a ser visto 

“eternamente” (enquanto a página estiver online), daquela maneira.  

A identidade construída por autodefinição permanece congelada, e 

portanto, paralisada, mas ela acaba se mesclando com a identidade da 

alodefinição, volátil e ambígua, alheia aos desejos do próprio sujeito a que 

corresponde. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação nasceu de uma ânsia pelo desdobramento de um 

tema já explorado anteriormente pela pesquisadora quando na graduação 

escolheu a representação da morte no ambiente digital para ser o tema de 

sua monografia do curso de bacharelado em jornalismo. 

Devido às limitações da monografia, um trabalho de conclusão de 

curso restritivo tanto no tempo de execução quanto na complexidade do 

material, algumas abordagens e questionamentos foram deixados para outra 

oportunidade de estudo e que agora estão presentes nessa dissertação, 

como a segunda morte (morte digital) e principalmente a reconstrução das 

identidades post mortem. 

A morte sempre foi um tema muito instigante para a pesquisadora e ao 

mesmo tempo, muito produtivo, pois levava-a a inúmeras reflexões. Uma 

delas surgiu justamente quando uma conhecida sua, Maria, faleceu, e a 

respectiva página no Facebook ficou movimentada de mensagens de 

pêsames e luto que não cessaram com o passar do tempo. 

Assim como diversos aspectos da sociedade, a morte também ocupa 

um espaço no ambiente digital. Porém, foi somente em 2009 que a rede 

social Facebook elaborou alternativas para que tanto o próprio usuário 

quanto a rede de contatos decidisse o que fazer com o perfil do morto. Ainda 

que a plataforma não parecesse controlar esses procedimentos, os 

indivíduos conectados ao perfil do morto apropriaram-se dele para interagir 

das mais diversas formas. 

O que mais chamou a atenção não foi tanto a quantidade de 

postagens deixadas para Maria, mas sim o seu conteúdo. A pesquisadora 

havia idealizado uma persona a respeito de Maria que foi sendo 

desconstruída progressivamente, à medida que lia os posts dos outros 

sujeitos. De tempos em tempos, novas informações sobre a morta eram 

adicionadas a seu perfil, seja por meio de relatos, imagens, vídeos e links, e 

parecia que ali estava sendo construída uma outra identidade para ela. 

Posteriormente, o mesmo aconteceu com outro amigo falecido. O punk 

Pedro, que também faleceu jovem, depois de morto começou a receber 
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inúmeras mensagens que, inclusive, deixavam mais latente o fato de que o 

Facebook podia se configurar como um ambiente propício para a 

reconstrução das identidades. Isso porque Pedro tinha uma postura política e 

religiosa muito bem definida e, mesmo assim, postagens como “vai com 

Deus” e o próprio convite para a sua missa de sétimo dia eram publicados em 

sua página, o que são conteúdos potencialmente avessos à persona que ele 

construía em sua rede social digital. 

Em vida, Maria e Pedro, assim como outros sujeitos que constroem 

suas personas nas redes sociais digitais, usavam da coerência expressiva e 

da manipulação da impressão para, conscientemente ou não, passar aos 

outros sujeitos uma identidade de como gostariam de ser vistos. Após a 

morte, eles já não têm mais esse controle, que fica em “poder” dos outros 

sujeitos conectados a eles. 

Essa discrepância entre as identidades antes construídas em vida e 

depois alteradas no post mortem no ambiente digital, mais especificamente 

no contexto do Facebook, é o que motivou essa dissertação, cujo intuito foi o 

de analisar como o processo comunicacional relativo às postagens e 

interações realizadas na página no Facebook de pessoas mortas estaria 

narrando e reconstruindo a identidade dos falecidos. 

O corpus selecionado, portanto, foi associado às trocas interacionais 

post mortem entre os sujeitos no perfil do Facebook de Maria e Pedro, jovens 

falecidos, com o objetivo de analisar como se dá a edição da identidade após 

a morte.  

Para análise teórica, foram abordadas questões relativas ao processo 

social do luto e da morte em diversos contextos históricos afim de 

estabelecer similaridades e disparidades e constatar que o que existe não 

são novas apropriações, mas ressignificações de comportamentos e culturas. 

Muito esclarecedor nesse sentido foi o apanhado histórico, da morte domada 

ao tabu da morte (ARIÉS, 2012), bem como o conceito da morte midiatizada 

(REZENDE, 2015), que contribuíram não apenas para a definição do 

panorama cultural da morte na contemporaneidade, mas também para 

elucidar os comportamentos referentes ao luto e à morte nos ambientes 

sociais digitais, como o não abandono do corpo.  
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Em consonância, o conceito ambivalente do esvaziamento que 

evidencia um volume (DIDI-HUBERMAN, 1998) e faz lembrar a própria morte 

de quem está como observador, bem como a presença-ausente, evidente no 

perfil de um morto, no qual há um “aí” etéreo que permanece ativo, como 

resíduo, na comunidade social digital, permearam a linha de raciocínio da 

construção contextual a fim de justificar as interações com os mortos. 

Posteriormente foram apresentadas as características da comunicação 

inseridas no contexto do ambiente digital. Tanto os fatores relativos à 

compressão espaço-tempo na contemporaneidade (HARVEY, 1992) quanto à 

identificação das apropriações que geram influência nos processos sociais e 

comunicacionais e levam às reconfigurações, inclusive culturais (MILLER, 

2013), levaram a considerar que existe sim uma visão cultural de morte 

eclodindo relativa ao corpo digital do morto. Também conclui-se que é 

possível reconstruir uma identidade, criando uma outra persona para o morto 

conforme aquilo que convém aos sujeitos que ali interagem.  

Para seguir com esse raciocínio, foram investigados temas 

relacionados à identidade, além da sua construção e reconstrução na 

contemporaneidade, associando-as com o próprio conceito de fugacidade e 

liquidez (BAUMAN, 2001). Por meio do conceito da coerência expressiva da 

autoidentidade (GIDDENS, 2002) e da manipulação da expressão 

(GOFFMAN, 2009), percebe-se que o processo de construção da persona 

acontece também pelas interações com outros usuários e que, quando o 

usuário morre, um processo que nesse caso antes era de alodefinição e de 

autodefinição, passa a ser apenas de alodefinição, isto é, de autoria dos 

outros sujeitos. 

Por último, foram netnografados dois objetos de pesquisa, os perfis de 

Maria e Pedro no Facebook. Após observar as interações e fazer o 

acompanhamento direto das rotinas internacionais nos perfis, foi feito um 

levantamento de dados que revelou as práticas comunicativas dos sujeitos 

vivos no perfil do morto. Assim, foram descobertos os múltiplos arquétipos 

(JUNG, 2000) sob a perspectiva do marketing de Mark e Pearson (2001) que 

vieram a ser ativados no perfil do morto. 

Após análise, constatou-se o paradoxo que consiste justamente no 

fato de que o lugar de fala encontrado nas redes sociais pelas pessoas que 
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estão sofrendo o luto configura-se como um local para edição da vida do 

morto. É nesse lugar que surgiram, por  meio das trocas discursivas entre os 

sujeitos cujo laço social em comum era o próprio morto, a construção de uma 

nova identidade para os defuntos, tanto de Maria quanto Pedro, e que se 

consolidaram por meio dos arquétipos predominantes: de amante e 

cuidadora e de herói e inocente, respectivamente. A edição da vida post 

mortem nesse ambiente digital torna-se paradoxal partindo do pressuposto 

que os sujeitos usam a página dos falecidos para falar sobre (e por) eles 

nessa situação em que eles já não tem mais o poder de editá-las e, portanto, 

estão sujeitos à reconstrução de suas personas por outros. 

Há, de certa forma, um luto e uma morte narrativizada, que alocados 

no Facebook, numa rede digital de trocas instantâneas de mensagens e 

conteúdos multimídia, propiciam aos conectados com o perfil do morto uma 

interação nesse sentido e é justamente dessa interação que se dá a 

construção dos arquétipos que constroem e reconstroem as identidades post 

mortem. 

O Facebook e as redes sociais digitais permitem a expressão de uma 

escrita de si fundamentada na percepção e existência real do outro, ou seja, 

sempre motivada pela possibilidade de presença (mesmo que mediada pelo 

computador) do leitor. Dessa maneira, a comunicação póstuma não só 

reconstrói a identidade do finado, como possibilita o estabelecimento de um 

canal cujo laço discursivo é o próprio morto e onde pode-se, portanto, 

compartilhar o luto para interagir com outros contatos do perfil. Essa parece 

ser uma ressignificação digital da prática social e comunicacional do luto e da 

morte. 

Os sujeitos utilizam os recursos disponíveis para manifestar-se. Assim, 

o Facebook está se reconfigurando em uma espécie de cemitério digital 

(REZENDE, 2015), povoado por perfis de falecidos que recebem visitas 

costumeiramente e que acabam promovendo uma espécie de cerimônia em 

torno de mortos.  

Inclusive, nesse aspecto, levantou-se a reflexão sobre uma possível 

morte vinculada não ao corpo físico, e portanto não biológica, mas ao corpo 

digital, como uma morte “comunicacional”. Nesse sentido, cabe também o 
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questionamento do que é morrer na contemporaneidade, pois isso pode 

também estar relacionado com o fato de deixar de comunicar ou de emitir. 

Sendo assim, os amigos e familiares mais íntimos sentem-se, de certa 

forma, instigados a deixar mensagens carinhosas, assim como acontece 

quando as lápides são mantidas em bom estado de conservação. Essa 

tradição de reavivar a lembrança do morto através de visitas no cemitério é  

ressignificada, sendo reapropriada através desses perfis. Para quem morre, é 

uma forma de ser lembrado; para quem vive, é uma forma de lembrar de 

quem já não está aqui. 

No ambiente digital, o enterro, aqui entendido como o início do 

processo de aceitação da morte e de despedida do corpo, é temporário, 

podendo o usuário “recorrer ao cadáver digital” a qualquer momento. O perfil, 

sendo uma lápide pública e de fácil acesso, individualizada e personalizada, 

permite manter o corpo sempre em sepultamento dentro do próprio lar físico. 

No Facebook não há cadáver. O semblante do morto permanece o mesmo, 

mas os arquétipos ali representados vão sendo reconstruídos por outros 

sujeitos. 

As redes sociais digitais parecem proporcionar o ambiente adequado 

para a manifestação dos sentimentos, e assim, prolongam o processo do 

luto. Através de postagens diretas no perfil do falecido, o usuário pode 

expressar suas condolências e ainda ler e interagir com a de outros usuários 

que façam parte da rede do morto, afastando a imagem da morte à medida 

que adota um discurso direto, como se o receptor estivesse vivo.  

Há também que se pensar que as mensagens dirigidas aos falecidos 

podem fazer parte do processo de luto de quem escreve, seja celebrando 

quem aquela pessoa foi ou pela possibilidade de compartilhar o processo de 

luto das outras pessoas, o que tem uma relação com o sofrimento coletivo 

pela perda e que pode gerar uma sensação de pertencimento. 

Criam-se lembranças para manter os mortos vivos na memória. 

Manter ativo o perfil do finado poderia ser interpretado como um desejo de 

conservar a individualidade para além da morte e eternizar-se na história. 

 Parece reconfortante saber que há um lugar onde se podem encontrar 

diversas lembranças e informações sobre alguém que já se foi. Mais do que 

isso, interagir com esses perfis e assim reconstruir a persona por meio dos 
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arquétipos pode também ser uma forma de “dar voz” ao morto, ainda que no 

ambiente digital. 

Esse sepultamento duradouro, esse luto estendido oriundo das 

interações de outros sujeitos por meio de postagens em texto, foto ou vídeo, 

reconstruíram as personas dos mortos de uma forma muito peculiar e que 

parece inclusive ter justificado a escolha de uma teoria de análise baseada 

no marketing. 

Notou-se que o recurso mais utilizado na reconstrução das personas e 

que evidencia-se com a constatação dos arquétipos predominantes é a de 

manter uma boa impressão daquele que partiu.   

O morto acaba sendo sempre visto como bom: uma Santa ou um 

Herói, uma Amante ou um Inocente. Assim como as marcas se esforçam em 

comunicar-se de modo a mostrar sempre o seu lado mais positivo e 

condizente com a postura intencionada, os arquétipos construídos para os 

mortos Maria e Pedro pelos atores sociais ali presentes são muito “positivos”, 

enaltecendo características pouco questionáveis em relação ao caráter e à 

índole dos sujeitos. Esses aspectos entram em concordância com o capital 

social criado para o contexto dos ambientes digitais, pois ainda que o sujeito 

esteja morto e não possa mais editar a própria identidade, outros sujeitos 

ficam incumbidos dessa tarefa. 

Maria é santificada, tem um papel de proteger os vivos, zelar pelos 

que ficaram e com a função de amar a todos. Pedro é o Herói popular, aquele 

que ao mesmo tempo que luta pela igualdade da sociedade e pelo direito de 

todos, é divertido em outros momentos. Sob o poder alheio, esses arquétipos 

relacionados aos perfis dos mortos são fluidos e podem assumir outra forma 

a qualquer instante.  

Entretanto, há o fato de que, se o Facebook assegura uma 

potencialidade de construir o “eu” mais intrinsecamente verdadeiro, seriam os 

arquétipos dessas personas relacionados diretamente a Maria e Pedro 

enquanto vivos, ou ao contrário, a Maria e Pedro enquanto seres mortos? 

Cria-se uma nova identidade ou reconfigura-se a já criada por eles em vida?  

A construção da persona nas redes sociais digitais é um processo 

social que exige uma manutenção no sentido de filtrar o que será postado e 

crivar o que os outros postam. Sem ter mais esse poder, os arquétipos 
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criados tornam-se apenas convenções sociais que já não mais passam pela 

análise do sujeito em questão e portanto, podem ter ou não similaridades 

com o perfil.  

Os perfis dos falecidos foram observados como epitáfios digitais em 

constante transformação. Eventualmente, os sujeitos vivos criam ou mantêm 

uma persona cujo arquétipo não necessariamente corresponde ao que faria 

sentido para o falecido, mas de alguma forma enaltecem-nos a cada 

conteúdo. Da mesma forma, ainda que se mantenha a coerência expressiva 

criada pelo morto, não há como afirmar que com o tempo, após cinco anos, 

eles também não teriam mudado.  

Pedro ainda seria um punk ateu engajado com as questões políticas e 

sociais da sociedade em que vive? Maria continuaria com o desejo de 

demonstrar seu estilo de vida livre, desprendido e em meio à natureza? 

Essas são perguntas retóricas, mas que levam a uma reflexão. 

O Facebook pode ser visto como um cemitério contemporâneo digital 

que também conserva corpos e preserva ritos, o que o torna elemento 

primordial para compreender a cultura contemporânea. Entretanto, conforme 

citado durante o trabalho, há ainda nessa pesquisa lacunas que podem vir a 

ser trabalhadas em um futuro projeto de doutorado.  

Planeja-se investigar mais intensamente o conceito do ser-para-a-

morte de Heidegger, que pela sua complexidade, não foi aprofundado neste 

trabalho, mas que entende-se que renderia relevantes reflexões. Outro ponto 

que poderia vir a ser estudado em um projeto de doutorado refere-se a outros 

métodos de análise, como entrevistas. Mediante o aval de um comitê de 

ética, seria interessante entrevistar os principais atores sociais que interagem 

com os perfis dos mortos a fim de compreender o que os motiva. 

 Os sujeitos sociais conectados aos perfis passaram da simples 

contemplação e compartilhamento do luto e de memórias para a 

reconstrução da identidade dos mortos, e assim, deram voz ao sujeito morto, 

ressignificando o processo comunicacional alusivo ao luto e possibilitando ao 

morto que continue vivo in memoriam, o que se reforça por meio dos 

arquétipos predominantes. 

Assim, os usuários parecem ter reconfigurado os perfis de forma a 

preservar ainda mais intacta a lembrança do falecido. Se antes guardava-se 
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a memória dos mortos através das cinzas ou dos túmulos, hoje essa memória 

também está sendo preservada através dos perfis no Facebook. Carrega-se 

o morto na “palma da mão”, via smartphone, por exemplo. 

Como artifício da busca historicamente milenar de manter o morto 

“vivo” na memória coletiva, para evitar que seja fadado ao esquecimento, o 

finado é exposto e reconstruído no Facebook. Enquanto é visível e absoluto 

na rede social digital, ele carrega consigo o seu valor de exposição e 

reverbera na plataforma com o seu ser “aí” etéreo. 

Talvez, na sociedade da exposição, emitir corresponda a continuar 

existindo, enquanto que morrer signifique, também, deixar de comunicar. 
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