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In a world where information is easily available, strong personal 
networks and access to helpful people often matter more than access to 

the information itself (BOYD, 2014). 
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RESUMO 
 
 
Com o intuito de compreender as particularidades emergentes das interações sociais 
mediadas por dispositivos comunicacionais móveis, mais particularmente através dos 
Instant Messengers, esta dissertação analisa os usos e as apropriações que jovens 
universitários da cidade de Salvador (BA) e da região metropolitana respectiva estão 
fazendo do aplicativo WhatsApp. Para isso, partindo dos princípios teóricos da 
perspectiva dramatúrgica das interações sociais, e com base nos resultados obtidos em 
um questionário realizado com 146 estudantes entre novembro/dezembro de 2015, a 
pesquisa avalia o papel que esta rede sociotécnica desempenha no dia a dia dos 
jovens. Os dados provenientes da pesquisa, sugerem que este público faz uso 
intensivo do WhatsApp para conversações cotidianas e que fatores como o baixo 
custo, a disponibilidade social e o imediatismo das interações são atrativos na hora de 
selecionar esta mídia em detrimento de outras. Embora o WhatsApp disponibilize 
vários formatos de conteúdo, as interações entre os jovens neste IM é, 
predominantemente textual, apresentando limitações na expressão de elementos não-
verbais – ocasionando, consequentemente, ruídos de comunicação que intereferem 
nas perfomances dos usuários. Também identificamos que os jovens tendem a fazer 
uma representação idealizada de si no aplicativo por meio de elementos textuais e 
imagéticos que expressam seus gostos, opiniões e estilos de vida. Por fim, os usuários 
enxergam no WhatsApp um meio para a manutenção de laços sociais fortes 
estabelecidos no contexto da faculdade/unversidade, adiquirindo um papel importante 
em atividades sociais e acadêmicas dos estudantes. 
 

Palavras-chave: Interações Sociais, Teoria Dramatúrgica, Instant Messengers, 

WhatsApp, Estudantes Universitários. 
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ABSTRACT 
 
 
In order to understand the emerging characteristics of social interactions mediated by 
mobile communication devices, more particularly through Instant Messengers, this 
dissertation analyzes the uses and appropriations of the WhatsApp app by university 
students in Salvador (BA) and the metropolitan area. For this, starting from the 
theoretical principles of the dramaturgical perspective of social interactions, and 
based on the results of a questionnaire answered by 146 students between November / 
December 2015, the survey assesses the role of socio-technical network in the daily 
lives of young people. The data from the survey suggest that the public makes 
extensive use of WhatsApp for everyday conversations, and that factors such as low 
cost, social availability and immediacy of interactions are attractive when selecting 
this media over others. Although WhatsApp makes available various content formats, 
the interactions among young people in this IM is predominantly textual, introducing 
restrictions on the expression of non-verbal elements – causing, consequently, 
communication noises that interfere with the performances of users. We also found 
out that young people tend to make an idealized self-presentation in the app by the use 
of textual and pictorial elements that express their tastes, opinions and lifestyles. 
Finally, users see in WhatsApp a mean for maintaining strong social ties established 
in the context of college / university, acquiring an important role in social and 
academic activities of the students. 
 
Keywords: Social Interaction, Dramaturgical Theory, Instant Messengers, WhatsApp, 

University Students.  
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Introdução 
 
 

A presença dos dispositivos técnicos midiáticos na vida cotidiana, aqui 

entendidos, também, enquanto objetos socioculturais, assume um papel importante 

nos hábitos e práticas de produção, consumo e circulação de informações entre os 

indivíduos na sociedade contemporânea, configurando cenários propícios para a 

emergência de novas formas de sociabilidade e representações de si (THOMPSON, 

2011; MEYROWITZ, 1985). Aparatos como o telégrafo, telefone, rádio, televisão, 

computador, entre outros, ampliaram o contato entre os indivíduos que, agora, não 

dependem do mesmo espaço-tempo para estabelecer interações uns com os outros, ou 

seja, pela mediação se tem acesso a pessoas, lugares e a um fluxo de elementos 

simbólicos que, antes, estavam limitados à co-presença física.   

Com a evolução das tecnologias da informação e comunicação (TICs), surgem 

os dispositivos comunicacionais móveis (representados por diversos aparatos 

técnicos, tais como celulares, smartphones, tablets, notebooks, entre outros) que, 

associados à internet, complexificam ainda mais as formas pelas quais vivenciamos o 

mundo e as relações que estabelecemos uns com os outros. Um breve olhar em 

diferentes lugares e situações sociais na atualidade é capaz de traduzir como a 

presença destes dispositivos não passa despercebida. Os olhos fixos nas pequenas 

telas realizam ações como ligar, buscar informações, enviar mensagens de 

texto/áudio, compartilhar notícias, fazer anotações, produzir fotos e vídeos, acessar 

mapas, jogar games, fazer compras, uma infinidade de atividades que permeiam 

diferentes âmbitos da vida social. 

Diante deste novo cenário, a complexificação dos meios e formatos para 

circulação, registro e resgate das informações, a superação das constrições do tempo e 

do espaço nas interações sociais e a crise das fronteiras e significações em torno das 

esferas públicas e privadas (CARVALHEIRO, PRIOR, MORAIS, 2015), são apenas 

algumas das questões que passam a ser vivenciadas diariamente pelos usuários que se 

comunicam através da mediação dos dispositivos tecnológicos, além de serem, 

também, questões que norteiam investigações de diferentes campos do saber que 

desejam aprofundar conhecimentos sobre o papel da tecnologia no comportamento, 

nas interações e comunicação humanas.   



	

	

13	

 Estas experiências vivenciadas pelos usuários através dos dispositivos 

comunicacionais móveis passam por uma associação entre os aspectos técnicos que 

constituem estes aparatos e as apropriações sociais deles, feitas pelos indivíduos em 

diferentes situações cotidianas. Dessa associação emerge uma complexa rede 

sociotécnica na qual todos os elementos envolvidos passam a ter papéis e lugares 

diferentes nas interações, a depender do contexto mapeado/observado. É nesta 

interface, entre as potencialidades e barreiras emergentes do uso de dispositivos 

tecnológicos na sociedade, que esta dissertação se localiza, com intuito de empreender 

reflexões sobre as interações em tempos de novas tecnologias digitais e da mobilidade 

como elementos-chave na comunicação humana.  

 Ao serem estudadas, estas novas formas de mediação da comunicação revelam 

tensões que afetam estruturas sociais e rituais interacionais (GOFFMAN, 2011) 

praticados e compartilhados entre indivíduos e que, consequentemente, se tornaram 

hábitos cristalizados na sociedade (GIDDENS, 2009). Por exemplo, podemos 

identificar algumas dessas tensões através de perguntas, tais como: onde estamos 

quando interagimos com outra pessoa em um ambiente interacional online? Em qual 

tempo estamos ao conversar com pessoas em fusos-horários diferentes? O que é 

“real” em tempos de relacionamentos que se estabelecem, cada vez mais, via 

ambientes digitais? (CARON; CARONIA, 2007). Estas questões geram inquietações, 

pois não há respostas simples ou prontas para elas, mesmo sendo atividades, de certo 

modo, consideradas “naturais” ou “óbvias” em nossas práticas sociais.  

 Esta comunicação remota, descorporificada e mediada pela tecnologia, passa a 

borrar conceitos que temos sobre diferentes aspectos da vida social. A intimidade do 

mundo doméstico (privado) ou mesmo as relações de amizade, ganham significados 

diferentes quando estamos em ambientes físicos e virtuais. Enquanto em uma 

sociedade tradicional as esferas públicas e privadas possuem fronteiras claras e 

distintas, em uma sociedade conectada pelos dispositivos móveis essas esferas se 

hibridizam e influenciam, em maior ou menor grau, na produção, no consumo e na 

percepção das informações (CARON; CARONIA, 2007). Com os dispositivos 

comunicacionais móveis, e através das diferentes aplicações presentes nestes meios, 

como os sites de Redes Sociais1 (por exemplo: Facebook, Google Plus, LinkedIn), os 

																																																								
1 “We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public 
or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they 
share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within 
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sites de compartilhamento de fotos e vídeos (por exemplo: YouTube, Instagram, 

Snapchat), os Instant Messengers (por exemplo: WhatsApp, Hangout, Skype, 

Facebook Messenger), as plataformas de live streaming2  (por exemplo: Twitch, 

Ustream, LiveStream), entre outros, as pessoas passam a construir uma miríade de 

narrativas sobre si para seus contatos interpessoais e/ou outros usuários conectados 

em rede. Seja comentando nas publicações de amigos, compartilhando fotos de 

viagens, fazendo check-ins, conversando em diferentes aplicativos, as pessoas 

produzem e consomem um grande fluxo de informações e referenciais simbólicos 

que, em certa medida, transformam o modo como estamos concebendo o mundo ao 

nosso redor.  
Em um contexto socio-econômico no qual as viagens são frequentes e as 
pessoas levam tecnologias móveis com elas, mais e mais lugares se tornam 
ambientes potenciais para comunicações. O espaço começa a se mover e o 
"onde" perde a imobilidade de um local específico para se tornar uma 
espécie de aura que acompanha o usuário. A definição de ambos os espaços, 
público e privado, está em andamento, com base na interpenetração, ou 
mesmo mescla aparente dos espaços público e privado, profissional e 
íntimo. (CARON; CARONIA, 2007, p 15-16)3 
 

 
 A instantaneidade dos contatos e compartilhamentos das informações deixa de 

ser algo preso a distâncias ou a situações sociais específicas. Como aponta Frances 

Cairncross (2001), neste mundo conectado, temos a impressão de que as distâncias 

geográficas estão desaparecendo. Isso fica ainda mais claro quando você observa 

exemplos, como estudantes que se organizam online para aprender coletivamente um 

idioma por meio de um aplicativo de celular; uma banda composta por músicos que 

estão em diferentes cidades e compartilham suas performances no YouTube; ou até 

mesmo membros de uma família que se comunicam via WhatsApp diariamente, 

compartilhando textos, fotos e vídeos, independente de onde estão ou quando.  

Neste cenário pós-midiático (LEMOS, 2010), no qual a comunicação passa a 

ser descentralizada e pode ser realizada através de uma grande variedade de meios, de 

																																																																																																																																																															
the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site”(BOYD; 
ELLISON, 2008, p.02).  
2 Aplicações que permitem a transferência de dados multimedia (ex: video, áudio) através da web ou 
através de redes de computadores conectados. Os livre streamings são plataformas que permitem essa 
transferência de forma real-time (ao vivo). 
3 Tradução livre para: “In a socio-economic context in which travel is frequent and people take 
portable, mobile new technologies with them, more and more places become potential locations for 
communications. Space begins to move, and the “where” loses the immobility of a specific location to 
become a sort of aura that accompanies the user. A real definition of both public and private spaces is 
underway, based on interpenetration, or even apparent blending, of public and private, professional 
and intimate spaces”. 	
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forma síncrona ou assíncrona, nota-se uma superposição das experiências vivenciadas 

e compartilhadas pelos indivíduos em situações interacionais, colocando em crise a 

própria noção do que é público e privado na contemporaneidade. Como sinaliza 

Daniel Innerarity (2004, p.134), em uma esfera pública na qual a regra é o “vêem-me, 

logo existo”, os indivíduos se tornam objetos do olhar e do escrutínio uns dos outros.  

Nesta “cultura da mobilidade”, os dispositivos móveis formam uma “nova 

configuração dos lugares, das relações e da comunicação nos diversos sistemas e 

situações sociais” (LEMOS, 2009, p.32). A presença destes aparatos tecnológicos na 

vida humana gera consequências nas práticas de sociabilidade como, por exemplo: o 

espaço de fluxos – que permite a simultaneidade das interações sociais sem 

contiguidade territorial (CASTELLS, 2008); a capacidade de cumprir múltiplas 

tarefas e rituais sociais comuns sem, com isso, ter uma perda substancial da 

“fachada”, como veremos na perspectiva de Goffman (LING, 2008); o estado de 

atenção parcial contínua, descrito por Linda Stone (1998) 4 ; a ansiedade pela 

informação (WURMAN, 2000); a prática do self multifacetado ou das multi-vidas 

(TURKLE, 2011). Vale frisar aqui que esta nova configuração, em si, também está 

em movimento, pois toma carona com a evolução tecnológica e, consequentemente, 

na relação desta com as apropriações feitas pelos indivíduos em diferentes situações 

de interação. Esta evolução traz, consigo, o surgimento de um mix de dispositivos 

(smartphones, smartwatchs, tablets, notebooks, ultrabooks, consoles portáteis, 

coletores de dados), compostos por variados recursos, tais como câmeras, gravadores 

de áudio, GPS, acelerômetros, aplicativos, entre outros, cada qual utilizados com base 

em diferentes necessidades e contextos, originando um campo fértil para a observação 

da interface entre o uso da tecnologias e o comportamento humano.  

A relevância do contexto aqui mencionado se materializa através dos números, 

cada vez maiores, de usuários de smartphones e internet móvel no mundo e, 

consequentemente, no Brasil. Em um estudo publicado em janeiro de 2015, pelo 

eMarketer5, o país figura como o maior em número de usuários de smartphones na 

América Latina. São, ao todo, cerca de 38,8 milhões de usuários, com projeção de 

																																																								
4	Disponível em: <http://lindastone.net/qa/continuous-partial-attention/>. Acesso em: out. 2015. 
5	Empresa especializada em pesquisas de mercado relacionadas a Marketing Digital  
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71,9 milhões nos próximos três anos6. O Brasil ocupa, ainda segundo este mesmo 

estudo, a sexta posição em um ranking com 25 mercados ao redor do mundo, como 

China, Estados Unidos, Japão, Índia e Rússia. Em outra pesquisa, publicada pela 

ETC7, em maio de 2014, no Brasil, 40% dos usuários se conectavam por meio da 

internet móvel, utilizando-a para diversos fins, como: buscas, compartilhamento de 

conteúdo (fotos e vídeos), streaming, Sites de Redes Sociais, Instant Messengers8 

(IM), Games e compras online.  

Quando tratamos sobre as conversações online, especificamente, os aplicativos de 

Instant Messenger (exemplos: ICQ, Skype, WhatsApp, Hangout, Line, Viber e 

Facebook Messenger) se destacam entre usuários de dispositivos móveis, uma vez 

que estes meios são largamente utilizados para a comunicação interpessoal, 

adquirindo ainda mais importância na construção e manutenção dos laços e das 

identidades sociais. Aplicativos como o WhatsApp9 e o Facebook Messenger10, por 

exemplo, são considerados os Instant Messengers mais populares do mundo em 

relação ao número de usuários ativos.  

Estes aplicativos contemplam recursos que são apropriados em diferentes 

situações de interação entre os indivíduos. Entre eles, estão: as modalidades de 

produção e compartilhamento de informações, que podem se dar via textos, áudios, 

fotos, vídeos, imagens, emoticons/emojis, localização geográfica. A possibilidade de 

criar perfis sociais que permitem que os usuários possam gerenciar suas 

representações e controlar as impressões (GOFFMAN, 1999) que desejam ser 

percebidas pelos outros interlocutores. As formas de sinalização (DONATH, 2007) e 

notificações que podem assumir diferentes significados, como demonstrar a 

disponibilidade do usuário no aplicativo, a sincronicidade da conversação, os horários 

de envio e/ou a confirmação de visualização das mensagens. Estes recursos, 

																																																								
6	Em matéria publicada no site Computer World. Disponível em: 
<http://computerworld.com.br/telecom/2015/01/07/brasil-lidera-uso-de-smartphone-na-america-
latina/>. Acesso em: out. 2015. 
7 Em matéria publicada no site IDGNow. Disponível em: 
<http://idgnow.com.br/mobilidade/2014/05/12/no-brasil-40-dos-usuarios-se-conectam-por-meio-da-
internet-movel/>. Acesso em: out. 2015. 
8	Aplicações que permitem o envio e o recebimento de mensagens, em geral, de texto de forma 
síncrona ou assíncrona entre dois ou mais usuários. Pode incorporar outros recursos, tais como o envio 
de fotos, vídeos, áudios, animações, emoticons, por meio do uso dos sistemas de captura de som e 
imagem presentes no próprio dispositivo (smartphones, tablets, notebooks e desktops).	
9 <https://www.whatsapp.com>  
10	<https://www.messenger.com>	
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encontrados nos dispositivos e nos aplicativos de IM, são utilizados e percebidos de 

diferentes formas pelos usuários e podem, em menor ou maior grau, potencializar ou 

limitar determinadas dinâmicas sociais realizadas nestes ambientes online. 

Nesta era hiperconectada e móvel, apontamos nesta dissertação a importância 

de compreender, também, qual é o lugar e o papel desempenhado pelos jovens através 

do uso que fazem das novas tecnologias para construir e manter relações sociais no 

cotidiano. Crianças, adolescentes e jovens adultos representam, na atualidade, uma 

geração que nasceu e/ou convive com as tecnologias da informação e comunicação, 

construindo, a partir desta associação, comportamentos que vão repercurtir, em um 

sentindo mais amplo e ao longo do tempo, na própria configuração da sociedade. 

Visto isso, decidimos realizar um recorte para nossa investigação que fosse capaz 

compreender esta interface entre os estudos da comunicação e interações sociais 

através das tecnologias digitais pelo viés do público jovem. Para isso, ao mapear 

estudos e dados divulgados no Brasil e em outros países, decidimos analisar os usos e 

as apropriações que os jovens universitários estão fazendo de um Instant Messenger 

de grande relevância na atualidade, a saber: o WhatsApp. 

Dividiremos esta dissertação em três capítulos, seguidos pela apresentação dos 

resultados, discussões e conclusão. No primeiro capítulo, faremos o resgate do 

conceito de Interação Social, apresentando-o com base em diferentes abordagens, no 

intuito de compreender, de uma forma mais ampla, o que é e quais são os aspectos 

deste fenômeno. Em seguida, faremos um apontamento acerca da perspectiva 

dramatúrgica das interações sociais, tomando como base alguns dos principais 

conceitos discutidos pelo sociólogo Erving Goffman. Ainda no final do primeiro 

capítulo, apresentaremos estudos que buscam estender a perspectiva dramatúrgica em 

análises de interações mediadas por tecnologias da informação e comunicação.  

No segundo capítulo, por sua vez, buscaremos identificar o lugar do jovem 

contemporâneo, no que diz respeito ao uso que faz das TICs e, em particular, o uso 

dos Instant Messengers. Para isso, faremos uma contextualização histórica dos IMs, 

apontando as principais características que os constituem enquanto um gênero 

específico de comunicação mediada por computador (CMC), além de apresentar 

estudos que tiveram como foco a investigação do uso dessas aplicações entre os 

jovens universitários. Por fim, descreveremos o WhatsApp, aplicativo de IM mais 
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utilizado no Brasil atualmente, e objeto de nossa investigação, apontando, também, 

seu contexto histórico, dados e particularidades técnicas.  

No terceiro capítulo faremos uma descrição dos procedimentos adotados para 

a definição da amostra e para a construção do instrumento de coleta dos dados, 

destacando, também, as estratégias utilizadas para a divulgação do questionário e as 

dificuldades e limitações enfrentadas nesta etapa da pesquisa. Em resultados e 

discussões, apresentaremos os dados do questionário desenvolvido nesta dissertação, 

cruzando dialogando com resultados obtidos em outras pesquisas sobre jovens e o uso 

que fazem do WhatsApp, além de resgatar princípios da perspectiva dramatúrgica das 

interações sociais para tecer observações. Finalizaremos o trabalho com as conclusões 

e insights que inferimos a partir dos dados, apontando novas questões e sugestões 

metodológicas que podem ser melhor exploradas em estudos futuros. 
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Capítulo 1 
Comunicação e Interações Sociais em tempos de novas TICs 

	
	

Para realizarmos investigações em torno das comunicações interpessoais, 

sejam em encontros face a face ou mediados por tecnologias da informação e 

comunicação, resgatamos definições acerca do conceito de Interação Social a partir 

de diferentes perspectivas que discutem e analisam o fenômeno. Historicamente, os 

estudos sobre as interações se fundamentam em diferentes disciplinas, como a 

Psicologia Social, a Comunicação, a Sociologia (na qual, por muito tempo, destacou-

se a perspectiva macrossocial de classes/estruturas e, posteriormente, passou a dar 

mais atenção a uma perspectiva microssocial das interações entre os 

indivíduos/grupos), a Antropologia Social (que busca compreender as relações sociais 

por meio de interações cotidianas) e a Sociolingüística (por meio da análise 

conversacional, tendo como objeto as interações por meio da linguagem).  

Entre os principais autores que se destacaram na compreensão deste 

fenômeno, estão Georg Simmel (que introduziu as bases para a microsociologia), 

George H. Mead (um dos membros fundadores da Escola de Chicago11), Gregory 

Bateson (um dos autores base da Escola de Palo Alto12), Ray Birdwhistell (que 

reintroduziu o estudo da gestualidade na linguagem), Edward T. Hall (que estudou as 

interações por meio da antropologia do espaço), Erving Goffman (que se dedicou, 

entre outros estudos, nos rituais de interação nas relações sociais cotidianas), Harold 

Garfinkel (um dos fundadores da Etnometodologia13). 

De modo geral, os autores citados acima se basearam em métodos de 

investigação provenientes da Etnografia14 e da Etologia15, com características em 

comum, tais como: preferência pela observação e descrição dos objetos analisados, 

utilizando diferentes tipos de registro (fotografias, vídeos, gravações etc.); análise de 

situações cotidianas, sem provocar e/ou criar situações artificiais para a investigação; 

																																																								
11 Iniciativa formada por professores do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago 
(EUA) na década de 1910. Em geral, se destacaram devido aos estudos sobre fenômenos sociais que 
ocorriam na parte urbana das metrópoles. 
12 Núcleo de investigação científica fundado em 1959, em Palo Alto, na Califórnia (EUA). 
13 Corrente sociológica americana que surgiu na década de 1960 que considera a realidade como algo 
socialmente construído e presente no cotidiano de cada um. Segundo os etnometodologistas, seria 
possível compreender construções sociais através, por exemplo, da observação de conversas, gestos, 
expressões, etc. 
14 Método da Antropologia utilizado para estudos de grupos e comunidades sociais. 
15 Estudo da Zoologia responsável pela compreensão e análise do comportamento animal. 
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entendimento da comunicação como um fenômeno com diversos modos de 

comportamento (palavra, mímica, olhar, gestos, distância interpessoal etc.) que se 

relacionam no processo de interação. Neste campo, encontra-se o estudo do indivíduo 

como elemento de um sistema vasto, que inclui a relação com o outro em um 

determinado contexto compartilhado (MARC & PICARD, 1992). 

Quando nos referimos à definição da Interação Social, partimos da ideia de 

uma ação realizada de forma mútua e interdependente entre dois ou mais indivíduos, 

“é a reciprocidade, é a conduta-resposta, que dá às condutas em relação ao outro o 

seu caráter de interação” (MONTMOLLIN, 1997 apud MARC; PICARD, 1992, p. 

09). Estas condutas interdependentes ou “série de eventos conectados” (FISHER, 

1987) definem não só a interação em si (enquanto um processo comunicativo), mas 

também o grau do relacionamento construído entre os envolvidos. Braga (2011) faz 

uma breve descrição sobre o fenômeno das interações sociais, caracterizando-as 

como: 
“[…] processos simbólicos e práticos que, organizando trocas entre os seres 
humanos, viabilizam as diversas ações e objetivos em que se vêem 
engajados (por exemplo, de área política, educacional, econômica, criativa 
ou estética) e toda e qualquer atuação que solicita co-participação. Mas 
também o que decorre do esforço humano de enfrentar as injunções do 
mundo e de desenvolver aquelas atuações para seus objetivos – o próprio 
“estar em contato”, quer seja solidário quer conflitivo – e provavelmente 
com dosagens variadas de ambos; por coordenação de esforços ou por 
competição ou dominação” (BRAGA, 2011, p. 66). 

Estas trocas sociais, de acordo com autores da Escola de Palo Alto, não 

estariam limitadas apenas a elementos verbais compartilhados entre os participantes. 

O processo de construção dos significados nas interações sociais seria resultante da 

intersecção de dois aspectos: do conteúdo (mensagem) e dos níveis de envolvimento 

(relacionamento) estabelecidos entres os participantes. Uma interação seria formada 

por “um complexo fluido e multifacetado de numerosos modos de comportamento” 

(WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON. 1993, p. 46). Sendo assim, neste ponto de 

vista, tudo pode comunicar em uma interação social, pois "todo comportamento numa 

situação interacional tem valor de mensagem" (WATZLAWICK; BEAVIN; 

JACKSON. 1993, p. 45), o tom de voz, os gestos e posturas, as indumentárias, os 

elementos que compõem o espaço etc. – tornando ainda mais vasto e complexo o 

desafio de compreender as diversas facetas que constituem o fenômeno.  

Outros estudiosos do tema, como é o caso de Michael Argyle (1969), levam 

em consideração o tensionamento dos aspectos socioculturais e contextuais, que 
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podem assumir influências multifacetadas nas relações humanas, mas também 

considera importante a consideração de características biológicas neste processo: 
 
A Interação Social é, em grande escala, pré-programada pelas estruturas 
neurais inatas que resultam da seleção natural e por normas culturais que 
representam soluções coletivas anteriores para os problemas anteriores da 
interação (ARGYLE, 1969, p. 29). 
 
A Interação Social humana é pré-programada num segundo sentido: padrões 
de interação foram produzidos por antigos membros da sociedade, 
corporificados em regras e normas culturais e são ensinados aos mais jovens.  
Cada uma dessas regras ou modelos foi mantida por ter sido considerada um 
modo útil de manipular situações, e as regras podem tomar formas bastante 
diferentes em culturas diferentes (ARGYLE, 1969, p. 30).  

 

Isaac Joseph (2000) aponta elementos-base da interção social que, segundo 

ele, seriam formadas por unidades que interagem entre si, por meio de um conjunto de 

regras que estruturam e orientam estas unidades e a própria interação. Este sistema ou 

processo ordenado de interação ocorre em um ambiente no qual os componentes se 

apresentam e onde ocorrem trocas sistemáticas entre eles. Ao observar os elementos 

listados acima por Joseph, é possível compreender a interação social como um 

fenômeno mais amplo, ou seja, como uma forma de comunicação entre indivíduos 

que poder ir além dos encontros co-presenciais e face a face, uma vez que estes 

mesmos elementos citados pelo pesquisador podem ser observados, mapeados e 

analisados em relações estabelecidas através de ambientes interacionais online. 

William Lambert e Wallace Lambert (1981) reforçam o conceito de que, nas 

interações sociais, haveria um processo pelo qual as pessoas se influenciam 

mutuamente por meio de trocas de sentimentos, pensamentos e reações. Essa mesma 

noção de “influência mútua” também pode ser vista na fala do sociólogo Erving 

Goffman sobre, o qual diz que: 

 
Uma interação pode ser definida como toda interação que ocorre em 
qualquer ocasião, quando, num conjunto de indivíduos, uns se encontram na 
presença imediata do outro. O termo “encontro” também seria apropriado 
(GOFFMAN, 1999, p. 23). 

Ainda segundo William Lambert e Wallace Lambert (1981), uma interação é 

estabelecida e mantida quando ambos os participantes recebem o que denominam de 

“reforços sociais” para interagir entre si – isto é, quando recebem algo que necessitam 

ou desejam/esperam, esta interação passa a ter uma maior probabilidade de se manter 

e se consolidar. Para demonstrar isso, citam estudos realizados por John Thibaut e 
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Harold Kelley (1959), precursores da Teoria da Troca Social, que observam como 

estes reforços sociais e a interdependência entre os participantes em uma interação 

social podem impactar na sua continuidade ou na sua “quebra”. Em seus estudos 

sobre as interações, Thibaut e Kelley (1959) levantam questões sobre o que tornaria, 

por exemplo, uma interação mais agradável em alguns casos e menos em outros. 

Segundo eles, se os participantes estão aptos e dispostos a serem solícitos, ou se 

adotam atitudes que se aproximam das expectativas que emergem de ambos os lados 

no contexto interacional, a relação promete continuar, uma vez que todos enxergam 

recompensas nela. Se um dos participantes, por exemplo, aumenta a ansiedade do 

outro ou se afasta da expectativa (ou do papel social exercido naquele contexto 

interacional), é improvável que a troca continue, devido ao custo que será demandado. 

Ou seja, uma interação pode perdurar enquanto as recompensas que os participantes 

percebem na relação excedem os custos que estão envolvidos nela.  

Se pensarmos em interações realizadas entre amigos íntimos, por exemplo, 

haveria uma grande probabilidade de obter recompensas mútuas há um baixo custo, 

fornecendo um certo “conforto” para a manutenção dos laços sociais. Ainda segundo 

Thibaut e Kelley (1959), nas interações sociais os indivíduos produzem e percebem as 

impressões geradas uns para os outros, formando um sistema que provoca reações e 

ajustes contínuos por parte dos envolvidos. O estudo do gerenciamento das 

impressões do que se deseja expressar em uma interação será uma das abordagens, 

como veremos a seguir, da perspectiva dramatúrgica. 

1.1 A perspectiva dramatúrgica das Interações Sociais  
 

Conforme observa Barry Schlenker (1980), existem inúmeras semelhanças 

entre a vida cotidiana e uma peça de teatro. Diariamente, os indivíduos desempenham 

papéis que simbolizam o que acreditam ser e o que desejam mostrar para a percepção 

dos outros. Para isso, selecionam palavras, gestos, acessórios, tal qual faz um ator 

durante a encenação. Uma boa atuação pode trazer aceitação para este ator, mas, uma 

atuação que não é convincente pode, por sua vez, encerrar o espetáculo e gerar 

críticas e rejeições por parte da plateia. A perspectiva dramatúrgica irá observar o 

comportamento humano na vida cotidiana com base em metáforas e associações, 

oferecendo uma forma de mapear, descrever e analisar as performances dos 

indivíduos em diferentes situações do cotidiano. A dramaturgia pode ser encarada, 
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então, como um instrumento para analisar as interações humanas, tomando como base 

aspectos, por exemplo, relacionados às linguagens – sejam verbais ou não-verbais – 

empreendidas (MANGHAM; OVERINGTON, 1983). 

Entre os pesquisadores que se debruçaram na compreensão das interações 

sociais com base na metáfora teatral, destaca-se Erving Goffman16 – inspirado no 

Dramatismo (modelo teórico-metodológico criado pelo filósofo Kenneth Burke na 

década de 1940) e em estudos do Interacionismo Simbólico 17 . No modelo 

dramatúrgico desenvolvido por Goffman, existem três elementos-base que aparecem 

como constantes nas situações de interação social – o palco, o ator e a plateia. 

Observar uma interação por meio da perspectiva dramatúrgica, seria, de certo modo, 

encarar o indivíduo enquanto um ator que irá performar, a depender da situação e da 

plateia, com base em diferentes papéis sociais (HUNT; BENFORD, 1997). Os 

“palcos” 18  nos quais as pessoas atuam em suas vidas cotidianas podem ser 

representados por diferentes cenários, assim como nos palcos teatrais (LEARY, 

1996). Nestes palcos, os atores desempenham suas performances 19 , que, 

consequentemente, geram impressões que são percebidas e interpretadas pela plateia 

(ou audiência). O comportamento da plateia (SCHELENKER, 1980) pode, em maior 

ou menor grau, influenciar a própria atuação do ator no fluxo das interações, uma vez 

que as suas ações são continuamente monitoradas pelos indivíduos envolvidos no 

contexto interacional. Schelenker (1980) também aponta que os acessórios e cenários 

também podem comunicar informações sobre e para os atores e podem interferir na 

atuação e na percepção da plateia participante. 

Para Goffman (1999), o conceito que o indivíduo tem de si (self) é continuamente 

construído através das relações estabelecidas com os outros, nas quais este ator se 

																																																								
16 Sociólogo e linguísta canadense (1922-1982). Estudou na Universidade de Toronto e de Chicago. 
Em 1958, passou a integrar o corpo docente de Berkley, na Universidade da Califórnia. Considerado 
um dos sociólogos norte-americanos mais influentes do século XX (segundo a The Times Higher 
Education Guide). 
17 Perspectiva teórica que estuda o modo como os indivíduos interpretam os “objetos e outras pessoas 
com as quais interagem e como tal processo (…) conduz o comportamento individual em situações 
específicas”(CARVALHO; BORGES; RÊGO, 2010, p. 148). Nesta corrente, vale lembrar, os 
significados não seriam intrínsecos às coisas, mas surgiriam a partir de um processo de trocas sociais 
realizadas entre os indivíduos.  
18 Neste trabalho entendemos o palco como um espaço que constitui, ao mesmo tempo, uma condição e 
uma projeção simbólica da relação humana (SIMMEL, 1983). Seja físico ou virtual, o palco possui um 
papel importante na definição das ações realizadas pelos atores durante as interações sociais.  
19 “Toda atividade de um determinado participante, em dada ocasião, que sirva para influenciar, de 
algum modo, qualquer um dos outros participantes”(GOFFMAN, 1999. p. 23). 



	

	

24	

apresenta para os demais participantes da interação. Essa imagem emerge de uma 

prática cotidiana, em um processo contínuo no qual o sujeito adquire a capacidade 

reflexiva sobre si e, com isso, dá sentido à realidade social que o cerca. De um modo 

geral, em seus trabalhos, Goffman recorre a metáforas, observações cotidianas e à 

literatura para articular análises sobre como se dão as interações sociais em diferentes 

contextos. Tomando como base o levantamento bibliográfico da obra de Goffman 

feito por Javier Serrano-Puche (2012), é possível compreender a evolução da pesquisa 

do sociólogo sobre a Interação Social. Em The Presentation of Self in Everyday Life 

(1959), obra inaugural e uma das mais conhecidas do sociólogo, Goffman apresenta 

sua perspectiva dramatúrgica, na qual as interações são entendidas enquanto 

representações que se aproximam de elementos teatrais, com destaque para o meio 

(cenário) no qual elas se dão e na construção da fachada, a qual cada ator gerencia no 

intuito de gerar impressões de si para seu público (plateia).  Em Interaction Ritual 

(1967), ele considera que as ações na interação constituem ritos que se manifestam, de 

forma convencional, com base em valores compartilhados previamente pelos 

indivíduos em sociedade. Em Encounters (1961) e Strategic Interaction (1969), ele 

observa as interações sociais enquanto jogos em que os atores se comportam com 

base em estratagemas, manipulando as informações para alcançar fins específicos. Por 

fim, em Frame Analysis: Na Essay on the Organization of Experience (1974), 

Goffman se inspira em uma perspectiva cinematográfica, desta vez, para explicar 

como a ordem interacional se organiza com base em enquadramentos, entendidos 

como construções da realidade que se articulam entre si e adquirem sentido nas 

relações umas com as outras. 

O conceito de gerenciamento das impressões é um dos principais focos em 

análises que partem de uma abordagem dramatúrgica (GROVE e FISK, 1989). 

Qualquer ação do indivíduo e/ou objeto (aqui podemos incluir não só a atuação dos 

atores em si, mas outros elementos como roupas, linguagens e elementos do ambiente 

interacional) têm potencial para influenciar nas ações e na percepção destas ações por 

parte dos atores envolvidos. A abordagem desenvolvida por Goffman, para analisar as 

interações humanas no cotidiano, possui um viés microssociológico, no qual, segundo 

Joseph (2000), enfatiza a ordem da interação e a estrutura da experiência individual 

na vida social. No processo de gerenciamento de impressões, por exemplo, os 

indivíduos definem as situações sociais as quais estão inseridos e os papéis que irão 
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desempenhar, permitindo comunicar as identidades percebidas e desejadas, bem como 

seus objetivos, pois “quando um indivíduo chega à presença de outros, estes, 

geralmente, procuram obter informação a seu respeito ou trazem à baila a que já 

possuem” (GOFFMAN, 1999, p.11). É importante frisar aqui que, ao trazer a noção 

de gerenciamento de impressões, Goffman não afirma que as performances nas 

interações são todas dissimuladas ou totalmente controladas. Embora haja a 

possibilidade de um ator realizar uma atuação falsa, ao interagir com outros, em geral, 

os indivíduos buscam representar aquilo que acreditam ser, com o intuito de serem 

percebidos de forma coerente com o papel que lhes foi socialmente concedido.   

A seguir, listamos alguns dos princípios apresentados por Goffman, a maior 

parte em seu livro a The Presentation of Self in Everyday Life (1959), com base na 

perspectiva dramatúrgica, que irão permear as observações em cima dos dados 

coletados no questionário desta dissertação. Destacamos: (1) a definição da situação, 

(2) as representações de si, (3) as equipes, (4) as regiões e os comportamentos 

regionais, (5) os papéis discrepantes, (6) os enquadramentos sociais, (7) o 

gerenciamento de impressões (8) e as expressões emitidas e transmitidas.   

A definição da situação é o gatilho inicial no processo do qual o ator atribui 

sentido ao contexto que está vivenciando. Este conceito é central na obra 

Goffmaniana para compreender o modo como as pessoas orientam as suas linhas de 

ação em diferentes contextos interacionais.  Uma situação pode ser definida, por 

exemplo, por uma série de elementos que configuram o cenário (palco) onde ocorrem 

as interações e os atores envolvidos nela. Ao observar um caixão rodeado por flores, 

com pessoas chorando e vestidas, em geral, de preto ou cores escuras, o indivíduo 

infere – a depender de seus costumes e valores socioculturais compartilhados –, que 

está presente em um velório. A configuração desta situação, em si, define uma série 

de linhas de conduta socialmente compartilhadas e aceitas que irão orientar como um 

determinado ator irá ou não agir.  

Neste caso, por exemplo, seria impróprio, de acordo com as expectativas 

sociais dos atores em jogo, contar piadas, falar alto ou mesmo dar risadas ao longo 

deste ritual. Quando o ator comete equívocos na definição de uma situação, ele corre 

o risco de realizar, o que Goffman nomeia de comunicação imprópria, que é quando 

este ator irá agir de uma forma que não está em sintonia com a situação na qual está 

participando e, com isso, não atinge as expectativas da sua plateia. De acordo com 
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Joseph (2000), na medida em que uma situação é socialmente enquadrada, não é mais 

o indivíduo que constitui a unidade elementar da pesquisa, mas, sim, a situação, 

enquanto atividades situadas (verbais e não-verbais) desempenhadas pelos atores.  

Ao falar sobre as representações de si (Self-Presentation) nas interações, 

Goffman irá argumentar que o indivíduo desempenha um papel social e, de forma 

tácita, solicita que seus observadores levem a sério a performance que está sendo 

sustentada por ele. Neste processo, as pessoas constrõem o que o autor denomina de 

fachada (face), entendida como um equipamento expressivo intencional ou 

inconscientemente empregado durante o ato da representação. A fachada é encarada 

como resultante de um processo de idealização que o ator tem sobre si e sobre a 

situação na qual está inserido, com base nas expectativas e nas reações expressadas 

pela sua plateia.   
“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, 1999, p. 41).  

 

Nas interações sociais, os indivíduos estariam, então, constantemente 

construindo e ajustando suas fachadas com base nas situações e no monitoramento 

contínuo das reações do seu público. Tendo em vista estas variáveis, o ator poderá 

desempenhar, ou não, uma performance coerente com as impressões que deseja gerar 

durante uma interação. Como pontua Schlenker (1980), “nossas atividades se tornam 

performances que podem ser mais ou menos esclarecedoras, mais ou menos 

verdadeiras, mais ou menos deliberadas – mas performances, no entanto” 

(SCHLENKER, 1980, p.35). As representações de si desempenhadas pelos atores não 

podem ser entendidas como fixas ou engessadas, elas são fluidas e estão sendo 

constantemente atualizadas e/ou ajustadas com base no contexto da interação e com 

base nos indivíduos que estão envolvidos nela.  

Ao tratar especificamente sobre o conceito de equipes, Goffman aponta que 

“ao se pensar numa representação, é fácil supor que o conteúdo da encenação é 

somente uma extensão expressiva do caráter do ator e ver a função da representação 

nesses termos pessoais” (GOFFMAN, 1999. p.76). Logo, segundo o sociólogo, esta 

seria uma visão limitada do fenômeno. Para isso, ele introduz o conceito de equipe, ou 

seja, como um grupo de indivíduos que trabalham de forma cooperativa para 

desenvolver uma apresentação ou a encenação de uma rotina particular. Podemos 
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mapear e analisar o comportamento das equipes em diferentes situações sociais 

cotidianas como, por exemplo, em uma reunião entre pais e professores – na qual as 

equipes possuem papéis sociais diferentes na interação e, ao longo dela, reforçam 

estes papéis uns aos outros com o intuito de manter, entre eles, a ordem interacional.  

Durante as interações, Goffman (1999) irá definir a existência de duas grandes 

regiões onde as atuações dos atores envolvidos podem ocorrer: a região de frente 

(frontstage), na qual ele usa a metáfora do cenário onde o ator se apresenta para uma 

audiência (plateia); e a região de fundo (backstage), que seria representada pelos 

bastidores  (ou coxia) que a plateia não tem acesso. Nos bastidores, por exemplo, o 

ator teria a liberdade de se livrar da fachada (papel social) que está encenando e 

poderia, desta forma, adotar outras linhas de ação que fogem das expectativas de sua 

plateia em uma determinada situação. É importante pontuar que Goffman não divide 

as regiões como sendo intransponíveis, ou seja, em alguns casos é possível que a 

audiência tenha acesso à atuação de um ator na região de fundo, exigindo dele, a 

depender da situação, ajustes ou adequações em seus comportamentos.  

Algumas situações cotidianas podem representar casos nos quais a plateia tem 

acesso às performances realizadas em uma região de fundo. Como o caso em que um 

cliente escuta, acidentalmente, a conversa entre dois vendedores fazendo queixas do 

trabalho e de outro cliente dentro da loja. Em uma situação como esta, o cliente 

obteve acesso a uma interação que está ocorrendo em uma região de fundo, no qual os 

indivíduos envolvidos não estariam desempenhando entre eles, naquele momento, o 

papel social de vendedores, mas, sim, o de conhecidos, amigos ou mesmo colegas de 

trabalho. Ao perceber que o cliente escutou a conversa que estava ocorrendo na região 

de fundo, ocorre uma “quebra da fachada” dos vendedores e para recuperarem ou 

ajustarem sua imagem (face saving), podem tentar, a partir daí, desempenhar alguma 

tática de retratação com o cliente.   

O enquadramento, por sua vez, é compreendido aqui como um processo que 

gerencia significados e constrói socialmente a realidade para si e para os outros 

(FAIRHURST e SARR, 1996). Marc e Picard (1992) irão dizer que em um quadro 

específico estão presentes estruturas espaciais e temporais nas quais as interações irão 

se desenrolar. Este quadro espaço-temporal não é formado apenas pelo ambiente da 

interação, mas sim por aspectos socioculturais que irão influenciar, em maior ou 

menor grau, as linhas de ação e as expectativas dos atores envolvidos. A definição da 
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situação, por exemplo, seria influenciada, previamente, pelo enquadramento e, 

segundo Gardner e Martinko (1988), este quadro promoveria o cenário e o contexto 

nos quais os atores desempenham suas performances nas interações.  

Já sobre o grenciamento de impressões, segundo Goffman, “quando uma 
pessoa chega à presença de outras, existe, em geral, alguma razão que a leva atuar de 
forma a transmitir a elas a impressão que lhe interessa transmitir” (GOFFMAN, 1999, 
p.13-14). Ao longo das interações sociais, as pessoas buscam criar e/ou manter as 
impressões desejadas sobre si para os outros.   

Gerenciamento de Impressões (também conhecido como auto-apresentação) 
se refere ao processo pelo qual os indíviduos tentam controlar impressões 
que outros formam dele. Porque as impressões que as pessoas fazem sobre 
os outros tem implicações na forma como eles o percebem, o avaliam e o 
tratam, bem como para a percepção de si mesmo, as pessoas, às vezes, se 
comportam de maneira a criar certas impressões nos “olhos”dos outros. 
(LEARY; KOVALSKI, 1990, p. 34)20 

Nesta tentativa de controle do que se quer ou não apresentar ao outro, a 
expressividade do indivíduo tem um papel importante. Ela pode ser compreendida por 
meio de duas perspectivas: a expressão transmitida e a expressão emitida. A primeira 
envolve a comunicação verbal que um ator usa para transmitir informações que façam 
sentido para si e para sua plateia. A segunda, compreende um leque de ações, em 
geral não-verbais, que são alheias às informações transmitidas.  

A expressividade do indivíduo (e, portanto, sua capacidade de dar 
impressão) parece envolver duas espécies radicalmente diferentes de 
atividades significativa: a expressão que ele transmite e a expressão que 
emite. A primeira abrange os símbolos verbais, ou seus substitutos, que ele 
usa propositalmente e tão-só para veicular a informação que ele e outros 
sabem estar ligada a esses símbolos. Esta é a comunicação no sentido 
tradicional e estrito. A segunda inclui uma ampla gama de ações que os 
outros podem considerar sintomáticas do ator, deduzindo-se que a ação foi 
levada a efeito por outras razões diferentes da informação assim transmitida. 
Como veremos, esta distinção tem apenas validade inicial. O indivíduo 
evidentemente transmite informação falsa intencionalmente por meio de 
ambos estes tipos de comunicação, o primeiro implicando em fraude, o 
segundo em dissimulação. (GOFFMAN, 1999, p. 12).  

Ou seja, durante uma interação social, a plateia tem certa vantagem, uma vez 

que percebe não só as expressões transmitidas, mas, também, aquelas que foram 

emitidas de forma não intencional pelo ator, colocando em jogo a fachada construída 

e, inclusive, o próprio gerenciamento das impressões. As ações não-verbais 
																																																								
20 Tradução	 livre	para:	 “Impression management (also called self-presentation) refers to the process 
by which individuals attempt to control the impressions others form of them. Because the impressions 
people make on others have implications for how others perceive, evaluate, and treat them, as well as 
for their own views of themselves, people sometimes behave in ways that will create certain 
impressions in others' eyes”.	
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(exemplos: posturas, tons de voz, gestos, entre outros), assumem grande relevância na 

forma como a plateia irá interpretar e construir os significados a partir das ações 

desempenhadas pelo ator.  

Após apontarmos os conceitos-base da perspectiva dramatúrgica nas 

interações sociais face a face, faremos um levantamento de alguns pesquisadores 

contemporâneos que buscam ampliar estes conceitos, colocando-os em contato com 

interações realizadas através de TICs, apontando particularidades provenientes desse 

tipo de interação e tensionando as potencialidades e limitações destes conceitos na 

observação deste fenômeno. 

1.2. Particularidades das interações mediadas por TICs 
 

Ao resgatar princípios da perspectiva dramatúrgica, nota-se a importância que 

a obra de Goffman possui em estudos que buscam compreender as interações sociais 

face a face, uma vez que seus estudos datam de um período anterior às novas 

tecnologias de comunicação digital.  Como foi possível notar, nas interações e 

comunicação do tipo face a face, os participantes partilham de um referencial de 

espaço e tempo, no qual o caráter dialógico, ou seja, o fluxo de ida e volta da 

informação, torna-se mais acentuado (THOMPSON, 2011). Além disso, as interações 

face a face são acompanhadas de deixas simbólicas que vão além das palavras, ou 

seja, gestos, piscadelas, entonação, entre outros aspectos não-verbais podem 

complementar ou transformar o significado e a compreensão de uma mensagem. 

Apesar de não ter se aprofundado em estudos acerca das interações sociais 

mediadas por TICs, com ressalva para as interações via telefone fixo, a perspectiva de 

Goffman tem sido resgatada, tensionada e estendida nas últimas décadas por 

pesquisadores de diferentes campos do conhecimento que enxergam uma 

aproximação entre sua abordagem com estudos que se debruçam sobre os usos e 

apropriações das TICs na contemporaneidade (MEYROWITZ, 1985; SCHEFF, 2007; 

RETTIE, 2009; JACOBSEN,  KRISTIANSEN, 2010; JENKINS, 2010; LING, 2010; 

JENSEN, 2010; HOGAN, 2010; THOMPSON, 2011). As interações mediadas 

sugerem o uso de um meio técnico para a transmissão de informações e conteúdos 

simbólicos entre indivíduos que não compartilham, necessariamente, o mesmo espaço 

e tempo, fazendo com que, desta forma, surjam delas algumas particularidades que as 
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diferenciam das interações face a face. Além da desvinculação do espaço-tempo, as 

interações mediadas apresentam limitações que influenciam na interpretação das 

expressões não-verbais, como pontua John Thompson (2011) no exemplo abaixo 

sobre uma conversa realizada por telefone: 
[…] a comunicação por meio do telefone priva os participantes das deixas 
visuais associadas à interação face a face, preservando e acentuando as 
deixas orais. Ao estreitar o leque de deixas simbólicas, as interações 
mediadas fornecem aos participantes poucos dispositivos simbólicos para a 
redução da ambiguidade na comunicação. Por isso as interações mediadas 
têm um caráter mais aberto do que as interações face a face. Estreitando as 
possibilidades de deixas simbólicas, os indivíduos têm que se valer de seus 
próprios recursos para interpretar as mensagens transmitidas (THOMPSON, 
2011, p. 121). 

 Ao tratar, particularmente, da comunicação na internet, pesquisadores como 

Richard Jenkins (2010) pontuam como o caráter imediato deste meio, representado 

por diferentes ambientes interacionais (e-mail, Instant Messengers,  webchats, Sites 

de Redes Sociais) e formatos de conteúdo (textos, vídeos, fotos e imagens), permite 

que os indivíduos possam se relacionar e evocar nestas interações certos aspectos que 

também estão presentes nos encontros face a face. Outros estudos, como os de 

Richard Ling (2008), por sua vez, destacam como as discussões realizadas por 

Goffman serviram de inspiração para pesquisadores contemporâneos que desejam 

compreender como se dão as relações entre os indivíduos por meio da tecnologia, 

analisando rupturas e continuidades que emergem quando estas interações ocorrem 

em diferentes contextos sociais e em diferentes mediações.  

Bernie Hogan (2010) mapeia estudos desenvolvidos nas últimas duas décadas 

que buscaram estabelecer uma aproximação entre a perspectiva dramatúrgica e a 

análise das interações sociais em ambientes interacionais online. Entre estes estudos, 

destacam-se os de Judith Donath (1998), que utiliza a obra de Goffman como ponto 

de partida para a formulação da Teoria da Sinalização21. Schroeder (2002) usa a 

perspectiva dramatúrgica na sua análise de mundos virtuais, demostrando que, se o 

que realmente importa em uma interação presencial é o “being there” (estar lá) em 

termos simbólicos, a presença física não seria mais necessária para a realização desse 

processo de influência mútua de ações. Danha Boyd (2004, 2006, 2007) usa os 

																																																								
21 Teoria desenvolvida inicialmente no campo da Economia (Spence, 1973) e da Biologia (Zahavi, 
1975), estuda a relação entre diferentes tipos de sinais e suas qualidades, mostrando por que certos 
sinais são confiáveis e outros não. Judith Donath, irá trazer essa abordagem para o campo da 
comunicação, observando como estes sinais operam nas interações face a face e mediadas (DONATH, 
2008). 
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princípios de Goffman para compreender a construção e apresentação do Self através 

da performance em Sites de Redes Sociais. Hewit e Forte (2006) usam Goffman para 

explicar a produção de identidade no Facebook e o conflito do uso de múltiplas 

fachadas neste ambiente online. Lewis, Kaufman e Christakis (2008) resgatam as 

distinções de cenários (frontstage) e bastidores (backstage) para questões relacionadas 

ao público e o privado. Quan-Haase e Collins (2008) usam o conceito de 

Gerenciamento de Impressões para estudar o uso de Instant Messengers e discutir a 

arte de criar mensagens de status que sinalizam (ou não) a disponibilidade para a 

interação. Menchik e Tian (2008) usam Goffman e o Interacionismo Simbólico para 

interpretar práticas de “face saving” (preservação da fachada) em listas de e-mail. 

Medelson e Papacharissi (2010) demonstram como o uso de fotos e imagens nos Sites 

de Redes Sociais se relacionam com noções tradicionais de Gerenciamento de 

Impressões, uma vez que os usuários passam a selecionar o que querem ou não 

mostrar sobre si nestas imagens. 

Outra autora que realiza um resgate dos estudos de interações mediadas por 

TICs na perspectiva dramtúrgica é Ruth Rettie (2013). A pesquisadora elenca estudos 

como os de Joshua Meyrowitz (1985), que argumenta como as situações sociais 

passam a ser definidas, na era da mediação, por sistemas de informação ou “padrões 

de acesso à informação”. Meyrowitz argumenta em seu trabalho que a exposição 

midiática realizada por meios como a televisão, por exemplo, pode expor os 

bastidores (região de fundo) dos atores (ele cita como exemplo celebridades, políticos, 

entre outros) para uma audiência de forma não intencional, gerando o que ele irá 

denomina de uma “região de meio”. Boden e Molotch (1994) abordam o tema da 

“compulsão pela proximidade” e como a relação face a face é, em geral, preterida por 

promover confiança e acesso rápido às informações (verbais e não-verbais). 

Ackerman et al. (1997) e Heath e Luff  (1992) demonstram como a conversas através 

de vídeos e áudios simula uma sensação de co-presença em um espaço compartilhado 

e, por conta disso, resgata normas da interação face a face que irão organizar e 

influenciar o fluxo da interação. Jirotka et al. (1991) mostram como as normas 

interacionais são relevantes em sistemas multi-party22 e usa o conceito de papéis 

sociais dos participantes para explicar como se dão os Turnos Conversacionais23 em 

																																																								
22 Sistemas que permitem conversações entre diferentes grupos de usuários.  
23 Galembeck (1993) define o turno conversacional como qualquer intervenção dos interlocutores 
(participantes de um diálogo), de qualquer extensão. Ainda sobre os turnos, Sacks, Schegloff e 
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interações síncronas mediadas por computado. Ling (1997) analisa, em particular, as 

interações em dispositivos comunicacionais móveis e identificou que nas interações 

via celulares podem emergir “regiões de frente paralelas”, borrando as fronteiras entre 

as noções de espaço público e privado. Isso fica claro, por exemplo, em uma situação 

na qual notamos alguém falando no celular em um lugar público, como um metrô ou 

na fila de um supermercado, e escutamos, mesmo que parcialmente naquele 

momento, sua conversa com o interlocutor – podendo gerar desconforto entre as 

pessoas que compartilham o mesmo espaço, contudo, não estão envolvidas na 

conversa. Geser (2004), seguindo os estudos de Ling, traz reflexões sobre como a 

emergência de um possível “borrão” entre os comportamentos regionais (frente e 

fundo), através do uso de dispositivos comunicacionais móveis, ocasionando em uma 

sobreposição das performances dos atores e aumentando o conflito entre os papéis 

sociais desempenhados por eles. Neste caso, podemos pegar como exemplo uma mãe 

falando com o filho no celular enquanto ela está no trabalho. Ou seja, em um mesmo 

tempo-espaço, ela desempenha o papel de profissional e de mãe, implicando em uma 

situação na qual a sua atuação pode ser questionada tanto pelo filho quanto pelos 

colegas de trabalho. Fortunati (2005) sugere que a exposição dos bastidores (região de 

fundo) em conversações através dos celulares pode afetar, de modo geral, a própria 

ordem interacional.  

Como vimos nos exemplos citados, os estudos das interações sociais mediadas 

por dispositivos comunicacionais móveis trazem especificidades que desafiam os 

pesquisadores que buscam compreender este fenômeno por meio de uma perspectiva 

dramatúrgica. As TICs móveis reconfiguram a percepção de tempo-espaço pelos 

usuários, que agora vivem em um contexto marcado pela instantaneidade, ubiquidade 

e conectividade generalizada (LEMOS, 2003). Os dispositivos móveis, com seus 

recursos e aplicações, são, na atualidade, um dos principais mediadores da 

comunicação humana, atuando como um elemento agregador na sociedade que 

permite uma conexão permanente entre as pessoas, ou seja, a sensação de estarmos 

em um Contato Perpétuo24, na definição de Katz e Aakhus (2002). Esta mobilidade, 

associada à relativização do tempo e do espaço na comunicação, complexifica o modo 
																																																																																																																																																															
Jefferson (1974) definem a alternância dos turnos como a base da compreensão da organização de uma 
conversa. Quando nos referemos a conversas mediadas por computador, Nobile (1998) argumenta que 
gestão dos turnos nem sempre é realizada pelos integrantes da conversa, dependendo, também, de 
outros fatores como, por exemplo, os recursos do ambiente no qual a conversa está sendo realizada.  
24	Do inglês, Perpetual Contact (tradução livre do autor).	
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como os princípios dramatúrgicos, observados nas interações do tipo face a face, 

operam nas interações mediadas por TIC’s. Conceitos como os de definição da 

situação, regiões e comportamentos regionais (fundo e frente), a representação de si e 

o gerenciamento das impressões contam, na atualidade, com potencialidades e 

interferências de elementos tecnológicos que atuam, em maior ou menor grau, nos 

modos como os indivíduos irão interagir entre si e construir/compartilhar significados 

nestas interações sociais.  

Nesta dissertação, pretendemos levantar tendências que associadas à perspectiva 

dramatúrgica das interações sociais e sitada a partir do uso de dispositivos 

comunicacionais móveis, em particular, aplicativos de Instant Messengers (IM) da 

atualidade – ainda pouco investigados sob a luz desta abordagem teórica. Como 

veremos e justificaremos nos próximos capítulos do trabalho, nosso intuito nesta 

pesquisa é entender quais são os usos e as apropriações que os jovens estão fazendo 

do aplicativo WhatsApp no cotidiano e quando estão, por exemplo, em um cenário 

específico, como, por exemplo, o ambiente contextual da faculdade/universidade. Por 

meio deste recorte, acreditamos que será possível identificar, ainda de forma 

exploratória, um rastro de insights para estudos em torno dos usos e apropriações que 

o público jovem faz destes aplicativos nas interações sociais e, deste modo, entender 

como essas interações se dão e quais são suas principais particularidades e 

consequências.  
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Capítulo 2 
Jovens e o uso de Instant Messengers na atualidade 

	
	

O estudo da comunicação e das interações sociais estabelecidas entre 

indivíduos nos meios digitais, em particular nos Instant Messengers, é fundamental 

para compreender quais são as potencialidades e barreiras que emergem destas novas 

tecnologias para a construção dos laços e das identidades sociais na vida cotidiana. 

Estes meios possuem recursos técnicos que possibilitam uma experiências mais 

interativa e imersiva, em comparação com os meios tradicionais e massivos de 

comunicação, descentralizando os papéis dos produtores e dos consumidores da 

informação.  

Neste cenário, os jovens se destacam no uso das TICs para interações sociais 

e, por conta disso, pesquisadores apontam que os usos dessas tecnologias estão 

permeados por particularidades que influenciam nos comportamentos de uma forma 

mais ampla, mas também, e particularmente, nos processos de socialização e 

construção da identidade deste publico (LIVINGSTONE, 2011). Visto isso, algumas 

questões inquietam e orientam o desenvolvimento desta dissertação. Por exemplo: por 

que devemos estudar o uso das novas tecnologias nas interações sociais, em 

particular, nas interações realizadas entre jovens na atualidade? Como os jovens se 

apropriam destes ambientes interacionais online para a construção dos laços sociais e 

para expressar seus valores, gostos, atitudes e estilos de vida? Quais meios de 

comunicação os jovens mais utilizam atualmente quando querem socializar com seus 

pares e com quais finalidades utilizam cada um desses meios? Como estes meios e 

suas particularidades técnicas interferem, em maior ou menor grau, nos processos 

interacionais? Em quais contextos e situações sociais estes jovens utilizam estas 

tecnologias para interagir? Este é um universo que abre uma série de perguntas, 

podendo ser observado por diferentes campos do saber, e que está em constante 

movimento, devido as transformações sociais, culturais e tecnológicas que ocorrem 

no mundo conectado. 
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2.1. Os jovens no contexto das novas TICs 
 

Segundo Behairy et. al. (2006), uma das principais motivações dos jovens, 

quando usam TICs no seu dia a dia, é se conectar com amigos. Para isso, Segundo, 

Hübner Barcelos (2010), os jovens usam as TICs como uma forma de suprir as 

necessidades de auto-apresentação no cotidiano. Conforme Behairy et al. (2006) 

argumentam, a seleção que os jovens fazem de uma mídia em detrimento de outra, 

por exemplo, tem relação direta com as propriedades estruturais que o meio possui, 

mas também está associado com o nível de intimidade das relações sociais 

estabelecidas pelo o usuário neste meio.  

Assinalamos aqui, contudo, que independente da idade, os indivíduos, em 

maior ou menor grau, são afetados pela ubiquidade das novas tecnologias. Contudo, 

são os jovens que, segundo Livingstone (2008), estariam na vanguarda das 

oportunidades e dos riscos que estes meios trazem consigo. Segundo a pesquisadora, 

os jovens se aproriam, sabotam e ignoram os meios conforme suas necessidades e é 

neste cenário de mudanças tecnológicas e de resignificações das dinâmicas de 

sociabilidade, que eles atuam como protagonistas. 

Crianças e jovens são, usualmente, os pioneiros e mais entusiastas usuários 
de tecnologias da informação e comunicação, e famílias com crianças 
lideram o processo de difusão. Costuma-se argumentar que as crianças são 
mais flexíveis do que os adultos, tendo rotinas e hábitos menos 
estabelecidos e sendo orientados à inovação e mudança. Como os jovens 
fazem a transição de sua família de origem para uma cultura de pares mais 
ampla, eles acham que os meios de comunicação oferecem um recurso 
fundamental para a construção de sua identidade e para mediar suas relações 
sociais (LIVINGSTONE, 2011, p. 01)25 

É comum, entretanto, nos depararmos atualmente com notícias, livros e 

pesquisas nas quais o termo “nativo digital” surge com certa frequência quando o 

assunto em questão é o uso que os jovens fazem das tecnologias da informação e 

comunicação no seu cotidiano. Em um senso comum, crianças, adolescentes e, até 

mesmo, os jovens adultos parecem nascer sabendo tudo sobre o funcionamento da 

internet e dos diversos dispositivos eletrônicos existentes na atualidade, como se, de 

																																																								
25  Tradução livre para: “Children and young people are usually among the earliest and most 
enthusiastic users of information and communication technologies, and households with children lead 
the diffusion process. It is often argued that children are more flexible, creative users than adults, 
having fewer established routines or habits and being oriented toward innovation and change. As 
young people make the transition from their family of origin toward a wider peer culture, they find that 
the media offer a key resource for constructing their identity and for mediating social relationships”.  
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algum modo, fosse algum tipo de habilidade inata. Entretanto, os jovens, assim como 

os adultos ou idosos (chamados de imigrantes digitais), também enfrentam 

dificuldades na hora de manejar as oportunidades e os riscos que as novas tecnologias 

oferecem. Para Sonia Livingstone, apesar do gradativo engajamento das crianças e 

dos adolescentes no uso da Internet e das TIC’s, este mesmo uso é tensionado por um 

consumo cultural fortemente influenciado pelos meios massivos e pelos refernciais 

identitários que eles acessam através das relações cotidianas estabelecidas com sua 

rede interpessoal.  

Ainda segundo Livingstone (2011), o fato dos jovens contemporâneos 

nascerem em um mundo permeado pela tecnologia digital não é uma condição sine 

qua non para afirmarmos que eles possuem mais (nem menos) conhecimentos ou 

habilidades para construir as suas experiências e os seus relacionamentos em 

ambientes online. Para alguns estudiosos (PALFREY; GASSER, 2008) seria 

necessário resgatar o próprio conceito de nativo digital na atualidade, a fim de corrigir 

suas limitações ou generalizações e, a partir deste exercício, buscar a compreensão de 

como as pessoas, de modo geral, compartilham uma cultura global, informacional e 

conectada. Esta reflexão evitaria definirmos os usuários das TICs apenas com base em 

sua faixa etária, mas sim com base nas relações que estabelecem com estas 

tecnologias. Reconhecemos que esta “distância geracional” entre os jovens, adultos e 

idosos, possui influência no modo como as pessoas irão se apropriar das tecnologias 

em suas relações cotidianas, entretanto é importante frisar que este uso, mesmo em 

uma faixa etária próxima, não está imune a outras pressões, tais como o conhecimento 

técnico, a educação e as condições econômica, social e cultural.  

Analisando o comportamento dos jovens através dos usos que fazem das 

tecnologias digitais, Sherry Turkle, no livro Alone Together (2011), aponta que as 

necessidades que eles possuem atualmente não diferem muito dos jovens de gerações 

anteriores. Ou seja, o jovem atual pensa sobre seus valores e busca descobrir e 

explorar estilos de vida como uma forma de autocohecimeto. Contudo, um dos fatores 

que pesam nos comportamentos do jovem contemporâneo seria a tensão gerada pela 

variedade, velocidade e o volume de informações disponíveis, em conjunto com as 

urgências que emergem do uso das novas tecnologias de comunicação – que, por sua 

vez, acabam alterando algumas regras e rituais de sociabilidade estabelecidas na 

sociedade.  Segundo Turkle (2011) o sentimento de ansiedade alimentado pelos 
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jovens faz parte de uma nova conectividade que potencializa a realização contatos 

imediatos (através do compartilhamento de textos, fotos e vídeos em seus perfis nos 

Sites de Redes Sociais ou em aplicativos de Instant Messenger). Além disso, os 

jovens passam pelo desafio de gerir o grande volume de informações que produzem e 

consomem diariamente em diferentes meios. A utilização dos dispositivos 

comunicacionais móveis, atrelada à internet, é um dos fatores condicionantes de uma 

geração Always On (TURKLE, 2008) – uma geração que está constantemente 

conectada e, por conta disso, potencialmente acessível para interações com outros 

usuários.   

Estes jovens ocupam os ambientes online considerados públicos ou semi-

públicos, através de uma publicização ostensiva de si, mas, também se apropriam de 

aplicações IM, a maior parte delas de texto, como forma de sanar diferentes questões 

que os afligem nas relações interpessoais. Entre elas, a ansiedade pelas respostas 

imediatas, a realização de interações que não necessitam de um foco constante ou 

mesmo as formas de evitar os contrangimentos que surgem do gerenciamento das 

interações co-presenciais ou face a face (TURKLE, 2011). 

Estes jovens experimentam, através dos meios digitais, um espaço que 

hibridiza sua relação com o mundo (físico e virtual), permitindo, também, explorar 

outras formas de relacionamento e expressão do self. A conectividade em escala 

global e sem restrições de tempo e espaço (LEMOS, 2003), permite o cultivo de um 

self colaborativo (TURKLE, 2011), no qual os usuários contam com a participação e 

validação dos seus sentimentos por outras pessoas as quais se conecta. Isto pode ser 

observado na adesão dos jovens aos blogs, Sites de Redes Sociais e Sites de 

compartilhamento de conteúdo (fotos e videos), nos quais apresentam diferentes 

níveis de informação sobre si e consomem, paralelamente, informações (ou 

narrativas) sobre os outros usuários (RIBEIRO, 2016). Kirsten Drotner (2000) aponta 

que as crianças e os jovens seriam “pioneiros culturais” no uso das novas TICs, 

concentrando-se em inovações, interações e integrações (na busca pelo senso de 

pertencimento). Na internet, por exemplo, estes jovens encontrariam oportunidades, 

linguagens, estilos de vida, sem tantos filtros ou controles gerados pelos adultos, 

permitindo uma ampliação no contato com outros referenciais identitários que irão 

compor e influenciar suas performances nas dinâmicas sociais cotidianas.  
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2.1.1. Pesquisas sobre jovens, internet e TICs no Brasil 
 

Para aprofundar o entendimento sobre a relação entre jovens e tecnologias 

digitais, mapeamos pesquisas realizadas recentemente no Brasil sobre usos da internet 

e das TICs por este público. O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) lançou, 

em 2014, a TIC Kids Online Brasil, pesquisa anual do Centro Regional de Estudos 

para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). A pesquisa possui 

uma amostra de 2.105 crianças e adolescentes entre 9 a 17 anos e cerca de dois mil 

pais/responsáveis. A alocação da amostra se deu em 251 setores censitários em 129 

municípios (capitais, regiões metropolitanas e interior) e áreas urbanas e rurais. O 

período da coleta foi de outubro de 2014 até fevereiro de 2015. O estudo inclui 

questões sobre em quais equipamentos, em quais locais e com quais objetivos este 

público acessa a internet no país.  

A pesquisa da Cetic26  revela que em 2013, os jovens entre 10 a 17 anos 

representavam 77% dos usuários de internet no Brasil, o equivalente a 20,5 milhões. 

Em 2014, este mesmo público foi considerado como o mais ativo em relação à 

frequência de uso da internet, com 81% acessando todos os dias ou quase todos os 

dias. Entre os dispositivos móveis, os celulares (utilizados por 82% dos jovens) é o 

preferido, superando o uso de computadores desktops, notebooks, tablets e 

videogames. Ainda segundo a pesquisa, 94% dos jovens usam os celulares para 

acessar internet. Quando o assunto são os objetivos do uso que os jovens fazem da 

internet, o estudo revela que 73% entra/acessa Sites de Rede Social, 64% troca 

mensagens com amigos em Instant Messengers, 50% ouve músicas, 48% vê vídeos 

online (por exemplo no YouTube) e 43% publica fotos, vídeos ou músicas em Sites de 

Redes Sociais e/ou em Instant Messengers. 

Na faixa-etária entre 15 a 17 anos, considerada a mais ativa no uso de internet 

segundo a Cetic, os acessos aos Sites de Redes Sociais e aos Instant Messengers são 

considerados as duas atividades mais recorrentes, com 87% e 82% de participação 

respectivamente. Com relação a publicação de vídeos, músicas ou fotos em Sites de 

Redes Sociais e IMs, a maioria (40%) realiza postagens pelo menos uma vez por 

semana. Em relação aos Instant Messengers, particularmente, 75% destes jovens 

utilizam os IMs para conversar com os amigos mais de uma vez por dia.  A maior 

																																																								
26 Fonte: <http://cetic.br/pesquisa/kids-online/indicadores>. 
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parte destes jovens (89%) estabelecem contatos com pessoas que já conhecem 

pessoalmente, 30% mantém contatos com usuários que conheceu na internet, mas que 

são amigos dos amigos e 14% se relaciona com pessoas que conheceu na internet, 

mas não conhece pessoalmente.  

 Outro estudo importante para traçar o perfil do usuário de internet e TICs no 

Brasil, em especial do público jovem, é a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 

2015) – Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira, desenvolvida pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM)27. Este 

estudo contou com um corpus de 18.312 entrevistas distribuídas em todo o país. Nesta 

pesquisa, os jovens também se destacam no uso da internet. O público mais ativo na 

pesquisa é o de 16 a 25 anos, no qual 65% acessam todos os dias. Entre as razões 

levantadas para o acesso, a maioria (67%) disse que busca diversão, entretenimento, 

informações e notícias. 38% para passar o tempo livre, 14% para estudar/aprender, 

20% para ver um programa ou matéria específica e 16% buscam companhias ou 

outros usuários para interagir. Entre os Sites de Redes Sociais e os programas de 

trocas de mensagens instantâneas (Instant Messengers) mais usados, estão: Facebook 

(83%), WhatsApp (58%), YouTube (17%), Instagram (12%) e Google plus (8%).  

Em Digital Future in Focus 2015 (Global e Brasil), a comScore28 aponta 

resultados semelhantes aos estudos aqui citados. Segundo as pesquisas, usuários entre 

15 a 34 anos conduzem a liderança no uso de dispositivos multiplataforma e móvel no 

Brasil, sendo que o desktop fica abaixo de 50% nesta demografia. Entre os usos que 

fazem da internet e TIC’s, segundo a comScore, em primeiro lugar figuram os 

serviços de Instant Messenger, seguidos por serviços de entretenimento e música, 

recursos para a carreira, informações sobre games, filmes e notícias sobre tecnologia. 

Nos dispositivos móveis, em particular, este mesmo público busca por Entretenimento 

(em primeiro lugar), Sites de Redes Sociais, buscas, informações sobre estilos de 

vida, compras e portais de notícia. Os usuários de internet móvel no Brasil cresceu em 

7% de outubro de 2014 até março de 2015, correspondendo a cerca de 39 milhões de 

usuários que, por sua vez, passam mais de 90% do tempo navegando em aplicativos 

por meio de seus dispositivos móveis (smartphones e tablets).  
																																																								
27  Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-
qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf>. Acesso em: nov. 2015. 
28 Empresa de tecnologia e internet, especializada em mensuração de resultados em ambientes digitais. 
Disponível em: <https://www.comscore.com/por/Imprensa-e-eventos/Apresentacoes-e-
documentos/2015/2015-Brazil-Digital-Future-in-Focus>. Acesso em: nov. 2015. 	
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 Podemos notar, com base nos dados apresentados, como, hoje em dia, os Sites 

de Redes Sociais e os aplicativos móveis de Instant Messenger assumem um papel 

importante no cotidiano dos usuários de internet no Brasil, em particular do público 

jovem que, por sua vez, figura como maioria (e mais ativos) entre os usuários destes 

meios de comunicação. Para desenvolver esta pesquisa, compreendendo de forma 

mais precisa o uso dos Instant Messengers entre os jovens, realizamos, no próximo 

tópico, um breve resgate histórico desses ambientes interacionais online, elencando as 

suas especificidades e trazendo o aplicativo WhatsApp como destaque para a análise. 

2.2. Instant Messengers: contexto e características  
 
 

Os Instant Messengers, também conhecidos como Comunicadores 

Instantâneos, desempenham um papel importante na comunicação contemporânea, 

consolidando a promessa de uma Sociedade em Rede (CASTELLS, 1996) –  

conectando múltiplos indivíduos ao redor do mundo. De modo geral, os IMs podem 

ser compreendidos como aplicações de comunicação baseadas em trocas síncronas e 

próximas29 de mensagens de texto, imagens e áudio entre dois ou mais usuários que, 

usualmente, conhecem uns aos outros. O nome “Instant” (instante) sugere a realização 

de trocas rápidas e pertencentes ao “aqui e agora,” aspecto que permeia todas as 

aplicações deste gênero.  

Ao mapear os precursores dos IM, identificamos algumas aplicações 

consideradas como basilares para o desenvolvimento deste tipo de tecnologia da 

comunicação e da informação. Entre elas, estão o Unix “Talk” Command, utilizado 

no fim da década 1970 para o envio de mensagens síncronas (um-para-um) entre 

computadores conectados com o sistema operacional Unix. O Zephyr System, em 

1988, uma aplicação desenvolvida pela Massachussetts Institute of Technology 

(MIT), na qual os estudantes universitários realizavam conversas síncronas de texto, 

além de contemplar o envio de mensagens automáticas caso o usuário não estivesse 

em frente a tela do computador. Ainda na década de 1980, outro pré-IM foi o 

BlitzMail System, desenvolvido pela Dartmouth College, que era, tecnicamente, um 

sistema de e-mail que funcionava como uma forma de comunicação síncrona entre 

																																																								
29 Do inglês, near-synchronous communication (tradução livre).	
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estudantes que se conectavam através de terminais públicos espalhados pelo campus 

da universidade.  

Já no fim dos anos 1980 e início da década de 1990, começam a aparecer 

sistemas mais avançados de troca de mensagens de texto, principalmente com a 

popularização da world wide web. O America Online (AOL) lança um sistema de 

comunicação instantânea (usuário-usuário) para computadores Commodore 64, 

chamado de Online Messages e que, posteriormente, evoluiu para se tornar o AOL 

Instant Messenger.  Em 1996, o ICQ, sigla para  o termo “I Seek You” (eu procuro 

você), estreia no mercado e é considerado por muitos como o precursor dos Instant 

Messengers contemporâneos, contemplando diferentes recursos técnicos 

popularmente encontrados nos aplicativos de hoje em dia. Outro contemporâneo do 

ICQ foi o MSN (sigla para The Microsoft Network), que ensaiou seu lançamento em 

1996, contudo, foi apenas no ano de 2003, após investimentos contínuos em 

publicidade e marketing para a divulgação do programa, que ele alcançou a liderança 

entre os comunicadores instantâneos daquele período.  

Para Anabel Quan-Haase (2008), os IMs não podem ser vistos apenas como 

meros transmissores de mensagens. É importante compreendê-los como parte de um 

espectro amplo das TICs utilizadas na atualidade para a manutenção de laços sociais 

e, entre eles, estão os e-mails, webchats, SMS (Short Message Service), Sites de 

Redes Sociais (Facebook, Google Plus, MySpace). Ou seja, sites e aplicações 

devotadas para a socialização, no qual os participantes criam descrições e perfis de si 

e adicionam outros membros, formando redes interpessoais ou cadeias de conexões 

(DONATH; BOYD, 2004).   

Como aponta Quan-Haase (2008), existem outros recursos que compõem estas 

aplicações que, juntas, diferenciam os IMs enquanto um gênero específico de 

comunicação mediada. Os mecanismos de notificação de recebimento de mensagens 

(como o pop-up30), as sinalizações de presença (indicando se um usuário está online, 

ocupado ou ausente, por exemplo) e as listas de contatos são alguns dos recursos 

presentes em grande parte destas aplicações. Estes recursos são importantes enquanto 

características que permitem que os IMs s sejam usados na comunicação mediada por 

																																																								
30 É um tipo de notificação que aparece em navegadores, sites e aplicativos. Aparece como uma janela 
na tela do dispositivo em uso com o objetivo de comunicar para usuário alguma informação extra ou 
propaganda.  
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computador (CMC) de forma síncrona (LARSON, 2003; SENFT, 2003), mas também 

os transformam em dispositivos de vigilância (QUAN-HAASE e COLLINS, 2008), 

uma vez que é possível gerir a acessibilidade para trocas de mensagens por meio de 

sinalizações realizadas manualmente pelo usuário ou pela própria aplicação, por meio 

de configurações automáticas. Mesmo identificando diferenças entre os sistemas de 

IM, de modo geral, existem recursos comuns que podem ser identificados em grande 

parte deles. Entre estes recursos, estão: as notificações visuais e/ou sonoras de envio e 

recebimento de mensagens; a criação de listas de contatos ou “Buddy lists31”; os 

recursos de sinalização da presença do outro usuário (mensagem que indica se o 

usuário está conectado ou não no aplicativo); os status das mensagens, que indicam a 

disponibilidade do outro usuário para a troca de mensagens, horário ou dia do envio; 

possibilidade de compartilhamento de arquivos binários; customização da interface do 

IM, através de backgrounds e fotos; opções de mensagem de áudio e vídeo; lista de 

emoticons; e integração com dispositivos móveis. 

Entre  as características listadas acima, o modo como se constrói uma lista ou rede 

de contatos é uma das formas pelas quais podemos distinguir um sistema de IM de 

outras TIC’s, como webchats ou mesmo os Sites de Redes Sociais, por exemplo. Em 

webchats, as conversações são realizadas por usuários que, em geral, não se 

conhecem, a priori, com a possibilidade do exercício do anonimato, através do uso de 

apelidos (nicknames). Após este contato inicial, os usuários passam, ou não, a trocar 

informações entre si de forma privada e, se for de interesse mútuo, compartilham 

outros meios de contato para dar continuidade na relação (RIBEIRO, 2003). Em Sites 

de Redes Sociais, como o Facebook, por exemplo, o usuário cria um perfil público ou 

semi-público, compartilhando uma série de informações pessoais e adicionando 

contatos de forma direta (parentes, amigos, colegas de trabalho) ou indireta 

(recomendações realizadas pelo próprio site com base nas conexões do usuário). 

Além disso, este mesmo usuário pode navegar na lista de “amigos dos seus amigos” e, 

a partir daí, ampliar a sua rede interpessoal. Em um Instant Messenger, por sua vez, 

assim como nos Sites de Redes Sociais, o perfil do usuário não é, em geral, anônimo, 

ou seja, ele está associado à uma conta ou a um número de telefone (no caso de 

aplicativos em dispositivos móveis). Porém, a lista de contatos é limitada pela adição 

ou remoção realizada pelo próprio usuário do IM que, por sua vez, não consegue 

																																																								
31 Termo utilizado para a lista de contatos de um usuário de IM.	
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visualizar, navegar ou adicionar outras pessoas que estejam conectadas nas listas 

pessoais de seus contatos.   

Em Instant Messaging on Campus: Use and Integration in University 

Students’ Everyday Communication (2008), Anabel Quan-Haase faz um levantamento 

do corpus de pesquisa sobre o uso e o papel dos Instant Messengers no dia a dia do 

ambiente universitário e sua importância na comunicação entre os estudantes. Devido 

à grande adesão, em geral, do público jovem a este tipo de TIC, uma série de 

pesquisadores passam a demonstrar interesse em compreender o uso que os estudantes 

universitários, em particular, fazem dos IMs e como eles os integram em suas vidas 

sociais e acadêmicas. Assim como outras TICs, os estudantes universitários são 

considerados por estes pesquisadores como usuários intensos de internet, além de 

pioneiros no desenvolvimento e no uso dos  Instant Messengers. 

Quan-Haase (2008) fez um mapeamento da literatura acadêmica que faz esta 

aproximação entre IMs e Jovens Universitários e organizou estas pesquisas em três 

áreas-chave: (1) estudos sobre como os Instant Messengers estão sendo adotados e 

usados em comparação com outros meios de comunicação e levando em consideração 

fatores e circunstâncias que impactam no crescimento do uso dos IMs pelos 

universitários. Examinar estes antecedentes seria importante para compreender os 

significados e as funções que os IMs assumem nos padrões comunicacionais 

realizados entre os estudantes; (2) estudos que desejam compreender o papel dos IMs 

na vida cotidiana dos estudantes, observando como esta TIC pode impactar na vida 

social, na manutenção dos contatos, no suporte social e na amizade, fatores 

considerados importantes para o desenvolvimento do adolescente. Esta área tem 

estudado a capacidade de criação de Redes Sociais através dos Instant Messengers. 

Algumas pesquisas compararam os aspectos técnicos dos IMs em relação a outros 

meios de comunicação no que diz respeito à provisão de informações sociais que irão 

facilitar as interações entre os usuários. Recursos como as notificações e o status de 

disponibilidade (online, ocupado, ausente) podem servir como gatilhos para iniciar ou 

terminar uma interação; (3) estudos que buscam o uso subsequente dos IMs, 

observando como o comportamento do uso pode mudar do colégio para a 

universidade, da universidade para o ambiente de trabalho, ou seja, como os 

estudantes continuam usando o IM após a fase da graduação para manter contato com 

os relacionamentos estabelecidos neste período e dando continuidade, ou não, na vida 
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adulta.  Veja, na figura 1, o mapa dos estudos sobre o uso de IMs por jovens 

universitários: 

 
Figura 1. Mapa da Literatura: uso e integração dos IMs no campus  

 

Fonte: (QUAN-HAASE, 2008, p.111). 

	
Atualmente, uma grande onda de serviços de Instant Messengers em 

dispositivos móveis, chamados de Mobile Instant Messengers (MIMs) ganharam um 

número considerável de usuários e, entre eles, o público jovem é predominante. Este 

crescimento se dá devido a fatores, tais como: barateamento no custo dos 

smartphones e a evolução da internet móvel através dos sistemas 3G, 4G. Aplicações 

como o WhatsApp, Viber, Line passam a ser atraentes para usuários que desejam 

trocar mensagens de texto entre si ou com grupos e amigos por um baixo custo a 

qualquer momento ou lugar. Segundo Church e Oliveira (2013), há um vasto corpo de 

pesquisas sobre como as pesssoas, em particular os jovens, adotaram o SMS na 

comunicação cotidiana, contudo estudos sobre o uso dos Instant Messengers para 

dispositivos móveis (ou Mobile Instant Messengers) ainda é recente, o que se torna 

uma oportunidade para pesquisadores que desejam compreender como estes meios 

estão sendo apropriados por diferentes públicos e contextos. Nesta pesquisa, em 

particular, selecionamos o WhatsApp como porta de entrada para entender como são 
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estabelecidas as interações sociais entre jovens através deste IM. Para isso, 

levantamos o histórico e dados do uso deste aplicativo no Brasil, além de um breve 

mapeamento dos seus principais recursos e funcionalidades. 

2.3. WhatsApp: contexto e aspectos técnicos 
 
 

O WhatsApp é um aplicativo móvel de Instant Messenger que permite a troca 

de mensagens via texto, imagem, video e áudio entre duas ou mais pessoas através de 

smartphones e/ou via web (desktops/notebooks), disponível, atualmente, para 

download em aparelhos com sistemas operacionais iOS (iPhone), BlackBerry OS, 

Android e Windows Phone. Desenvolvido em 2009, por Brian Acton e Jan Koum, ex-

funcionários da Yahoo!, o nome do aplicativo é um trocadilho que se refere à uma 

expressão da língua inglesa – What’s Up? (E aí?) –, termo utilizado para iniciar 

conversas mais informais. Em seu site oficial, o WhatsApp é definido como uma 

alternativa para o SMS, com baixo custo32, uma vez que seu funcionamento depende 

do mesmo plano de dados de internet que o usuário contrata para a navegação e envio 

de e-mails em seu dispositivo móvel.  

Com o rápido crescimento da sua base de usuários, e com a consequente 

popularidade do aplicativo no mundo, especialmente em países como Índia, Brasil e 

México, o WhatsApp foi adquirido, em 2014, por US$ 16 bilhões pela empresa 

Facebook Inc. Esta notícia gerou naquele ano expectativas em torno de quais seriam 

as novas diretrizes do negócio, após a compra, e se o WhatsApp iria ou não adotar a 

inserção de anúncios publicitários em sua interface. No mesmo período, o CEO do 

Facebook, Mark Zuckerberg, divulgou que não pretendia, nos próximos anos33, mudar 

a fonte de receita do WhatsApp – que, atualmente, pode ser baixado gratuitamente, 

contudo, cobra uma assinatura anual de US$ 0,99 após seu primeiro ano de uso. 

Segundo dados divulgados pela empresa Statista34, no período no qual o Facebook 

realizou a compra do aplicativo, sua base de usuários era de 450 milhões. Em 
																																																								
32 Descrição do WhatsApp. Disponível em: <http://www.whatsapp.com/about/>. Acesso em: out. 2015. 
33  Posicionamento do WhatsApp sobre anúncios publicitários. Disponível em: 
<https://blog.whatsapp.com/245/Por-que-não-vendemos-anúncios>. Acesso em: out. 2015.  
34 Dados sobre o número de usuários do WhatsApp divulgados pela Statista, portal com foco em 
pesquisas e divulgação dados estatísticos sobre diferentes segmentos do mercado.  Disponível em: 
<http://www.statista.com/topics/2018/whatsapp/>. Acesso em: out. 2015. 
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setembro de 2015, menos de dois anos após esta compra, o WhatsApp alcançou a 

marca de 900 milhões de usuários em todo o mundo. No gráfico 1 é possível 

visualizar este crescimento ao longo do tempo, de abril de 2013 até setembro de 2015:  

Gráfico 1. Número de usuários ativos por mês no WhatsApp de 2013 a 2015 (Statista, 2015). 

 

Fonte:<http://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/> 

	
Ainda segundo dados divulgados pela pesquisa da Statista, em abril de 2014, o 

WhatsApp movimentou cerca de 64 bilhões de mensagens diariamente (ver gráfico 2), 

superando o volume de mensagens trocadas via SMS em escala global35. Conforme 

dados publicados pela empresa de pesquisa Strategy Analytics36, a queda na receita 

dos serviços de SMS no mundo se acentuou a partir de 2013, ano no qual as empresas 

de telecomunicações arrecadaram US$ 104 bilhões, um valor 4% menor do que o ano 

de 2012. A consultoria aponta que a popularização dos aplicativos de Mobile Instant 

Messengers (MIMs), tais como WhatsApp, Line, WeChat, Viber, entre outros, 

acentuaram a queda do uso de SMS nos dispositivos comunicacionais móveis. 

																																																								
35 Em matéria publicada no site Daily Mail. Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-
3014279/The-end-texting-Whatsapp-overtakes-traditional-messaging-30-BILLION-sent-day.html>. 
Acesso em: nov. 2015. 
36 Em matéria publicada no site da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/02/conheca-whatsapp-startup-de-us-19-
bilhoes.html>. Acesso em: dez. 2015. 
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Gráfico 2. Número de mensagens trocadas diariamente no WhatsApp em escala de bilhões 
(Statista, 2014) 

 

Fonte:<	http://www.statista.com/graphic/1/258743/daily-mobile-message-volume-of-whatsapp-
messenger.jpg> 

 
Church e Oliveira (2013), através de entrevistas em profundidade com 

usuários ativos do WhatsApp, os pesquisadores buscam entender qual é a percepção 

de valor e as intenções de uso do WhatsApp em comparação ao SMS. Entre os 

motivos identificados, questões como o baixo custo do aplicativo, a influência social, 

o senso de comunidade, o imediatismo, a confiabilidade e os recursos de notificação 

foram considerados importantes para a maior partes dos usuários na hora de optar 

pelo uso deste aplicativo.  

No Brasil, a adesão do WhatsApp pelos usuários de dispositivos móveis, em 

particular pelo público mais jovem, consolida-se quantitativamente. Segundo o Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), 

em 2014, quase metade dos brasileiros com dez anos ou mais acessaram internet pelo 

celular, ou seja 81,5 milhões (um percentual de 47%) e, entre os aplicativos mais 

utilizados estão, respectivamente, o WhatsApp e o Facebook Messenger, com foco em 

conversações e compartilhamentos de fotos e vídeos. Outros aplicativos, como 

YouTube e o Netflix, por exemplo, também figuram entre os preferidos dos jovens 

brasileiros. Outra pesquisa, desta vez divulgada em maio de 2015 pela empresa 

eMarketer37, avaliou os dez aplicativos móveis mais utilizados no Brasil, contando 

																																																								
37 Pesquisa sobre uso do WhatsApp no Brasil divulgada pela empresa eMarketer. Disponível em: 
<http://www.emarketer.com/Article/Whats-Up-Among-Brazils-App-Users-WhatsApp/1012520>. 
Acesso em: nov. 2015.  
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com respostas de usuários com 16 anos ou mais de ambos os gêneros. 86% dos 

participantes responderam que o WhatsApp é, na atualidade, o aplicativo mais 

utilizado no seu dia a dia, conforme podemos ver na tabela 1. 

Tabela 1. Dez apps para smartphones mais utilizados no Brasil, por gênero, em 2015 (eMarketer, 
2015) 

 

Fonte:<	https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/82/7b/be/827bbe91a27fba53d3cfdefed3fb770c.gif> 

	
Partindo deste cenário de crescimento do uso de smartphones e internet 

móvel, WhatsApp, Netflix, Skype, entre outros aplicativos, passaram a ser 

denominados como Over-the-Top Applications (OTT). O termo é utilizado em 

notícias da imprensa e por alguns acadêmicos para classificar aplicações que 

oferecem serviços e conteúdos online independentes de empresas de 

telecomunicações ou provedoras de internet (GANUZA; VIECENS, 2014). Ao tratar 

do WhatsApp, particularmente, nota-se uma controvérsia, atualmente no Brasil, em 

torno da legalidade e da regulamentação do aplicativo38, tema que tem gerado debates 

entre usuários, políticos, orgãos públicos e operadoras telefônicas no país. Neste 

																																																																																																																																																															
	
38  Matéria publicada no portal G1 (Globo.com). Disponível em: 
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/whatsapp-justica-concede-liminar-para-restabelecer-
aplicativo-no-brasil.html>. Acesso em: dez. 2015.  
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debate, as empresas de telefonia39 argumentam que o WhatsApp conecta usuários por 

meio do número de telefone e não por meio de um login específico, como é o caso de 

outros programas de conversa por voz (Voice Over Internet Protocol – VoIP), tal qual 

o Skype, da Microsoft. No país, o número do celular é outorgado pela Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações) e as operadoras, por sua vez, pagam tributos para 

cada linha autorizada, como, por exemplo, as taxas do Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações (Fistel). OTT’s, como o WhatsApp, não pagam estes tributos, 

gerando, assim, um tensionamento no modelo de negócio praticado pelas operadoras.  

Entretanto, especialistas em telecomunicações no país apontam que o 

argumento das empresas de telefonia não se sustenta, uma vez que qualquer programa 

que faça transmissão de voz pela internet é enquadrado como Serviço de Valor 

Adicionado (SVA) na Lei Geral das Telecomunicações, logo, não podem ser 

classificados da mesma forma que os serviços prestados pelas operadoras. Além 

disso, o argumento destas empresas também esbarra no princípio da Neutralidade da 

Rede do Marco Civil da Internet40 (LEI N° 12.965) no qual, na provisão de conexão à 

internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é 

vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados.  

Para aprofundar as particularidades do WhatsApp e como ele está sendo 

apropriado em diferentes situações de interação social, é necessário descrever o que 

chamamos de aspectos técnicos do aplicativo e avaliar suas respectivas 

funcionalidades. O WhatsApp está sendo constantemente atualizado com base na 

evolução dos recursos presentes nos dispositivos móveis e dos seus respectivos 

sistemas operacionais. Esta mudança constante dificulta obter um mapeamento 

preciso de todos os seus aspectos técnicos. Neste estudo, levantamos até o período de 

novembro de 2015, todos os recursos ativos no aplicativo, observando, inclusive, as 

diferenças entre as versões para sistemas iOS, Android, Blackberry e Windows Phone. 

Dividimos estes aspectos com base na proposição das seguintes categorias de 

observação: (1) formatos de conteúdo, (2) formas de contato, (3) notificações, (4) 

																																																								
39 Matéria publicada no portal IG (tecnologia). Disponível em: <http://tecnologia.ig.com.br/2015-08-
21/para-analistas-ofensiva-de-operadoras-contra-whatsapp-nao-tem-embasamento-legal.html>. Acesso 
em: dez. 2015. 
	
40 Marco Civil da internet. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L12965.htm>. Acesso em: dez. 2015. 
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registro e resgate das informações, (5) perfis e status, (6) configurações e (7) 

recursos externos.  

(1) Formatos de conteúdo – embora, no princípio, o foco do WhatsApp tenha 

sido dirigido para a troca de mensagens de texto, como alternativa para o SMS, hoje o 

aplicativo contempla a produção e compartilhamento (a partir de conteúdos da 

memória do celular/computador) de diferentes tipos de conteúdo, tais como: 

fotografias, imagens, vídeos,  emoticons (ou emojis)41, áudios, compartilhamentos de 

contatos e compartilhamentos das localizações geográficas com base em informações 

fornecidas pelo GPS do dispositivo móvel.  
 

Figura 2. Exemplos de conteúdos compartilhados no WhatsApp 

                   
Fonte:<https://www.whatsapp.com> 

 

Os emoticons (ou emojis) são comumente utilizados pelos usuários do 

WhatsApp e, por consequência da popularidade do aplicativo no mundo e no Brasil, é 

possível observar como esse tipo de linguagem gráfica está sendo apropriada não só 

pelos usuários do aplicativo, mas também por organizações através de campanhas 

publicitárias. Entre os usos que identificamos, por parte dos usuários, podemos listar 

alguns como: criação de histórias curtas, piadas, desafios de adivinhação utilizando as 

imagens (tais como: “que música é esta?” ou “que cidade é esta?”), além do uso 

cotidiano nas conversações como forma complementar ao sentido das mensagens de 
																																																								
41 “Emoticons are graphic representations of facial expressions that many e-mail users embed in their 
messages. These symbols are widely known and commonly recognized among computer-mediated 
communication (CMC) users, and they are described by most observers as substituting for the 
nonverbal cues that are missing from CMC in comparison to face-to-face communication” 
(WALTHER, J.; D’ADDARIO, K., 2014, p. 01). 
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texto. Em campanhas publicitárias, empresas como McDonalds, Itaú, Duracell, entre 

outras, utilizaram os emoticons em vídeos para a televisão, outdoors, mídias 

impressas, como estratégias de referências ao universo da comunicação mediada por 

dispositivos móveis, ao universo jovem ou mesmo dos usuários de internet42.   

 
Figura 3. Exemplos de Emoticons/Emojis do WhatsApp 

          	
Fonte:<https://www.whatsapp.com> 

 

(2) Formas de contato – para utilizar o WhatsApp, é necessário que os 

usuários possuam o aplicativo instalado em seu smartphone (através do download 

gratuito em plataformas como o GooglePlay ou App Store) e adicionem, em seguida, 

seu contato através do número de telefone do aparelho. Feito isso, as conversas 

podem se dar entre duas ou mais pessoas. Em caso de conversas com três ou mais 

participantes, o usuário precisa criar um Grupo, no qual, enquanto administrador, 

poderá adicionar informações, como: título e imagem. Os membros (não-

administradores), além das possibilidades de participar das conversas e sair do grupo 

(se for do seu desejo), podem alterar o nome e a imagem deste grupo a qualquer 

momento. Contudo, apenas os administradores podem adicionar novos participantes 

no grupo (que possuem um limite de até 100 membros). Outra forma de contato no 

WhatsApp se dá através de um recurso chamado Transmissão. Deste modo, o criador 

da transmissão pode selecionar um ou mais usuários que receberão sua mensagem 

sem a necessidade da criação de um grupo para este fim. Os destinatários recebem a 

																																																								
42 Matéria publicada no site do jornal Diário de Pernambuco. Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/08/07/interna_tecnologia,59119
7/marcas-famosas-recorrem-ao-universo-dos-emoticons.shtml>. Acesso em: dez. 2015. 
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mensagem através do perfil pessoal do criador, podendo respondê-lo diretamente. Por 

fim, a última modalidade de contato entre usuários do WhatsApp, e a mais recente, é a 

de Chamada de Voz (implementada em 2015). Nesta modalidade, o usuário pode 

realizar uma conversa síncrona por VoIP (Voice over Internet Protocol43) com seus 

contatos interpessoais, contudo, há a necessidade de ambos os aparelhos estarem 

conectados à internet para a consolidação da chamada.  

(3) Notificações – assim como em outros Instant Messengers, o WhatsApp 

apresenta recursos de notificação para seus usuários com intuito de comunicar: o 

recebimento de novas mensagens (através notificações de som e pop-up na tela do 

smartphone), o número de mensagens enviadas e não visualizadas de um contato ou 

Grupo, o horário, dia, mês e ano da mensagem enviada, o status do envio e 

recebimento da mensagem ou conteúdo, o status de sincronicidade do interlocutor em 

uma conversa, sinalizando se o usuário está escrevendo ou não a mensagem em 

“tempo-real” e o histórico de chamadas de voz recebidas, realizadas e perdidas.  

 
Figura 4. Exemplos de sinalizações de envio e recebimento de mensagens no WhatsApp. 

	
Fonte:<http://images.br.sftcdn.net/blog/br/2014/11/WhatsApp-Icons-PT-568x330.jpg> 

 

Através dos símbolos mostrados na figura 4, o usuário pode verificar se o seu 

texto, imagem/foto ou áudio foi enviado, recebido e/ou visto durante as trocas de 

mensagens. Estes recursos, entretanto, podem ser editados nas configurações do 

aplicativo, permitindo que o usuário possa controlar quais informações deseja ou não 

compartilhar com seus contatos. Por exemplo, caso não queira que outras pessoas 

visualizem o horário em que viu a última mensagem trocada, o usuário pode 

desabilitar a função “Visto por Último”, entretanto ele também não irá visualizar o 

																																																								
43 O VoIP também é conhecido como telefonia IP, telefonia internet e/ou telefonia em banda larga. 
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horário do último acesso dos seus contatos. O mesmo ocorre com o recurso 

“Confirmações de Leitura” que, uma vez desabilitado, não permite que o usuário e 

seus contatos vejam se as mensagens trocadas entre eles foram ou não visualizadas.  

(4) Registro e resgate das informações – o aplicativo permite que seu usuário 

acesse e/ou registre as informações compartilhadas por um contato ou grupo de 

diferentes formas. Primeiro, ao acessar uma conversa estabelecida com um usuário ou 

um grupo, é possível verificar todo o log de conversas trocadas naqueles espaços, 

além de visualizar todo o histórico de imagens, fotos e vídeos compartilhados e 

baixados nesta conversa. Outra possibilidade de resgate de informações se dá pelo 

Backup, realizado a cada 24 horas pelo aplicativo e armazenados no cartão de 

memória do dispositivo móvel. Se um usuário trocar de aparelho, ele pode executar 

no aplicativo o backup dos últimos 7 dias de arquivos armazenados, incluindo o 

número de telefone que foi utilizado para a troca de mensagens no aparelho anterior. 

Por fim, outro meio de manter o registro dos conteúdos compartilhados no aplicativo 

é por meio do Google Drive. Este recurso, disponível hoje para dispositivos com o 

sistema operacional Android, permite que o usuário possa fazer o backup de todas as 

suas conversas no Google Drive, ferramenta de armazenamento e compartilhamento 

de arquivos do Google. Nesta opção, o usuário pode definir o período no qual o 

aplicativo deve enviar os dados para o Google Drive e, deste modo, manter todo o 

histórico de suas conversas armazenados online. 

(5) Perfis e status – ao criar uma conta do WhatsApp, o perfil do usuário é 

vinculado ao número de telefone do aparelho no qual o aplicativo foi instalado. O 

usuário pode, então, adicionar a este perfil uma foto, seu nome e o status (pequena 

descrição sobre o usuário). Na personalização deste perfil, o usuário pode editar estes 

elementos, sendo que em status, ele pode: (a) selecionar frases pré-programadas pelo 

aplicativo que representam algumas situações atuais do usuário, tais como: ocupado; 

na escola; no cinema; no trabalho; a bateria está muito fraca; não posso atender 

chamadas, só WhatsApp; em reunião; na Academia; dormindo; e só chamadas 

urgentes. (b) editar mensagens personalizadas utilizando texto ou emoticons para 

descrever algo sobre si para a visualização de seus contatos. 

(6) Configurações – o aplicativo oferece uma opção para configurações gerais 

que regulam o seu funcionamento, permitindo que o usuário controle, por exemplo, o 

nível de acesso às informações que serão compartilhadas, como receberá ou 
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visualizará as notificações de novas mensagens, entre outros recursos funcionais do 

WhatsApp. Ao acessar esta área de configuração, é possível personalizar, por 

exemplo, o perfil do usuário, modificando a imagem e o status; os dados da conta, tais 

como a privacidade (no qual o usuário seleciona quem poderá ver sua foto de perfil, 

status, visualização de mensagens), lista de contatos bloqueados, dados de 

pagamento, alteração do número de telefone, a possibilidade de deletar a conta e 

ajustes das conversas e chamadas de voz, tais como tamanho da fonte, papel de 

parede de cada conversa ou grupo, recursos de backup das informações e histórico das 

conversas. Em ajustes de notificações, seleciona se quer ou não receber notificações 

no celular sobre o recebimento de mensagens por meio de recursos de sons ou visuais. 

E, por fim, o usuário tem acesso à sua lista de contatos, permitindo convidar novos 

usuários para o aplicativo, além de ativar ou não o recurso de contatos ocultos. 

Ao estabelecer conversas com um contato específico de sua lista ou em um 

grupo, o usuário pode selecionar se deseja ou não os silenciar – ou seja, parar de 

receber notificações sonoras e notificações quando estes contatos enviarem 

mensagens. Ao silenciar um contato ou grupo, o usuário pode selecionar se deseja 

fazer isso por um período de 8 horas, 1 semana ou 1 ano, modificando esta 

configuração a qualquer momento que desejar. 

Caso deseje acessar e compartilhar conteúdos no WhatsApp atravé de um 

computador (desktop ou notebook), o aplicativo disponibiliza uma versão web, 

recurso no qual é possível emparelhar o dispositivo móvel com um computador 

(desktop ou notebook) e, através dele visualizar e enviar mensagens no WhatsApp sem 

a necessidade de acessar estas informações através do dispositivo móvel. Confira na 

figura 5. 

	
Figura 5. Interface do WhatsApp web. 

	
Fonte:<	https://www.whatsapp.com> 



	

	

55	

 

(7) Recursos externos – por fim, vale frisar que, atualmente, existem uma série 

de ferramentas externas (e não oficiais) ao WhatsApp que podem ser instaladas no 

dispositivo móvel com o intuito de exercer funções específicas dentro do aplicativo.  

A maior parte destes recursos permitem ampliar a experiência do usuário no 

WhatsApp, fornecendo novos tipos de emoticons para uso nas conversas, papéis de 

parede, sons para notificações e chamadas de voz, além de vídeos e imagens de cunho 

humorístico para compartilhamento. 

Após o resgate da perspectiva teórica e das pesquisas e dados sobre jovens e 

Instant Messengers, descreveremos, no próximo tópico da dissertação, os 

procedimentos metodológicos realizados para a seleção da amostra, coleta e análise 

dos dados desta pesquisa.  
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Capítulo 3 
Aspectos Metodológicos 

 

Para construir o instrumento de coleta de dados aplicado neste trabalho, 

partimos de quatro bases: (1) o mapeamento de fontes secundárias, através de dados 

publicados em pesquisas quantitativas sobre usuários de internet e TICs no Brasil, 

com destaque para o uso do público jovem; (2) o mapeamento de pesquisas e notícias 

sobre o uso de Instant Messengers de forma mais ampla, com destaque para o 

WhatsApp (no Brasil e em outros países), tendo como foco o uso feito pelo público 

jovem (em particular, os jovens universitários); (3) o mapeamento de artigos, livros e 

pesquisas que utilizaram princípios da perspectiva dramatúrgica como instrumento de 

análise das interações sociais medias por TICs, com destaque para as interações via 

Instant Messengers; (4) por fim, também levamos em consideração as observações 

realizadas por este pesquisador, enquanto usuário do WhatsApp, registrando as 

percepções provenientes da experiência de uso do aplicativo em  diferentes situações 

sociais do cotidiano.   

 As pesquisas quantitativas citadas nesta dissertação, a saber – TIC Kids Online 

Brasil (CGI.br), Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 – Hábitos de Consumo de Mídia 

pela População Brasileira (Secom), Digital Future in Focus 2015 Global 

(comScore), Digital Future in Focus 2015 Brasil (comScore) e Hábitos de Consumo 

de Mídia 2014 (comScore) –, contribuíram no processo de definição da amostra que 

utilizamos para a análise. Nos quatro estudos apresentados, o público jovem, entre 16 

a 25 anos, foi classificado como a maior parcela de usuários de internet e a mais ativa 

no Brasil, no que diz respeito à frequência de uso que fazem dos dispositivos 

comunicacionais móveis e ambientes interacionais online, tais como Sites de Redes 

Sociais e Instant Messengers (exemplo: WhatsApp e Facebook Messenger) .  

 Após identificarmos esta média de idade apontada nas pesquisas quantitativas, 

passamos a mapear estudos recentes que investigaram o uso dos Instant Messengers 

entre jovens (sem determinar uma faixa etária específica para este público). Neste 

mapeamento, identificamos a recorrência de pesquisas, em sua maioria de 

universidades estrangeiras (exemplo: América do Norte e da Europa), abordando os 

usos e as apropriações que os jovens universitários fazem destes meios de 

comunicação online no seu cotidiano. As pesquisas observam tanto a adoção e o uso 

de IM em situações corriqueiras, como conversas entre amigos, familiares, 
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namoros/flertes, bem como, em alguns deles, o impacto destes meios quando 

adotados em ambientes ou contextos específicos, como, por exemplo, a 

faculdade/universidade (GRINTER, PALEN, 2002; BARON et al., 2005; BRYANT, 

SANDERS-JACKSON, SMALLWOOD, 2006; QUAN-HAASE, 2008; QUAN-

HAASE, COLLINS, 2008; QUAN-HAASE, YOUNG, 2010; VALKENBURG, 

PETER, 2009; BARDI, BRADY, 2010; MESCH, TALMUD, QUAN-HAASE, 2012; 

CHURCH, OLIVEIRA, 2013; MAHESWARI, 2014; BOUHNIK, DESHEN, 2014; 

O’HARA et al., 2014; RUBIO-ROMERO, ESPINOSA, 2015; DENNIS, 

RENNECKER, HANSEN, 2015). Neste mapeamento, identificamos poucos estudos 

realizados no Brasil que buscam compreender as dinâmicas sociais entre os jovens 

universitários através de IMs e, em particular, como estas dinâmicas se dão no 

WhatsApp (REIS, 2013; HONORATO, REIS, 2014; SILVA, SALGADO, MACAPÁ, 

2015; AYRES, RIBEIRO, 2015). Essa constatação nos parece oportuna para o 

empreendimento de estudos que retratam a ocorrência deste fenômeno no Brasil.  

Para realizar a coleta dos dados, utilizamos uma ferramenta web, o Google 

Forms44, disponibilizada gratuitamente no Google Drive. Nela, desenvolvemos o um 

questionário formado por um conjunto ordenado de perguntas (fechadas e abertas), 

dividas em três etapas, nas quais os participantes deveriam finalizar uma etapa para, 

deste modo, prosseguir para a próxima. Antes de iniciar as etapas da pesquisa, 

perguntamos, inicialmente, dados pessoais dos participantes, tais como: gênero, 

cidade onde mora e o nome da instituição de ensino superior. Sendo assim, 

consideramos apenas as respostas de estudantes graduandos que moram na cidade de 

Salvador (BA) e região metropolitana respectiva. Após esta introdução, na primeira 

etapa de perguntas mapeamos questões mais amplas em torno do uso do WhatsApp e 

dos seus respectivos recursos técnicos. Na segunda etapa, realizamos questões mais 

específicas em torno do uso que os jovens universitários fazem do aplicativo nas 

interações sociais e nas representações de si. Por fim, na terceira e última etapa, 

realizamos perguntas sobre os usos e apropriações que estes jovens fazem do 

aplicativo quando estão fisicamente em um ambiente específico – neste trabalho 

definimos o ambiente das faculdades/universidades, compreendendo o papel que este 

local pode desempenhar nas performances interacionais dos estudantes no WhatsApp.  

																																																								
44 <https://www.google.com/forms/>. 
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Para divulgar a pesquisa entre jovens universitários da cidade de Salvador 

(BA) e região metropolitana respectiva, realizamos diferentes procedimentos, cada 

qual com o intuito de garantir a participação do maior número possível de 

participantes, usuários do WhatsApp, com o perfil definido pela pesquisa. 

Primeiramente, após finalizar a concepção do questionário no Google Forms, 

entramos em contato, via e-mail, com coordenadores de cursos e professores de 

faculdades/universidades privadas e públicas. Os e-mails apresentavam um breve 

resumo da pesquisa, seu objetivo e um link direto para o questionário no Google 

Forms. Nossa intenção, nessa fase de divulgação era que, por meio do contato inicial 

com professores/coordenadores, estes divulgassem a pesquisa internamente nas suas 

respectivas instituições de ensino superior, através de grupos de e-mail ou, se caso 

fosse possível, presencialmente nas salas de aula. Não obtivemos o retorno de todos 

os contatos realizados, algo que imaginamos ter impactado no volume de 

participantes do questionário.  

Para ampliar a divulgação da pesquisa e, consequentemente, o número de 

participantes, decidimos partir para uma divulgação aberta na web, mapeando grupos 

formados por estudantes de faculdades/universidades públicas e privadas da cidade 

Salvador (BA) e da região metropolitana respectiva no Facebook. Identificamos 

grupos oficias destas IES (ou criados por estudantes e professores) e, partindo destes 

canais, divulgamos a pesquisa direcionando para a participação de graduandos destas 

instituições. Alguns dos grupos mapeados eram fechados e necessitavam de uma 

aprovação prévia dos administradores para a participação e divulgação da pesquisa. 

Esta foi, também, uma das barreiras encontradas no processo de divulgação, uma vez 

que não conseguimos, a tempo, aprovação de todos os grupos que solicitamos a 

participação. Além dos grupos no Facebook, disponibilizamos a pesquisa na página 

principal do site do grupo de pesquisa GITS / UFBA (Grupo de Pesquisa em 

Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade)45, local no qual iremos, também, 

disponibilizar os resultados obtidos na pesquisa.   

Sendo assim, o questionário foi lançado oficialmente no dia 20 de novembro 

de 2015 e ficou disponível (online) para a participação até o dia 04 de dezembro de 

2015, contemplano, ao todo, quinze dias de coleta de dados. Neste período, 

																																																								
45	<http://gitsufba.net/pesquisa-jovens-universitarios-whatsapp/>	
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participaram da pesquisa, ao todo, 146 estudantes universitários, residentes na cidade 

de Salvador (BA) e região metropolitana respectiva, que serviram como base para os 

resultados e discussões presentes no próximo capítulo.  
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Capítulo 4 
Resultados e Discussões 

	
	

Na introdução do questionário, levantamos os dados pessoais dos 

participantes, de forma eliminatória, a fim de contemplar na dissertação apenas 

respostas de jovens que estão na graduação e que moram na cidade de Salvador (BA) 

e região metropolitana respectiva – corpus defindo para esta pesquisa exploratória. 

Ao todo, foram 146 participantes no questionário realizado no Google Forms, dos 

quais 137 (93,8%) disseram que moram na capital (Salvador) e 9 (6,2%) disseram que 

moram na região metropolitana. Destes participantes, no que diz respeito a 

classificação de gênero, ao todo foram 30,1% (44) homens, 69,2% (101) mulheres e 

0,7% (01) outros. Os participantes representaram diferentes Instituições de Ensino 

Superior (IES) localizadas na cidade de Salvador (BA) e região metropolitana 

respectiva. Entre as IES contempladas, estão: Universidade Federal da Bahia 

(UFBA); Universidade Estadual da Bahia (UNEB); Universidade Católica de 

Salvador (Ucsal); Universidade Salvador (Unifacs); Centro Universitário Unijorge; 

União Metropolitana de Ensino e Cultura (Unime); Centro Universitário Estácio 

(FIB); Faculdade Social da Bahia (FSBA); Faculdade Regional da Bahia (Unirb); 

Faculdade Castro Alves; Faculdade Ruy Barbosa.  

 

4.1. Dados Gerais sobre o uso do WhatsApp  
 

Na primeira etapa do questionário, realizamos questões relacionadas a usos 

gerais do aplicativo WhatsApp no cotidiano, buscando compreender os seguintes 

aspectos: as formas de acesso e conexão ao aplicativo; a intensidade do uso no dia a 

dia;  se fazem uso do aplicativo através de outro dispositivo; as motivações para o uso 

do WhatsApp; quais são os formatos de conteúdo mais utilizados nas interações 

cotidianas; quais são os recursos de notificação mais utilizados e quais são os 

impactos desses recursos nas interações; a média e exemplos de grupos que estes 

usuários participam; as finalidades do uso WhatsApp; e as percepções de valor que 

estes usuários possuem em torno do aplicativo de forma mais ampla.  

Para adentrar a compreensão em torno do uso do WhatsApp por jovens 

universitários, iniciamos esta etapa do questionário com perguntas relacionadas às 
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diferentes formas de acesso ao aplicativo. Segundo os dados coletados, 69,2% dos 

participantes possuem contas de celular pré-pagas e, apenas, 30,8% possuem contas 

pós-pagas. Este dado é similar aos resultados alcançados por outras pesquisas que 

observaram a adoção do WhatsApp por jovens. No estudo realizado por Karen Church 

e Rodrigo de Oliveira (2013), por exemplo, ao comparar o uso do aplicativo em 

relação a outras formas de comunicação móvel, tais como o SMS, os participantes 

afirmaram que um dos fatores importantes na decisão de usar o WhatsApp como meio 

para o estabelecimento de relações sociais é o seu baixo custo. Este custo, por sua 

vez, não é compreendido em nossa pesquisa apenas em um sentido financeiro, mas, 

também, de forma multidimensional, envolvendo fatores sociais e técnicos que irão 

permear a escolha do aplicativo pelos jovens. No que diz respeito ao aspecto 

financeiro, especificamente, este é, sim um fator relevante na adoção do WhatsApp, 

uma vez que seu download pode ser feito de forma gratuita em smartphones e, caso o 

usuário não possua um plano de dados pós-pago ou pré-pago para acessá-lo via 

internet móvel (3G ou 4G), pode usá-lo plenamente através de uma conexão WiFi.  

Em outro estudo, Dan Bouhnik e Mor Deshen (2014), da universidade Bar-

llan, de Ramar Gan (Israel), fazem uma breve comparação entre diferentes ambientes 

de sociabilidade online, E-mail, SMS, Facebook, Twitter e WhatsApp, com base em 

aspectos como: custo; acessibilidade; informações sobre a disponibilidade dos 

usuários; criação de grupos; adição e remoção de membros de um grupo; fluxo das 

conversações em grupo; privacidade; uso dos professores e dos estudantes; uso para 

aprendizado colaborativo; e compartilhamento de conteúdo. Assim como  em nossa 

pesquisa, os pesquisadores apontam que o uso do WhatsApp entre jovens estudantes 

se dá por aspectos, como: (1) o baixo custo financeiro do aplicativo; (2) a oferta de 

diferentes níveis de informação sobre a disponibilidade dos usuários (como vimos 

anteriormente nos recursos de notificação do aplicativo); (3) a praticidade para a 

criação e manutenção de grupos de conversação; (4) a existência de diferentes formas 

de controle e exposição das informações pessoais. 
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Gráfico 3. Número de usuários Pré e Pós-Pagos 

 
Se observarmos o contexto atual do Brasil, no qual as operadoras telefônicas 

oferecem planos de dados (pré-pagos) que contemplam o uso ilimitado do WhatsApp 

(sem o consumo dos dados contratados), essa estratégia de mercado pode ser 

visualizada com base nos resultados da questão a seguir, a qual indica que a maior 

parte dos estudantes universitários na cidade de Salvador e RMP respectiva, 88,2%, 

afirmam se conectar no WhatsApp via WiFi e/ou através de planos de dados das 

operadoras. Apenas uma minoria dos participantes, 11,7%, diz usar apenas o WiFi 

como forma de se conectar no aplicativo. Este acesso via internet móvel pode 

impactar na intensidade do uso e na própria mobilidade do aplicativo, uma vez que, 

conectados constantemente em seus smartphones, os jovens podem utilizar 

oWhatsApp a qualquer momento, hora ou lugar. 

 
Gráfico 4. Número de usuários por tipo de conexão 
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A versão web do WhatsApp, acessada via Desktops/Notebooks, não é uma 

preferência dos jovens universitários que participaram da pesquisa. 37,7% afirmam 

que usam o WhatsApp em sua versão web, enquanto 62,3% dizem que não utilizam 

esta versão. O dado indica que este Instant Messenger, mesmo após o lançamento de 

sua versão web, continua sendo um meio de comunicação, preferencialmente, móvel 

(acessado por meio de smartphones) entre os jovens.   

 
Gráfico 5. Número de usuários da versão web do WhatsApp 

 
No que diz respeito à intensidade do uso do WhatsApp, segundo dados 

divulgados em julho de 2015 pela própria empresa, em média, um usuário costuma 

checar cerca de vinte e três (23) vezes por dia seu smartphone no intuito de 

trocar/visualizar mensagens46. Para verficar a intensidade do uso do aplicativo entre os 

jovens universitários, perguntamos, sem estipular uma quantidade numérica47 de 

visualizações, se eles utilizam o WhatsApp (a) dia inteiro , (b) poucas vezes por dia ou 

(c) se não usam diariamente.  

 

 

 

																																																								
46  Em matéria publicada no site Mobile Industry Review. Disponível em: 
<http://www.mobileindustryreview.com/2015/06/whatsapp-facts-infographic.html>. Acesso em: dez. 
2015. 
47 Mesmo tendo acesso à média de vezes que um usuário acessa diariamente o WhatsApp, dado 
divulgado pela empresa em 2015, fizemos um pré-teste com dez estudantes, no intuito de verificar esta 
intensidade através de uma média de vezes que eles verificam o aplicativo. Os estudantes sentiram 
dificuldades em precisar o número de vezes que entravam no aplicativo diariamente. Tendo em vista 
essa dificuldade dos participantes, optamos por realizar uma pergunta sem precisar uma quantidade 
numérica.		
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Gráfico 6: Intensidade do uso do WhatsApp 

 
Semelhante à  pesquisa realizada por Maheshwari (2014), sobre a frequência 

de uso do WhatsApp entre estudantes universitários do distrito de Salém, em 

TamilNadu (Índia), os resultados do nosso questionário sugerem que o WhatsApp é, 

na atualidade, usado diariamente e de forma intensiva pelo público jovem, 

principalmente como um meio para manter contatos com os amigos mais próximos e 

os familiares. Dos participantes do nosso questionário, 82,1% afirmam utilizar o 

WhatsApp o dia inteiro, 17,2% apontam que fazem um uso mais moderado do 

aplicativo (poucas vezes por dia) e 0,7% respondeu não usar diariamente. Este dado 

demonstra a relevância que o WhatsApp assume na atualidade para o corpus analisado 

(jovem universitários), reforçando a ideia de que eles estão constantemente 

conectados e interagindo através deste aplicativo. Como veremos adiante, nas 

respostas abertas do questionário, a presença constante do aplicativo impacta, em 

certo grau, na percepção que os usuários possuem em relação às consequências  que o 

uso intenso do WhatsApp assume no cotidiano e nas relações estabelecidas, inclusive 

na performance em ambientes específicos, tais como a Faculdade/Universidade.   

Partindo de questões formuladas no estudo de Siibak (2009), sobre a criação 

de perfis em Sites de Redes Sociais, perguntamos para os jovens universitários quais 

seriam as principais motivações para utilizarem o WhatsApp no seu dia a dia. A 

pergunta limitava a escolha de até três alternativas, por parte dos participantes, 

sugerindo, assim, que escolhessem, entre as opções listadas, aquelas que foram mais 

relevantes na tomada de decisão para usar este Instant Messenger. Entre as opções 

listadas, as três que mais se destacaram foram: 60,3% “Todo mundo que eu conheço 
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usa o WhatsApp,” 56,8% “Manter contato com amigos da Faculdade/Universidade” 

e 49,3% “Relacionamento em geral”. Entre outras opções respondidas, estão 33,6% 

“Manter contato com colegas do trabalho/estágio,” 30,8% “Sugestão de 

amigos/familiares” e 3,4% “Conhecer outras pessoas”.    

Esta questão evoca algumas tendências relacionadas ao comportamento dos 

jovens no WhatsApp que podem ser, futuramente, aprofundadas através de novos 

estudos ou comparadas com outras amostras de pesquisa. O fato de todos, ou grande 

parte de seus contatos interpessoais, possuírem e utilizarem o aplicativo é um ponto 

fundamental na decisão de realizar o download. A maior parte dos respondentes 

utiliza o aplicativo como forma de gerir as relações que foram estabelecidas em outros 

ambientes ou situações sociais, tais como a Faculdade/Universidade e o 

Trabalho/Estágio. Motivações como “conhecer outras pessoas” ou mesmo “receber 

informações de ofertas ou promoções” não se mostraram relevantes para a nossa 

amostra.  

 
Gráfico 7. Motivações do uso do WhatsApp no cotidiano 

 
Os dados acima reforçam a ideia de que os Instant Messengers, de forma mais 

ampla, e incluindo aqui o WhatsApp, são encarados pelos usuários como meios de 

comunicação síncronos e de proximidade (near-synchrony communitcation), uma vez 

que eles o utilizam, de modo geral, para realizar a manutenção diária de laços fortes48 

																																																								
48	Em The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited (1983), Granovetter irá diferenciar dois 
tipos de laços sociais: os laços fortes e fracos. Os laços fortes seriam formados por relações mais 
próximas, com alto nível de credibilidade e influência, representando, muitas vezes uma rede de 
indivíduos de um mesmo círculo social. Enquato os laços fracos podem ser representados por relações 
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(GRANOVETTER, 1983) e próximos (inclusive geograficamente) estabelecidos em 

situações e contextos sociais do seu cotidiano.  Por conta disso, o estabelecimento de 

laços fracos, como ocorrem em ambientes interacionais online como o Twitter e 

Facebook, torna-se mais atenuado em IMs.  

No que diz respeito aos formatos de conteúdo, embora o WhatsApp ofereça 
uma grande variedade de formatos, como vimos anteriormente, seu uso entre os 
jovens universitários é, predominantemente, para troca de mensagens textuais, 
segundo 97,3% dos participantes do questionário. Após o uso do texto, figuram outros 
formatos, como o áudio (54,8%), fotos (54,1%), emoticons/emojis (49,3%) e imagens 
em geral (45,2%) que aparecem com um uso equilibrado. Os compartilhamentos de 
links (21,2%), vídeos (19,2%), chamadas de voz (15,1%) e localização geográfica 
(6,2%) são utilizados com menor intensidade/constância entre os jovens universitários 
quando estão no WhatsApp.  

A predominância do uso do texto como formato de interação no WhatsApp 
entre os jovens deve ser investigada com mais profundidade, identificando o que 
motiva o uso deste formato ao invés de outros (como a chamada de voz) em 
determinadas interações sociais. Estudos como os de Huang e Leung (2009), Bardi e 
Bradi (2010),  apontam que fatores como a timidez ou mesmo os constrangimentos 
gerados pela interação síncrona (presencial ou mediada) podem ter influência na 
decisão de um usuário em selecionar a comunicação textual para interagir com os seus 
pares. Neste caso, há uma controvérsia a ser investigada aqui, pois, enquanto o texto 
permite que o usuário tenha, em certo grau, um maior controle do gerenciamento das 
impressões, uma vez que as expressões emitidas (involuntárias) são limitadas na 
mediação e as expressões transmitidas (voluntárias) podem ser elaboradas de forma 
assíncrona, há, também a possibilidade da ocorrência de interpretações equivocadas 
das ações realizadas na interação, como veremos mais a frente na pesquisa. Através 
do texto, os aspectos não-verbais da comunicação, presentes em diferentes formas de 
linguagem, como o tom de voz, gestos, posturas, por exemplo, não são percebidos de 
forma plena, dificultando a compreensão das ações realizadas pelos atores e 
colocando em cheque a estabilidade das interações realizadas em IMs como o 
WhatsApp.  

 

																																																																																																																																																															
estabelecidas entre indivíduos que pertencem a grupos diferentes e que romperiam o isolamento destes 
grupos por meio da interação, ampliando o tamanho da rede e das conexões (KAUFMAN, 2012).  	
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Gráfico 8. Tipos de conteúdo mais utilizados no WhatsApp 

 
Para suprir algumas das necessidades que emergem da interação social, como, 

por exemplo, a consciência da presença do outro no espaço interacional e a 

reciprocidade das ações realizadas entre os atores, o WhatsApp (assim como outros 

IM) disponibiliza recursos que sinalizam quando um usuário leu ou não uma 

mensagem ou, por exemplo, se ele está ou não redigindo um texto ou gravando um 

áudio de forma síncrona. Partindo disso, ao perguntar no questionário para os jovens 

universitários sobre o uso que fazem dos recursos de notificaçao no dia a dia, 64,1% 

afirmam habilitar a confirmação de leitura (ou seja, se o usuário visualizou sua 

mensagem) no aplicativo. Este recurso tem um papel importante na forma como os 

usuários se comportam nas interações via WhatsApp, uma vez que, ao perceberem que 

o outro usuário leu/ouviu a mensagem enviada, a partir desse momento, nutre-se uma 

expectativa de resposta ou confirmação da mensagem por parte deste interlocutor. Em 

algumas situações, caso a mensagem seja vista e a resposta não ocorra de imediato, ou 

seja, se há uma quebra das expectativas geradas no fluxo interacional, corre-se o risco 

da interação se desfazer e, como consequência, influenciar na percepção das 

impressões performadas naquele ambiente.  Ainda nesta questão, outros recursos, 

como as notificações sonoras (43%), o Visto por Último (horário do último acesso) 

(42,3%) e as notificações pop-up (38,7%) foram selecionados de forma equilibrada 

entre os estudantes. Apenas 7% dos participantes disseram que não utilizam nenhum 

sistema de notificação no WhatsApp. 
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Gráfico 9. Recursos de Notificação mais utilizados no WhatsApp. 

 
Em relação à criação (ou participação) de grupos no aplicativo, metade dos 

participantes afirmaram estar presentes, em média, entre 4 a 8 grupos. 30,8% 

responderam que estão em mais de 8 grupos e 19,2% em 3 ou menos. Um dado que 

chama a atenção nesta pergunta é que nenhum dos participantes responderam que não 

fazem parte de grupos no WhatsApp, o que indica a importância que este  aplicativo 

assume na manutenção e no senso de pertencimento.    

 
Gráfico 10. Média de grupos no WhatsApp 

 
 

Os grupos de amigos, assim como observado em outras pesquisas relacionadas 

ao uso do WhatsApp (OHARA et al., 2014), são predominantes entre os jovens. Em 

nosso questionário, 92,4% dos participantes afirmam estar presentes em grupos que 
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possuem esta finalidade. Após  o tema “amizade”, grupos de família se destacam 

como a segunda opção deste público, presentes em 60% das respostas. Os colegas de 

trabalho/estágio também compõem o horizonte deste público que passa, nesta etapa 

da vida (graduação universitária), a se posicionar no mercado de trabalho. Com 

menos destaque, encontram-se os grupos com temas específicos e grupos de amigos 

do colégio (que buscam no WhatsApp uma forma de manter contato após o término 

desta etapa social).  

 
Gráfico 11. Exemplos de grupos no WhatsApp 

 
Perguntamos para os estudantes quais seriam as principais finalidades do 

WhatsApp em seu uso diário. Sugerimos que selecionassem até 03 opções listadas ou 

compartilhassem na opção “outros” finalidades que não foram contempladas no 

questionário. 95,2%, quase a totalidade da amostra, dizem usar o WhatsApp para 

realizar conversas informais, ou seja, interações corriqueiras que não partem de 

tópicos específicos. Em seguida, os jovens disseram que usam o aplicativo para 

Programar Lazer/Entretenimento com os amigos (56,8%), Compartilhar 

Informações/Notícias (54,8%)  e tratar de Assuntos do Trabalho/Estágio (46,6%). 

Atividades como a paquera/flerte, o compartilhamento de conteúdos humorísticos e 

pornográficos aparecem com menor peso entre as finalidades apontadas pelos 

estudantes.  Um aspecto, que pode ser aprofundado através de entrevistas semi-

estruturadas e/ou observações não-participantes, diz respeito ao uso que os jovens 

fazem do IM para comunicar algo que não diriam em uma interação face a face. 

Embora, nesta questão, apenas 11% tenha afirmado que recorrem ao WhatsApp para 

esta finalidade, pesquisas de cunho qualitativo, como (RETTIE, 2009; O’HARA et. 

Al, 2014), apontam como os jovens destacam o uso de IMs e outras formas de CMC, 
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particularmente através de interações textuais (como vimos anteriormente), como uma 

forma de estabelecer uma certa “distância moral” do outro usuário, permitindo um 

maior controle da impressão que deseja compartilhar e evitando a abordagem de 

assuntos que seriam constrangedores em uma interação face a face.  

 
Gráfico 12. Finalidades do uso do WhatsApp no cotidiano 

 
 

As últimas duas perguntas realizadas nesta segunda etapa do questionário 

foram abertas e possuíam como principal objetivo avaliar as percepções gerais que os 

usuários analisados possuem sobre o WhatsApp. A primeira pergunta foi “Para você, 

quais são os pontos positivos do WhatsApp?”. Para facilitar a visualização das 

respostas coletadas nessa questão, utilizamos o programa Wordle 49 para visualizar 

uma nuvem de palavras-chave feita a partir das respostas redigidas pelos 

participantes. É possível notar, na nuvem a seguir, termos como: comunicação, falar, 

pessoas, facilidade, rapidez, praticidade, conversar, informações, tempo, grupos, 

contato, distantes. Estes termos sintetizam a percepção positiva compartilhada nas 

respostas dos jovens universitários. 

																																																								
49	Ferramenta disponibilizada na web para a criação e visualização de nuvem de palavras-chave: 
<http://www.wordle.net>. O tamanho das palavras na nuvem do Wordle é proporcional ao número de 
vezes que esta palavra aparece no texto analisado.  
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Figura 6. Nuvem de palavras-chave gerada com base nas respostas dos usuários sobre pontos 

positivos que enxergam no uso do WhatsApp no cotidiano. 

	

Os jovens percebem, de um modo geral, o aplicativo como um meio rápido e 

prático para estabelecer a comunicação interpessoal. A facilidade de acesso aos 

contatos é recorrente nas respostas, assim como a ideia de rapidez e imediatismo das 

interações realizadas neste meio. Em algumas respostas, por exemplo, os jovens 

destacam, como já prevíamos, o fato do WhatsApp ser um meio de comunicação de 

baixo custo financeiro, ganhando relevância frente a outras formas de comunicação 

móvel, como as ligações telefônicas e o SMS.  

A segunda pergunta foi “para você, quais são os pontos negativos do 

WhatsApp?”. Ao observar as palavras-chave mais frequentes nas respostas realizadas 

pelos jovens universitários através do Wordle, o termo “tempo” aparece em destaque 

na nuvem, contudo, desta vez não está relacionado com a rapidez de 

compartilhamento ou acesso às informações e/ou pessoas, mas como uma dificuldade 

apontada pelos usuários em gerir o tempo que passam no aplicativo no dia a dia. 

Palavras como vício, viciante, vicia aparecem em algumas das respostas, salientando 

que, para estes jovens, o uso intenso do WhatsApp pode, inclusive, gerar 

consequências negativas em diferentes situações sociais que eles vivenciam.  
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Figure 7. Nuvem de palavras-chave gerada com base nas respostas dos usuários sobre pontos 

negativos que enxergam no uso do WhatsApp no cotidiano. 

	

4.2. Dinâmicas Sociais no WhatsApp 
 

Na segunda etapa do questionário, desenvolvemos perguntas que buscam 

compreender a forma que os jovens universitários estão usando o WhatsApp para a 

representação de si e para o gerenciamento de impressões. Atualmente, o perfil do 

aplicativo permite a inserção de fotos e informações pessoais através do campo status. 

No que compele à seleção que os jovens fazem das fotos que utilizam no WhatsApp 

para a representação de si, tomamos como base a pesquisa de Andra Siibak (2009) 

sobre seleção de imagens em perfis de Sites de Redes Sociais.  

Segundo os participantes da nossa pesquisa, 88,2% afirmam selecionar fotos 

nas quais acham que estão bonitos para ser sua representação no perfil do WhatsApp.  

Em segundo lugar, 44,1% estão fotos que representam, de certo modo, o estilo de vida 

ou gostos pessoais dos usuários. Uma parcela menor dos participantes, 30,3%, 

seleciona sua foto com base no local no qual se encontra na imagem e 15,9% com 

base no vestuário. A presença de amigos, familiares ou parceiros amorosos nas fotos 

não apresentou relevância para o público analisado na hora de selecionar a foto que 

usará no perfil. Os dados acima demonstram como os usuários, ao idealizar uma 

imagem de si, buscam uma representação positiva e, particularmente, no caso dos 

jovens, bastante preocupada com a percepção da beleza. Outra parcela, como vimos, 

busca utilizar elementos da imagem (exemplos: roupas, lugares e/ou 



	

	

73	

situações/atividades) para comunicar sobre o papel social o qual deseja que seja 

preponderante na percepção dos seus contatos no WhatsApp.  

 
Gráfico 13. Como os jovens se representam nas fotos de perfil do WhatsApp 

 
 

No que diz respeito ao preenchimento do campo status, por sua vez, os 

usuários podem selecionar frases pré-programadas pelo WhatsApp ou personalizar 

este espaço através de frases e/ou emoticons/emojis. Uma das práticas observadas 

entre os jovens participantes do questionário é a utilização deste espaço para inserir 

frases célebres ou trechos de músicas, como uma forma de expor seus gostos, desejos, 

humores, estado civil ou estilos de vida.   

Uma das formas de suprir as expressões não-verbais, nas interações textuais 

meidadas no Whatsapp, se dá através do uso de emoticons/emojis. Assim como em 

outros ambientes interacionais online, estas representações gráficas são utilizadas ao 

longo do texto para expressar estados de humor, reações, desejos, gestos os quais o 

ator tem a intenção de comunicar à sua plateia. Além disso, o compartilhamento de 

imagens e videos também é uma forma recorrente entre usuários do Instant 

Messenger. Estes conteúdos carregam significados socialmente reconhecidos entre os 

usuários e podem ser usados para reforçar as impressões que um determinado ator 

pretende gerar na sua respectiva plateia.  
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Gráfico 14. Informações compartilhadas no Status do WhatsApp 

 
Como vimos anteriormente, segundo Goffman (1985), ao se apresentarem 

diante de outros indivíduos em uma interação social, o ator tende a incorporar valores 

que são socialmente reconhecidos. Deste modo, ao criar seu perfil em um ambiente 

interacional online, como no WhatsApp, por exemplo, este usuário tende apresentar 

uma versão idealizada de si. Entretanto, mesmo utilizando elementos do perfil para 

construir sua representação, a fachada deste ator será contrastada com as ações 

realizadas ao longo das interações, ou seja, a plateia estará constantemente 

monitorando as expressões transmitidas (voluntárias) e as expressões emitidas 

(involuntárias) pelo ator em sua performance. Em cada interação que vier a 

estabelecer, seja dentro ou fora do aplicativo, o usuário irá reforçar ou fazer a 

manutenção dos seus gostos e afeições (LIU, 2007).  

Além disso, em interações face a face ou mediadas, o indivíduo levará em 

consideração a “definição da situação” (THOMAS, 2005), escolhendo em cada caso 

uma fachada que se ajuste ao contexto das interações e das impressões que deseja 

causar nos demais participantes da interação. Esse gerenciamento da fachada pode se 

dar, inclusive, simultaneamente em diferentes espaços (físicos ou virtuais) e as linhas 

de ação do ator poderão ser definidas com base nos elementos que compõem cada um 

destes espaços, tais como: a plateia envolvida (exemplos: se a interação ocorrer entre 

amigos, familiares, colegas do trabalho, etc.); elementos do palco (no caso do 

WhatsApp pode ser o tema do grupo no qual está inserido, pois quanto mais específico 

for o tema do mesmo, as linhas de ação tendem a ser mais restritas); ou mesmo com 

base nos tópicos discursivos (assuntos) que emergem no decorrer dos fluxos 
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interacionais estabelecidos. Não é difícil imaginar, por exemplo, um caso no qual o 

usuário está fisicamente em uma sala de aula (desempenhando o papel de aluno), 

enquanto realiza interações mediadas, e simultâneas, em diferentes grupos no 

WhatsApp – exemplos: grupo dos seus familiares (desempenhando o papel de filho) e 

dos seus amigos do colégio (desempenhando o papel de amigo de 

infância/adolescência). Em casos como este, o ator passaria a gerir sua atuação 

baseada em múltiplas fachadas o que pode, eventualmente, ocasionar em algum tipo 

de falha na sua performance, como, por exemplo: escrever uma mensagem em grupo 

errado, não responder as mensagens de forma síncrona ou mesmo ter a atenção 

cobrada pelo professor dentro da sala de aula.  

Diferente de outros ambientes interacionais online, como os Sites de Redes 

Sociais, no qual um perfil pode ser visualizado por usuários que não fazem parte da 

rede interpessoal do indivíduo (através de marcações, menções ou mesmo 

recomendações feitas pelo próprio sistema), no WhatsApp, é possível estabelecer, em 

certo grau, um maior controle acerca de quem acessa ou não as mensagens das suas 

conversas. Entretanto, mesmo com este controle, isso não impossibilita que os 

usuários se apropriem de recursos presentes no dispositivo móvel, tais como o Print 

Screen, para compartilhar em esfera pública mensagens que, a priori, seriam de uma 

esfera considerada privada – é o que ocorre, atualmente, em casos de exposição de 

fotos e vídeos contendo conteúdos de sexo, nudez, violência, entre outros.   

Outra característica das interações no WhatsApp, semelhante ao o que ocorre 

em Sites de Redes Sociais, é a possibilidade de realizar interações síncronas e/ou 

assíncronas entre seus usuários. Para a maior parte dos jovens universitários que 

responderam o questionário, 66%, ao enviar uma mensagem para outro usuário, sua 

expectativa por uma resposta imediata (síncrona) está associada à situação/contexto 

da interação. Contudo, 30,6% participantes afirmam que, sim, ao enviar uma 

mensagem esperam que seu contato respondam de forma imediata. 
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Gráfico 15. Interações síncronas e assíncronas no WhatsApp 

 
Esta expectativa pelo retorno imediato, e consequente ansiedade por uma 

resposta na interação, fica evidente quando avaliamos o comportamento dos usuários 

quando acessam às notificações de visualização de mensagens do WhatsApp.  Quando 

o aplicativo sinaliza para seu usuário de que o interlocutor visualizou a mensagem 

enviada, este aguarda a continuidade da interação estabelecida. 64,1% dos 

participantes destacam que checam constantemente a conversa realizada a fim de 

receber  a resposta e dar continuidade na conversa. 

Como vimos no tópico sobre o conceito de definição da situação, a 

configuração do cenário (ou do estabelecimento social), seja físico ou online, irá criar 

possibilidades interpretativas para os indivíduos que estão nele interagindo. Além das 

informações presentes no perfil do usuário, as idiossincrasias técnicas de cada 

ambiente interacional online podem impactar direta ou indiretamente na performance 

dos indivíduos. No WhatsApp, as definições da situação podem se dar de forma 

simbólica, por meio dos conteúdos (textos, videos, áudios) e performances trocadas 

entre os usuários. Um bom exemplo se dá através das sinalizações de envio, 

recebimento, visualização e digitação de mensagens, informando com precisão se um 

usuário está ou não utilizando a aplicação, seja de forma síncrona ou assíncrona. Em 

um caso no qual o usuário verifica que sua mensagem foi enviada, recebida, mas não 

foi visualizada, por exemplo, ele pode compreender que o outro indivíduo não está 

utilizando o serviço e a interação cessa até ser retomada de onde parou. Se, no mesmo 

caso, a mensagem for recebida e visualizada e, por exemplo, não houver uma resposta 
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no mesmo quadro temporal, a conduta pode ser vista de forma negativa pelo usuário 

que aguarda a continuidade do fluxo interacional. Em outro caso, o usuário ao notar 

que sua mensagem foi visualizada, verifica se o outro participante está digitando ou 

não. A demora na resposta ou mesmo a sinalização intermitente do termo “digitando” 

pode afetar diretamente nas expectativas do usuário que está aguardando a ação do 

outro.  

Gráfico 16. Expectativa em relação à resposta do usuário a partir da visualização da mensagem 

 
Outro ponto que também impacta nas performances e fluxos interacionais 

dentro do WhatsApp tem a ver com a dificuldade que alguns usuários mencionam ter 

para gerir ou lidar com um grande volume de informações trocadas dentro do 

aplicativo. Isso fica claro ao observarmos o resultado da próxima questão, que buscou 

avaliar como os jovens universitários lidam com este grande volume de mensagens 

trocadas e quais são as possíveis consequências desta barreira. Ao serem questionados 

sobre este assunto, 38,5% dos participantes apontam que lêem apenas as últimas 

mensagens trocadas em um grupo e 28,7% disseram ignorar as mensagens. Apenas 

32,9% afirmam que lêem todas mensagens trocadas no grupo antes de prosseguir nas 

interações.  
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Gráfico 17. Como os usuários lidam com o volume de mensagens compartilhadas no WhatsApp 

 
Partindo dessa dificuldade sinalizada em gerir o volume de mensagens 

trocadas no aplicativo, fizemos uma questão aberta no questionário perguntando se os 

jovens costumam usar o recurso “silenciar” no WhatsApp e quais são os motivos uo 

situações que motivam o uso. A maior parte dos participantes disse que, sim, usam o 

recurso silenciar, pois se sentem incomodados pelas notificações constantes de 

mensagens do aplicativo (e do próprio dispositivo móvel, através de vibrações ou 

sinalizações na tela do aparelho). Alguns usuários comentam que alguns dos grupos 

que participam trocam, ao longo do dia, um volume grande de mensagens 

corriqueiras, que não julgam relevantes e, por conta disso, utilizam o recurso silenciar 

como uma forma de não ter sua atenção solicitada com frequência.  Quan-Haase e 

Collins, em I’m there, but I not want to talk with you (2008) avaliam como os Instant 

Messengers podem facilirar a acessibilidade social, reconfigurando noções do tempo e 

do espaço público e privado. O fato de uma pessoa, por exemplo, estar online em 

aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, não significa de imediato que ela quer ou 

deseja interagir a qualquer momento. A negociação desta acessibilidade social no 

WhatsApp é complexa e pode impactar nas performances e no desenvolvimento dos 

relacionamentos que estão sendo ali gerenciados.  

Como vimos, a escassez dos elementos não-verbais, em conjunto com a 

dificuldade em lidar com o volume de mensagens trocadas no aplicativo, serviram 
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como indicadores para a formulação da próxima questão. Para isso, através de uma 

questão aberta, pedimos para os participantes responderem se já haviam sido mal-

interpretados no WhatsApp e, em caso positivo, relatarem alguns casos. Entre as 

respostas, identificamos: (a) problemas que ocorreram devido a ruídos gerados pela 

falta de elementos não-verbais, ou seja, devido a falta da entonação ou 

gestos/expressões faciais, os usuários interpretaram as mensagens de forma incorreta 

gerando conflitos; (b) mal-entendidos gerados devido ao recurso do corretor 

automático do dispositivo móvel, que acaba alterando alguns termos na hora da 

interação textual e, com isso, ocasionando ruídos e/ou situações constrangedoras; (c) 

dificuldade que alguns participantes mencionaram em explicar textualmente um 

determinado assunto para outro, recorrendo, assim, a interações via mensagens de 

áudio ou ligações; (d) mal-entendidos gerados quando o indivíduo erra o destinatário 

ou o grupo o qual gostaria de enviar a mensagem;  

Ainda no que diz respeito aos mal-entendidos que ocorrem nas interações via 

WhatsApp, perguntamos para os jovens universitários como eles agem em situações 

nas quais cometaram uma falha na performance e/ou foram mal-interpretados na 

interação. Mais da metade dos estudantes, 55,9% responderam que enviam uma 

mensagem de voz para ajustar e/ou corrigir ações que foram mal-interpretadas e 

55,2% reescreve a mensagem de texto. Segundo 21,7%, outra estratégia seria a 

utilizaça dos emoticons/emojis como forma de complemento ou ajuste da as ações ao 

longo da interação.  

 
Gráfico 18. Como os usuários agem em situações de mal-entendido no WhatsApp 
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4.3. WhatsApp no contexto da Faculdade/Universidade 
 

A terceira e última etapa da pesquisa buscou entender a relação entre o uso do 

WhatsApp por jovens universitários quando estão usando o aplicativo em um 

ambiente físico específico, como, por exemplo, o das faculdades/universidades. 

Buscamos compreender a influencia que o palco no qual o usuário está se 

apresentando fisicamente pode ter no modo como ele interage através da mediação de 

uma TIC, permitindo, em estudos futuros, comparar o comportamento desempenhado 

neste ambiente com outros e, com base nisso, aprofundar questões acerca da 

hibridização entres os espaços físico e virtual e o seu papel nas interações sociais.  

Na primeira questão desta etapa, perguntamos se, na percepção destes jovens 

estudantes, o ambiente da faculdade/universidade influencia na forma como utilizam 

o WhatsApp. Quase a totalidade das respostas abertas enviadas disseram que, sim, o 

ambiente da faculdade/universidade possui relevância no modo como eles usam o 

aplicativo. Entre as respostas enviadas, identificamos a recorrência das seguintes 

percepções: (a) usuários que enxergam o WhatsApp como uma espécie de “extensão 

da sua faculdade/universidade”, servindo como uma meio de manter contato entre os 

colegas de classe (e em alguns casos com os professores) para compartilhar conteúdos 

que foram abordados nas aulas, organizar trabalhos em equipe (ou momentos de 

entretenimento entre os colegas) e/ou para comunicar informações do universo 

acadêmico; (b) outros destacaram que quando estão presentes em ambientes como a 

faculdade/universidade ou no estágio passam a usar menos o WhatsApp para evitar as 

distrações constantes geradas pelas trocas de mensagens e notificações; (c) alguns 

sinalizaram, também, que quando estão presentes na faculdade/universidade, em 

particular na sala de aula, as interações via WhatsApp se tornam menos demoradas.  

 

Quando questionados sobre com quem mais falam quando estão dentro do 

ambiente da faculdade/universidade, a maior parte dos jovens universitários, 68,5% 

respondeu “pessoas que estão fora da faculdade/universidade”. Já 31,5% 

responderam que usam o aplicativo para interagir com pessoas que estão presentes  no 

mesmo espaço físico. O uso de Instant Messengers para a interação entre usuários que 

compartilham o mesmo espaço físico foi abordado no trabaho de Alan R. Dennis e 

Sean Hansen, Invisible Whispering: Instant Messaging in Meetings (2005). Neste 

trabalho, Dennis e Hansen observam como os IMs são utilizados dentro dos 
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ambientes de trabalho como uma forma de troca de mensagens silenciosas (ou 

sussurros, como denominam) entre funcionários de uma empresa. Esta forma de 

interação permitiu que os pesquisadores observassem como se davam os 

comportamentos regionais (frente e fundo) dos indivíduos naquele ambiente 

específico através dos IMs. Por estarem presentes em um escritório, algumas normas 

são compartilhadas entre os indivíduos que estão neste tipo de ambiente, criando, 

assim, linhas de ações que são socialmente esperadas entre os atores. Contudo, os 

Instant Messengers, passaram a ser apropriados como uma forma de interação entre 

os funcionários em uma região de fundo na qual o chefe ou gerente (aqui vistos como 

a plateia) não teriam acesso. A partir daí, conforme Dennis e Hanse, os funcionários 

falassem poderiam abordar assuntos ou mesmo comportamentos com base em papéis 

sociais que, possivelmente, não seriam aceitos pelos superiores dentro da empresa.  

 
Gráfico 19. Com quem os estudantes mais conversam quando estão no ambiente da 

faculdade/universidade. 

 
Partindo do conceito de Invisible Whispering50 (DENNIS; HANSE, 2005), 

elaboramos algumas questões no questionário a fim de compreender como se dão os 

comportamentos regionais dos estudantes universitários quando estão presentes na 

sala de aula – fazendo essa aproximação com o ambiente de trabalho analisado por 

Dennis e Hansen. A maior parte dos estudantes disseram usar o WhatsApp quando 

																																																								
50 Sussurros invisíveis (tradução livre do autor). 
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estão dentro do ambiente da sala de aula 82,5%, enquanto apenas 17,5% disse não 

fazer uso do aplicativo neste ambiente. Os dados a seguir, apresentam alguns insights  

para estudos que buscam compreender o uso de Instant Messengers como uma forma 

de comunicação entre pessoas que estão próximas ou mesmo como uma performance 

que ocorre nos bastidores (região de fundo), no qual a plateia não possui acesso pleno. 

 
Gráfico 20. Utilização do WhatsApp na sala de aula 

 
Quando questionados sobre o objetivo do uso do WhatsApp dentro da sala de 

aula, 52,1% dos participantes disseram usar o aplicativo como uma forma de passar 

tempo, desempenhando conversas informais com pessoas que não estão presentes no 

mesmo ambiente físico. Em seguida, informações sobre o que está acontecendo na 

sala passam a compor as atividades dos estudantes, como, por exemplo, compartilhar 

informações com amigos ausentes sobre assuntos abordados na aula, ou mesmo falar 

com ou sobre colegas que também estão presentes, compartilhar fotos da aula e 

programações de lazer/entretenimento com amigos.  

A realização de estudos baseados na observação das interações dentro do 

Whatsapp, podem nos reveler com mais detalhes, por exemplo como os usuários 

estabelecem interações síncronas ou assíncronas em diferentes conversas e com 

diferentes usuários. Este comportamento torna possível não só a existência de 

múltiplas fachadas, como vimos, mas, também a performance através de inúmeras 

regiões de frente e de fundo, complexificando esta perspectiva – desenvolvida, 

originalmente, para compreender interações realizadas face a face ou através de 

83%	

17%	

Você utiliza o WhatsApp quando está dentro da sala de 
aula?

SIM	 NÃO	
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telefones fixos. Um usuário, por exemplo, pode estar em um grupo conversando com 

o indivíduo A e B e, ao mesmo tempo, trocando mensagens diretas com o indivíduo B 

em outra mensagem na qual A não tem acesso. Ou mesmo, pode estar presente e um 

espaço físico como uma sala de aula, ou em uma reunião de trabalho, no qual 

representa uma fachada definida por ações adequadas à situação que se encontra e, ao 

mesmo tempo, conversa no Whatsapp com amigos sobre assuntos que fogem 

completamente ao contexto físico que se encontra. Outro exemplo, ainda, seria uma 

interação face a face entre indivíduos A e B, enquanto B troca mensagens online com 

o indivíduo C.  

Gráfico 21. Objetivos de utilização do WhatsApp por estudantes universitários em sala de aula. 

 
Quando estão na sala de aula, os formatos audiovisuais ganham uma menor 

recorrência devido ao som, que pode sinalizar para os atores envolvidos naquele 

espaço que o usuário está utilizando o aplicativo. Visto isso, o texto, emoticons/emojis 

e imagens ganham um maior peso entre os formatos de conteúdo compartilhados 

pelos usuários quando estão neste tipo de situação social.  
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Gráfico 22. Tipo de conteúdo mais utilizado pelos estudantes no WhatsApp quando estão 
presentes na sala de aula. 

 
Outro ponto que levantamos na pesquisa diz respeito aos temas abordadsos em 

grupos criados por alunos e/ou professores da faculdade/universidade. Na primeira 

questão aberta, perguntamos se os jovens universitários fazem parte de grupos criados 

por outros alunos e, caso sim, quais são os assuntos abordados nestes grupos. A maior 

parte dos participantes disse que, sim, estão presentes em grupos criados por eles ou 

outros alunos e, em geral, estes grupos abordam temas relacionados às aulas, 

trabalhos acadêmicos e inforações sobre a faculdade/universidade, contudo, alguns 

também apontam o compartilhamento de assuntos cotidianos, conteúdos de cunho 

humorístico e programações de lazer. A segunda questão aberta perguntava aos 

estudantes se eles fazem parte de grupos criados por professores e, caso sim, quais são 

os temas são abordados nestes grupos. As respostas ficarma bem equilibradas, 

contudo, houve uma ligeira vantagem entre participantes que responderam que, sim, 

fazem parte de grupos criados pelos professores no WhatsApp. Entre os temas 

mencionados, destacamos: grupos relacionados ao tema de uma disciplina; grupos 

com foco em orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); inciativas de 

grupos de pesquisa e iniciação científica; e assuntos gerais sobre a 

faculdade/universidade e mercado de trabalho. 

 

Bouhnik e Deshen (2014), listaram, com base nas entrevistas realizadas com 

estudantes e professores em Israel, quais seriam as vantagens e as barreiras do 

WhatsApp com base em três aspectos: técnico, educacional e acadêmico.  
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Figura 8. Vantagens e desafios técnicos, educacionais e instrutivo no uso do WhatsApp por 
professores e estudantes.51 

 

	
Fonte: (BOUHNIK, D.; DESHEN, M., 2014, p. 225). 

	
 

Alguns dos achados destacados acima também foram identificados entre as 

respostas abertas enviadas pelos jovens universitários, quando perguntados sobre 

quais são os pontos positivos e negativos que enxergam no uso do WhatsApp no 

ambiente da faculdade/universidade. No que diz aos pontos positivos, os estudantes 

destacaram pontos, como: a rapidez e facilidade no acesso e na circulação de 

informações entre os colegas e professores e a manutenção das relações cultivadas na 

																																																								
51 Resumo das vantagens e desafios emergentes do uso do WhatsApp por professors e estudantes 
(BOUHNIK, D.; DESHEN, M., 2014, p. 225).  
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faculdade/universidade. Quanto aos pontos negativos, em geral, estão associados a 

problemas relacinados à falta de foco, dispersão/distrações geradas pelas trocas de 

mensagens no aplicativo.  
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CONCLUSÃO 
 

Da presença de uma TIC no cotidiano emergem fenômenos que podem ser 

investigados por diferentes perspectivas acadêmicas. Esta dissertação, em particular, 

se debruça em compreender como as interações mediadas por dispositivos móveis, em 

particular nos aplicativos de Instant Messenger para smartphones, ocorrem na 

contemporaneidade, usando a perspectiva dramatúrgica de Goffman para analisar o 

caso específico dos jovens universitários no WhatsApp. Nesta pesquisa, verificamos 

como a relação entre os aspectos técnicos inerentes ao aplicativo em conjunto com o 

contexto e os atores envolvidos, podem influenciar nos modos como os usuários 

performam nas interações e gerenciam suas identidades no cotidiano. Visto isso, 

buscamos estender as reflexões acerca da utilização da perspectiva dramatúrgica em 

estudos de ambientes interacionais online, permitindo tensionar suas adequações e 

limitações enquanto um modelo analítico das interações sociais. Através do 

questionário aplicado e das observações realizadas, chegamos a algumas constatações 

que poderão ser aprofundadas em estudos posteriores, sejam eles de cunho 

quantitativo e/ou qualitativo.  

Nesta pesquisa, verificamos que fatores como o baixo custo financeiro do 

aplicativo, a oferta de diferentes formatos de conteúdo para o compartilhamento de 

informações e o controle da visualização e exposição das informações pessoais, são 

pontos-chave para a adoção do WhatsApp pelo público jovem universitário. Os 

participantes apontam que a maior parte de seus contatos pessoais estão no aplicativo, 

na atualidade, algo que pode influenciar na decisão de usar ou não este IM no seu dia 

a dia. Conforme o questionário, estes jovens fazem um uso intensive do app e ficam 

conectados diariamente, bucando realizar a manutenção de laços sociais fortes 

estabelecidos com colegas da faculdade/universidade, membros da família, colegas do 

trabalho/estágio e amigos em geral. O WhatsApp se torna, para os jovens, um meio no 

qual estabelecem conversações informais, compartilham informações/notícias, 

programam atividades de lazer/entretenimento e tratam de assuntos do 

trabalho/estágio. 

As interações entre os estudantes no WhatsApp é predominantemente textual, 

sendo que os elementos gráficos (emoticons/emojis) e audiovisuais (mensagens de 

audio, videos, fotos e imagens) desempenham um papel complementar nas 
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conversações, suprindo a falta de elementos não-verbais, tais como os tons de voz, os 

gestos, as posturas, entre outros. As notificações do app, por sua vez, auxiliam na 

percepção de sincronicidade nas interações, sinalizando se um usuário está ou não 

online no aplicativo em um determinado instante ou se viu ou não uma mensagem 

enviada. Estes elementos podem influenciar, em maior ou menor grau, as 

performances interacionais desempanhadas no WhatsApp – uma vez que geram 

expcetativas nas trocas realizadas entre os interlocutores.  

Assim como em outros ambientes interacionais online contemporâneos, os 

usuários buscam construir no WhatsApp uma representação idealizada de si, 

selecionando elementos do seu perfil social, como fotos, imagens e descrições. Além 

disso, o gerenciamento das impressões é realizado continuamente nas interações que 

são estabelecidas dentro do app. No questionário, os dados usgerem que os jovens 

buscam representações que valorizam a sua beleza física ou destaque elementos que 

simoblizem seus gostos, valores e estilos de vida. As fotos, frases e emoticons/emojis 

utilizadas no status, demonstram como estes jovens querem ser percebidos pelos seus 

pares no WhatsApp.  

 Ao utilizarem o WhatsApp para interações no dia a dia, os jovens 

universitários passam a lidar com diferentes papéis sociais. Este fenômeno, em certo 

grau, ocorre devido a hibridização dos espaços físicos e virtuais (CARON; 

CARONIA, 2007) que emerge da utilização de tecnologias comunicacionais móveis. 

Os usuários podem estar presentes fisicamente em um determinado local físico que 

sugere linhas de ações específicas (exemplo: sala de aula) e, ao mesmo tempo, através 

da mediação, atuar em diversos grupos do WhatsApp – como os grupos da família ou 

dos amigos.  O WhatsApp possibilita que os atores atuem, inclusive de forma 

simultânea, em diferentes regiões de frente (frontstage) e de fundo (backstage), a 

depender da perspectiva a qual se observa a interação que está sendo realizada. Esta 

multiplicidade de regiões pode dificultar, de certo modo, a construção de uma 

coerência nas performances dos atores, permitindo diferentes interpretações por parte 

da plateia, que podem ser reforçadas por informações externas ao próprio sistema do 

WhatsApp (exemplos: relações face a face e/ou dados pessoais registrados em outros 

ambientes online).  
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Por ser um IM predominantemente textual, no que diz respeito ao uso dos 

jovens universitários, e por apresentar barreiras/limitações para a expressividade dos 

elementos não-verbais da comunicação, o WhatsApp se torna palco de diversas 

situações nas quais os atores são mal-interpretados durante as interações sociais.  

Como vimos nos dados do questionário, esses ruídos de comunicação ocorrem por 

diferentes motivos, devido a dificuldade de acompanhar o volume de mensagens 

compartilhadas no grupos, as dificuldades em expressar textualmente um determinado 

tópico ou mesmo devido as interferências ocasionadas pelo corretor orotográfico 

presente nos smartphones. Para ajustar a fachada ou corrigir esses ruídos, os usuários 

passam à utilizar não apenas o texto, mas outros elementos do app, como videos, 

áudios e emoticons/emojis para suprir as lacunas deixadas pela falta da corporeidade 

na interação mediada.  

Vale pontuar que no WhatsApp as mensagens são registradas e podem ser 

resgatadas a qualquer instante pelo usuário, facilitando o controle e a manutenção das 

impressões pretendidas, além da realização de interações síncronas e assíncronas 

neste meio. Mesmo com esta possibilidade, boa parte dos usuários, como vimos nos 

resultados do questionário, não costumam ler todas as mensagens trocadas nos 

grupos, tomando como base apenas as últimas mensagens enviadas ou esmo 

ignorando estas mensagens. Essa dificuldade apontada no resgate das informações 

pode ter impacto não só nas linhas de ação desempenhadas pelos usuários nas 

interações, mas, também na ocorrência de interpretações equivocadas.  

Com base nos dados do questionário, verificamos que os jovens universitários 

enxergam o WhatsApp como uma extensão das relações sociais estabelecidas nos 

ambientes da faculdade/universidade. Através do aplicativo, além da manutenção 

cotidiana dos laços construídos com os colegas e professores, nota-se um uso 

funcional do WhatsApp para o compartilhamento de conteúdos e informações 

apresentadas na sala de aula e no contexto da faculdade/universidade de um modo 

mais amplo. Além disos, identificamos usos mais específicos como a criação de 

grupos de pesquisa, grupos de trabalho de conclusão e grupos relacionados a projetos 

estudantis dentro do app. Além das atividades acadêmicas, nota-se, também, à 

apropriação do WhatsApp como um meio para estabelecer conversações com 

indivíduos que estão dentro e/ou fora da sala de aula, para conversações informais 
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(que fogem do contexto acadêmico) e programações de lazer/entretenimento.  

A percepção destes jovens, em relação aos benefícios do WhatsApp, enquanto 

um meio de comunicação entre seus pares, está ligada a aspectos como a rapidez e a 

facilidade que eles encontram neste app para compartilhar informações e/ou ter acesso 

às pessoas que desejam estebelcer interações – idependente do lugar ou do momento 

em que se encontram. Através do app, os jovens acreditam ter o potencial de contatar, 

de preferência de forma instântanea, sua rede interpessoal sempre que sentir a 

necessidade. Entretanto, como pontos negativos, os jovens apontam que uso intensive 

que fazem do WhatsApp impacta, em certo grau, na atenção (ou foco) em diferentes 

situações cotidiandas, em particular, quando estão presents no contexto da 

faculdade/universidade. 

Para concluir, apontamos aqui uma reflexão de Emanuel Schegloff sobre a 

comunicação móvel – como um estado contínuo de fala incipiente. Através desta 

ideia, apresentada no capítulo Beginnings in the telephone, publicado no livro 

Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance 

(2002), Schegloff lista exemplos de circunstâncias interacionais nas quais a presença 

física dos participantes é moldada por contingências que independem do caráter da 

conversa. Situações como uma família reunida na sala de estar ou um grupo de 

pessoas sentadas juntas em um avião indo para a casa. Diferente de outras 

circunstâncias conversacionais, os lapsos de silêncio nestas situações acima não são 

tomados como um início ou fechamento de uma conversa. As partes estão juntas por 

uma duração de tempo, e esta duração é configurada pelas contingências e restrições 

outras que vão além da fala. Em um estado contínuo de fala incipiente, as conversas 

sobre um determinado tópico podem ser silenciadas por um tempo e retomadas, a 

qualquer momento, com um simples “oi” sem a necessidade de um “Tchau” para 

finalizá-las.  

Esse estado contínuo da fala incipiente é a base de uma nova forma de 

conversação, ou seja, de uma nova forma de fazer contatos na atualidade. O que é 

perpétuo na comunicação móvel, diz Schegloff (2002), não é o contato em si, mas a 

possibilidade de fazê-lo através de uma variedade de dispositivos e ambientes 

interacionais online, webchats, Instant Messengers, Sites de Redes Sociais, entre 

outros. Destem modo, apontamos a importância de aprofundar, em estudos futuros, 
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como o estado contínuo de fala incipiente, no caso específico do WhatsApp, 

reconfigura os rituais conversacionais tradicionais na sociedade. Como isso impacta 

nas relações cotidianas e quais são as rupturas e continuidades encontradas nestas 

interações mediadas frente às interações face a face é um desafio para pesquisas 

contemporâneas sobre sociabilidade e tecnologias digitais.  
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APÊNDICE 

1. Questionário 

 

Usos e apropriações do aplicativo WhatsApp por jovens universitários 

Este formulário faz parte da pesquisa de mestrado de Marcel Ayres, aluno do 
Programa de  Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da 
Universidade Federal da Bahia, sob orientação do Prof. Dr. José Carlos Ribeiro. 

O objetivo deste estudo é compreender as dinâmicas sociais relacionadas aos usos e 
apropriações do aplicativo WhatsApp. Mais especificamente, busca-se entender como 
jovens universitários utilizam o WhatsApp nas práticas interacionais efetivadas no dia 
a dia, em particular, dentro do espaço da faculdade/universidade.  

Ao participar deste questionário, você está consentindo a divulgação das informações 
coletadas na análise desta dissertação. Sua participação é fundamental para o 
resultado final da pesquisa. 

Desde já, obrigado! 

Contato: marcel.ayres@gmail.com 

 

DADOS PESSOAIS 
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Sua resposta foi registrada. Obrigado pela participação! Os resultados serão 
divulgados no site do GITS (Grupo de Pesquisa em Tecnologias, Interações e 
Sociedade), vinculado ao Póscom - UFBA.  

Site: http://gitsufba.net.  


