UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
E CULTURA CONTEMPORÂNEAS

MARCEL RODRIGUES QUEIROZ AYRES DANTAS

GERENCIAMENTO DA PRIVACIDADE EM
INTERAÇÕES MEDIADAS POR INSTANT MESSENGERS MÓVEIS

Salvador, Bahia
2020

1

MARCEL RODRIGUES QUEIROZ AYRES DANTAS

GERENCIAMENTO DA PRIVACIDADE EM
INTERAÇÕES MEDIADAS POR INSTANT MESSENGERS MÓVEIS

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas,
Faculdade
de
Comunicação da Universidade Federal da
Bahia, como requisito parcial para a
obtenção do grau de Doutor em
Comunicação e Cultura Contemporâneas.
Orientador: Prof. Dr. José Carlos Ribeiro.

Salvador, Bahia
2020
2

A todos que dedicam sua jornada
em prol da construção coletiva
do conhecimento e que lutam
contra qualquer tipo de
opressão e desigualdade.

3

AGRADECIMENTOS
Certa feita, em uma conversa com meu pai, ele me disse duas coisas que ficaram
marcadas em minha memória: a primeira era sobre a importância de compartilharmos
aquilo que sabemos; a segunda era sobre nunca julgarmos aqueles que não sabem. Desde
então, aprender e compartilhar se tornaram duas palavras constantes em minha vida.
Quando nos colocamos em uma posição de aprendizado contínuo, nunca estamos
completos – e isso não é algo ruim. Pelo contrário, estar incompleto significa haver espaço
para novos aprendizados e questionamentos. Quando compartilhamos o conhecimento
que adquirimos, este, que nunca foi uma propriedade apenas nossa, retorna para seu lugar
de pertencimento: o coletivo. Essa tese resulta de um processo de aprendizado coletivo e
ela pertence a todos que, diretamente ou indiretamente, contribuíram para que ela pudesse
tomar uma forma. Que agora ela siga seu próprio fluxo de transformações.
Agradeço, primeiramente, à minha família, por todo o amor concedido. Minha
mãe, Cleide Dantas. Meu pai, Marcos Dantas (in memorian). Meus irmãos, Marcley e
Andressa. Meu sobrinho, Antony. Minha esposa, Tauana. Todos, cada um à sua maneira,
me deram forças para poder continuar nos momentos mais duros desta jornada. Agradeço
ao meu orientador, José Carlos Ribeiro, pelo conhecimento compartilhado e pelas
palavras de apoio e conforto durante a realização desta pesquisa. Agradeço a todos os
meus colegas do GITS (Grupo de Pesquisa em Interações Sociais, Tecnologias Digitais e
Sociedade), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), pela cumplicidade e pela troca
de conhecimentos durante os últimos anos. Agradeço a todos os meus amigos que
acreditaram e torceram pela conclusão de mais uma etapa da minha jornada acadêmica.
Por fim, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas (PPGCCC-UFBA), pela compreensão e acolhimento em um contexto
tão difícil como este que vivemos atualmente com a pandemia (Covid-19) e à CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesquisa de Nível Superior) por possibilitar e
apoiar o desenvolvimento desta pesquisa.

4

RESUMO
Nesta tese, realizamos uma pesquisa qualitativa com jovens adultos brasileiros (entre 18
a 24 anos) que objetivou investigar e analisar práticas de gerenciamento da privacidade
em interações mediadas por um Instant Messenger Móvel (WhatsApp). Partindo da
privacidade enquanto um Acesso Restrito/Controle Limitado das informações pessoais,
sensível a diferentes contextos e situações sociais, conduzimos um diálogo entre estudos
do gerenciamento da privacidade com pressupostos teóricos da Perspectiva
Dramatúrgica das interações proposta pelo sociólogo Erving Goffman. Com base em
relatos provenientes de quatorze (14) entrevistas semiestruturadas, analisamos como
nossos participantes gerenciam suas privacidades no WhatsApp a partir de regulações da
acessibilidade/visibilidade de si dentro do aplicativo. Através dos resultados obtidos,
identificamos como os usuários do WhatsApp adotam diferentes práticas a fim de
selecionar, conceder ou corrigir o acesso às suas informações e, desta maneira, garantir o
nível de privacidade desejado em relação ao monitoramento de audiências desconhecidas
e/ou da ocorrência de intromissões inoportunas no aplicativo. Constatamos também que
as possibilidades de seleção e delimitação das audiências (plateias) dentro do WhatsApp
contribuem, ainda que de forma limitada, para que indivíduos possam criar e transitar por
regiões representacionais de frente (fachada) e de fundo (bastidores) paralelas, as quais
asseguram uma maior assertividade em relação ao gerenciamento de impressões. Além
disso, os participantes utilizam os ajustes de privacidade disponibilizados no aplicativo
para regular a visibilidade da sua presença e restringir demandas por interações imediatas
que são provenientes de interpretações equivocadas da sua disponibilidade social. Por
fim, os recursos de privacidade disponíveis no WhatsApp se mostram insuficientes para
garantir o nível de privacidade desejado entre os usuários, afetando sua percepção e seu
respectivo gerenciamento nas interações cotidianas.
Palavras-chave: Gerenciamento da Privacidade, Perspectiva Dramatúrgica, Interações
Sociais Mediadas, Instant Messengers Móveis, WhatsApp.
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ABSTRACT
In this thesis, we conducted a qualitative research with young Brazilian adults (between
18 and 24 years old) that aimed to investigate and analyze privacy management practices
in interactions mediated by a Mobile Instant Messenger (WhatsApp). Starting from
privacy as a Restricted Access / Limited Control of personal information, sensitive to
different contexts and social situations, we conducted a dialogue between studies of
privacy management with theoretical assumptions from the Dramaturgical Perspective
of the interactions proposed by the sociologist Erving Goffman. Based on reports from
fourteen (14) semi-structured interviews, we analyzed how our participants manage their
privacy on WhatsApp from regulations of accessibility / visibility of themselves within the
application. Through the results obtained, we identified how WhatsApp users adopt
different practices in order to select, grant or correct access to their information and,
thus, guarantee the desired level of privacy in relation to the monitoring of unknown
audiences and / or the occurrence of inopportune intrusions in the app. We also found
that the possibilities for selecting and delimiting audiences within WhatsApp contribute,
albeit to a limited extent, so that individuals can create and transit through
representational regions of the front (facade) and back (backstage) parallel, which
ensure greater assertiveness in relation to impression management. In addition,
participants use the privacy settings made available on the application to regulate the
visibility of their presence and restrict demands for immediate interactions that come
from misinterpretations of their social availability. Finally, the privacy features available
on WhatsApp are insufficient to guarantee the desired level of privacy among users,
affecting their perception and their respective management in everyday interactions.
Keywords: Privacy Management, Dramaturgical Perspective, Mediated Social
Interactions, Mobile Instant Messengers, WhatsApp.
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INTRODUÇÃO
As preocupações com a privacidade costumam andar de mãos dadas com as
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). A cada novo dispositivo,
plataforma e aplicativo emergentes, com capacidade de registro, armazenamento e
transmissão de dados/informações pessoais (ou sensíveis1), a discussão sobre a
privacidade é posta em evidência, seja como um direito, como um valor ou como um
interesse dos indivíduos. Na sociedade em rede (CASTELLS, 1996), na qual as
informações digitais produzidas e circuladas cotidianamente são potencialmente
permanentes, buscáveis, replicáveis e escaláveis (BOYD, 2011), o modo como
significamos, percebemos e gerenciamos nossa privacidade nas relações interpessoais se
torna, a cada dia, uma tarefa mais complexa. Inúmeros casos envolvendo a falta de
transparência dos algoritmos, a vigilância contínua de governos e empresas, as práticas
de stalking2, de pornografia de vingança3, de exposições indesejadas, de linchamentos e
cancelamentos em plataformas digitais parecem potencializar a hipótese de que não
possuímos nenhum tipo de controle sobre nossa privacidade pessoal ou mesmo, para os
mais apocalípticos, a hipótese de que a “privacidade não existe”. Embora estas hipóteses
sejam consideradas controversas e inconsistentes (TUBARO; CASILI, 2014),
entendemos que sua constante manifestação em diversas narrativas contemporâneas deve
ser problematizada e investigada no âmbito acadêmico, pois pode revelar dissonâncias
entre aquilo que o indivíduo deseja em relação à sua privacidade e aquilo que ele de fato
percebe ao vivenciar diferentes contextos e situações sociais.
No cenário atual, o gerenciamento da privacidade pessoal nas interações mediadas
por TICs tem sido constantemente tensionado não apenas pela consolidação de uma
1
Segundo normas da GDPR (General Data Protection Regulation) na Europa e da LGPD (Lei geral de
Proteção de Dados) no Brasil, informações pessoais são compreendidas como informações que permitem
identificar de forma direta ou indireta uma determinada pessoa, tais como nome, CPF, RG, carteira de
habilitação, passaporte, número de telefone, endereço, e-mail, IP e até cookies. As informações sensíveis
são de cunho pessoal, contudo são informações que se não forem preservadas podem não só identificar o
indivíduo, mas também gerar discriminações e outros tipos de sanções sociais. Na LGPD, as informações
sensíveis são aquelas que fazem referências, por exemplo, às convicções religiosas, condições de saúde,
origem racial ou étnica, orientação sexual, filiação a sindicatos ou a organizações políticas, crenças de
ordem religiosa ou filosófica, aspectos biométricos ou genéticos vinculados a uma pessoa.
2
Palavra inglesa que significa “perseguição”. Em geral, associada a casos de indivíduos que importunam
de forma insistente e obsessiva outras pessoas.
3
Conduta criminosa relacionada à troca, transmissão, venda, distribuição, publicação ou divulgação, por
qualquer meio, fotos, vídeo ou material com conteúdo relacionado a cenas de estupro, sexo, nudez ou
pornografia,
que
não
tenham
o
consentimento
da
vítima.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13718.htm. Acesso em 12 de ago., 2020.
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vigilância centralizada por governos e organizações privadas, mas também pela
existência de uma vigilância distribuída (BRUNO, 2013) que articula um esquema
complexo de atores, técnicas, funções, contextos e propósitos, e compõe, de forma mais
ampla, uma Cultura da Vigilância4 (LYON, 2018). Essa vigilância generalizada, por sua
vez, é fomentada por diversas sociedades que valorizam e estimulam as práticas de
superexposição de si em networked publics5 (BOYD, 2011), borrando os limites e as
compreensões tradicionais do Público/Privado e transformando as atividades da vida
privada, tradicionalmente vistas como restritas/ocultas, em um grande espetáculo público
(SIBILIA, 2008; DAL BELLO, 2009; NEJM, 2016) para audiências que são, em muitos
casos, desconhecidas e invisíveis.
Nesta tese, refutamos narrativas que reiteram a hipótese do “fim da privacidade”,
pois, embora reconheçamos que as TICs podem oferecer diversos riscos à privacidade
dos indivíduos, isso não significa dizer, consequentemente, que a privacidade acabou ou
que estes indivíduos não possam, em certo grau, exercer uma agência sobre quais
informações de si desejam ou não dar acesso e visibilidade em suas interações cotidianas.
A reiteração do discurso do “fim da privacidade” pode provocar um esvaziamento deste
conceito, o qual, como veremos ao longo desta tese, é dinâmico e multifacetado. Além
disso, tendo em vista a importância da privacidade para a manutenção de diferentes
aspectos da vida social, tais como a liberdade, a autonomia, a intimidade, o bem-estar,
apontamos a necessidade de ampliar o leque de discussões sobre o gerenciamento da
privacidade considerando não apenas sua conformidade com normas/leis que buscam
garanti-la enquanto um direito, mas identificando também as percepções e as práticas
adotadas por indivíduos a fim de garanti-la em seu cotidiano.
Deste modo, algumas perguntas-chave nos moveram ao longo da pesquisa, como:
o que estamos compreendendo como privacidade? Por que ela é considerada importante
na vida social? Como os indivíduos percebem a privacidade? Como os indivíduos buscam

4

Para Lyon (2018) vivemos em uma cultura da vigilância sem precedentes, na qual as pessoas participam
ativamente em uma tentativa de regular a própria vigilância e a vigilância sobre outros. Para o autor, “há
uma crescente evidência de padrões de perspectivas, visões, ou mentalités sobre vigilância junto com
modos intimamente relacionados de iniciar, negociar ou resistir à vigilância” (LYON, 2018, p.151).
5
Embora Boyd (2011) utilize os Sites de Redes Sociais (SRSs) como exemplos para as networked publics,
acreditamos que outros ambientes digitais possuem características semelhantes. Neste conceito, a palavra
Púbico remete: (1) espaços construídos por meio das tecnologias em rede, os quais seriam acessíveis para
fins sociais, culturais e cívicos; e (2) um coletivo imaginado que emerge enquanto resultado da interseção
de pessoas, tecnologias e práticas. A autora defende que, embora os networked publics tenham semelhanças
com outros tipos de públicos, as tecnologias digitais possuem particularidades que estruturam o modo como
as pessoas se relacionam através delas.
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garantir a privacidade em suas interações cotidianas? Como os indivíduos buscam
garantir a privacidade em suas interações mediadas por TICs?
Entendemos que ao abordar qualquer tipo de questão relacionada à Privacidade é
fundamental considerar o caráter multifacetado e dinâmico deste conceito, o qual é
estudado por diferentes campos do saber, como a Comunicação, o Direito, a Filosofia, a
Sociologia, a Psicologia, a Computação, entre outros. Cada campo, com seu respectivo
olhar e interesse, reflete e conceitua a privacidade de formas distintas: enquanto
lei/norma, enquanto autonomia e autorrealização, enquanto controle das informações
pessoais, enquanto acesso restrito a si, ou mesmo enquanto um bem-estar psicológico.
Diante de abordagens tão plurais, e considerando o objetivo principal da nossa
pesquisa, a investigação e a análise das práticas de gerenciamento da privacidade em
interações sociais mediadas em Instant Messengers Móveis (IMMs), assentamos esta tese
em uma abordagem descritiva e social, avaliando a agência dos indivíduos no controle,
ainda que seja limitado, sobre o acesso e a visibilidade de si em relação a outros. Partindo
deste recorte, propomos uma aproximação entre o gerenciamento da privacidade,
enquanto um tipo de Acesso Restrito/Controle Limitado acerca das informações pessoais,
com pressupostos teóricos da Perspectiva Dramatúrgica das interações sociais. Embora
esta perspectiva não se configure como uma teoria da privacidade, seus pressupostos, de
acordo com o que defendemos, ampliam as reflexões acerca das práticas de
gerenciamento da privacidade e das possíveis finalidades que estas práticas podem
adquirir em diferentes contextos e situações sociais no cotidiano. Seja em copresença6
física (face a face) ou mediada por uma TIC, a Perspectiva Dramatúrgica demonstra
como indivíduos (atores) estão continuamente sustentando representações (a partir da
apresentação de si e performances) em diferentes ambientes (palcos) a fim de projetar
impressões em uma determinada audiência (plateia). Partindo desta premissa, discutimos
nesta tese como o gerenciamento da privacidade em ambientes digitais pode ser
investigado e interpretado enquanto um conjunto de práticas adotadas por indivíduos que
objetivam regular, em certo grau, o acesso das plateias a determinados palcos e, também,
a visibilidade de suas presenças nestes palcos.
Tendo em vista a popularização dos Instant Messengers Móveis (IMMs) na
contemporaneidade, enquanto meios de comunicação e sociabilidade, selecionamos o

6

Nesta tese, entendemos a copresença enquanto uma percepção de “estar com” o outro, ou seja, um tipo de
acesso e monitoramento mútuo entre indivíduos que pode se manifestar em ambientes físicos ou digitais e
que torna possível a ocorrência de interações sociais (ZHAO; ELESH, 2008).
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aplicativo WhatsApp7 para ser o palco da nossa investigação e análise sobre as práticas
de gerenciamento da privacidade nas interações cotidianas. O aplicativo, atualmente,
possui a maior base de usuários ativos no mundo e no Brasil. Segundo dados divulgados
em seu site oficial8, são mais dois (2) bilhões de usuários em mais de 180 países. No
Brasil, com 211,8 milhões de habitantes9, onde há mais de um smartphone por
indivíduo10, segundo dados da pesquisa Digital 2020: Brazil11, 143,9 milhões de pessoas
acessam diariamente internet móvel para utilizar aplicativos sociais como o WhatsApp, o
Facebook, o Facebook Messenger e o Instagram.
Desta forma, esta tese objetivou investigar e analisar práticas adotadas por
indivíduos a fim de gerenciar suas privacidades pessoais em interações cotidianas
mediadas pelo WhatsApp. A partir deste objetivo principal, listamos nossos objetivos
secundários, que são: (1) a identificação das principais preocupações dos usuários em
relação à sua privacidade pessoal no aplicativo; (2) o mapeamento e a análise das práticas
de gerenciamento da privacidade adotadas pelos usuários do WhatsApp; (3) a avaliação
do nível de conhecimento e das motivações apontadas pelos usuários para justificar o uso
de recursos de ajustes privacidade disponíveis no aplicativo; (4) a identificação das
finalidades do gerenciamento da privacidade nas interações mediadas pelo WhatsApp; e,
por fim, (5) a articulação dos achados com pressupostos teóricos da Perspectiva
Dramatúrgica a fim de possibilitar novas camadas interpretativas para os estudos acerca
do gerenciamento da privacidade.
Esta tese foi estruturada em um total de seis capítulos, sendo que os dois primeiros
foram dedicados ao resgate teórico sobre o gerenciamento da privacidade e sobre a
Perspectiva Dramatúrgica das interações. No terceiro capítulo, resgatamos um histórico
sobre os Instant Messengers, a fim de apresentar como estes ambientes digitais se
desenvolveram até chegar a sua fase e características atuais – representado pelos Instant
Messengers Móveis (IMMs). Neste mesmo capítulo, realizamos uma descrição sobre o
WhatsApp, IMM selecionado para nossa pesquisa, destacando suas particularidades
7

Instant Messenger Móvel originalmente criado como aplicativo para smartphones, contudo, também
possui uma versão web para desktops. Permite a troca de mensagens de texto, áudio, vídeo, envio de
documentos e chamada de voz através de usuários que se conectam no app por meio de uma rede interligada
de perfis que são associados a números de telefone.
8
Disponível em: https://www.whatsapp.com/about. Acesso, 12 de ago., 2020.
9
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/27/brasil-atinge-2117-milhoes-dehabitantes-diz-ibge.ghtml. Acesso em 12 ago., 2020.
10
Dado apresentado pela 31ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação,
realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP). Disponível em:
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/pesquisa-anual-uso-ti. Acesso 12 de ago., 2020.
11
Disponível em: https://datareportal.com/reports/digital-2020-brazil. Acesso em 12 ago., 2020.
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técnicas, sobretudo aquelas que são disponibilizadas no aplicativo para ajustes da
privacidade do usuário. No quarto capítulo apresentamos o método utilizado em nossa
pesquisa e descrevemos as decisões e os procedimentos adotados para a divulgação, a
coleta, o tratamento e a análise dos dados. No quinto capítulo, apresentamos os resultados
obtidos a partir das quatorze (14) entrevistas semiestruturadas realizadas e articulamos
nossos achados com a teoria do Acesso Restrito/Controle Limitado (RALC) e com
pressupostos teóricos da Perspectiva Dramatúrgica. Por fim, apresentamos nossas
reflexões finais sobre os achados da pesquisa, elencando as contribuições e possíveis
desdobramentos da nossa tese para estudos futuros sobre o gerenciamento da privacidade
em interações mediadas em outros Instant Messengers Móveis e, também, em outras
plataformas/aplicativos digitais.
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1. SOBRE O GERENCIAMENTO DA PRIVACIDADE
A discussão sobre a dicotomia Público/Privado pode ser entendida como um
continuum na história e no pensamento humano. Embora estes dois conceitos apareçam
entrelaçados em diferentes momentos, tal qual duas faces de uma mesma moeda, isso não
significa dizer que esta moeda seja a mesma (ou única) ao longo do tempo. O modo como
percebemos e nos comportamentos em Público/Privado mostra-se sensível a aspectos
sociais, políticos, culturais, técnicos e simbólicos12. No subcapítulo 1.1, apresentamos
como a dicotomia Público/Privado se transformou ao longo da história até chegarmos ao
contexto atual, em que seus significados e limites foram borrados pela consolidação da
sociedade em rede (CASTELLS, 1996) afetando, deste modo, os modos como os
indivíduos se apresentam e se comportam nas interações mediadas por TICs.
1.1. A transformação das representações em Público/Privado
Segundo Carvalheiro, Prior e Morais (2015), a dicotomia Público/Privado pode
ser observada a partir da relação entre dois eixos: (1) Público/Privado como
comum/pessoal; e (2) Público/Privado como acessível ou visível/ restrito ou oculto. O
primeiro eixo pode ser compreendido através das civilizações antigas, como a Grécia, na
qual as significações e limites do Público/Privado eram bem delimitadas e operavam a
partir de uma relação de oposição. A esfera pública era compreendida como um lugar
comum aos indivíduos livres das polis (cidades), os quais se apresentavam e interagiam
com seus pares enquanto animais políticos (zõon politikon13). A esfera privada,
paralelamente, era compreendida como um lugar pessoal, pautado pelas necessidades e
atividades domésticas nas domus (residências). Era em privado que o indivíduo saciava
seus prazeres mundanos, temporários e naturais, que sustentavam sua vida em público,
lugar da liberdade, da cultura, das conquistas e da promessa de uma fama duradoura
(SLATER, 1998). Logo, essas esferas não se misturavam, uma vez que as atividades da
esfera privada (Pessoal) não eram entendidas como do interesse da esfera pública

12
Ariès e Duby (2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2009e) oferecem um quadro abrangente sobre a história da
vida privada, mapeando práticas realizadas do Império Romano até o século XX.
13
Conceito cunhado por Aristóteles (384-322 a.C.), para o qual o homem é um ser político por natureza,
um sujeito social e gregário que busca pertencimento em uma coletividade através das relações partilhadas
com seus pares nas polis (cidades).
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(Comum). Carvalheiro, Prior e Morais (2015) apontaram como esta concepção de
Público/Privado irá mudar durante o período Medieval. Neste período, o lugar público
não era palco de representações entre indivíduos livres com interesses comuns, ele era
reservado às apresentações formais dos senhores feudais perante seus vassalos.
Com efeito, a publicidade epifânica, própria do espaço público ateniense, e a
publicidade representativa, caraterística da época medieval e, inclusive, do
Renascimento e do Barroco, diferem num ponto fundamental. Ambas são
formas de representação, de apresentação em público, mas enquanto o homem
grego se apresenta entre os seus pares, o senhor feudal e o monarca
apresentam-se não entre os homens, mas perante os homens
(CARVALHEIRO, PRIOR, MORAIS, 2015, p. 8 e 9).

Com as transformações políticas, sociais e econômicas emergentes do pensamento
liberal renascentista, nos séculos XV a XVII, a dicotomia Público/Privado ganha ênfase
no segundo eixo, visto como uma oposição entre acessível ou visível com o restrito ou
oculto. Aqui, a esfera pública passa a ser compreendida como um lugar que é acessível a
todos, do interesse geral, do trabalho, da produção, da propriedade pública, o qual é regido
por normas, regras e valores comuns, essencial para a emancipação econômica dos
indivíduos. O privado, passa a ser o lugar restrito e oculto, da propriedade privada, das
relações de intimidade, visto como essencial para o desenvolvimento da autonomia, da
identidade pessoal e dos valores considerados como autênticos (SLATER, 1998).
Segundo Sennett (2015), a transformação do Público/Privado ao longo da história
humana culminou em um esvaziamento da vida pública que seria sintomático ao projeto
moderno emergente da cultura individualista e capitalista consolidada ao longo da
revolução industrial do século XVIII. Sennett (2015) apresentou alguns dos
acontecimentos deste período histórico que corroboraram as transformações do
Público/Privado. Por exemplo, o crescimento dos centros urbanos europeus, marcado por
migrações desordenadas de camponeses para as cidades, colaborando para que os
indivíduos se deparassem com uma massa crescente de desconhecidos. Em paralelo ao
desenvolvimento de novas formas de transação e comércio que contribuíram para a
emergência de uma ideologia burguesa – base fundante da sociedade de consumo
(BAUDRILARD, 1995) –, na qual os indivíduos foram transmutados em
objetos/mercadorias que se diferenciam socialmente por meio da constante manutenção
das suas representações em lugares públicos. Ou seja, como pontuaram Carvalheiro, Prior
e Morais (2015), o lugar público seria o palco das distinções e das orientações sociais.
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Nas metrópoles europeias do século XVIII, a interação com indivíduos
desconhecidos e muito diversos em espaços urbanos comuns, fazia com que a
apresentação em público se regesse por códigos cuja finalidade era situar
socialmente cada sujeito perante os outros, sendo os adereços materiais, bem
como as performances representacionais, utilizados para exprimir as pertenças
coletivas dos atores sociais. A representação em público funcionava então
como mecanismo de orientação social em contextos que haviam desfeito
velhas lógicas de rotulação e de hierarquias, tornando-as incertas nas relações
entre desconhecidos [...] No meio de desconhecidos, perante a necessidade de
dar significado à audiência e uma ordem social às ruas, era a manipulação da
aparência que exprimia filiações e distinções sociais – portanto, impessoais –
dos variados atores (CARVALHEIRO, PRIOR, MORAIS, 2015, p. 9 e 10).

Para Sennett (2015), o desenvolvimento da tirania da intimidade se deu ao longo
dos séculos XIX e XX, marcado por dois aspectos: o primeiro foi a ascensão de uma
sociedade narcísica, para a qual a representação em público seria uma forma de expressão
da personalidade e individualidade; o segundo foi o surgimento do que ele denominou
como comunidades destrutivas, através das quais os indivíduos se enclausuraram em
micro círculos para a manutenção das relações privadas. Como apontou Botton (2010)
comentando Sennett, as “pessoas creem que as relações interpessoais íntimas são as
formas de resolver os problemas sociais, políticos e psicológicos edificados por uma
sociedade moderna e modernista” (BOTTON, 2010, p. 629). Como consequências,
segundo Sennett (2015), teríamos: o processo de afastamento do indivíduo das decisões
da vida pública, retraindo-se na esfera do íntimo; a impessoalidade como padrão nas
relações em público14; as representações públicas baseadas em exposições autocentradas;
e, por fim, a criação e manutenção de diversas barreiras físicas e comunicacionais entre
os indivíduos para a realização das relações privadas.
Multidões de pessoas estão agora preocupadas, mais do que nunca, apenas com
as histórias de suas próprias vidas e com suas emoções particulares; essa
preocupação tem demonstrado ser mais uma armadilha do que uma libertação
[...] “Intimidade” conota calor, confiança e expressão aberta de sentimentos.
Mas, precisamente porque acabamos por esperar tais benefícios psicológicos
permeando a gama de nossas experiências e precisamente porque muita vida
social que tem uma significação não pode conceder tais recompensas
psicológicas, o mundo exterior, o mundo impessoal, parece nos decepcionar,
parece rançoso e vazio (SENNETT, 2015, p. 17).

14

Neste ponto, a perspectiva de Sennett (2015) sobre o esvaziamento do espaço público e a primazia da
intimidade, aproxima-se, em certos aspectos, da perspectiva da filósofa política alemã, Hannah Arendt
(1906-1975), para a qual o espaço público se tornou um pseudoespaço de interação em que indivíduos não
mais agem, mas apenas se comportam como produtores econômicos, consumidores e habitantes da cidade
(BENHABIB, 1992).

19

A perspectiva criticista feita por Sennett (2015) explica como as relações sociais
realizadas em Público/Privado mudaram ao longo do tempo, embora ainda operem em
uma dialética contínua. Na perspectiva do autor, o Público se configurou historicamente
como um lugar acessível/visível no qual indivíduos apresentam papéis que desejam
sustentar em sociedade, enquanto o Privado se configurou historicamente como um lugar
restrito/oculto no qual estes indivíduos acreditam obter certos tipos de proteções,
recompensas sociais e psicológicas que emergem da possibilidade de apresentar papéis
que, caso ocorressem em público (ou se neste vazasse), poderiam estar em descompasso
com expectativas e acordos sociais sustentados por leis, morais e etiquetas15, ocasionando
diversos tipos de sanções e/ou discriminações.
As pessoas são tanto mais sociáveis quanto mais tiverem entre elas barreiras
tangíveis, assim como necessitam de locais específicos, em público, cujo
propósito único seja reuni-las. Em outros termos, diríamos: os seres humanos
precisam manter uma certa distância da observação íntima por parte do outro
para poderem sentir-se sociáveis. [...] O espaço público morto é uma das
razões, e a mais concreta delas, pelas quais as pessoas procurarão um terreno
íntimo que em território alheio lhes é negado. O isolamento em meio à
visibilidade pública e a exagerada ênfase nas transações psicológicas se
complementam. Na medida em que alguém, por exemplo, sente que deve se
proteger da vigilância dos outros no âmbito público, por meio de um
isolamento silencioso, compensa isso expondo-se para aqueles com quem quer
fazer contato. A relação complementar existe então, pois são duas expressões
de uma única e geral transformação das relações sociais (SENNETT, 2015, p.
29).

Este manejo (gerenciamento) das representações pessoais em Público/Privado
pode ser ampliado, como veremos no capítulo dois, através dos pressupostos teóricos da
Perspectiva Dramatúrgica16 do sociólogo Erving Goffman. Baseado no autor (2010,
2011, 2012, 2014), podemos dizer que indivíduos que se encontram presentes e engajados
em uma interação social buscam definir a situação17 compartilhada a fim de orientar as
15

Norbert Elias (1897-1990) falou sobre a prática da etiqueta associada às boas maneiras idealizadas em
um processo civilizador (um afastamento do que era considerado como barbárie) compartilhado no contexto
renascentista europeu. A etiqueta seria um conjunto de normas e regras que estabelecem quais
comportamentos seriam socialmente adequados e aceitos em diferentes ocasiões, além de ser uma forma
de distinção entre os comportamentos da nobreza e dos plebeus.
16
Embora Goffman não tenha proposto uma teoria da privacidade, como veremos, sua proposta teórica
sobre a dramaturgia das interações sociais cotidianas trouxe pistas para observações e interpretações dos
comportamentos em lugares Públicos/Privados.
17
Na Perspectiva Dramatúrgica, uma situação social (ou interacional) pode ser compreendida a partir de
um ambiente no qual um ou mais indivíduos estão presentes, sendo iniciada quando há um monitoramento
mútuo entre estes indivíduos e cessada quando este monitoramento mútuo acaba. Logo, ao buscar uma
definição comum da situação, os participantes se empenham em obter informações sobre o que está
acontecendo e o que está sendo prometido nas representações, a fim de projetar linhas de ação que sejam
coerentes com as promessas e as expectativas (GOFFMAN, 2010, 2014).
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ações que serão ali apresentadas e performadas (encenadas). Se um indivíduo (ator) não
possui controle sobre sua audiência (plateia), ou seja, em casos em que qualquer plateia
tem livre acesso ao ator, ele pode tender a definir esta situação como potencialmente
pública – levando-o a adotar linhas de ação que estejam em conformidade com acordos,
expectativas e normas sociais desta situação. Já quando este ator possui algum nível de
seleção da sua plateia, ou seja, ela é restrita a membros convidados a um ajuntamento
específico, ele pode tender a definir a situação como potencialmente privada – levando-o
a adotar linhas de ação coerentes às normas e expectativas sociais emergentes desta
situação. Este processo de definição da situação, seguido da adoção de linhas de ação,
está alinhado com o desejo que os indivíduos possuem de projetar nos outros
determinadas impressões sobre sua representação – o que Goffman (2014) denominou
enquanto um gerenciamento de impressões. Deste modo, para alcançar o nível de
privacidade desejado para uma representação frente a uma determinada plateia, o ator
precisa ter algum nível de controle sobre o acesso que esta plateia tem ao palco no qual
se apresenta, assim como sobre a visibilidade da sua presença neste mesmo palco.
No contexto contemporâneo, engendrado pela mediação das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), o Público/Privado passa por novas significações que
afetam sua percepção e, consequentemente, nos comportamentos adotados pelos
indivíduos nas interações cotidianas. Conforme apontaram Carvalheiro, Prior e Morais
(2015), a dicotomia Público/Privado, vista como uma antítese entre comum (acessível ou
visível) e pessoal (oculto ou restrito), passou a ser hibridizada nas sociedades modernas.
Segundo os autores, a escalada da imprensa18 nos séculos XIX e XX, com a popularização
dos meios de comunicação de massa e, posteriormente, a adoção da internet e dos
dispositivos comunicacionais móveis, engendraram uma privatização do público através
de práticas contínuas de publicização do privado. Ou seja, as atividades da vida pessoal
ganham acesso e visibilidade através de diversas representações baseadas em construções
18

Para Tarde (2005), embora o conceito de público (public) seja derivado do conceito de multidão (crowd),
ele não estaria restrito a ele. Quando falamos sobre o público de um teatro ou de uma assembleia, segundo
Tarde (2005), falamos em multidão. Com o surgimento da imprensa emergiu uma ideia diferente sobre o
público, que não cessaria de crescer, e cuja expansão indefinida é um dos traços da Modernidade. O autor
reivindicou a importância de uma psicologia do público, a qual enxerga o público como uma “coletividade
puramente espiritual, como uma dispersão de indivíduos fisicamente separados e entre os quais existe uma
coesão somente mental" (TARDE, 2005, p.5). Embora o trabalho de Tarde tenha se ocupado em
compreender o conceito de público e a opinião pública a partir da imprensa, sua concepção de público como
uma coletividade intersubjetiva foi fundamental para o entendermos como algo que vai além de um
lugar/espaço, mas, também, a partir das relações construídas através da mediação da comunicação e das
práticas de sociabilidade.
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reflexivas de si (GIDDENS, 2013) que são performadas em diferentes ambientes digitais
(BOYD; ELLISON, 2007; BOYD, 2011; SIBILIA, 2008; RECUERO, 2009; SIIBAK,
2009; RIBEIRO, 2005; 2013; PEARSON, 2010).
De fato, a transformação da visibilidade converteu o nosso mundo num mundo
que se rege por pressupostos de interação mediada, algo que teve
consequências óbvias na dialética entre publicidade e privacidade. Numa
sociedade encenadora, a identidade pessoal penetrou nos cenários públicos e o
espaço privado, outrora sacralizado, deixou de estar arredado da discussão
pública. Na atualidade, os interstícios da privacidade não escapam ao
escrutínio da visibilidade e da publicidade mediatizadas. Esta correlativa
privatização do espaço público deu lugar a uma situação de indiferenciação
entre as duas esferas, sobretudo porque o âmbito público é constantemente
invadido por particularidades individuais (CARVALHEIRO, PRIOR,
MORAIS, 2015. p. 108).

Os palcos engendrados pelas TICs ampliaram as possibilidades de comunicação
e interação entre indivíduos, ao passo que também complexificaram o gerenciamento da
privacidade. Cada ambiente digital, por exemplo, as Redes Sociais Digitais, os Instant
Messengers, os Emails, entre outros, possui particularidades técnicas (tais como, formas
de interação, formatos de conteúdo, recursos e políticas de privacidade) que demandam
conhecimentos e habilidades (letramento19) específicas para que um indivíduo possa
selecionar, conceder ou corrigir as informações que irá (ou não) compartilhar com uma
audiência desejada (ou imaginada). Entretanto, este conhecimento técnico pode não ser
suficiente para evitar que os usuários de TICs vivenciem tensões em relação à privacidade
desejada e alcançada em uma situação social – uma vez que o gerenciamento da
privacidade não está imune às materialidades20 (GUMBRECHT, 2004) das TICs, que
moldam e são moldadas pelas dinâmicas sociais que nelas se desenrolam.
Boyd (2011), por exemplo, apontou como os Sites de Redes Sociais (SRSs) são
permeados por audiências desconhecidas e invisíveis que potencialmente podem acessar
e ver as representações públicas uns dos outros. Este aspecto, que também pode ser
19

Segundo Bawden (2008), não há um entendimento único acerca do letramento digital, terminologia que
é associada a outros tipos de letramento, como o letramento informacional, eletrônico, em rede, em TICs,
em mídia, transmídia Aqui entendemos o letramento digital enquanto um conjunto variado e dinâmico de
habilidades técnicas, cognitivas e sociais aprendidas e compartilhadas a fim de possibilitar a realização de
determinadas ações em ambiências digitais (GILSTER, 1997).
20
Gumbrecht (2004) introduziu uma discussão importante para as ciências humanas sem, com isso, negar
ou excluir o debate sobre a interpretação do mundo social a partir de suas significações. O autor irá tratar
os objetos (incluindo o corpo humano como tal) não apenas enquanto resultado de uma interpretação
simbólica dos indivíduos, mas como “coisas do mundo” (matérias) que existem para além de seus
significados e que não são neutros neste processo de significação.
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identificado em outros ambientes digitais potencialmente públicos, pode ocasionar o que
a autora denominou como contextos colapsados – ou seja, quando um indivíduo é
obrigado a lidar simultaneamente com contextos sociais que não estão relacionados entre
si, ou seja, enraizados em normas e acordos sociais diferentes. Como alternativa para
estes contextos colapsados, os usuários de TICs na atualidade podem utilizar recursos
e/ou adotar estratégias com intuito de gozar de um maior controle sobre os acessos da sua
audiência e sobre a visibilidade das suas informações que desejam expor ou não para
outro(s).
Este controle (gerenciamento), entretanto, é tensionado por um cenário no qual as
informações pessoais circuladas em meios digitais ganham uma escala nunca antes vista.
Na atualidade, observamos a consolidação de um modelo econômico que objetiva a
monetização e o lucro baseados na coleta massiva dos rastros digitais produzidos pelos
usuários (por exemplo, históricos de navegação, posts, fotos, vídeos, conversas, entre
outros tipos de dados), através de infraestruturas pouco (ou nada21) transparentes
(PASQUALE, 2015; BUCHER, 2012, 2018). A utopia de uma sociedade conectada em
uma arquitetura de rede descentralizada e libertária (LÉVY, 1997) esbarra, atualmente,
em um cenário nebuloso, composto não só por um Big Brother vigilante, mas por uma
infinidade de agentes22 que monitoram, coletam e dataficam23 (CUKIER; MAYERSCHOENBERGER, 2013; LEMOS, 2019; ZUBOFF, 2015, 2019) as experiências
21

Pasquale (2015) argumenta como o modelo baseado em dados quantifica os indivíduos (Quantified-Self),
gostemos ou não. Essa grande quantidade de dados que, até recentemente, eram desconhecidos (nãoestruturados) passa a alimentar diversos algoritmos e bancos de dados a fim que possibilitem entender,
projetar e, até mesmo, influenciar comportamentos. Aqui, segundo Pasquale, conhecimento é poder. E é
justamente da falta de conhecimento dos indivíduos sobre o funcionamento dos aparatos tecnológicos
(nominados como caixas-pretas) que os “senhores da Era da Informação” sustentam seus negócios.
22
O termo Big Brother (em português Grande Irmão) foi cunhado na obra “1984” de George Orwell (19031950) para representar um monitoramento generalizado da população por um governo centralizador e
autoritário. Esse medo do monitoramento centralizado também apareceu em obras de Michel Foucault
(1926-1984), através da metáfora do Panóptico de Bentham. No contexto mediado por TIC, alguns autores
(PALEN; DOURISH, 2003) apontaram a existência de uma cultura do monitoramento mútuo generalizado.
Deste modo, não teríamos apenas um grande irmão vigilante (estado ou grandes empresas de tecnologia),
mas também teríamos a presença de uma infinidade de atores (organizações públicas, privadas,
especialistas, usuários, plataformas, aplicativos etc.) coletando e analisando os rastros que deixamos nas
plataformas digitais e nos aplicativos móveis.
23
Lemos (2019) analisou o contexto mediado pelas TICs a partir do conceito de Plataformização,
Dataficação e Performatividade Algorítmica (PDPA), que colocaria em xeque as ideias de emancipação,
liberdade e conhecimento que deram origem, outrora, à ideia de cibercultura. Para Lemos, a sociedade atual
estaria refém de plataformas digitais que modulam a vida pessoal por dados através da ação silenciosa dos
algoritmos. Este modelo seria responsável por um retrocesso da liberdade, da inovação e da criatividade,
tendo como consequências: a criação de bolhas nas Redes Sociais Digitais, a proliferação da desinformação
(Fake News), o aumento da vigilância por meio de um amplo rastreamento, coleta e processamento da vida
social na forma de dados que são usados para fins políticos, comerciais e governamentais) e o surgimento
de interfaces (plataformas) que são compreendidas como obrigatórias na vida cotidiana.
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fundamentalmente mediadas, midiatizadas (LUNDBY, 2009; HJAVARD, 2017;
COULDRY; HEPP, 2017), móveis (CARON; CARONIA, 2007) e vigiadas (BRUNO,
2006, 2013; BALL, HAGGERTY, LYON, 2012), a popularização dos Instant
Messengers Móveis parece estar assentada em uma percepção generalizada de que, nestes
ambientes digitais, os usuários possuem um potencial de gerenciamento da sua
privacidade pessoal. Diante deste cenário, ao selecionar o WhatsApp como palco desta
tese, objetivamos investigar e analisar práticas de gerenciamento da privacidade adotadas
por usuários deste aplicativo a partir da seleção, concessão e/ou correção do
acesso/visibilidade de si.
1.2. Privacidade: um conceito polissêmico
Como vimos no subcapítulo 1.1, um lugar ou uma audiência Pública/Privada não
é algo dado na natureza, mas uma construção sensível a diferentes realidades sóciohistórico-culturais. Os significados e os limites do Público/Privado não são definitivos,
embora estejam continuamente entrelaçados. Para compreendermos como indivíduos
gerenciam sua privacidade nas interações cotidianas mediadas pelo WhatsApp,
precisamos, antes de tudo, ter ciência de que lidamos com um conceito polissêmico, o
qual pode ser descrito como um direito, um valor ou um interesse. Para Nissenbaum
(2010), a privacidade é vista como um obstáculo a ser ultrapassado para solucionar
múltiplas questões do mundo social. Entretanto, a autora alerta que muitos estudiosos
acabam caindo em uma armadilha: tentar definir o que ela é ou não é.
Para Solove (2002, 2008), a privacidade é um conceito em desacordo e boa parte
da sua discrepância está associada aos aspectos vagos, ambíguos e subjetivos que este
conceito evoca. O autor apontou que as teorias da privacidade buscaram defini-la por
24

Zuboff (2018) aprofundou o conceito de Capitalismo da Vigilância. Para a autora, este tipo de
capitalismo, que emergiu no início dos anos 2000 a partir da ascensão das Big Techs do Vale do Silício,
reivindica a experiência humana em seu cotidiano como matéria-prima gratuita para abastecer um novo
tipo
de
mercado:
o
mercado
dos
comportamentos
futuros.
Embora
empresas
como Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, entre outras, reiterem o argumento de que a coleta e a
análise dos dados dos usuários é utilizada para oferecer melhorias em seus produtos e/ou serviços (o que,
de fato, o fazem), há um excedente de dados comportamentais que são coletados em larga escala e que
alimentam processos avançados de aprendizado de máquina para criar modelos capazes de prever, por
exemplo, o que você fará agora, em breve ou depois. Estes modelos preditivos são diariamente alimentados
pelos usuários de apps, games, social media, dispositivos inteligentes (smartphones, smartwatches, smart
speakers etc.).
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gênero e diferença, ou seja, mapeando o que há em comum em diferentes questões
relacionadas a ela para, deste modo, diferenciá-la de outros conceitos. Com intuito de
mapear as discussões gerais da privacidade, Solove (2008) sumarizou seis abordagens
recorrentes:
Embora a extensa escrita acadêmica e judicial sobre privacidade tenha
produzido muitas concepções diferentes de privacidade, elas podem ser
classificadas em seis tipos gerais: (1) o direito de ser deixado em paz - a famosa
formulação de Samuel Warren e Louis Brandeis sobre o direito à privacidade;
(2) acesso restrito ao eu - a capacidade de se proteger do acesso indesejado de
outras pessoas; (3) sigilo - a ocultação de certos assuntos de outros; (4)
controle sobre informações pessoais - a capacidade de exercer controle sobre
informações sobre si mesmo; (5) personalidade - a proteção da personalidade,
individualidade e dignidade; e (6) intimidade - controle ou acesso restrito aos
relacionamentos ou aspectos íntimos da vida de alguém. As concepções
geralmente se sobrepõem, mas cada uma tem uma perspectiva distinta sobre
privacidade (SOLOVE, 2008, p. 13)25.

Na mesma linha de Solove, Rössler (2005) mapeou as principais discussões sobre
a privacidade e, por sua vez, identificou sete concepções recorrentes: (1) as teorias da
esfera pública e criticismo cultural, que avaliaram o esvaziamento da esfera pública na
história humana, encarando a privacidade, mais ou menos, como uma categoria residual
deste esvaziamento; (2) a sociologia da família, a qual focou na construção e manutenção
das relações de intimidade; (3) as abordagens feministas, que estudaram a privacidade e
as questões de gênero em contextos de opressão às mulheres; (4) os estudos da
privacidade na perspectiva informacional, que focaram em estudos sobre o papel das
TICs nos fluxos de dados/informações pessoais; (5) os discursos legais, que se
preocuparam com o direito à privacidade em um viés legal/moral; (6) os discursos
filosóficos, que exploraram a natureza e o valor da privacidade na vida humana; e (7) os
discursos liberais, que discutiram a relação dominante entre privacidade e liberdade.
Diante deste cenário multifacetado, com intuito de diminuir o desacordo em
relação à privacidade, Solove (2008) propôs uma nova forma de enxergar o conceito,
evitando restrições (ou confusões) provenientes de narrativas essencialistas. Para isso, o
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Tradução nossa para: “Although the extensive scholarly and judicial writing on privacy has produced
many different conceptions of privacy, they can be classified into six general types: (1) the right to be let
alone—Samuel Warren and Louis Brandeis’s famous formulation of the right to privacy; (2) limited access
to the self—the ability to shield oneself from unwanted access by others; (3) secrecy—the concealment of
certain matters from others; (4) control over personal information—the ability to exercise control over
information about oneself; (5) personhood—the protection of one’s personality, individuality, and dignity;
and (6) intimacy—control over, or limited access to, one’s intimate relationships or aspects of life.1 The
conceptions often overlap, but each has a distinctive perspective on privacy” (SOLOVE, 2008, p. 13).

25

autor se baseou no conceito de Semelhanças Familiares26, de Ludwig Wittgenstein, para
demonstrar como diferentes atividades cotidianas, comumente atreladas à privacidade,
não compartilham entre si uma característica única em comum. Estas atividades podem
ser observadas com base em um conjunto comum de características semelhantes.
O problema de discutir o valor da privacidade em abstrato é que a privacidade
é uma dimensão de uma ampla variedade de atividades, cada uma com um
valor diferente - e o que é a privacidade difere em diferentes contextos. A
privacidade não possui um valor unitário. Como a privacidade consiste em uma
pluralidade de proteções contra diferentes tipos de problemas, seu valor
também é plural. O valor da privacidade emerge das atividades que protege.
As atividades têm propósitos - são realizadas por razões e objetivos
particulares27 (SOLOVE, 2008, p.98).

Solove (2008) também mapeou quais foram os principais termos comumente
associados à privacidade nas teorias e pesquisas empíricas sobre o tema, identificando
associações com: intimidade, amizade, dignidade, individualidade, relações humanas,
autonomia, liberdade, autodesenvolvimento, criatividade, independência, imaginação,
contracultura, excentricidade, democracia, reputação e bem-estar psicológico. Sevignani
(2016), assim como Solove (2008), também mapeou termos que foram comumente
associados à privacidade, como: silêncio, regeneração, concentração, proteção,
autorreflexão e alívio/descanso. Ou seja, conforme argumentou Solove (2008), nenhum
destes termos seriam suficientemente abrangentes para abarcar todas as atividades ou
questões que podem ser associadas ou descritas sob a alcunha da privacidade. Esses
termos não deveriam, necessariamente, ser entendidos enquanto sinônimos da
privacidade, embora possamos dizer que formam uma família28 com algumas
semelhanças.

26
Em inglês Family Resemblance. Em alemão Familienähnlichkeit. Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
criticou uma postura baseada em essências e generalizações, sugerindo que um conceito, seja qual for, não
pode ser compreendido através da identificação de uma propriedade comum a todas as instâncias que este
conceito pode ser aplicado. Ou seja, se um conceito pode ser aplicado em diferentes perspectivas, não teria,
necessariamente, uma essência comum a todas elas. Para compreender um conceito, Wittgenstein defendeu
que devemos ver os exemplos e casos em que um determinado conceito foi correlacionado e, deste modo,
mapear os aspectos semelhantes emergentes. Estas famílias de semelhanças, quando mapeadas, formariam
uma concepção mais ampla do conceito (HEBECHE, 2003).
27
Tradução nossa para: “The problem with discussing the value of privacy in the abstract is that privacy is
a dimension of a wide variety of activities, each having a different value—and what privacy is differs in
different contexts. Privacy does not possess a unitary value. Because privacy consists of a plurality of
protections against different types of problems, its value is plural as well. The value of privacy emerges
from the activities that it protects. Activities have purposes—they are performed for particular reasons and
goals” (SOLOVE, 2008, p.98).
28
Wittegenstein (1958) utilizou os jogos como exemplificação do conceito de Semelhanças Familiares. Ao
observar os jogos, podemos identificar diferentes tipos: jogos de cartas, os jogos de tabuleiro, os jogos de

26

Tavani (2007), por sua vez, a fim de enquadrar diferentes teorias e pesquisas
empíricas sobre a privacidade em uma perspectiva mais ampla, mencionou a existência
de duas abordagens com naturezas distintas (embora complementares) na literatura: (1)
as abordagens normativas, que sugerem uma compreensão da privacidade enquanto um
direito (salvaguardado por leis, princípios ou outros tipos de normas) que pode ser perdido
e violado; e (2) as abordagens descritivas que sugerem a compreensão da privacidade a
partir dos interesses e das subjetividades dos indivíduos, sendo algo que pode ser
diminuído ou perdido sem ser, necessariamente, violado.

Enquanto algumas teorias da privacidade são de natureza essencialmente
descritiva, outras são normativas. Muitas teorias normativas são baseadas em
direitos, como as que analisam a privacidade em termos de uma zona ou espaço
que pode ser invadido por outros. No entanto, nem todas as abordagens
normativas, necessariamente, pressupõem uma concepção de direitos sobre
privacidade. Por exemplo, algumas estruturas normativas vêm a privacidade
em conexão com a confidencialidade que pode ser violada ou a confiança que
pode ser traída. Abordagens descritivas de privacidade, pelo contrário, às vezes
sugerem que a privacidade pode ser entendida em termos de um repositório de
informações pessoais que, quando acessadas por outras pessoas, pode levar à
diminuição da privacidade de uma pessoa ou até mesmo à sua total perda29
(TAVANI, 2007, p.3.)

Outros pesquisadores (GAVISON, 1980; TAVANI; MOOR, 2001; TAVANI,
2007; CLARKE, 1999; NISSENBAUM, 2004, 2010) também destacam estas duas
abordagens e sua complementariedade. Nissenbaum (2010), por exemplo, argumentou
que ao realizarmos uma abordagem descritiva da privacidade em uma primeira instância
analítica, observando interesses dos indivíduos em contextos específicos, evitaríamos um
julgamento de valor a priori, ou seja, evitaríamos confundir a condição de privacidade
(enquanto uma percepção relativa ao contexto) com o direito da privacidade (enquanto o
cumprimento ou não de uma lei/norma mais ampla).

dados, os jogos de bola, entre outros. O que é capaz de tantos jogos diferentes sob a alcunha da palavra
Jogo? Para o filósofo, não haveria uma característica comum presente em todos os jogos, mas, sim, uma
sobreposição de características entre eles. Ou seja, os jogos formam uma família (Jogo).
29
Tradução nossa para: “Whereas some privacy theories are essentially descriptive in nature, others are
normative. Many normative theories are rights-based, such as those that analyze privacy in terms of a zone
or space that can be intruded upon or invaded by others. However, not all normative accounts necessarily
presuppose a rights conception of privacy. For example, some normative frameworks view privacy in
connection with confidentiality that can be breached or trust that can be betrayed. Descriptive accounts of
privacy, on the contrary, sometimes suggest that privacy can be understood in terms of a repository of
personal information that when accessed by others can lead to one’s privacy being diminished, or perhaps
even lost altogether” (TAVANI, 2007, p.3.).
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Um dos benefícios de começar com uma concepção neutra de privacidade é
que ela permite falar sobre estados de aumento e diminuição da privacidade
sem implantar a questão normativa de saber se esses estados são bons ou ruins.
Deixa em aberto a possibilidade de que, em certas circunstâncias, menos
privacidade possa ser melhor do que mais e que as reduções na privacidade
não constituam violações, intrusões ou incursões, todos os termos que
sinalizam que ocorreu algo que não deveria ter 30 (NISSENBAUM, 2010, p.
68).

Nesta pesquisa se enquadra nas abordagens descritivas da privacidade,
considerando os interesses dos indivíduos em relação à sua privacidade pessoal, em nosso
caso, nas interações mediadas via WhatsApp. Defendemos que, a partir da investigação e
análise das práticas de gerenciamento da privacidade adotadas por usuários em suas
interações cotidianas, é possível identificar dissonâncias entre a privacidade desejada e a
privacidade alcançada em diferentes contextos e situações sociais – possibilitando, deste
modo, tensionar e ampliar, inclusive, aspectos normativos da privacidade.

1.3. Teorias clássicas da privacidade
Neste subcapítulo, resgatamos quatro abordagens teóricas clássicas sobre a
privacidade, como não intrusão, isolamento, controle, e acesso restrito, a fim de
apresentar suas principais contribuições e limitações para a discussão do gerenciamento
da privacidade, sobretudo em contextos mediados por TICs.
1.3.1. Privacidade como não intrusão
Um dos trabalhos mais citados em estudos sobre a privacidade é o artigo The Right
to Privacy (1890), publicado na Havard Law Review por Samuel D. Warren e Louis D.
Brandeis. O trabalho é um marco da discussão jurídica e se tornou base para diversos
estudos (e legislações) desenvolvidos a posteriori. No artigo, os juristas apontaram
preocupações assentadas em casos de intrusão (acesso indevido ou indesejado) na vida
privada dos indivíduos. Naquela época, a imprensa norte-americana passou a utilizar
novos métodos de impressão que possibilitaram um maior volume e rapidez das tiragens,
30

Tradução nossa para: “One of the benefits of starting with a neutral conception of privacy is that it allows
one to talk about states of increased and decreased privacy without begging the normative question of
whether these states are good or bad. It leaves open the possibility that in certain circumstances less privacy
might be better than more and that reductions in privacy need not constitute violations or intrusions or
incursions, all terms that signal that something has occurred that ought not to have” (NISSENBAUM,
2010, p. 68).

28

consequentemente, ampliando sua visibilidade e audiência. Paralelo a isso, houve o
desenvolvimento das máquinas fotográficas, e do próprio fotojornalismo, permitindo que
as imagens estampadas nos jornais passassem a ser captadas e reveladas também com
maior rapidez, possibilitando o registro, inclusive, à distância sem o consentimento dos
indivíduos retratados. Para os autores, a privacidade deveria ser entendida como um
direito do indivíduo, ou seja, uma proteção ou imunidade contra qualquer tipo de
exposição que não fosse do interesse público – “o direito de ser deixado em paz”31
(WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 195). A proposta sustentada pelos juristas, baseou-se
na tradição do pensamento liberal, e influenciou o pensamento jurídico e filosófico de
diversos países ocidentais (PROSSER, 1960; WESTIN, 1967) – incorporando,
posteriormente, a privacidade como um direito humano universal32.
Schoeman (1984) levantou questões importantes para refletirmos sobre a
privacidade entendida enquanto um direito (não intrusão) individual. Segundo o autor,
grande parte da literatura sobre o direito à privacidade se concentrou em falar da sua
importância enquanto uma forma de conveniência (ou não) às normas/leis vigentes nas
sociedades. O autor defendeu a importância de ampliar essas discussões a partir da
sensibilidade e dos interesses dos indivíduos em relação à privacidade, que podem, em
alguns casos, estar em descompasso com as concepções normativas. Embora o direito à
privacidade nos indique que ela é moralmente significativa e desejada pelos indivíduos
em sociedade, essa perspectiva não dá conta de descrever o que seria tão significativo
nela. Tavani (2007) também identificou limitações na perspectiva da não intrusão.
Considero que a privacidade é essencial para a liberdade, pois possibilita o
exercício da liberdade. Enquanto a liberdade permite que os indivíduos
mantenham ideias que podem ser politicamente impopulares, é a privacidade
que lhes permite divulgar suas ideias a certos indivíduos, enquanto oculta a
outros o fato de que eles mantêm essas ideias impopulares. Portanto, é útil a
distinção entre os conceitos de privacidade e liberdade. Infelizmente, a teoria
da não intrusão da privacidade não nos ajuda a fazê-lo33 (TAVANI, 2007, p.5).
31
Tradução para “the right to be let alone”, expressão cunhada por Thomas McIntyre Cooley na obra A
Treatise on the Law of Torts: Or the Wrongs Which Arise Independently of Contract (1879).
32
Após diversos debates no início do século XX, a privacidade foi reconhecida em diversos tratados
internacionais e regionais: Na Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, o qual no artigo 12
consta que “ninguém será submetido a interferências arbitrárias em sua privacidade, família, lar ou
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo mundo tem direito à proteção da lei contra
tais
interferências
ou
ataques”.
Disponível
em:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, acesso 11 de out., 2019.
33

Tradução nossa para: “Consider that privacy is essential for liberty in that it makes possible the exercise
of liberty. Whereas liberty allows individuals to hold ideas that might be politically unpopular, it is privacy
that enables them to disclose their ideas to certain individuals while concealing from others the fact that
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Deste modo, descrever a privacidade apenas a partir da ótica da não intrusão pode
ser limitado para estudos que objetivam investigar e analisar práticas de gerenciamento
da privacidade a partir da agência dos indivíduos. Primeiro, esta perspectiva tende a
posicionar o indivíduo em papel passivo no qual sua privacidade é protegida através das
normas/leis que irão protegê-lo da intrusão. Segundo, como sinalizou Tavani (2007), esta
perspectiva tende a confundir privacidade com liberdade que, embora sejam conceitos
familiares (SOLOVE, 2008), são conceitos distintos. A privacidade pode ser entendida
como uma condição para o exercício da liberdade, possibilitando que indivíduos possam
sustentar representações que, em contextos públicos, poderiam ser sancionadas e
discriminadas. Terceiro, podemos descrever diversos casos nos quais a privacidade como
uma “intrusão” seria legalmente sustentada (por exemplo, as tornozeleiras utilizadas em
cárceres de regime domiciliar, um indivíduo com instabilidade mental, entre outros); ou
seja, nestes casos a intrusão não se enquadraria como uma violação (direito) da
privacidade, embora ainda pudesse ser enquadrada como uma perda desta (condição).

1.3.2. Privacidade como isolamento
Nessa corrente teórica, a privacidade tende a ser descrita a partir da ideia de uma
reclusão (ou isolamento) de um indivíduo em relação a outro(s). Os trabalhos de Westin
(1967) e Gavison (1980) são exemplos que ilustram essa linha de pensamento. Para
Gavison, um estado perfeito de privacidade existiria em um contexto de completo
isolamento físico de um indivíduo em relação a outro(s). A autora comparou a privacidade
a um tipo de medida na qual um indivíduo pode alcançar mais ou menos a depender: da
quantidade de informações que outros possuem sobre ele; do quanto ele passa
despercebido sobre a vigilância (monitoramento) dos outros; e/ou de quanto mais isolado
ele estiver rem relação a outros.
Argumento que nosso interesse pela privacidade está relacionado à nossa preocupação
com acessibilidade dos outros: a extensão em que somos conhecidos por outros, a
extensão em que outros têm acesso físico a nós e a extensão em que estamos sujeitos a
atenção dos outros. Esse conceito de privacidade como uma preocupação por
they hold those unpopular ideas. So, it is useful to distinguish between the concepts of privacy and liberty.
Unfortunately, the nonintrusion theory of privacy does not help us to do so” (TAVANI, 2007, p. 5).
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acessibilidade limitada nos permite identificar quando ocorrem perdas de privacidade.
Além disso, as razões pelas quais reivindicamos privacidade em diferentes situações são
semelhantes. Eles estão relacionados às funções que a privacidade tem em nossas vidas:
a promoção da liberdade, autonomia, individualidade e relações humanas, além de
promover a existência de uma sociedade livre34 (GAVISON, 1980, p. 423).

Tavani (2007) apontou como os estudos que retratam a privacidade como reclusão
(ou isolamento) não confundem privacidade com liberdade, tal qual na perspectiva da
não intrusão. Ou seja, percebem a liberdade como um dos fins possíveis da privacidade.
Entretanto, acabam caindo em outras armadilhas: a ênfase na privacidade a partir do
acesso (ou não) físico a outro(s); e a tendência em desconsiderar aspectos subjetivos e
psicológicos dos indivíduos que, mesmo isolados fisicamente, poderiam experimentar,
em algum grau, sensações de falta/perda de privacidade.
Podemos, no entanto, questionar se uma pessoa em tal situação desfruta de
privacidade em qualquer sentido significativo. Também podemos perguntar se
a capacidade de experimentar a solidão é essencial para que um indivíduo
tenha privacidade. Ao contrário do que está implícito na teoria da reclusão,
veremos que é possível desfrutar de privacidade sem ter necessariamente
solidão35 (TAVANI, 2007, p. 6).

Logo, descrever a privacidade a partir do isolamento, sobretudo físico, em relação
a outros também se mostrou pouco pertinente para pesquisas com objetivos semelhantes
aos nossos, que buscam investigar e analisar práticas de gerenciamento privacidade em
interações mediadas por TICs. Em uma sociedade conectada e informacional, dizer que a
solidão seria um estado “perfeito” de privacidade se torna algo difícil de ser sustentado,
tendo em vista que um indivíduo, mesmo isolado fisicamente, pode estar em contato com
inúmeras pessoas por meio do uso de TICs, assim como também pode experimentar
algum nível de privacidade ao usar as TICs em ambientes onde não está sozinho/isolado.

34

Tradução nossa para: “Our interest in privacy, I argue, is related to our concern over our accessibility
to others: the extent to which we are known to others, the extent to which others have physical access to
us, and the extent to which we are the subject of others' attention. This concept of privacy as a concern for
limited accessibility enables us to identify when losses of privacy occur. Furthermore, the reasons for which
we claim privacy in different situations are similar. They are related to the functions privacy has in our
lives: the promotion of liberty, autonomy, selfhood, and human relations, and furthering the existence of a
free society” (GAVISON, 1980, p. 423).
35
Tradução nossa para: “We can, however, question whether a person in such a situation enjoys privacy in
any meaningful sense. We can also ask whether one’s ability to experience solitude is essential for an
individual to have privacy. Contrary to what is implied in the seclusion theory, we will see that it is possible
for one to enjoy privacy while not necessarily having solitude” (TAVANI, 2007, p.6).
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1.3.3. Privacidade como controle
Entre os autores que descreveram a privacidade sob a ótica do controle das
informações pessoais, Westin (1967) é considerado um dos precursores. Para o autor, a
privacidade não seria apenas um direito que protege o indivíduo, como fora discutida por
Warren e Brandeis (1890), mas também seria um direito de indivíduos, grupos e/ou
instituições que desejariam determinar per se quais informações suas poderiam ser
coletadas ou comunicadas a terceiros. Nas relações sociais, Westin (1967) descreveu o
gerenciamento da privacidade enquanto um tipo de reclusão voluntária e temporária em
relação a outro(s), sendo fundamental para o exercício da liberdade, defendida pelas
sociedades democráticas, e para o desenvolvimento da consciência de autonomia dos
indivíduos em relação à sociedade (de forma mais ampla). Logo, o gerenciamento da
privacidade para Westin (1967) seria uma:
reivindicação de indivíduos, grupos ou instituições para determinar por si
mesmos quando, como e até que ponto as informações sobre eles são
comunicadas a outras pessoas. Visto em termos da relação do indivíduo com a
participação social, a privacidade é a reclusão voluntária e temporária de uma
pessoa da sociedade em geral, por meios físicos ou psicológicos, seja em um
estado de solidão ou em um pequeno grupo de intimidade ou, quando entre
grandes grupos, em uma condição de anonimidade ou reserva36 (WESTIN,
1967, p.7).

Westin (1967) dialoga com a perspectiva da privacidade como reclusão
(isolamento), argumentando que ela poderia ser observada e descrita a partir de diferentes
estados (condições): (1) o estado da solidão, condição de estar livre da observação e/ou
presença de outros indivíduos; (2) o estado da intimidade, condição de reclusão em díades
ou pequenos grupos para que os membros obtenham um relacionamento próximo,
relaxado e franco; (3) o estado do anonimato, condição de liberdade da identificação e da
vigilância em locais públicos ou por atos públicos; e (4) o estado da reserva, por fim,
baseado na condição de controle da exposição das informações de si para terceiros (ver
Quadro 1).

36
Tradução nossa para: “privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for
themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others. Viewed in
terms of the relation of the individual to social participation, privacy is the voluntary and temporary
withdrawal of a person from the general society through physical or psychological means, either in a state
of solitute or small group intimacy or, when among large groups, in a condition of anonymity or reserve”
(WESTIN, 1967, p.7).
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(1) Estado de solidão

(2) Estado de
(3) Estado de
(4) Estado de reserva
intimidade
anonimato
Estar livre da
Reclusão necessária
Condição de ser
O desejo de limitar a
observação de outros.
para uma associação
desconhecido ou livre
exposição para outros.
próxima.
da identificação.
Quadro 1. Estados (Condições) de Privacidade por Westin (1967).

Uma das contribuições de Westin (1967) foi sua proposição acerca das funções
(finalidades) da privacidade, ou seja, acerca do que levaria indivíduos ou grupos que
vivem em sociedades democráticas a se importarem e desejarem experimentar diferentes
condições de privacidade. Para o autor, esse desejo teria relação com quatro funções
básicas (não excludentes entre si): (1) a função de autonomia pessoal, na qual apresenta
a importância do senso de individualidade na busca humana por autonomia, evitando a
manipulação ou dominação por outro(s); (2) a função de alívio emocional, momentos nos
quais os indivíduos conseguem relaxar, de forma física e psicológica, de pressões e
expectativas em torno dos papéis que representam (ou tentam representar) na sociedade;
(3) a função de autoavaliação, enquanto um processo reflexivo e introspectivo para
processar e planejar ações futuras; e (4) a função de comunicação limitada/protegida, na
qual destaca a importância da privacidade no gerenciamento das informações que um
indivíduo escolhe expor ou ocultar sobre si nas relações interpessoais (ver Quadro 2).
(1) Função de
autonomia pessoal

(2) Função de alívio
emocional

(3) Função de
autoavaliação

(4) Função de
comunicação
limitada/protegida
Evitar ser manipulado,
Liberar emoções e
Avaliar experiências
Estabelecer limites nas
dominado ou exposto
tensões resultantes das
em padrões
fronteiras interpessoais e
por outros.
pressões sociais.
significativos e
compartilhar
planejar ações futuras.
informações pessoais
com pessoas de
confiança.
Quadro 2. Funções (Finalidades) da Privacidade por Westin (1967).

A perspectiva de Westin (1967) vê a privacidade como um tipo de escudo ou
refúgio que é utilizado por indivíduos, grupos ou instituições. Nesta ótica, o desejo do
indivíduo por uma condição de mais ou menos privacidade pode variar conforme a
finalidade e, também, o nível de preocupação com ela. Em uma pesquisa empírica, Westin
(2003) mapeou a existência de três posicionamentos de preocupação com a privacidade
que podem influenciar, em certo grau, os interesses, as motivações e, consequentemente,
as ações dos indivíduos em situações sociais. O primeiro posicionamento, o de
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privacidade alta (high-privacy), seria representado por pessoas que possuem um perfil
mais fundamentalista e que atribuem grande importância para a privacidade e para os
mecanismos que possibilitam seu controle, buscando conhecimentos legais/técnicos para
exercer este controle e reivindicando intervenções governamentais mais abrangentes para
protegê-los. O segundo posicionamento seria o da privacidade equilibrada (balanced
privacy), representado por pessoas com um perfil mais moderado e pragmático, que
acreditam em possíveis benefícios da exposição de si, contudo seriam a favor de
regulações que promovam segurança e evitem os abusos de poder. Por fim, o terceiro
posicionamento, privacidade limitada (limited privacy), é representado por indivíduos
que seriam mais despreocupados, ou seja, que atribuem valores baixos às reivindicações
de privacidade, principalmente quando esta é assentada por discursos que defendem a
eficiência comercial (por exemplo, a melhoria da experiência com os serviços e produtos).
Margulis (2011) identificou, durante a década de 2010, como o posicionamento
de Privacidade Limitada era comum entre usuários de sites/aplicativos de Redes Sociais
Digitais.37 Segundo o autor, a baixa preocupação com a privacidade foi estimulada
através da massificação de discursos focados apenas nos potenciais benefícios alcançados
pela exposição de si38 nos ambientes digitais. Esses discursos foram, durante anos, a
tônica em apresentações realizadas por executivos de empresas de tecnologia e
plataformas digitais, como Mark Zuckerberg39, o qual afirmava que a missão de sua
empresa era “tornar o mundo mais aberto e conectado,” comparando o Facebook a uma
grande praça pública onde todos poderiam se ver, conhecer e conversar. Contudo, as
intenções de Zuckerberg e da sua empresa foram questionadas, principalmente, após a
sequência de escândalos envolvendo coletas e usos não autorizados de dados e
informações pessoais de usuários do Facebook por empresas, políticos e governos entre
os anos de 2014 e 2018. As crises instaladas na reputação do Facebook e seus produtos,
em paralelo com o avanço das leis de proteção de dados em todo o mundo, são visíveis
nas sucessivas quedas do valor de mercado da empresa nas bolsas de valores e, também,

37
Discussões sobre riscos-benefícios da exposição de si em Sites de Redes Sociais podem ser vistos em
diferentes pesquisas (CHEUNG et al, 2015; KRASNOVA et al, 2010, entre outros).
38
A Teoria da Exposição de Si (Self-Disclosure Theory) desenvolvida pelo psicólogo canadense, Sidney
M. Jourard (1926-1974), é um modelo terapêutico do tratamento humanístico no qual a exposição total é
encorajada entre o cliente e seu terapeuta. Para Jourard a prática da exposição de si seria importante nos
relacionamentos interpessoais, uma vez que proporciona a abertura mútua e o processo de tornar o Self
conhecido aos outros (NEJM, 2016).
39
Disponível em: https://venturebeat.com/2017/06/22/facebook-gives-up-on-making-the-world-moreopen-and-connected-now-wants-to-bring-the-world-closer-together. Acesso em 12 de ago., 2020.
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na própria mudança do discurso40 de Zuckerberg que, em 2019, passou a afirmar que “o
futuro é privado” e que os Instant Messengers Móveis (WhatsApp e Facebook Messenger)
se tornarão mais importantes do que as atuais “praças da cidade digital,” referindo-se ao
Facebook. Na mesma apresentação, Zuckerberg disse que iria investir em mais recursos
de privacidade e segurança para seus produtos, uma vez que a missão de sua empresa
agora seria garantir uma maior confiança nas plataformas para, nas palavras dele, “sermos
nós mesmos e vivermos livremente”.
As teorias e os estudos que descrevem a privacidade como uma forma de controle
das informações pessoais, presentes em Westin (1967) entre outros (MILLER, 1971;
RACHELS, 1975; BURGOON, 1980;

FRIED, 1990), trazem, como principal

contribuição, a ideia do direito de autonomia dos indivíduos, grupos e instituições, em
relação às informações que desejam expor para outro(s). Essas teorias, entretanto, não são
claras em descrever quais tipos de informações podemos esperar ter controle e quanto de
controle se pode esperar ter sobre estas informações em uma determinada situação social.
Como possível saída para essa limitação, Tavani (2007) sugere que as investigações sobre
gerenciamento da privacidade devem identificar quais são as informações sobre si que os
indivíduos esperam ter algum nível razoável de controle, evitando enquadrar como perda
de privacidade qualquer situação na qual um indivíduo não possui o controle absoluto
sobre as informações de si.
1.3.4. Privacidade como acesso restrito
Na perspectiva da privacidade como acesso restrito (ALTMAN, 1975, 1976;
DERLEGA; CHAIKIN, 1977; GAVINSON, 1980; PARENT, 1983; ALLEN, 1988;
PETRONIO, 2002; PALEN, DOURISH, 2003), uma pessoa (ou grupo) goza de mais ou
menos privacidade a depender do nível de acesso a si em um determinado contexto. Um
autor importante desta corrente de estudos é o psicólogo social Irwin Altman (1975) que,
assim como Westin (1967), analisou a privacidade em uma perspectiva individual e
coletiva, entretanto sua principal contribuição foi em descrever a privacidade enquanto
um processo dinâmico e dialético41. Neste processo, a privacidade seria vista como um

40
Disponível em: https://www.theverge.com/2019/4/30/18524188/facebook-f8-keynote-mark-zuckerbergprivacy-future-2019. Acesso em 12 de ago., 2020.
41
A abordagem de Altman (1975, 1981) sobre a dialética focou em uma perspectiva filosófica e metateórica
da natureza do fenômeno, com uma menor ênfase nos seus aspectos metodológicos. A análise da
privacidade realizada por Altman considera três características da dialética em relação ao comportamento
social: (1) a ideia de oposição ou polaridade; (2) a unidade dos opostos; e (3) a relação dinâmica entre os
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“controle seletivo do acesso de um Self42 ou de um grupo” (ALTMAN, 1975, p. 8). A
depender das condições internas (individuais) e das circunstâncias externas (contexto),
poderíamos, segundo Altman (1975), alcançar um certo nível de privacidade para as
representações que desejamos assumir diante do(s) outro(s). A abordagem de Altman
destacou, assim como Westin (1967), que o gerenciamento da privacidade pode estar
assentado em diferentes funções (finalidades), que não são excludentes entre si:
(1) Função interpessoal: a principal função da privacidade seria a regulação
das dinâmicas interacionais em um determinado ambiente social. Isso
envolveria a regulação das fronteiras de interação com outros, balanceando a
“abertura” e o “fechamento” da exposição de si para o(s) outro(s);
(2) Função de autoavaliação: Altman (1975) sinaliza que para ele, assim
como antes havia pontuado Westin (1967), as autoavaliações seriam um dos
principais objetivos da busca pela privacidade. Quando estamos longe da
presença ou monitoramento do(s) outro(s), “a privacidade promove a
oportunidade para uma pessoa assimilar experiências e informações e
examinar um possível futuro relacionamento com outros”43 (ALTMAN,
1975, p.25);
(3) Função de autoidentidade: seria, segundo Altman (1975), o objetivo final
no do gerenciamento da privacidade. A autoidentidade é aqui compreendida
como a definição e compreensão cognitiva, psicológica e emocional do
indivíduo enquanto um ser. Isso inclui as percepções que este indivíduo tem
sobre em que ponto começa e termina sua relação com o(s) outro(s) e sobre
quais aspectos do ambiente físico e social são parte de si e quais são parte de
outros.
Segundo Altman (1975), a privacidade seria resultante de uma dialética
experienciada nas interações sociais. Ou seja, para alcançar um determinado nível de

opostos. Ou seja, para o autor, a Privacidade emerge da tensão entre o desejo de expor e o desejo de ocultar
informações de si em diferentes situações de interação com outro(s).
42
A perspectiva de Altman (1975) sobre o Self, enquanto um processo complexo de construção indenitária
que não é dado, mas, sim, continuamente construído nas relações com o(s) outro(s), aproxima-se da
definição da perspectiva do interacionismo simbólico presente na obra de Mead (1972), como
aprofundaremos no capítulo dois.
43
Tradução nossa para: “Privacy therefore provides the opportunity for a person to assimilate experiences
and information, and to examine possible future relationships with others” (ALTMAN, 1975, p.25).
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privacidade em relação a outro(s), o indivíduo pode conceder diferentes níveis de acesso
a si a fim de garantir/preservar o contexto, o qual considera adequado para sua
representação. O nível de acesso ao Self pode ser entendido como uma espécie de
“membrana de permeabilidade seletiva” (ilustrado na Figura 1), na qual o fluxo de
informações que flui de dentro para fora (vice e versa) é resultado de uma negociação
entre os indivíduos a fim de garantir o nível desejado de privacidade para as interações.

Figura 1. Permeabilidade seletiva do acesso ao Self em Altman (1975).

Altman (1975) sugeriu que, para alcançar este nível de acesso desejado, seria
necessário um equilíbrio entre diferentes forças em oposição. Por exemplo, na situação
em que o desejo de revelar informações se opõe ao desejo de ocultar informações. Este
processo dialético faz com que, a depender do contexto (o qual é dinâmico), o nível de
acesso desejado seja tensionado pelo nível de acesso alcançado, afetando,
consequentemente, as ações que serão (ou não) adotadas pelos indivíduos em suas
interações. Esta abordagem desenvolvida por Altman (1975) foi considerada como uma
teoria geral sobre a regulação da interação (MARGULIS, 2003a), aproximando os
estudos da privacidade com os estudos da Interação Social.
A privacidade, na perspectiva de Altman, se destaca das teorias anteriores por
considerar contribuições provenientes das Teorias do Controle, fazendo conexões com a
Interação Social, ao tratar das necessidades de privacidade para a manutenção das
identidades sociais (MARGULIS, 1977). Palen e Dourish (2003), baseados em Altman
(1975), buscaram atualizar a perspectiva da privacidade enquanto um processo dinâmico
e dialético para a análise das interações mediadas. Para os autores, o gerenciamento da
privacidade resulta de um tensionamento contínuo do desejo por exposição/ocultação das
informações de si em determinadas circunstâncias contextuais, sendo que esta regulação
seria sensível às particularidades de cada TIC. Deste modo, defendem que as práticas de
regulação da privacidade sejam observadas não como disposições arbitrárias
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descontextualizadas, mas como parte de uma trajetória de práticas que podem sinalizar
como determinadas mudanças em uma TIC podem gerar efeitos no modo como seus
usuários a utilizam e lidam com sua privacidade pessoal.
A grande contribuição da perspectiva do acesso restrito, em comparação às outras
teorias clássicas (não intrusão, isolamento e controle), está em não confundir privacidade
com liberdade, isolamento ou autonomia, reconhecendo a importância de considerar o
papel do contexto na análise das práticas de gerenciamento da privacidade (TAVANI,
2007). Entretanto, concordamos com as críticas de Wacks (2010) sobre a descrição da
privacidade como acesso restrito, uma vez que nem todo contexto no qual ocorre um
maior acesso a dados e informações pessoais de um indivíduo para outro(s) deve ser
compreendido, necessariamente, como uma violação e/ou condição de perda de
privacidade (WACKS, 2010, p.42). Esta crítica é pertinente para nosso trabalho, pois, ao
considerarmos os interesses e a agência dos indivíduos em relação ao gerenciamento da
sua privacidade, evitamos observar e descrever como perda qualquer contexto no qual
haja um maior acesso às informações destes. Desta forma, as pesquisas sobre o
gerenciamento da privacidade precisam considerar não apenas as informações que estão
sendo acessadas por outro(s) em uma interação, mas quais são as expectativas razoáveis
dos indivíduos em relação ao acesso destas informações neste contexto e, também, qual
é o seu papel no controle deste acesso.
1.4. Privacidade como Acesso Restrito/Controle Limitado

Tavani (2007) apontou como o conceito de privacidade se transformou no
contexto norte-americano, sendo descrito inicialmente como o “direito de ser deixado em
paz”, passando a ser descrito como um “controle das informações” por indivíduos,
grupos e instituições e, depois, sendo descrito como um “acesso restrito a si”. Segundo
o autor, isso justificaria o esforço atual dos teóricos em analisar fenômenos que envolvem
práticas de coleta, armazenamento e processamento de dados/informações pessoais por
governos, empresas ou terceiros através de diferentes dispositivos de vigilância44.
44
Bruno (2006) apontou que os dispositivos de vigilância possuem dois elementos centrais: o olhar (as
táticas do ver e ser visto) e as técnicas de coleta, registro e classificação da informação sobre os indivíduos.
Na Modernidade, o indivíduo estaria inserido não apenas em um campo da vigilância pelo olhar do(s)
outro(s) e das instituições, mas, também, em um campo da vigilância por meio das informações que
circulam nas TICs, que podem trazer implicações para as subjetividades e identidades contemporâneas por
meio de práticas de caráter preditivo, antecipatório e performativo.
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Entretanto, concordamos com Tavani (2007) em relação às limitações emergentes do
conceito de privacidade descrito nas teorias clássicas, uma vez que tendem a confundir
ou restringir a privacidade com outros conceitos como o de liberdade, isolamento,
autonomia e sigilo, que não são, como vimos com Solove (2008), sinônimos. Tomando
como base Moor (1990; 1997), Tavani e Moor (2001) unificaram as teorias do controle e
do acesso restrito, e propuseram uma variante denominada como Teoria do Acesso
Restrito/Controle Limitado da Privacidade (Restricted Access/ Limited Control ou
RALC). Nesta teoria, os autores descreveram a privacidade como um acesso restrito às
informações de indivíduos, grupos e instituições, contudo sem desconsiderar a
importância do controle como justificativa e como parte do processo de gerenciamento
da privacidade. Tavani e Moor (2001) consideraram três componentes-chave para
formular sua teoria e diferenciá-la das limitações identificadas nas abordagens clássicas:
(1) o Conceito de Privacidade; (2) a Justificativa da Privacidade; e (3) o Gerenciamento
da Privacidade.
(1) Conceito de Privacidade na RALC: Tavani e Moor (2001) distinguiram a
condição da privacidade (o que é necessário para descrever a privacidade) do
direito à privacidade (normas e leis). Nesta perspectiva, o indivíduo teria
privacidade quando: “em uma situação frente a outro(s) [se] nessa situação
o indivíduo está protegido contra intrusão, interferência e acesso a
informações por terceiros” (MOOR, 1997, p. 30).45 A noção de situação é
deixada deliberadamente indeterminada pelos autores, podendo ser atrelada a
uma atividade em um local, a um relacionamento ou, até mesmo, a práticas
de coleta e armazenamento de dados em sistemas computacionais. A proposta
teórica da RALC também faz uma distinção entre as situações, que podem
ser: naturalmente privadas, onde indivíduos são protegidos ou impedidos de
observação, interferências e intrusões por meios naturais (por exemplo, uma
pessoa caminhando em uma floresta escura), na qual a privacidade pode ser
perdida, porém não seria violada/invadida (em uma perspectiva legal ou
ética); e situações normativamente privadas (por exemplo, a casa de uma

45

Tradução nossa para: ‘in a situation with regard to others (if) in that situation the individual . . . is
protected from intrusion, interference, and information access by others” (MOOR, 1997, p. 30).
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pessoa onde se espera que alguém de fora tenha permissão para entrar), na
qual a privacidade pode não só perdida, mas também violada;
(2) Justificativa da Privacidade na RALC: para mostrar como o controle pode
servir de base para as justificativas de proteção da privacidade, Tavani (2007)
exemplifica a partir de casos envolvendo acessos às informações médicas de
um indivíduo. Estas informações podem ser consideradas privadas não
porque o indivíduo tem controle absoluto sobre quem tem ou não acesso a
elas, mas porque foram criadas regras e normas relativas a quem pode ou não
acessar estas informações. Por exemplo, médicos e provedores de seguro
podem ter acesso legítimo a várias partes dessas informações. Essa
normatividade é justificada para evitar constrangimentos e/ou descriminações
caso ocorra uma exposição indesejada das informações pessoais ou sensíveis;
(3) Gerenciamento da Privacidade na RALC: o controle (gerenciamento) da
privacidade é importante, mesmo que não seja um controle absoluto. Nele, o
indivíduo precisa ter algum grau de agência sobre: a (1) seleção das
informações de si que irão oferecer a outro(s) algum nível de acesso; (2) o
consentimento, afirmando ou renunciando o acesso por parte do(s) outro(s);
e (3) a correção, por meio da capacidade de acessar e, se necessário, alterar
as informações compartilhadas com o(s) outro(s).
Para Tavani e Moor (2001), as atividades mediadas por TICs podem ser
compreendidas como situações passíveis de análise pela RALC (por exemplo, as buscas
no Google, as publicações em Redes Sociais Digitais, o acesso a preferências de
navegação por cookies em navegadores, as conversas em Instant Messengers, entre
outros). Outro ponto importante na discussão da RALC é que existem situações em que
indivíduos podem perder um pouco de privacidade quando percebem que determinadas
informações de si foram acessadas ou expostas. Entretanto, mesmo que haja uma
percepção de perda de privacidade pelos indivíduos em uma determinada situação (em
um sentido descritivo), ainda assim essa perda não é interpretada, necessariamente, como
uma invasão ou violação (em um sentido normativo). Este aspecto fica evidente no
exemplo que Tavani (2007) traz sobre as ferramentas de mineração de dados na
atualidade:
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Todas as informações pessoais atualmente acessíveis à tecnologia de
mineração de dados devem ser declaradas normativamente privadas? Em
outras palavras, constitui uma situação em que essas informações devem ser
protegidas em algum sentido normativo? Como alternativa, todas as
informações pessoais atualmente disponíveis online para aqueles que extraem
dados devem ser vistas como informações públicas? Poderíamos começar
perguntando se existe algo na natureza das informações pessoais - isto é, algum
recurso ou característica inerente a essas informações - que poderia nos ajudar
a responder a essa pergunta46 (TAVANI, 2007, p. 14).

Para a RALC, o gerenciamento da privacidade deve considerar quais são as
tensões emergentes das práticas de seleção, consentimento e correção das informações
em diferentes contextos (físicos ou mediados). No caso dos contextos mediados por TICs,
a investigação do gerenciamento da privacidade pode fornecer pistas para avaliar ou
desenvolver recursos que permitam o nível de controle desejado pelos usuários; e também
quais são as motivações para obter o nível de acesso/visibilidade desejado em uma
determinada situação, possibilitando rever e ampliar normas e leis que possam resguardar
os interesses dos usuários. Outro ponto importante que a RALC nos apresenta é que o
gerenciamento da privacidade é algo desejado pelos usuários das TICs. Logo, para que
este gerenciamento seja garantido e percebido como satisfatório, é essencial a oferta de
meios técnicos e legais que o assegurem – caso contrário, os indivíduos tendem a perder
a confiança no ambiente utilizado em suas interações e passam a buscar alternativas.
Atualmente, embora o terreno normativo da privacidade informacional esteja
avançando com o GDPR47 na Europa, o LGPD48 no Brasil e o CCPA49 na
Califórnia/EUA, na tentativa de assegurar direitos e mecanismos de controle para os
usuários acerca de suas informações circuladas em contextos digitais (restringindo a
coleta, armazenamento e processamento de dados/informações por governos e empresas,
oferecendo mais recursos de privacidade etc.), este avanço ainda não ocorre em uma
escala global e opera com base em leis que não são universais50. Além disso, muitas
46

Tradução nossa para: Should all personal information currently accessible to data-mining technology be
declared normatively private? In other words, does it constitute a situation in which that information should
be protected in some normative sense? Alternatively, should all personal information that is currently
available online to those who mine data be viewed as public information? We could begin by asking
whether there is something in the nature of personal information itself that is, some inherent feature or
characteristic of that information that could help us to answer this question (TAVANI, 2007, p.14).
47
General Data Protection Regulation (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em:
https://gdpr.eu/data-privacy. Acesso em 12 de ago., 2020.
48
Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-quemuda-com-a-lgpd. Acesso em 12 de ago., 2020.
49
California Consumer Privacy Act (Lei de privacidade e proteção de dados da Califórnia). Disponível em:
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa. Acesso em 12 de ago., 2020.
50
Leis de proteção de dados ao redor do mundo. Disponível em: https://blog.idwall.co/protecao-de-dadoscenario-mundial-das-leis. Acesso em 12 de ago., 2020.

41

plataformas e aplicativos digitais disponibilizam termos de consentimento e políticas de
privacidade pouco transparentes ou, até mesmo, incompreensíveis para seus usuários51,
facilitando a perpetuação dos modelos de negócios baseados no capitalismo
informacional e de vigilância (ZUBOFF, 2019).
Outro fator que também pode interferir nas práticas de gerenciamento da
privacidade nas relações mediadas por TICs é o nível de letramento52 dos usuários em
relação aos recursos disponíveis nas plataformas digitais e nos aplicativos móveis para a
regulação do acesso e visibilidade de si. Na pesquisa de Kezer et al (2016), por exemplo,
com usuários do Facebook, os autores identificaram que as percepções e os interesses
relacionados à privacidade, em conjunto com o conhecimento sobre os recursos
disponíveis na plataforma, são fatores que comumente apareceram como preditores das
práticas de gerenciamento da privacidade. Boyd e Hargiatti (2010) e Trepte et al. (2015),
em uma outra pesquisa, identificaram que quanto maior é o conhecimento sobre os
recursos de privacidade de uma TIC (enquanto um conhecimento declarativo “sei disso”
e processual “sei como”), maior é a tendência de uso proativo desses recursos. Por fim,
algumas pesquisas constataram (BOYD; HARGIATTI, 2010; DEBATIN et al. 2009) que
o conhecimento sobre os recursos e configurações de privacidade nas plataformas digitais
e aplicativos móveis também está positivamente correlacionado com uma maior agência
humana nas práticas de gerenciamento da privacidade.
Como vimos até aqui, a privacidade é compreendida enquanto um direito
universal de pessoas (WARREN; BRANDEIS 1890; PROSSER, 1960), grupos e
instituições (WESTIN, 1967), sustentado por normas e leis vigentes em sociedades
democráticas que buscam proteger os indivíduos de intrusões injustificadas. Entretanto,
ela também pode ser descrita enquanto um valor/moral ou como um interesse dos
indivíduos, o qual pode variar a depender do contexto e das situações sociais. Deste modo,
analisar a privacidade apenas a partir da sua conveniência às leis/normas, em um contexto
sócio-histórico-cultural, se mostra insuficiente para termos uma compreensão mais ampla
sobre este conceito, pois deixa de fora aspectos importantes que podem emergir a partir
das percepções e subjetividades dos indivíduos em suas relações cotidianas.
As teorias clássicas da privacidade enquanto controle (WESTIN 1967; MILLER,
1971; RACHELS, 1975; ALTMAN, 1975; GAVISON, 1980; FRIED, 1990) e acesso
restrito (ALTMAN, 1975; GAVINSON, 1980; PARENT, 1983; ALLEN, 1988; PALEN,
51
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Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18231. Acesso em 12 de ago., 2020.
Ver Kezer et al. (2016).
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DOURISH, 2003) se mostraram pertinentes para estudos que objetivam investigar e
analisar práticas de gerenciamento da privacidade em interações sociais. Estes estudos
foram importantes, pois reforçam a existência de um protagonismo dos indivíduos na
regulação do acesso e da visibilidade das suas informações pessoais em relação a outras
pessoas ou entidades, além de considerar o papel do contexto nesta regulação. Nesta tese,
compartilhamos da perspectiva defendida por Altman (1975) acerca da privacidade
enquanto um processo que é social, dinâmico e dialético. Ou seja, entendemos que o
gerenciamento da privacidade emerge de uma tensão constante entre o desejo de expor
ou ocultar determinadas informações de si para outro(s) e que esta tensão pode variar a
depender dos atores envolvidos em cada contexto e situação vivenciada.
Em nossa investigação, tensionamos o modelo teórico-metodológico da
privacidade enquanto uma forma de Acesso Restrito/Controle Limitado (RALC),
proposto por Tavani e Moor (2001) a fim de investigar e analisar práticas de
gerenciamento da privacidade no WhatsApp. Para isso, analisamos as práticas de seleção,
de concessão e de correção das informações que os indivíduos desejam dar acesso e
visibilidade de si para outro(s) no aplicativo e verificamos se e como estas práticas foram
afetadas por outros fatores emergentes dos contextos e das situações sociais. A
observação destas práticas pode proporcionar pistas importantes para compreender não
apenas como os indivíduos buscam gerenciar sua privacidade pessoal, mas também se o
ambiente digital utilizado permite um gerenciamento percebido como satisfatório entre
seus usuários. Logo, nesta pesquisa, delimitamos o gerenciamento da privacidade
enquanto um processo que se apresenta dinâmico (relativo ao contexto/situação) e
dialético (pela emergência de tensão entre o desejo de exposição/ocultação das
informações de si), no qual indivíduos possuem controle limitado sobre o
acesso/visibilidade de si para outro(s). No próximo subcapítulo, apresentamos o
mapeamento de pesquisas recentes que buscaram se apropriar dessas teorias clássicas e
contemporâneas da privacidade a fim de compreender aspectos relacionados ao seu
gerenciamento através da mediação das TICs.
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1.5. Privacidade em contextos mediados por TICs
A pesquisa We are social 202053 apontou como a última década foi marcada pelo
aumento significativo das discussões sobre privacidade em plataformas digitais e
aplicativos móveis. Parte dessas discussões foram associadas a questões como: o avanço
no debate jurídico acerca das leis da privacidade informacional; os escândalos
envolvendo coletas de dados por grandes empresas e governos; e, também, o
desenvolvimento e a crescente utilização de recursos de privacidade disponibilizados em
dispositivos, plataformas e aplicativos móveis.
Ao mapearmos investigações sobre práticas de gerenciamento da privacidade em
interações mediadas por TICs, os sites/aplicativos de Redes Sociais Digitais e os Instant
Messengers se destacaram nos resultados. Identificamos a existência das seguintes
abordagens nestes estudos: (1) as avaliações de riscos-benefícios em práticas de
exposição de si; (2) as tensões entre a acessibilidade e a disponibilidade social nas
interações; (3) o colapso dos contextos sociais através da convergência midiática; (4) as
diferentes práticas de vigilância em meios digitais; (5) o papel do letramento nas práticas
de regulação da privacidade nas TICs; e (6) os riscos relacionados à opacidade dos
algoritmos na coleta, armazenamento e tratamento de dados dos usuários de plataformas
e aplicativos digitais.
Entre os estudos realizados em sites e aplicativos de Redes Sociais Digitais,
destacamos alguns exemplos: Tufecki (2008b) desenvolveu uma pesquisa sobre a
regulação das audiências como forma de gerenciar a exposição de si em Sites de Redes
Sociais; Sevignani (2016) investigou a relação entre a privacidade e o capitalismo
informacional em Redes Sociais Digitais; Cohen (2012) estudou a configuração
sociotécnica54 do cidadão conectado (Networked Citizen) e os desafios e riscos para sua
privacidade; Binder, Howes e Stutcliffe (2009) discutiram o colapso de contextos sociais
a partir da estrutura conectada dos Sites de Redes Sociais (SRS); Boyd e Marwick (2014)
cunharam o termo Privacidade Conectada (Networked Privacy) ao investigarem como
adolescentes negociavam o contexto de privacidade em Redes Sociais Digitais através de
estratégias e práticas de controle seletivo de suas exposições; Kumar, Saravanakumar e
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Disponível em:https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/uk/wpcontent/uploads/sites/2/2019/11/WAS_ThinkForward_2020.pdf. Acesso 12 de ago., 2020.
54
Estruturas heterogêneas e complexas constituídas a partir de associações simétricas entre indivíduos
(humanos) e objetos (não-humanos) (LATOUR, 2012).
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Deepa (2015) investigaram questões relacionadas à segurança e à privacidade
informacional no uso de Redes Sociais Digitais em um contexto educacional; Masur e
Scharkow (2016) desenvolveram um modelo analítico do gerenciamento da exposição de
si em Sites de Redes Sociais a partir da percepção individual da privacidade; Cecere, Guel
e Soulié (2012) demonstraram como os esforços nacionais em relação à leis de proteção
de dados pessoais afetaram positivamente na percepção de privacidade e sinalizaram que
variáveis culturais e sociodemográficas afetaram o nível de preocupações com a
privacidade; Debatin et al. (2009) estudaram a privacidade online como uma relação entre
a consciência de privacidade (Privacy Awareness) e as avaliações de riscos-benefícios
no uso do Facebook, identificando que usuários que passaram por situações de perda de
privacidade se tornaram menos negligentes e passaram a regular as configurações de
privacidade; Lehikoinen e Toivola (2008) investigaram as práticas de regulação da
privacidade e os fatores que afetam a exposição de informações em interações online
através do modelo denominado como Privacy Regulation Model desenvolvido por
Lehikoinen (2007); Jeong e Kim (2017) estudaram as preocupações com a privacidade
nos Sites de Redes Sociais através da inter-relação entre tipos de postagens, conteúdo das
postagens e públicos-alvo; Bucher (2012) identificou novas modalidades de visibilidade
engendradas pelo algoritmo do Facebook (o EdgeRank) e sua estruturação do fluxo
informacional na News Feed55; Post e Walchi (2014) examinaram os desejos e
necessidades pessoais de privacidade nas Redes Sociais Digitais e a relação de confiança
entre amigos na determinação de atitudes adotadas pelos usuários; e Frimpong (2018)
analisou como usuários se engajaram em práticas de gerenciamento da privacidade após
escândalos sobre a coleta de dados pela Cambridge Analytica no Facebook.
Embora a maior parte dos estudos mapeados versem sobre a privacidade em
sites/aplicativos de Redes Sociais Digitais, as descobertas e questões levantadas por estas
pesquisas foram integradas e/ou podem ser aproximadas em estudos relacionados ao uso
dos Instant Messengers. Patil e Kobsa (2004), por exemplo, analisaram como usuários de
IM compartilham, de forma mais ampla, três preocupações com a privacidade: a
privacidade em relação a não-contatos (non-contacts), a privacidade em relação à sua
disponibilidade e a privacidade em relação ao conteúdo compartilhado na comunicação
via IM. Buchenscheit et al. (2014), por sua vez, estudaram aspectos sobre a privacidade
no WhatsApp, identificando que as diferentes meta-dados do aplicativo (por exemplo, o
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Área destinada à observação de publicações realizadas por perfis e páginas no Facebook.
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status online, a visualização da mensagem ou hora do acesso) podem comunicar com
precisão informações sobre rotinas dos usuários e percepções sobre sua disponibilidade
(ou não) para estabelecer interações; Dev, Das e Camp (2018) analisaram práticas e
preferências de privacidade entre usuários do WhatsApp na Índia; já Rashidi, Vaniea e
Camp (2017) observaram quais são as principais preocupações com a privacidade entre
usuários do WhatsApp na Arábia Saudita; e Vourinen, Koivula e Koiranen (2018)
analisaram as relações de Confiança Social (Social Trust) entre usuários e a troca de
mensagens privadas (ou confidenciais) através do Facebook Messenger e WhatsApp.
Com o mapeamento das investigações recentes sobre o tema da privacidade em
contextos mediados por TICs, identificamos que ainda há lacunas e oportunidades nos
estudos que buscam analisar as práticas de gerenciamento da privacidade em Instant
Messenger Móveis (tais como o WhatsApp, o Telegram, o Facebook Messenger, entre
outros), sobretudo no cenário brasileiro. Os estudos mapeados reforçaram o
gerenciamento da privacidade enquanto um conjunto de práticas de controle limitado do
acesso e da visibilidade de indivíduos (e grupos) em diferentes contextos/situações
sociais. Esta tendência nos serviu como pista para a realização da aproximação entre os
estudos da privacidade e os estudos das interações sociais sob a luz da Perspectiva
Dramatúrgica, como veremos no próximo capítulo.
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2. SOBRE AS INTERAÇÕES SOCIAIS
Uma Interação Social pode ser definida enquanto uma sequência de ações mútuas
e interdependentes entre indivíduos (JOSEPH, 2000). Estas ações, segundo Watzlawic,
Beavin e Jackson (1993), não se limitam apenas às trocas verbais, sendo configuradas,
também, por um conjunto de trocas não-verbais (tonais, posturais e contextuais) que
condicionam as significações das ações compartilhadas. Entre os principais autores
clássicos que se destacaram nos estudos das interações sociais, podemos citar: Georg
Simmel (introduziu as bases da microssociologia56), George H. Mead (um dos
precursores da Escola de Chicago57 e do interacionismo simbólico), Gregory Bateson
(fundou a Escola de Palo Alto58), Ray Birdwhistell (reintroduziu os estudos da
gestualidade na linguagem), Edward T. Hall (estudou as interações por meio da
antropologia do espaço), Harold Garfinkel (um dos precursores da Etnometodologia59) e
Erving Goffman (um dos precursores da Perspectiva Dramatúrgica).
De modo geral, os autores clássicos citados investigaram as interações sociais
através de metodologias provenientes da Etnografia60 e da Etologia61, que apresentam
algumas características em comum, tais como: preferência pela observação e descrição
dos objetos analisados, utilizando diferentes registros (fotos, filmes, vídeos, gravações
etc.); análise de situações cotidianas, sem provocar e/ou criar situações artificiais para a
investigação; e entendimento da comunicação como um fenômeno com diversos modos
de comportamento (palavras, mímicas, olhares, gestos, distâncias interpessoais, entre
outros) que se relacionam no processo da interação. Nestes estudos, o indivíduo é
compreendido como parte de um sistema vasto, que inclui a relação com o outro e em
diferentes contextos (MARC; PICARD, s.d.). Antes de aprofundarmos o gerenciamento
da privacidade sob a luz dramatúrgica das interações sociais, faremos um breve resgate
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Ramo de estudos da Sociologia erigido a partir de interpretações das interações humanas cotidianas.
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.
58
Núcleo de investigação científica, nas áreas da psicoterapia e psiquiatria, fundado em 1959, em Palo
Alto, na Califórnia (EUA). Teve como principal objeto de estudo os fenômenos de autorregulamentações
em qualquer forma de vida, conduzindo a um melhor entendimento, por sua vez, da psique humana.
59
Corrente sociológica americana que surgiu na década de 1960. Considera a realidade como algo
socialmente construído (mundo social) e presente no cotidiano de cada um. Ou seja, segundo os
etnometodologistas, seria possível compreender construções sociais através, por exemplo, da observação
de conversas, gestos etc.
60
Método da Antropologia utilizado para estudos de grupos e comunidades sociais.
61
Estudo da Zoologia responsável pela compreensão e análise do comportamento animal.
57
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sobre o interacionismo simbólico e suas principais contribuições para a definição dos
conceitos de Self e de Mundo Social partilhados, em muitos aspectos, também pela
Perspectiva Dramatúrgica.
2.1. O Self e o Mundo Social nas interações
O interacionismo simbólico62 é uma abordagem emergente da microssociologia e
da psicologia social do final do século XIX e início do século XX. Originada na Escola
de Chicago, ganhou destaque a partir dos trabalhos realizados por autores como George
H. Mead e outros pioneiros, como Charles Cooley, William I. Thomas e Hebert Blumer.
Para os interacionistas, a sociedade é composta por indivíduos e grupos em interação que
compartilham sentidos sob a forma de interpretações e expectativas comuns em diferentes
situações sociais (HAGUETTE, 1987). Mead (1972), um dos autores fundadores da
abordagem Interacionista, compreende o ser humano enquanto um organismo que possui
um Self, ou seja, aquilo que define um indivíduo em sua individualidade e subjetividade
na sua relação com a sociedade.
O Self é algo que tem um desenvolvimento; não está inicialmente lá, no
nascimento, mas surge no processo de experiência e atividade social, isto é, se
desenvolve no indivíduo dado como resultado de suas relações com esse
processo como um todo e com outros indivíduos nesse processo63 (MEAD,
1972, p. 135).

Segundo Blumer (1986), Mead propôs que os humanos enxergam a si mesmos
como objetos. Ou seja, eles percebem a si, tem conceitos sobre si, comunicam-se consigo
e agem perante si. O Self, deste modo, emerge de um processo reflexivo (subjetivo) e
interacional (social) do indivíduo consigo e com outro(s). O indivíduo faz indicações para
si mesmo, planeja e organiza suas ações em relação ao que percebe, classifica e interpreta
em uma determinada situação social. Ao invés de apenas responder a estímulos de forma
automática, o indivíduo é compreendido nesta perspectiva como um ator socializado,
ativo e interpretativo que aprende e interage mediante símbolos.

62
O termo interacionismo simbólico foi cunhado por Blumer em um artigo publicado na Man and Society
(1937).
63
Tradução nossa para: “The self is something which has a development; it is not initially there, at birth,
but arises in the process of social experience and activity, that is, develops in the given individual as a
result of his relations to that process as a whole and to other individuals within that process” (MEAD,
1972, p.135).
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Inevitavelmente, tendemos, em um certo nível de sofisticação, a organizar toda
a experiência dentro de um Self [...] se nós nos relacionamos com as coisas,
nós sempre nos relacionamos a partir do ponto de vista de nossas experiências
passadas (MEAD, 1972, p.135)64.

Ainda segundo Mead (1972), existem duas formas ou tipos de interação na
sociedade humana. Ele se referiu a elas, respectivamente, como “a conversação por
gestos” e “o uso de símbolos significantes”. Blumer (1986) renomeou estes dois tipos de
interação como interação não-simbólica e interação simbólica. A interação nãosimbólica ocorre quando respondemos a ações de outros sem envolver um processo
interpretativo destas ações – algo comum, por exemplo, em reflexos corporais. Já a
interação simbólica, por sua vez, é baseada em um processo de interpretação das coisas
e das ações significantes percebidas pelo indivíduo em uma determinada situação social.
Blumer (1986) destaca a existência de três premissas que integram a perspectiva do
interacionismo simbólico. A primeira premissa é de que os atores humanos agem em
relação às coisas com base nos significados que essas coisas possuem para eles. Deste
modo, essas coisas podem ser compreendidas por meio de objetos físicos, como árvores
ou cadeiras65; categorias de atores, como amigos ou inimigos; instituições, como escolas
ou governos; ideias de associação, como independência individual ou honestidade;
atividades de terceiros, como comandos ou solicitações; ou mesmo situações sociais
diversas do cotidiano. A segunda premissa aponta que o significado das coisas deriva, ou
surge, através das significações compartilhadas nas interações. Por fim, a terceira
premissa é de que os significados das coisas são compreendidos ou modificados por meio
dos processos interpretativos realizados cotidianamente entre os indivíduos.
Ou seja, para Blumer (1986), o significado que as coisas adquirem nas relações
sociais é central no interacionismo simbólico. Blumer, entretanto, reconhece que a
premissa de que as ações humanas derivam dos significados atribuídos às coisas seria
muito simples para diferenciar o interacionismo simbólico de outras perspectivas. Deste
modo, Blumer (1986) destaca que o maior diferencial do interacionismo se dá em sua
segunda premissa – ou seja, a construção do sentido deve ser compreendida como um
produto social, criado, moldado e definido nas interações humanas. A terceira premissa
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Tradução nossa para: We do inevitably tend at a certain level of sophistication to organize all experience
into that of a self [...] If we date things, we always date them from the point of view of our past experiences
(MEAD, 1972, p.135).
65
As TICs (e suas materialidades) também podem ser compreendidas como “coisas que significam” para
os atores e, em maior ou menor grau, podem influenciar o modo como nos relacionamos com elas e com
outros atores através delas.
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também é um ponto importante de diferenciação, uma vez que, mesmo que o significado
das coisas venha a ser formado em um contexto de interação, ele não pode ser entendido
enquanto uma mera replicação automática, ou seja, o significado das coisas não está
alheio aos processos interpretativos dos indivíduos e outros aspectos mais amplos. Estes
processos possuem duas etapas: (1) o indivíduo indica para si quais são as coisas
significantes em uma situação; em seguida, (2) em um processo formativo, o indivíduo
seleciona, checa, suspende, reagrupa e transforma o significado dessas coisas à luz da
situação, direcionando suas ações subsequentes. Psathas (1989), por sua vez, sintetiza
bem o modo como a perspectiva interacionista descreve a significação do mundo social:
Os objetos no mundo são vistos como tendo significados constituídos por
atores humanos e não simplesmente como entidades com existência
independente. Os significados dos objetos surgem e são parte integrante dos
usos que os humanos fazem deles. Eles são objetos sociais, pois o processo de
definição de seu significado é um processo social. Assim, o mundo social é
visto como um produto social, resultante do processo dialético entre o
indivíduo e a sociedade. Diferentes grupos podem vir a desenvolver diferentes
mundos sociais. Uma tarefa para o observador de tais mundos é entender os
significados que os objetos têm para os membros do mundo social particular
que estão sendo estuados (PSATHAS, 1989. p. 6)66.

Deste modo, tal qual vimos em Altman (1975), no primeiro capítulo, o modo
como a privacidade é percebida e experienciada nas relações sociais parece estar
intimamente ligada a processos complexos e contínuos de interpretação do mundo social,
que moldam e são moldados nas interações, como propuseram as perspectivas
interacionistas. Berger e Luckmann (2014) também destacaram a importância de
investigar os processos de construção do mundo social a partir das interpretações
subjetivas dos indivíduos, que seriam dotadas de sentido. Para os autores, a linguagem
teria um papel importante na objetivação da realidade, pois “marca as coordenadas da
vida na sociedade e enche essa vida de objetos dotados de significação” (BERGER;
LUCKMANN, 2014, p. 38).
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Tradução nossa para: Objects in the world are seen as having meanings constituted by human actors and
not simply as entities with an independent existence. The meanings of objects arise from and are integrally
a part of the uses made of them by humans. They are social objects in that the process of defining their
meaning is a social process. Thus, the social world is seen as a social product, a resultant of the dialectical
process between individual and society. Different groups can come to develop different social worlds. A
task for the observer of such worlds is to understand the meanings objects have for the members of the
particular social world being studied (PSATHAS, 1989, p. 6).
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As objetivações comuns da vida cotidiana são mantidas primordialmente pela
significação linguística. A vida cotidiana é, sobretudo, a vida com a
linguagem, e por meio dela, de que participo com meus semelhantes. A
compreensão da linguagem é por isso é essencial para minha compreensão da
realidade da vida cotidiana (BERGER; LUCKMANN, 2014, p.55).

Para Berger e Luckmann (2014), a experiência física (corporificada) da vida
cotidiana é percebida enquanto uma Realidade por excelência pelos indivíduos, contudo
não deve ser compreendida enquanto a única. Para os autores, podemos experimentar
diversas realidades através, por exemplo, dos sonhos, das experiências estéticas, lúdicas,
religiosas ou, como apontam autores mais recentes (BIJKER, 1995; OLSEN et al., 2009),
através da mediação das TICs67. Logo, o entendimento que temos do mundo social,
segundo os interacionistas e a sociologia do conhecimento, emerge das interações e das
rotinizações68 cotidianas que estruturam este mundo em aspectos espaciais, temporais,
sociais e simbólicos. Ou seja, o modo que enxergamos o mundo social, incluindo os
lugares e audiências que interpretamos como Público/Privado, resultaria de uma contínua
relação com os outros (enquanto objetos significativos).
Na contemporaneidade, portanto, não podemos desconsiderar o papel que a
mediação tecnológica ocupa no processo de construção do mundo social, do Self, e,
também, na percepção do Público/Privado. Castells (2006), por exemplo, apontou como
a internet e os dispositivos comunicacionais móveis contribuíram para a emergência de
uma ambiência globalizada de intercomunicação entre indivíduos69 (Mass-Self
Communication), um lugar ao mesmo tempo material/abstrato no qual nos apresentamos
e interagimos mediante o uso de avatares, imagens, vídeos, mensagens de texto etc. Estas
complexas redes sociotécnicas (BIJKER; LAW, 1992; BIJKER, 1995; LATOUR, 2012)
são modeladas e modelam as práticas de comunicação e interação entre
67

Em meados dos anos 1980, surge a corrente de estudos denominada como SCOT (Social Construction
of Technology) traduzida como a Construção Social da Tecnologia, através da combinação de três corpos
distintos de pesquisa: a Ciência-Tecnologia-Sociedade (Science-Technology-Society – STS), a Sociologia
do Conhecimento Científico (Sociology of Science Knowledge – SSK) e da História da Tecnologia (OLSEN
et al., 2009) Conforme argumenta Bijker (1995), os aparatos tecnológicos não existem sem as interações
sociais dentro e entre grupos sociais. Um dos principais conceitos da SCOT é o de flexibilidade
interpretativa, que compreende que as tecnologias são moldadas e moldam socialmente os humanos,
resultando em diferentes formas de significação que podem, posteriormente, ser integradas em hábitos e
rituais sociais.
68
O conceito de rotinização também aparece na Teoria da Estruturação desenvolvida pelo sociólogo
Anthony Giddens (2013). Para Giddens, o caráter rotinizado da vida oferece uma continuidade, ordem e
previsibilidade (denominada como segurança ontológica) a respeito dos acontecimentos na vida de uma
pessoa. Essa segurança ontológica, por sua vez, permite que uma pessoa possa manejar as suas ações em
diferentes experiências sociais.
69
Lemos (2007) interpreta este fenômeno enquanto uma comunicação com função pós-massiva (todospara-todos).
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indivíduos/objetos. Além disso, conforme apontaram Couldry e Hepp (2017), a
comunicação moderna é engendrada não só pela mediação das TICs, mas por um processo
de midiatização70 do mundo social, no qual a lógica midiática integra-se de forma mais
ampla nas práticas culturais e sociais estabelecidas no cotidiano. Ou seja, podemos dizer
que que as interações mediadas por TICs na contemporaneidade não só ampliam e criam
novas formas de experimentação e apresentação de si, mas também contribuem para
novas formas de significação do próprio mundo social, incluindo do modo como
interpretamos e gerenciamos nossa privacidade.
2.2. A Perspectiva Dramatúrgica das interações sociais
Segundo Schlenker (1980), podemos identificar inúmeras semelhanças entre as
interações na vida cotidiana e o teatro. Nela, os indivíduos (atores) desempenham
continuamente papéis que simbolizam o que acreditam ser e o que desejam sustentar para
outros71. Para isso, selecionam palavras, gestos, cenários, acessórios, tal qual faz um ator
durante uma encenação. Uma boa atuação pode resultar em um retorno positivo da
audiência (plateia), contudo se esta atuação não for convincente ou não estiver alinhada
com as expectativas, o espetáculo pode encerrar, provocando críticas negativas e/ou
rejeições. A Perspectiva Dramatúrgica das interações sociais analisa o mundo social
através da metáfora teatral, oferecendo um instrumento interpretativo capaz de mapear,
descrever e analisar dinâmicas interacionais em diferentes ocasiões72 e situações73
cotidianas (MANGHAM; OVERINGTON, 1983).
Erving Goffman, inspirado no dramatismo (modelo teórico-metodológico criado
pelo filósofo Kenneth Burke na década de 1940) e no interacionismo simbólico, é
considerado um dos precursores da Perspectiva Dramatúrgica nos estudos da interação
social. Em sua primeira fase, representada por obras como A Representações do Eu na
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Segundo Couldry e Hepp (2013), midiatização não se trata de um conceito de efeitos de mídia, mas de
um conceito dialético que visa entender como as transformações da cultura e da sociedade estão
entrelaçadas com mudanças específicas na mídia e nas comunicações. Os autores não compreendem a mídia
e as comunicações como influências “externas”, mas sim como algo integrante da cultura e da sociedade.
71
“Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus observadores que levem
a sério a impressão sustentada perante eles” (GOFFMAN, 2014, p.29).
72
Na Perspectiva Dramatúrgica, as ocasiões sociais são descritas como acontecimentos, realizações ou
eventos sociais mais amplos, limitados no espaço e no tempo, e tipicamente facilitados por equipamentos
fixos de expressão. As ocasiões fornecem para os atores um contexto social estruturante em que muitas
situações podem se formar, reformar e dissolver (GOFFMAN, 2010).
73
Para Goffman (2010) uma situação social pode ser definida como qualquer ambiente espacial completo
em que, ao adentrar, uma pessoa se torna parte de um ajuntamento (conjunto de dois ou mais indivíduos).
As situações começam quando o monitoramento mútuo ocorre e prescreve quando a penúltima pessoa sai.
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Vida Cotidiana (1956), Comportamentos em Lugares Públicos (1963) e Ritual de
Interação (1967), o autor defendeu que as interações sociais podem ser analisadas
dramaturgicamente a partir de três elementos básicos: os atores (ou equipes74), o palco e
a plateia. Para observar e interpretar as dinâmicas interacionais em um prisma
dramatúrgico, seria necessário verificar como estes três elementos básicos se articulam
(HUNT; BENFORD, 1997), ou seja, como os atores se engajam na representação75
(enquanto apresentação e performance) de um papel76, em um palco77 para uma plateia78
(LEARY, 1996). Segundo Goffman (2014), toda representação pode ser vista a partir de
uma fachada79 – a qual é composta pela fachada pessoal do ator (sua aparência e
maneiras) e pelos elementos cênicos (cenário) do palco no qual este se encontra.
Primeiro, há o “cenário”, compreendendo a mobília, a decoração, a disposição
física e outros elementos de pano de fundo que vão constituir o cenário e os
suportes do palco para o desenrolar da ação humana [...] Se tomarmos o termo
“cenário” como referente às partes cênicas de equipamento expressivo,
podemos tomar a “fachada pessoal” como relativo aos outros itens que de
modo mais íntimo identificamos com o próprio ator e que, naturalmente
esperamos que o sigam onde quer que vá. Entre as partes da fachada pessoal
podemos incluir os distintivos da função ou da categoria, vestuário, sexo, idade
e características raciais, altura e aparência; atitude, padrões de linguagem,
expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes. Alguns desses
veículos de transmissão de sinais, como as características raciais, são
relativamente fixos e, dentro de um certo espaço de tempo, não variam para o
indivíduo de uma situação para outra. Em contraposição, alguns desses
veículos de sinais são relativamente móveis ou transitórios, como a expressão
facial, e podem variar, numa representação, de um momento a outro
(GOFFMAN, 2014, p.34-36).

Goffman (2014) apontou que, nas representações, os atores se comunicam por
meio de duas espécies distintas de atividades significativas: as expressões transmitidas e
as expressões emitidas. A primeira abrange declarações e símbolos verbais, ou seus
substitutos, os quais os atores utilizam propositalmente para veicular informações para
outros. A segunda inclui uma ampla gama de ações que a plateia pode considerar como
sintomáticas do ator (gestos, posturas, tom de voz etc.), em geral de natureza não-verbal,

74

Grupo de atores que cooperam em uma representação específica.
Toda atividade de um indivíduo que se passa em um período caraterizado por sua presença contínua
diante um grupo particular de observadores (GOFFMAN, 2014).
76
Apresentação/performance específicas e convencionadas socialmente (por exemplo, mãe, amigo, médica,
filho etc.).
77
Lugar onde se desenrola a apresentação e performance do ator.
78
Audiência da representação do ator.
79
A Fachada é compreendida como um equipamento expressivo (ou aparelhagem simbólica) de tipo
padronizado e intencional (ou inconscientemente) empregado pelo indivíduo em sua representação
(performance).
75
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e presumivelmente não intencionais. Seria a partir das representações, disse Goffman
(2014), que construímos o nosso Self e acessamos outros.
Outro conceito importante na Perspectiva Dramatúrgica é o de regiões
representacionais. Segundo Goffman (2014), as representações podem ocorrer em dois
tipos de regiões: a região de frente (também chamada de região de fachada) e a região de
fundo (também chamada de região de bastidor).
Uma região pode ser definida como qualquer lugar que seja limitado de algum
modo por barreiras à percepção. As regiões variam, evidentemente, no grau
em que são limitadas e de acordo com os meios de comunicação em que se
realizam as barreiras à percepção. As regiões variam, evidentemente, no grau
em que são limitadas e de acordo com os meios de comunicação em que se
realizam as barreiras à percepção (GOFFMAN, 2014, p. 120).

A região de frente seria o lugar no qual o ator busca sustentar uma representação
(fachada) para uma plateia. Quando se encontra em uma região de frente, os padrões de
comportamento do ator em relação à sua plateia podem variar em dois tipos padrões:
decoro e polidez. Quando está sob monitoramento da plateia e empenhado em falar com
ela ou expressar significados através de gestos que são substitutos da fala, podemos dizer
que o ator assume padrões de polidez. Já quando este ator se encontra sob monitoramento
(visual e/ou auditivo) da plateia, contudo não está empenhado em estabelecer uma
interação com esta, podemos dizer que ele assume padrões de decoro.
A região de fundo, por sua vez, seria o equivalente à coxia (bastidor) do teatro,
um lugar no qual esta mesma plateia não teria acesso/visibilidade aos atores,
possibilitando que estes abandonem, caso assim o desejem, a representação em curso e
possam assumir outras.
Uma região de fundo ou dos bastidores pode ser definida como o lugar, relativo
a uma dada representação, onde a impressão incentivada pela encenação é
sabidamente contradita como coisa natural. Há, sem dúvida, muitas funções
características de tais lugares. É aqui onde se fabrica laboriosamente a
capacidade de uma representação expressar algo além de si mesma [...]. Aqui
o ator pode descontrair-se, abandonar sua fachada, abster-se de representar e
sair do personagem (GOFFMAN, 2014, p. 126-127).

Durante as representações, os indivíduos buscam manejar as impressões que
desejam produzir na sua plateia. Este processo é o que Goffman (2014) denominou como
gerenciamento de impressões – considerado um dos principais pressupostos teóricos da
Perspectiva Dramatúrgica (GROVE, FISK, 1989). As performances expressivas do ator,
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em conjunto com sua aparência e cenário, podem influenciar, em maior ou menor grau,
as impressões que uma determinada plateia irá formar sobre a representação. O
gerenciamento de impressões, entretanto, não é um processo unilateral, ele também
depende da cooperação entre os indivíduos que estão envolvidos no arranjo a fim de
garantir uma definição comum da situação e, deste modo, estabelecer uma ordem
interacional80.
Segundo Joseph (2000), a ordem interacional proposta por Goffman pode ser
compreendida enquanto uma estrutura que organiza a experiência dos indivíduos no
mundo social e orienta as atividades adotadas durante uma interação. Deste modo, a fim
de criar uma definição comum da situação e manter a ordem interacional, 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, 2014, p.29) para saber
como irão se comportar. Na interação, os indivíduos buscam manter uma representação a
qual julga como coerente (coerência expressiva81) ao papel que lhe foi socialmente
concedido a fim de cumprir com as expectativas de sua plateia e produzir as impressões
desejadas. Vale pontuar que ao tratar do gerenciamento de impressões, Goffman não
afirmou que as representações seriam, necessariamente, dissimulações ou ações
totalmente controladas pelo indivíduo. Ou seja, embora haja possibilidade de realizar
representações falsas para outro(s), ou mesmo altamente ensaiadas (roteirizadas), os
atores, de modo geral, buscam representar aquilo que acreditam ser, com intuito de serem
percebidos de forma coerente com o papel prometido. Também vale pontuar que, para
Goffman (2010, 2011), os indivíduos tendem a reivindicar um valor positivo das
impressões formadas acerca de suas representações. Deste modo, quando uma
representação é (ou pode ser) comprometida de alguma forma (por exemplo, por uma
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Goffman (2010) não desconsidera a existência de diferentes tipos de ordem social, as quais seriam
compostas por normas sociais e morais mais amplas que estruturam o comportamento do indivíduo na
sociedade. Entretanto, em sua obra, ele dará ênfase ao que chama de ordem interacional, a qual seria
composta por normas que estruturam e sustentam a dinâmica interacional entre indivíduos. Ao dar ênfase
na ordem interacional, o sociólogo irá compreender o Self enquanto uma totalidade do indivíduo ou
propriedade deste, seriam representações específicas que realizamos nas interações com outro(s) em
diversas situações. Ribeiro (2003) amplia a perspectiva de Goffman sobre a existência de ordem
interacional nas interações face-a-face propondo a existência de uma ordem interacional online emergente
das interações mediadas por TICs como, por exemplo, os web-chats.
81
Goffman (2014) argumentou que além da expectativa de coerência expressiva entre a aparência e as
maneiras (elementos da Fachada Pessoal), também haveria uma expectativa de coerência com o palco (e
seu cenário) durante uma determinada representação.
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incoerência expressiva, uma intromissão inoportuna da plateia etc.), o ator poderá adotar
estratégias protetivas82 ou corretivas a fim de salvar sua fachada.
Como vimos até aqui, a Perspectiva Dramatúrgica proposta por Goffman
engendrou diversos pressupostos teóricos que servem de base para observações e
interpretações das dinâmicas interacionais entre indivíduos (atores) em diferentes
ocasiões e situações sociais em copresença física. Embora o sociólogo não tenha se
debruçado em estudar diretamente a privacidade, suas contribuições se mostram
pertinentes para alavancar reflexões em torno do seu gerenciamento nas interações a partir
de práticas que visam a regulação do acesso e da visibilidade das representações de si.
Outro aspecto que deve ser considerado é que, embora a proposta de Goffman tenha dado
ênfase na observação e análise das interações face a face (em copresença física), inúmeros
autores problematizaram e estenderam sua obra nos últimos anos a fim de abarcar
questões associadas às interações mediadas por TICs.

2.2.1. A Perspectiva Dramatúrgica nas interações mediadas por TICs
Em seus últimos trabalhos, Goffman fez reflexões acerca das interações mediadas
por telefones e, também, sobre desdobramentos da Comunicação de Massa na acentuação
da ritualização e da vigilância das representações. Contudo, foi através de esforços
posteriores que sua obra foi estendida e ampliada para reflexões sobre as interações
mediadas por TICs, sobretudo em contextos digitais. Thompson (2011), por exemplo,
baseou-se em Goffman para descrever as principais semelhanças e diferenças existentes
entre as interações face a face (em copresença física) das interações em mediadas por
TICs. Segundo o autor, as interações face a face seriam definidas a partir de trocas
simbólicas entre indivíduos em presença física imediata (ou copresença física),
assumindo uma dinâmica dialógica com um fluxo de ida e volta das informações. Estas
informações são dotadas de múltiplas pistas simbólicas estruturadas e compreendidas por
elementos verbais e não-verbais que auxiliam na redução de potenciais ruídos de
interpretação, uma vez que os indivíduos podem visualizar as expressões emitidas e
transmitidas entre si de forma síncrona e contextualizada. As interações mediadas,
conforme também apontou Thompson (2011), seriam constituídas por um fluxo
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Uma das formas que os indivíduos podem utilizar para proteger uma determinada representação é através
do que Goffman (2010) denominou como escudos de envolvimento, ou seja, barreiras à percepção usadas
para proteger os indivíduos do monitoramento de uma determinada plateia.
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informacional transmitido entre os interagentes por meio de um aparato técnico (por
exemplo, cartas, telefones, e-mail, Redes Sociais Digitais, Instant Messengers, entre
outros). Contudo, entre as principais diferenças da interação face a face para a mediada,
Thompson (2011) destacou que: (1) as interações mediadas podem se estender no espaço
e no tempo, uma vez que possibilitam comunicações assíncronas entre os indivíduos em
diferentes lugares e temporalidades; e (2) as interações mediadas são limitadas em relação
ao acesso dos elementos não-verbais nas expressões dos atores, algo que pode variar
conforme o tipo de conteúdo e o meio utilizado durante a interação.
Persson (2019), baseado no artigo Replies and Responses de Goffman (1976),
comparou e detalhou as condições que prevalecem nas interações face a face83 (em
presença física) com aquelas que prevalecem nas interações mediadas em Redes Sociais
Digitais84, as quais também podemos estender para os Instant Messengers Móveis. Para
o autor, esses tipos de interações se diferenciam a partir: (1) da capacidade bidirecional,
que é avaliada pela capacidade de trocas informacionais entre os atores envolvidos em
uma interação; (2) da capacidade de retorno (feedback), que seria o monitoramento da
resposta do interlocutor; (3) dos sinais de envolvimento, que seriam as pistas simbólicas
que representam aberturas e fechamentos dos envolvimentos na interação (ou seja, a
disponibilidade social entre os atores); (4) dos sinais de troca de turno, que seriam as
pistas simbólicas que comunicam o fim de uma mensagem e a tomada da função de envio
pelo interlocutor; (5) dos sinais de preempção, que seriam formas de induzir uma nova
ação na interação, adiar solicitações ou interromper um interlocutor em sua fala; (6) das
capacidades de enquadramento, seriam pistas simbólicas que auxiliam na interpretação
do que está acontecendo em uma situação (faixa de atividade) e das possíveis
transformações desta situação (ironia ou brincadeira, por exemplo); (7) das normas de
honestidade, seriam normas que obrigam o indivíduo a manter de forma honesta um
determinado papel social o qual representa na interação; e (8) das restrições dos nãoparticipantes, que seriam possibilidades de restringir o monitoramento ou mesmo
evitar/bloquear indivíduos indesejados durante a interação (ver Quadro 3).

83
84

Em inglês Face to Face ou (F2F)
Persson (2019) denomina as interações sociais mediadas por TICs como Persona-to-Persona (P2P).
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Requisitos do sistema para conversas enquanto
sistemas comunicacionais

F2F

P2P (como ocorrem nas redes sociais
digitais)

1.

Capacidade bidirecional

Sim

Sim.

2.

Capacidade de retorno

Sim

Sim. Limitado, uma vez que o
interlocutor não está presente no
mesmo espaço físico.

3.

Sinais de envolvimento

Sim

Sim.

4.

Sinais de mudança de turno

Sim

Sim. Contudo a alternância dos turnos
ocorre mecanicamente através das
limitações técnicas.

5.

Sinais de preempção

Sim

Sim. Mas não é, no entanto, possível
interromper ninguém no meio de uma
“fala”, e as interrupções podem ocorrer
apenas após o post ser completado. A
característica da interrupção é
diferente, pois precisa ser indicado
através da mudança de um assunto ou o
interlocutor afirma que haverá uma
interrupção.

6.

Capacidades de Enquadramento

Sim

Sim. Limitada, mas presente com o
auxílio de emoticons e emojis.

7.

Normas que obedecem à honestidade

Sim

Sim. Contudo mais difícil de monitorar
conformidade, dadas as informações
sociais mínimas.

8.

Restrições dos não-participantes

Sim

Sim. Através do auxílio de diferentes
soluções técnicas.

Quadro 3. Comparação entre conversas F2F e P2P em Persson (2019).

Outros autores também estenderam e problematizaram pressupostos da
Perspectiva Dramatúrgica de Goffman nos estudos sobre a mídia e, posteriormente, nos
estudos sobre os contextos digitais. Meyrowitz (1985), por exemplo, problematizou os
conceitos de regiões representacionais (frente/fundo) de Goffman, tradicionalmente
associados a apresentações em ambientes físicos. Para o autor, a exposição midiática em
meios de Comunicação de Massa (por exemplo, a televisão) poderiam expor a região de
fundo de forma não intencional, criando o que ele denominou como uma região de meio
– algo que não seria tão encenado como na região de frente e nem tão relaxado quanto na
região de fundo. Boden e Molotch (1994) investigaram como as interações face a face
tendiam, em geral, a ser preferidas quando comparadas com as interações mediadas, pois
promoveriam acesso rápido das informações verbais e não-verbais durante as
performances dos atores. Ling (1997), por sua vez, analisou como os dispositivos móveis
celulares poderiam produzir regiões de frente paralelas, borrando os limites entre
Público/Privado durante determinadas representações. Geser (2004) apontou como as
regiões de frente e de fundo poderiam ser sobrepostas durante interações realizadas em
58

dispositivos móveis, resultando em performances de papéis conflitantes diante do
monitoramento das plateias. Donath e Boyd (2004) resgataram Goffman como ponto de
partida para a Teoria da Sinalização, na qual analisaram como as informações que os
usuários expõem de si nas Redes Sociais Digitais, forma voluntária (ou não), podem
comunicar diferentes aspectos sobre suas identidades. Hewit e Forte (2006) se basearam
em Goffman para analisar conflitos provenientes do acesso a diferentes representações
realizadas por usuários do Facebook. Quan-Haase e Collins (2008) tomaram Goffman
como referência para seus estudos sobre a negociação da disponibilidade social entre
usuários de Instant Messengers. Hogan (2010) apontou como as representações em
ambientes digitais podem ser analisadas através das performances (síncronas) nas
interações e, também, da exibição (assíncrona) dos perfis que são potencialmente
buscáveis, acessíveis, visíveis por outros. Aspling (2011) estendeu a Perspectiva
Dramatúrgica para analisar como os usuários gerenciam suas impressões a partir da
seleção (ou do ocultamento) de determinadas informações de si em Blogs e no Facebook.
Persson (2019) resgatou os pressupostos do enquadramento social para auxiliar na análise
das dinâmicas interacionais em Redes Sociais Digitais. Além destes citados, outros
estudos também tensionam e ampliam a obra de Goffman para a compreensão das
interações mediadas por TICs (WALKER, 2000; KNORR-CETINA; BRUEGER, 2002;
YTREBERG, 2002; RIBEIRO, 2003, 2013; SCHEFF, 2006; ROBINSON, 2007;
RETTIE, 2009; HOGAN, 2010; JACOBSEN, 2010; ASPLING, 2011, MASEDA, 2017).
2.3. O Gerenciamento da Privacidade pela Perspectiva Dramatúrgica
Nesta tese, delimitamos dois conceitos-chave da Perspectiva Dramatúrgica para
para uma aproximação com estudos do gerenciamento da privacidade enquanto Acesso
Restrito/Controle Limitado: (1) as Regiões Representacionais; e (2) o Gerenciamento de
Impressões.

2.3.1. Gerenciamento da Privacidade e as Regiões Representacionais
Como vimos, Goffman (2014) sugeriu que a observação e a análise das interações
sociais são possíveis através da relação entre o palco, o ator e a plateia. Segundo o
sociólogo, a representação do ator para uma plateia pode ocorrer em duas regiões
representacionais – frente (Fachada), compreendida com um lugar acessível/visível por
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esta plateia, ou fundo (Bastidor), compreendida como um lugar restrito/oculto para a
mesma. Estas regiões, entretanto, não são sinônimas de lugares Públicos ou Privados,
embora possam interferir no modo como o indivíduo percebe estes lugares e se comporta
neles. A transição do ator de uma região de frente para uma região de fundo, seja em uma
interação face a face ou mediada, é relativa à representação que está sendo realizada para
uma plateia em um determinado espaço-tempo. Nas interações face a face,
primordialmente estudadas por Goffman, a transição entre uma região de frente para uma
região de fundo, em geral, pode ser descrita a partir de um deslocamento da presença
física para lugares restritos que atuam como barreiras à percepção de uma determinada
plateia. Assim, quando o indivíduo adentra em uma região de fundo, ele pode, caso
deseje, abandonar uma representação sem correr riscos de produzir incoerências
expressivas e com isso por em xeque seu gerenciamento de impressões.
Nas interações mediadas por TICs (SIIBAK, 2009; HOGAN, 2010; PEARSON,
2010, ASPLING, 2011; PERSSON, 2019), entretanto, essa transição do ator entre as
regiões representacionais ganha novas camadas de complexidade, devido as
idiossincrasias do fluxo de informações digitais (permanência, buscabilidade,
replicabilidade e escalabilidade) em conjunto com a multiplicidade de dispositivos,
plataformas e aplicativos disponíveis para a realização de apresentações de si e das
performances interacionais. Se tomarmos o WhatsApp como exemplo, mostra-se possível
identificar (apenas dentro deste aplicativo) múltiplas regiões de frente e de fundo paralelas
as quais um ator pode transitar através da seleção e delimitação da sua plateia em
conversas diretas ou grupos paralelos nos quais pode assumir diferentes representações
potencialmente privadas. Isso, sem contabilizar outras representações que este ator pode
assumir em outros palcos (físicos ou digitais) nos quais mantém presença. Logo, podemos
dizer que o gerenciamento da privacidade, visto pela ótica da Perspectiva Dramatúrgica,
pode ser utilizado pelo indivíduo como uma maneira de criar e/ou transitar pelas regiões
representacionais mediante o controle do acesso e visibilidade de si para uma plateia.

2.3.2. Gerenciamento da Privacidade e o Gerenciamento de Impressões
Goffman (2014) também apontou que os atores tendem a manejar, de forma
consciente ou não, as impressões que desejam produzir em uma determinada plateia
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durante uma representação. O gerenciamento de impressões é um processo que envolve
uma série de táticas e elementos que podem, em maior ou menor grau, afetar a percepção
que uma plateia tecerá sobre o que o ator promete ser e o que busca sustentar em sua
performance. O palco (e seu cenário), a aparência/maneiras do ator, suas expressões
transmitidas e emitidas, são alguns dos elementos que irão compor o equipamento
expressivo (e simbólico) durante a representação e que servirá de base para a formação
de impressões. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que o gerenciamento da
privacidade pode ser compreendido como uma forma de gerenciar, também, as
impressões resultantes das representações. Ou seja, quando um indivíduo busca controlar
o acesso e a visibilidade de si, selecionando e delimitando uma plateia específica para
sua representação, ele também estaria protegendo esta representação (e as impressões que
deseja produzir) de possíveis embaraços ou dissonâncias provenientes, por exemplo, de
uma exposição indesejada ou de intromissões inoportunas85. Além disso, ao controlar o
que irá expor/ocultar de si, através da seleção, concessão e correção das informações
compartilhadas com outro(s), os indivíduos estariam gerenciando não apenas a
privacidade das representações, mas também, consequentemente, as impressões que serão
ou não formadas a partir do acesso/visibilidade delas.
Tomando novamente o WhatsApp como exemplo para esta reflexão, mostra-se
possível avaliar diferentes práticas que podem afetar, em maior ou menor grau, as
impressões que os usuários desejam produzir sobre si dentro do aplicativo a partir: da
seleção e acesso às informações que irão compor o perfil pessoal (foto e recado); da
seleção do tipo de interação estabelecida (mensagem de texto ou áudio, ligação por voz
ou chamada de vídeo); da seleção do formato do conteúdo enviado (texto, fotos, vídeos,
emojis, figurinhas, links etc.); da composição do conteúdo da mensagem; do tempo de
resposta nas interações; ou mesmo da seleção do ambiente da interação (conversa direta
ou grupo). Entretanto, cabe pontuar aqui que o indivíduo não possui controle absoluto
sobre todas as informações de si que podem afetar nas impressões da sua plateia. Como
veremos na análise do capítulo cinco, as sinalizações de presença/mensagem (status
online, visto por último, status digitando/gravando e confirmação de leitura) tensionam
os interesses e as práticas de gerenciamento da privacidade (e impressões) no WhatsApp.
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Seria quando um estranho acessa uma região (de frente ou de fundo) acidentalmente ou sem
consentimento. Segundo Goffman (2014), ao ocorrer uma intromissão inoportuna, a pessoa pode achar que
foi vista em uma representação incompatível com a impressão que deveriam manter em relação ao intruso.
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3. SOBRE OS INSTANT MESSENGERS
Neste capítulo, fizemos o resgate da história dos Instant Messengers, destacando
as principais fases e particularidades técnicas presentes nestes ambientes de comunicação
e interação online. Em seguida, apresentamos o WhatsApp, palco selecionado para nosso
estudo, detalhando seus principais recursos e resgatando estudos recentes que analisaram
o gerenciamento da privacidade entre usuários deste aplicativo.

3.1. Histórico dos Instant Messengers
Nas últimas duas décadas, os Instant Messengers (IMs), também conhecidos
como Mensageiros ou Comunicadores Instantâneos, consolidaram-se como meios de
comunicação e interação social (NARDI; WHITTAKER; BRADNER; 2000; GRINTER;
PALEN, 2002; QUAN-HAASE, 2008; QUAN-HAASE; COLLINS, 2008; QUANHAASE; YOUNG, 2010; MESCH et al., 2012; PETRONZIO, 2012; CHURCH;
OLIVEIRA, 2013; AYRES; RIBEIRO, 2018; AGUADO; MARTÍNEZ, 2020; CHENG;
LEE, 2020). Os IMs são programas computacionais criados, originalmente, para
possibilitar trocas de mensagens de texto entre duas ou mais pessoas. Com o passar dos
anos, passaram a incluir o envio de hiperlinks, imagens, áudios, vídeos, realização de
ligações telefônicas por voz sobre IP (VoIP) e videochamadas. Quan-Haase (2008) e
Mesch, Talmud e Quan-Haase (2012) apontaram que uma particularidade significativa
para os usuários de IMs é a possibilidade de realizar comunicações e interações
percebidas como privadas. Entre as características que permeiam os IMs, podemos
destacar: (a) a possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona; (b) as sinalizações de
presença (por exemplo, os status online, ocupado ou ausente, informações de horário/dia
do último envio de mensagens); (c) as sinalizações de mensagem (por exemplo,
notificações, aviso de digitação e envio/recebimento de mensagens); e (e) a criação de
listas de contatos (também chamadas de Buddy Lists) por meio de convites e/ou adição
do número de celular (no caso dos aplicativos móveis). Para Quan-Haase (2008), os IMs
não podem ser vistos apenas como meios de transmissão de mensagens, haja vista que
estes programas integram um espectro amplo de TICs utilizadas na atualidade para a
realização de diferentes práticas de sociabilidade.
Os primeiros experimentos envolvendo programas de mensagem instantânea
ocorreram durante a década de 1970, antes mesmo da criação e da popularização da
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internet, baseados em trocas de mensagens entre sistemas fechados de computadores. O
surgimento de novos dispositivos (computadores pessoais, celulares e os smartphones)
em conjunto com a internet catalisaram o desenvolvimento e consolidação dos IMs nas
décadas seguintes. Dividimos os IMs em três fases distintas (ver Quadro 4): Fase 1, ProtoInstant Messengers (1970-1980); Fase 2, Instant Messengers ou IMs (1990-2000); e Fase
3, Instant Messengers Móveis ou IMMs (a partir de 2010 até a atualidade).
(Fase 1)
Proto-Instant
Messengers
1970-1980
Experimentos realizados antes
da internet, envolvendo a troca
de mensagens de texto através
de redes P2P86.
Exemplos: Multics, CTSS,
PLATO, NLS, Talk, nTalk,
yTalk, Zephyr, Blitzmail,
Talkomatic etc.

(Fase 2)
Instant
Messengers (IM)
1990-2000
Sistemas de trocas de
mensagem (majoritariamente
textual) presentes em websites
e, posteriormente, em serviços
de E-mail e Sites de Redes
Sociais.
Exemplos: mIRC, ICQ, AOL
Instant Messenger, MSN
(posteriormente Windows Live
Messenger), Google Talk
(Google Chat), Facebook Chat,
Twitter Direct Messages, Skype
etc.

(Fase 3)
Instant Messengers Móveis
(IMM)
2010-Atual
Aplicativos criados
originalmente para dispositivos
móveis que possibilitam a troca
de mensagens multimídia,
ligações VoIP e videochamadas.
Exemplos: Facebook
Messenger, WhatsApp, WeChat,
Telegram, Kik, Discord,
eBuddy, Line, Hangouts, Skype,
Viber, Tencent QQ, Google
Duo, Instagram Direct,
Threads, Signal etc.

Quadro 4. Fases dos Instant Messengers e exemplos.

Fase 1 – Proto-Instant Messengers (1970-1980). A primeira fase é marcada por
experimentos computacionais realizados, em sua maior parte, dentro de ambientes
acadêmicos e militares durante as décadas de 1970 e 1980, utilizando redes de protocolo
ponto-a-ponto (Point-to-Point Protocol ou P2P). Decidimos usar a palavra proto87 para
esta fase inicial, pois estes programas ainda não eram denominados, entre os
desenvolvedores e usuários, como Instant Messengers. Além disso, ainda não
contemplavam todos os recursos e funcionalidades que, a posteriori, foram introduzidos
e associados aos IMs (QUAN-HAASE, 2008; MESCH; TALMUD; QUAN-HAASE
2012). Ainda assim, estes programas foram as primeiras tentativas de estabelecer trocas
síncronas e assíncronas de mensagens de texto/notificações entre dois ou mais
computadores conectados. Entre os primeiros experimentos desta fase estão os sistemas
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Redes de computadores onde, na sua arquitetura, cada ponto (ou nó) da rede é formada por computadores
que funcionam como cliente e como servidor, permitindo o compartilhamento de dados sem a necessidade
de um servidor central.
87
Como elemento de composição de palavras, traz consigo o significado de primeiro, protótipo, anterior
aos demais.
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de operação multiusuário, tais como o Compatible Time-Sharing Systems (CTSS) e os
Multiplexed Information and Computing Services (Multics) nos anos 1970, que usavam
recursos de notificação para facilitar a comunicação entre usuários conectados a uma
mesma máquina. Com o desenvolvimento das redes de computadores e a expansão dos
protocolos ponto-a-ponto, surgiram programas capazes de conectar diferentes máquinas
para a realização de trocas de mensagens de texto e para a notificação da presença dos
usuários que estavam conectados nestas respectivas redes.
“Talk” (Command-Line Unix), programa que possibilitava trocas síncronas
de mensagens entre computadores conectados através do sistema operacional
Unix. Sendo, posteriormente, estendido para conversas entre usuários de
outros sistemas operacionais (ver Figura 2).

Figura 2. Command-Line Unix “Talk”.

Zephyr (protocol), criado em 1986, foi um sistema de notificações
desenvolvido por estudantes do Massachussets Institute of Technology
(MIT). Permitia não só trocas síncronas de mensagem de texto, mas
incorporava, também, a possibilidade de envio de notificações automáticas
caso o usuário não estivesse em frente à tela do computador.
BlitzMail System, desenvolvido por estudantes da Dartmouth College em
1987, é considerado com um dos primeiros sistemas clientes/servidores de Email. Ganhou popularidade entre alunos, administradores e professores da
universidade, praticamente substituindo o uso de telefones fixos dentro do
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campus. Por meio do BlitzMail, a comunidade acadêmica se comunicava
através de trocas de mensagens via terminais públicos fixos (chamados de
Blitzcheckers) espalhados em bibliotecas, refeitórios e outros edifícios,
formando uma rede de integrada de servidores dentro da universidade.
Fase 2 – Instant Messengers ou IMs (1990-2000). A segunda fase começa no fim
dos anos 1980 e início dos anos 1990. Esta fase é marcada por sistemas mais avançados
de troca de mensagens entre computadores pessoais (PCs) por meio de serviços baseados
na internet. Ainda no fim dos anos 1980, os Bulletin Board Systems (BBS)88 já
apresentavam sistemas integrados de troca de mensagens de texto similares aos webchats. Os experimentos realizados nos BBS serviram de base para a criação de interfaces
integradas para troca de mensagens. Entre os exemplos mais populares, temos:
IRC/mIRC (Internet Relay Chat) – desenvolvido em 1988 pelo finlandês
Jarkko Oikarinen, o IRC (sigla para Internet Relay Chat) foi um mecanismo
de comunicação baseado na internet utilizado para troca de mensagens entre
alunos e professores da Universidade da Finlândia. Contudo, foi apenas em
1995 que o IRC ganhou escala global a partir do lançamento de uma versão
do programa adaptada para o sistema operacional Windows – o mIRC89 (ver
Figura 3). Além da possibilidade da troca de mensagens de texto entre seus
usuários, o mIRC oferecia recursos mais avançados, como: a criação de
grupos (chamados de canais); envio de arquivos entre usuários; decoração do
texto (customização por cores); informações sobre horário de recebimento
das mensagens; informações pessoais dos usuários (endereço no servidor,
nome outros canais os quais participa); e a possibilidade de entrar em canais
no modo away (equivalente ao modo off-line de IMs posteriores).
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Programas que permitiam interações através de um sistema conectado via telefone, semelhante ao que
ocorre hoje com a Internet.
89
Disponível em: https://www.mirc.com. Acesso em 12 de ago., 2020.
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Figura 3. mIRC.

AIM (AOL Instant Messenger) – no início dos anos 1990, um serviço online
exclusivo para usuários de computadores Commodore 64, chamado
Quantum-Link (Q-Link), oferecia um recurso de mensagem instantânea para
seus clientes. Quando a Quantum-Link foi comprada e se tornou a America
Online (AOL), passou a testar um sistema de comunicação instantânea
chamado Online Messages. Em 1997, este programa evoluiu e foi oficializado
no mercado como o AOL Instant Messenger ou AIM (ver Figura 4),
incorporando recursos presentes em outros IMs contemporâneos, tais como a
troca síncrona e assíncrona de mensagens de texto, conversas em grupos,
jogos multiusuários e o compartilhamento de arquivos.

Figura 4. AOL Instant Messenger.
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ICQ – em 1996, foi lançado oficialmente o ICQ90 (ver Figura 5), sigla para I
Seek You (em português “eu te procuro”). Considerado um dos precursores
dos IMs na web, o ICQ, incialmente, permitia apenas trocas de mensagens de
texto, contudo, passou a incorporar outros recursos que são encontrados até
hoje nos IMs mais recentes (por exemplo, as listas de contatos, as sinalizações
de mensagem/presença dos usuários, a biblioteca de smilies91). Em 1997, o
ICQ possuía cerca de 4 milhões de usuários com mais de 200 mil conexões
simultâneas. Após a compra do ICQ pela AOL, em 1998, o programa alcançou
seu ápice em 2001, quando contabilizou 100 milhões de usuários ativos.

Figura 5. ICQ.

MSN (The Microsoft Network) – o MSN (ver Figura 6) ensaiou seu
lançamento em 1996. Contudo, foi apenas no ano de 2003, após
investimentos contínuos em publicidade e marketing para sua divulgação, que
o programa alcançou a liderança no mercado, concorrendo diretamente com
o Yahoo! Messenger. Posteriormente, a Microsoft fundiu o MSN com o MSN
Messenger e, em seguida, lançou o Windows Live Messenger, que
permaneceu ativo até o ano de 2014.
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Disponível em: https://icq.com. Acesso em 12 de ago., 2020.
São um tipo de emoticon (comunicação paralinguística) com representações pictóricas de expressões
faciais utilizadas para transmitir estados psicológicos e/ou emotivos.
91
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Figura 6. MSN.

Skype, Google Talk, Facebook Chat e outros – no início dos anos 2000,
serviços de E-mail e as Redes Sociais Digitais passaram a integrar IMs em
suas interfaces como estratégia de engajamento e retenção dos seus usuários.
Em 2003, com o desenvolvimento da tecnologia de Voz sobre IP92 ou VoIP
(sigla para Voice over Internet Protocol) surgiu o Skype, IM que possibilita a
comunicação através de mensagens de texto, voz e vídeo. Em 2011, a
Microsoft comprou o Skype, que, posteriormente, ganhou uma versão para
dispositivos móveis – substituindo o Windows Live Messenger como
principal IM da empresa. Seguindo a tendência do mercado, em 2005 o
Google lançou seu próprio IM, o Google Talk, integrado ao seu serviço de Email (o Gmail). Após oito anos em atividade, em 2013, o Google lançou o
Google Hangouts, IM que integra três produtos de mensagens da empresa que
coexistiram naquele período, o Google Talk, o Google+ Messenger e o
Hangouts (na época, um sistema de chat por vídeo presente apenas dentro da
Rede Social Digital Google+). Em 2008, o Facebook lançou o Facebook
Chat93 mecanismo de conversação que integrado que, posteriormente, em
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O VoIP faz o roteamento de conversas através da internet ou qualquer rede de computadores baseadas
em Protocolos de Internet (IPs), possibilitando a transmissão de voz de forma síncrona.
93
Disponível em: https://about.fb.com/news/2008/04/announcement-facebook-launches-facebook-chat.
Acesso em 20 de nov. de 2019.
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2011, tornou-se o Facebook Messenger – disponível tanto em uma versão
web, quanto em dispositivos móveis.
Fase 3 – Instant Messengers Móveis ou IMMs (2010 – Atual). A terceira fase é
marcada pela ascensão e a popularização dos Instant Messengers Móveis (IMMs), e
compreende a década de 2010 até a atualidade. Antes dos IMMs, a adoção de telefones
celulares fez com que serviços de mensagens via SMS94 (sigla para Short Message
Service) se destacassem como forma de comunicação e interação na primeira década dos
anos 200095. Contudo, é a partir do lançamento do iPhone (Apple) em 2007, que os IMMs
passaram a ganhar uma escala global através de aplicativos desenvolvidos para os
smartphones e os tablets. Estes aplicativos se apropriaram de diversos recursos e
funcionalidades já existentes em IMs antecessores, tais como a possibilidade de troca de
mensagens instantâneas via texto, imagens, voz e vídeo, mas, também, incluíram
tecnologias nativas dos dispositivos móveis, tais como: a possibilidade de ligação via
internet (VoIP); a integração com câmeras e sistemas de áudio; e o compartilhamento de
dados via GPS (Global Positioning System). Os IMMs, atualmente, operam em diferentes
plataformas digitais e aplicativos móveis, e podem ser exemplificados através do
WhatsApp, Facebook Messenger (ver Figura 7), Telegram, WeChat, Hangouts, Google
Duo, Threads, Signal, entre outros.

Figura 7. Facebook Messenger.

94

Também chamados de mensagens de texto, o SMS é um serviço que permite o envio de mensagens curtas
(até 160 caracteres) entre telefones celulares, smartphones e em alguns telefones fixos. Pode ou não ser
tarifado a depender dos planos oferecidos pelas empresas de telefonia.
95
Church e Oliveira (2013) analisaram motivações que estavam levando à adoção do WhatsApp em relação
aos serviços de SMS da época. Nos resultados, identificaram que os participantes que estavam deixando de
usar o SMS para adotar o WhatsApp destacavam que o aplicativo oferecia pontos percebidos como
vantajosos, tais como: gratuidade, rapidez na comunicação, facilidade de uso e a possibilidade de
construção de perfis no aplicativo.
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3.2. Whatsapp: histórico e funcionalidades
Lançado oficialmente em 2009, por Brian Acton e Jan Koum, o WhatsApp, um
trocadilho com a frase em inglês What’s up? (em português “E aí?”), é considerado um
dos precursores dos Instant Messengers Móveis (IMMs). O aplicativo surgiu como uma
alternativa frente aos serviços de mensagens via SMS da época, possibilitando envio de
mensagens de texto via internet fixa (Wi-Fi) ou internet móvel. Em 2012, o WhatsApp
passou de dois bilhões de mensagens por dia para dez bilhões por dia no fim do mesmo
ano, alcançando a marca de 900 milhões de usuários ativos em 2015. Este rápido
crescimento chamou a atenção do Facebook que, em 2014, adquiriu o aplicativo por 16
bilhões de dólares. Desde então, o WhatsApp contínua em uma curva crescente de adoção
em todo o mundo, somando mais de dois bilhões de usuários ativos em 180 países96.
Embora seu uso seja, majoritariamente, associado às conversações cotidianas com
contatos próximos e íntimos (CHURCH; OLIVEIRA, 2013), como amigos, família,
relacionamentos amorosos e trabalho, o aplicativo tem sido palco para diferentes
apropriações, tais como: atendimento, vendas, ensino, consultas, pesquisas, jogos,
brincadeiras, entre outras finalidades.
Em agosto de 2019, uma pesquisa realizada pela Statista97 divulgou que 98% dos
usuários de smartphones no Brasil possuem o WhatsApp instalado em seus dispositivos,
sendo que 19% dos participantes disseram que também possuem o Telegram98
(considerado um dos principais concorrentes) instalado como uma alternativa. Em janeiro
de 2020, no relatório We are social (Digital Brazil 2020)99, o WhatsApp foi citado como
a terceira plataforma social mais utilizada entre os brasileiros, atrás apenas do YouTube e
do Facebook, e é o aplicativo móvel com o maior número de usuários ativos por mês no
país, seguido pelo Facebook, Facebook Messenger e pelo Instagram.
3.2.1. Recursos do WhatsApp
O WhatsApp disponibiliza os seguintes recursos para seus usuários: (a) Criação
de perfil; (b) Envio de mensagens; (c) Compartilhamento de conteúdo (multimídia,

96

Disponível em: https://www.whatsapp.com/about. Acesso em 12 de ago., 2020.
Disponível em: https://www.statista.com/statistics/798131/brazil-use-mobile-messaging-apps. Acesso
em 12 de ago., 2020.
98
Disponível em: https://telegram.org. Acesso em 12 de ago., 2020.
99
Disponível em: https://datareportal.com/reports/digital-2020-brazil. Acesso em 12 de ago., 2020.
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70

documento, contato, localização e sala); (d) Criação de Grupos; (e) Listas de
Transmissão; (f) Chamadas de Voz e Vídeo; (g) Acesso Web e Desktop; e (h) Status.
(a) Criação de perfil – local no qual o usuário pode incluir informações
pessoais, como seu número telefônico, seu nome de usuário, sua foto e
recado. No recado do perfil100, o usuário pode escolher opções sugeridas pelo
próprio aplicativo (com termos como: disponível, ocupado, na escola, no
trabalho, dormindo, apenas ligações de emergência, entre outros) ou
personalizar a mensagem para seus contatos através do uso de texto e/ou
emojis101.
(b) Envio de mensagens – as mensagens (síncronas e assíncronas) no
aplicativo podem conter diferentes formatos de conteúdo (ver Figura 8),
como: texto, imagem, foto, áudio, vídeo, emojis e figurinhas102 (stickers).

Figura 8. WhatsApp.

Segundo uma pesquisa divulgada em julho de 2019103, 79% dos usuários de
smartphones no Brasil afirmaram usar imagens para se comunicar no
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Maíz-Arévalo (2018), em uma pesquisa com usuários do WhatsApp na Espanha, mapeou como as
fotos e recados dos perfis são utilizados para diferentes estratégias de apresentação de si no WhatsApp,
expressando, inclusive, estados emocionais dos usuários.
101
Originados no Japão, os emojis são ideogramas (símbolos gráficos) utilizados em mensagens eletrônicas
e páginas na web para comunicar expressões faciais, animais, objetos, tipos de clima, entre outras
representações simbólicas.
102
Disponível em: https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-use-stickers/?lang=pt_br. Acesso em
12 de ago., 2020.
103
Disponível em: https://www.statista.com/statistics/798118/brazil-use-mobile-messaging-app-functiontype. Acesso em 12 de ago., 2020.
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WhatsApp e 78% usaram mensagens de voz. Ao acessar uma conversa (com
um contato específico ou em um grupo), os usuários podem realizar diferentes
ações, como: resgatar o histórico de mídia (fotos, vídeos e imagens) links e
documentos compartilhados; salvar mensagens específicas como favoritas
para resgatar posteriormente; realizar buscas (por meio de palavras-chave)
dentro das conversas para resgatar mensagens ou informações específicas;
silenciar as notificações de mensagem (por oito horas, uma semana ou um
ano); personalizar o toque para notificações de mensagem; salvar
automaticamente ou não, na memória do dispositivo, mídias recebidas nas
mensagens; verificar o número de grupos em comum com um determinado
contato (ou o número de participantes de um grupo), visualizando dados e
informações pessoais como o nome ou número do telefone; compartilhar,
bloquear e denunciar contatos; e, por fim, exportar a conversa (anexando ou
não mídias compartilhadas) ou limpar (deletar) as conversas realizadas.
(c) Compartilhamento de conteúdo (multimídia, documento, contato,
localização e sala) – o WhatsApp também possui recursos para
compartilhamento de fotos, imagens, vídeos e documentos. O usuário
também pode compartilhar contatos da sua lista e informações sobre a sua
localização geográfica (ver Figura 9) – que pode ser fixa (local onde se
encontra) ou em tempo real (acompanhando a trajetória do usuário por um
tempo pré-determinado de 15 minutos, 1 hora ou 8 horas). Em 2020, o
aplicativo passou a oferecer videoconferências integradas com o Facebook
Messenger (chamadas de salas) que podem agrupar até 50 participantes. Ao
criar uma sala, o usuário pode convidar outros participantes (mesmo que não
possuam conta no Facebook Messenger ou Facebook) através de um convite
ou link. Os participantes podem visualizar informações pessoais uns dos
outros como a foto do perfil e os nomes dos integrantes da sala. Além disso
podem incluir pessoas que não estão na lista de contatos para entrar na
conversa através do compartilhamento do link de acesso à sala.
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Figura 9. Localização geográfica no WhatsApp.

(d) Criação de Grupos – as conversas do WhatsApp podem ocorrer por meio
de conversas diretas com outro usuário ou através da criação de grupos (com
dois ou mais usuários). O criador de um grupo, denominado como
administrador ou admin, possui autonomia para editar informações (imagem
de capa do grupo, nome e descrição do grupo), convidar e remover
participantes, além de conceder o papel de admin para outros usuários.
Atualmente, um grupo no WhatsApp tem um limite máximo de 256
participantes. Assim como nas conversas diretas (entre dois participantes), os
usuários podem realizar ações como resgatar conteúdos, marcar mensagens
como favoritas, pesquisar conversas, silenciar as notificações de mensagem,
personalizar toques e ativar (ou não) o salvamento automático de conteúdo
no dispositivo. Uma vez dentro de um grupo, o usuário pode visualizar
informações pessoais dos outros integrantes, como o nome e seus respectivos
contatos telefônicos. A visualização de algumas informações pessoais de um
perfil pode variar caso o participante esteja na lista de contatos deste usuário
e/ou com base no uso dos recursos de privacidade disponíveis no aplicativo.
(e) Listas de Transmissão – uma forma de enviar mensagens em massa dentro
do WhatsApp, sem a necessidade de criar um grupo para isso, se dá através
das Listas de Transmissão. As listas permitem que usuários selecionem até
256 destinatários que receberão, simultaneamente, a mensagem enviada de
um usuário. Contudo, para evitar práticas de spam (mensagens recebidas sem
consentimento prévio), o WhatsApp restringiu que as transmissões ocorram
apenas entre usuários que estão registrados na lista de contatos.
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(f) Ligação de Voz e Chamada de Vídeo – com o crescimento da base de
usuários, em conjunto com a disponibilização de uma internet móvel mais
rápida e robusta pelas operadoras no mercado (3G e 4G), o WhatsApp deixou
de ser apenas um IMM para troca de mensagens de texto e conteúdos
multimídia, passando a incluir chamadas de voz (ligações) e vídeo
(videoconferências) – seguindo o exemplo de outros aplicativos como Skype,
Hangouts e Facebook Messenger. Segundo a Statista104, em 2019, 70% dos
usuários de internet no Brasil afirmaram usar mensagens de áudio e ligações
em vídeo no WhatsApp e 65% afirmaram usar a função de ligação por voz.
(g) Acesso Web e Desktop – embora o WhatsApp tenha surgido originalmente
como um IMM, posteriormente passou a oferecer acesso via web e versão
para computadores desktop (Figura 10), ampliando suas possibilidades de
uso. Atualmente, a versão para web é utilizada não apenas por usuários pessoa
física, mas, também, por organizações públicas e privadas que utilizam o
WhatsApp para reuniões de trabalho, divulgações de serviços e produtos e
relacionamento com clientes. Com o crescimento da adoção do WhatsApp por
organizações privadas e também públicas, o WhatsApp lançou a versão
Business, oferecida oficialmente no Brasil em 2018, criação de perfis
empresariais (com selo de reconhecimento) e recursos exclusivos como:
informações da empresa (nome, horário de funcionamento, categoria do
negócio, descrição, localização e link para o site); mensagens automáticas de
boas-vindas e ausência; criação de mensagens automáticas para atendimento;
e estatística de mensagens. Para empresas de médio e grande porte, o
WhatsApp oferece o modelo Business API, permitindo o envio de mensagens
para um número ilimitado de contatos, atendimentos múltiplos e instalação
de chatbots para automações de relacionamento.

104

Disponível em: https://www.statista.com/statistics/1083507/brazil-sending-voice-messages-videocalls-penetration-rate. Acesso em 12 de ago., 2020.
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Figura 10. Versão web do WhatsApp.

(h) Status – recurso no aplicativo que possibilita o compartilhamento de fotos,
vídeos e GIFs animados com outros usuários que estejam na lista de contatos.
Os conteúdos ficam visíveis por apenas 24 horas (semelhante ao recurso de
Stories do Instagram). Ao compartilhar um conteúdo em seu Status, os
usuários que estiverem habilitados para visualizá-lo podem interagir com o
criador a partir do envio de mensagens diretas. O criador do Status também
pode compartilhar o conteúdo publicado em conversas diretas ou grupos.
3.2.2. Recursos de Privacidade no WhatsApp
Atualmente, o WhatsApp oferece para seus usuários diferentes recursos para
ajustes da privacidade (Figura 11), como: (a) Visto por último; (b) Foto de perfil; (c)
Recado do perfil; (d) Adição em grupos; (e) Status; (f) Localização em tempo real; (g)
Números bloqueados; (h) Confirmação de leitura; (i) Bloqueio de Tela; (j) Confirmação
em duas etapas; (l) Criptografia de ponta a ponta; e (m) Relatório de solicitação de dados.
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Figura 11. Ajustes de privacidade do WhatsApp.

(a) Visto por Último105 – este recurso, quando habilitado, permite verificar a
última hora que um usuário esteve conectado. O usuário pode optar por
compartilhar essa informação com todos no WhatsApp, apenas com seus
contatos ou com ninguém. Entretanto, vale pontuar que, mesmo após
desabilitar este recurso em sua conta, ainda é possível verificar quando o
usuário está online no aplicativo.
(b) Foto de Perfil – o usuário pode selecionar quem irá visualizar sua foto do
perfil: todos no WhatsApp, apenas seus contatos ou ninguém.
(c) Recado do Perfil – o usuário pode selecionar quem irá visualizar o recado
do seu perfil: todos no WhatsApp, apenas seus contatos ou ninguém.
(d) Grupos – o usuário pode selecionar quem tem permissão para adicioná-lo
em grupos: todos no WhatsApp, apenas seus contatos ou alguns contatos
exceto outros.
(e) Status106 – o usuário pode selecionar quem pode visualizar os conteúdos
que publica em seu Status. Diferente de outros recursos que estão disponíveis
para a visualização de qualquer usuário do WhatsApp, a regulação de
privacidade do Status é restrita aos contatos por padrão. Deste modo, o
usuário pode selecionar se quer compartilhar para todos os seus contatos ou
selecionar/excluir contatos específicos.

105

Disponível em: https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-last-seen-and-online. Acesso 12 ago.,
2020.
106
Disponível em: https://faq.whatsapp.com/general/status/about-status-privacy. Acesso 12 ago., 2020.
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(f) Localização em Tempo Real – o usuário pode visualizar com quem ele
compartilhou sua localização geográfica em tempo real no WhatsApp e, caso
deseje, finalizar o compartilhamento desta informação a qualquer momento.
(g) Bloqueados – o usuário pode selecionar outros (que estão em sua lista de
contatos ou não) para bloquear. O bloqueado não é notificado, contudo deixa
de ver a foto e o recado do perfil de quem o bloqueou e suas mensagens
deixam de ser transmitidas. O usuário que realizou o bloqueio pode desfazêlo a qualquer momento, caso deseje, em ajustes de privacidade.
(h) Confirmação de Leitura – o WhatsApp utiliza diferentes ícones (ver
Quadro 5) para sinalizar se uma determinada mensagem foi enviada, recebida
ou lida em uma conversa/grupo. O usuário pode optar por informar ou não a
confirmação de leitura das mensagens enviadas. Caso opte por desabilitar este
recurso, os outros usuários não poderão visualizar se o usuário leu ou não
uma determinada mensagem, entretanto, este usuário também não poderá
visualizar confirmações de leitura dos outros contatos. Entretanto, a
confirmação de leitura continua ativa por padrão em mensagens trocadas
dentro de grupos e mensagens de voz em conversas/grupos.
Relógio: mensagem ainda não chegou aos servidores do WhatsApp. Aparece em caso de
falta de sinal, modo avião ou conexão lenta com a internet. Caso a mensagem seja apagada
neste estágio de envio, ela não será recebida pelo destinatário.
Tique único: mensagem chegou aos servidores do WhatsApp e está pronta para ser enviada
para o destinatário.
Tique duplo cinza: mensagem recebida pelo destinatário, contudo este pode não ter aberto
o chat correspondente para visualizá-la.
Tique duplo azul: mensagem recebida pelo destinatário que abriu o chat correspondente,
tendo, potencialmente, visualizado o conteúdo. Esta sinalização não pode ser desabilitada
em mensagens trocadas dentro de grupos.
Microfone cinza: mensagem de voz chegou aos servidores do WhatsApp e foi recebida
pelo destinatário, contudo este ainda não a reproduziu. Apenas o emissor da mensagem
pode visualizar este ícone.
Microfone verde: mensagem de voz recebida pelo destinatário, contudo este ainda não a
reproduziu. Apenas o destinatário pode visualizar este ícone.
Microfone azul: mensagem de voz foi reproduzida pelo destinatário. Este ícone aparece
para ambos, emissor e destinatário. Esta sinalização não pode ser desabilitada no
WhatsApp.
Quadro 5. Sinalizações de mensagem do WhatsApp.
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Em abril de 2020, com a escalada dos discursos de ódio e a circulação de
notícias falsas (Fake News) em diversas plataformas digitais, o Facebook Inc.
implementou mudanças no WhatsApp, tais como: uma nova sinalização de
mensagens, as setas duplas107, que indicam quando uma mensagem
encaminhada não foi criada pelo usuário e/ou foi encaminhada muitas vezes;
e as restrições do número de conversas do encaminhamento (para até cinco
conversas por vez).
(i) Bloqueio de tela108 – recurso que solicita que o usuário desbloqueie o
WhatsApp utilizando uma senha ou impressão digital para acessá-lo. Este
bloqueio pode ocorrer sempre que o usuário abrir o aplicativo ou em períodos
específicos (um minuto, quinze minutos ou uma hora).
(j) Confirmação em duas etapas109 – recurso opcional que permite que o
usuário acrescente uma camada extra de segurança através do uso de um PIN
(Personal Identification Number), uma senha de segurança de seis dígitos.
Ao ativar a confirmação em duas etapas, o usuário precisará digitar a senha
sempre que quiser confirmar seu número. O número só poderá ser confirmado
novamente após setes dias que você usou o WhatsApp sem seu PIN pela
última vez.
(l) Criptografia de ponta a ponta110 – segundo o WhatsApp, a tecnologia de
criptografia de ponta a ponta garante que mensagens de texto, voz, fotos,
vídeos, atualizações do Status, documentos e chamadas (voz e vídeo) sejam
acessíveis apenas entre um remetente e o destinatário. Este recurso fica
ativado automaticamente na conta do usuário e cria, em cada mensagem
enviada, uma espécie de cadeado e chave únicos entre quem enviou e quem
recebeu a mensagem. Cada conversa dentro do WhatsApp possui um código
de segurança de 60 dígitos que podem ser verificados, a qualquer momento,
entre os usuários através de um código de barras QR disponível na tela de

107

Disponível em: https://faq.whatsapp.com/general/coronavirus-product-changes/about-forwardinglimits?lang=pt_br. Acesso em 12 ago., 2020.
108
Disponível em: https://faq.whatsapp.com/android/security-and-privacy/how-to-use-androidfingerprint-lock?lang=pt_br. Acesso em 12 ago., 2020.
109
Disponível em: https://faq.whatsapp.com/general/verification/using-two-step-verification. Acesso em
12 ago., 2020.
110
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O2sDE26GFNU&feature=emb_title. Acesso em
12 de ago., 2020.
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dados do contato. Quando um usuário troca seu dispositivo ou reinstala o
WhatsApp o código de segurança é alterado.
(m) Relatório de solicitação de dados – a qualquer momento qualquer usuário
do aplicativo pode fazer o download dos dados e informações da sua conta
WhatsApp. Este relatório foi implementado após determinações da legislação
de proteção de dados pessoais da GDPR111. Entre os dados que podem ser
visualizados neste relatório, estão: horário de criação do relatório, horário de
solicitação do relatório, número do telefone, nome do usuário, estado da
conexão, último momento que esteve online e offline, endereço IP da conexão
atual e anterior, tipo de aparelho utilizado, versão do aplicativo, sistema
operacional, fabricante e modelo do aparelho, plataforma, texto do recado do
perfil,

data/horário de definição do recado do perfil, foto do perfil,

data/horário de ajuste da foto de perfil e lista de contatos. Também é possível
verificar histórico de pagamentos pelo aplicativo112 e as configuração dos
recursos de privacidade da conta, tais como o Visto por Último, Foto do
Perfil, Recado do Perfil, Status, Números Bloqueados e Confirmação de
Leitura. Além dos dados citados, é possível saber o ano em que esta conta
aceitou os termos e política de privacidade do WhatsApp.
Em relação aos termos e política de privacidade do WhatsApp, vale destacarmos
alguns pontos. Embora a empresa informe quais são os dados e as informações pessoais
que coletam dos seus usuários e quais são suas finalidades e tratamentos, assim como
também acontece em outras plataformas digitais e aplicativos móveis na atualidade,
muitos usuários aceitam (ou mesmo ignoram) estes termos sem efetuar sua leitura. Além
disso, esse comportamento de “ignorar os termos”, em alguns casos, pode ser reforçado
pela própria plataforma/aplicativo, ao permitir que seus usuários cliquem e aceitem os
termos sem a sua leitura prévia ou mesmo ao disponibilizar textos extensos com
linguagens pouco acessíveis para leigos em direito e tecnologia (STEINFELD, 2016).
Outro ponto que vale destacar é que entre setembro de 2009 e julho de 2020, a página

111
112

Disponível em: https://faq.whatsapp.com/pt_br/general/26000121. Acesso em 12 de ago., 2020.
Disponível em: https://www.whatsapp.com/payments. Acesso em 12 de ago., 2020.
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sobre a política de privacidade do WhatsApp foi alterada 1.893 vezes, conforme dados
coletados no site Wayback Machine113 (ver Figura 12).

Figura 12. Atualizações da página de privacidade do WhatsApp.

Com a aquisição do aplicativo pelo Facebook, em 2014, nota-se o crescimento no
número de alterações da página neste mesmo ano, seguido de um aumento significativo
entre os anos de 2015 e 2020. Coincidentemente, este período é marcado por uma série
de transformações no cenário mundial, com o surgimento de novas políticas e legislações
de privacidade de dados em diversos países do mundo, acompanhado casos sucessivos de
vazamentos e usos indevidos de dados e informações pessoais dos usuários de diversas
plataformas digitais (incluindo o próprio Facebook). O caso da Cambridge Analytica,
responsável por coletar e usar dados e informações pessoalmente identificáveis de mais
de 87 milhões de usuários do Facebook para influenciar resultados em campanhas
políticas, talvez seja um dos mais emblemáticos nas discussões sobre privacidade de
dados em todo o mundo. Em 2018, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, foi convocado
para depor no Senado norte-americano para esclarecer este caso e relatar o que sua
empresa está fazendo para garantir a privacidade e a segurança dos dados e informações
pessoais dos usuários. Neste mesmo ano, o Facebook aderiu ao GPDR (Regulamento
Geral de Proteção de Dados), incluindo diversas mudanças nos termos e política de
privacidade de todos os seus produtos, entre eles o WhatsApp. Em 2020, novas
atualizações foram feitas na página de termos e política de privacidade do WhatsApp a
fim de contemplar informações direcionadas aos usuários brasileiros, diante do cenário
de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no país114. Nesta
113

Disponível em: https://web.archive.org/web/*/https://www.whatsapp.com/legal. Acesso em 12 de ago.,
2020.
114

Disponível em: https://www.whatsapp.com/legal?lg=pt_BR#privacy-policy. Acesso em: 12 de ago.,
2020.
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atualização, o WhatsApp reforçou o direito que os usuários brasileiros possuem de
acessar, corrigir, portar e eliminar todos os seus dados pessoais no aplicativo.

3.2.3. Estudos sobre a Privacidade no WhatsApp
Ao mapearmos pesquisas realizadas entre os anos de 2010 e 2020, contendo
palavras-chave como privacidade (em inglês Privacy), gerenciamento da privacidade (em
inglês Privacy Management), Instant Messaging, Instant Messengers, Mobile Instant
Messengers e WhatsApp, constatamos que ainda há lacunas de estudos sobre estes temas
no cenário brasileiro, sobretudo em uma perspectiva interacional. A maior parte das
pesquisas mapeadas, dentro e fora do Brasil, investigaram potenciais violações da
privacidade a partir das práticas de coleta, armazenamento e tratamento de dados pelos
sistemas dos IMMs. As pesquisas que optaram por uma observação descritiva da
privacidade identificaram, por exemplo, como a percepção de um usuário pode ser afetada
por diferentes fatores sociais, culturais e materiais, e analisaram as consequências que
podem ser constatadas a partir dos comportamentos adotados nos aplicativos.
Rashidi et al (2016), por exemplo, realizaram uma pesquisa quantitativa com 626
usuários do WhatsApp na Arábia Saudita com objetivo de compreender se eles conheciam
e como utilizavam os recursos e configurações de privacidade do aplicativo. Como
resultados, os pesquisadores verificaram que os usuários sauditas possuíam conhecimento
acerca dos recursos de privacidade disponíveis e conheciam algumas possiblidades de
ajustes para limitar a visibilidade das suas informações pessoais para pessoas específicas
da sua lista de contatos. Um ponto crítico para muitos participantes desta pesquisa era a
falta, na época, de um recurso que permitisse a restrição de quem poderia adicioná-los
em grupos no WhatsApp, recurso que foi implementado apenas em 2019. Também
identificaram que os usuários utilizavam o recurso de bloqueio de contatos como forma
de controlar o acesso às informações pessoais do seu perfil por usuários consideramos
indesejados ou estranhos, sendo que, as participantes do gênero feminino, tenderam a
bloquear mais contatos do que os participantes do gênero masculino.
Dev, Das e Camp (2018), por sua vez, analisaram o gerenciamento da privacidade
no WhatsApp com uma amostra formada por 820 usuários da Índia e da península arábica.
Na pesquisa, observaram as motivações em relação ao uso de recursos de privacidade,
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como bloqueio, visto por último, foto do perfil, status e localização. Também analisaram
outras variáveis, como: a preocupação dos usuários em serem contatados por estranhos
ou serem adicionados em grupos sem o consentimento, o compartilhamento de dados e
informações pessoais (inclusive sensíveis) por terceiros e percepções sobre a coleta de
dados da plataforma para uso publicitário. A pesquisa identificou que as preocupações e
comportamentos de privacidade foram sensíveis ao contexto cultural dos participantes,
sendo que os usuários indianos demonstraram ter uma maior preocupação em restringir o
acesso e visibilidade das suas informações pessoais. Também notaram algumas
diferenças nos comportamentos em relação ao gênero e idade dos participantes.
Reichel et al (2020) fizeram uma pesquisa com 52 usuários do Facebook e do
WhatsApp na África do Sul, com o objetivo de mapear as percepções e os respectivos
comportamentos de privacidade. Como resultados, identificaram que a principal
preocupação dos usuários sul-africanos entrevistados era em relação ao conteúdo que
compartilhavam com outro(s) e quem poderia (ou não) vê-lo. Preocupações sobre a perda
da privacidade relacionada à coleta de dados pela plataforma não foi comumente
levantada entre os participantes. Alguns expressaram preocupações com a possibilidade
de conhecidos visualizarem (ou compartilharem) conteúdos considerados pessoais e
sensíveis ou do parceiro(a) acessar o conteúdo de mensagens privadas, algo que também
foi identificado em outra pesquisa realizada em Bangladesh (Dar et al, 2017). Ou seja,
nesta pesquisa, a privacidade era definida pelos usuários como uma forma (e desejo) de
controle acerca do acesso ao conteúdo. Os participantes da pesquisa também
demonstraram preocupações sobre o modo como se apresentam para outros no WhatsApp,
principalmente para membros da família, amigos, empregadores (ou empregadores em
potencial) que poderiam acessar algum conteúdo (foto do perfil, recado do perfil, entre
outros) considerado como inapropriado ou menos desejável sobre eles. Em relação aos
aplicativos analisados, os usuários tenderam a definir o Facebook como um lugar mais
público e o WhatsApp como um lugar mais privado, o que reflete, inclusive, no nível de
confiança (tendiam a confiar mais no WhatsApp para a realização de interações
consideradas mais próximas e íntimas). Em relação aos comportamentos de privacidade,
a pesquisa verificou que, semelhante a um estudo anterior realizado em Gana, também na
África, o conhecimento sobre os recursos e configurações de privacidade era escasso
entre os participantes, ou seja, muitos não sabiam da existência ou função de diversos
recursos disponíveis no aplicativo. Os usuários que se preocupavam mais com a
privacidade, por exemplo, recorriam ao bloqueio de pessoas ao invés de utilizar outros
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recursos/restrições. Por fim, destacaram que muitos participantes compartilhavam seus
smartphones com outros, contudo apenas o faziam com pessoas consideradas como
íntimas ou próximas, além disso, usuários que vivenciaram situações decorrentes da
violência urbana (como roubo ou furto) tendiam a se preocupar mais com aspectos de
privacidade e segurança no dispositivo e no WhatsApp.
Na pesquisa de Cho et al (2020), os autores analisaram como usuários de
diferentes IMMs (incluindo o WhatsApp) percebiam e ajustavam as sinalizações de
presença (visto por último, confirmação de leitura, entre outros), sinalizações de
mensagem e informações do perfil (foto e recado) para gerenciar a privacidade e, também,
sua disponibilidade social. Segundo os autores, as sinalizações de presença e mensagem
dos IMMs podem criar expectativas de respostas imediatas, ocasionando consequências
negativas entre os usuários, como stress, preocupações com a privacidade, sensação de
vigilância e pressão social. Nos resultados, identificaram que limitações referentes às
formas de comunicação da disponibilidade ocasionaram diversos ruídos de interpretação
e reiteraram dificuldades em determinar quando e se um determinado usuário está
disponível (ou não) para interagir. Além disso, em casos observados na pesquisa, a falta
de conhecimento prévio entre alguns usuários também gerava ruídos na interpretação da
disponibilidade, a qual era questionada se era de fato real ou se era uma estratégia do
usuário para ignorar contatos considerados indesejados ou inoportunos.
Ao levantar pesquisas recentes sobre o gerenciamento da privacidade no
WhatsApp, identificamos oportunidades e desafios para o desenvolvimento desta tese: em
primeiro lugar, constatamos a necessidade de ampliar o escopo de estudos que descrevem
o gerenciamento da privacidade no WhatsApp nas interações sociais estabelecidas entre
os usuários brasileiros; além disso, nos estudos mapeados, existe uma lacuna na discussão
sobre o gerenciamento da privacidade sob a ótica da Perspectiva Dramatúrgica. Deste
modo, desenvolvemos nesta tese uma abordagem descritiva da Privacidade,
considerando interesses dos usuários, a fim de mapear percepções e práticas adotadas
para o controle do acesso das audiências e da visibilidade de si no WhatsApp. Para isso,
verificamos como os participantes da nossa pesquisa selecionam, consentem e/ou
corrigem as informações que desejam compartilhar sobre si dentro do aplicativo e quais
são as possíveis implicações sociais emergentes destas práticas.
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4. PESQUISA DE CAMPO
Neste capítulo, abordamos as decisões teóricas e práticas que orientaram os
procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados da nossa pesquisa, com intuito
de refletir e discutir os caminhos selecionados tendo em vista nosso:
Objetivo principal: investigar e analisar práticas de gerenciamento da
privacidade em interações mediadas em um Instant Messenger Móvel
(WhatsApp).
Objetivos secundários: (1) a identificação das principais preocupações dos
usuários em relação à sua privacidade pessoal no aplicativo; (2) o
mapeamento e a análise das práticas de gerenciamento da privacidade
adotadas pelos usuários do WhatsApp; (3) a avaliação do nível de
conhecimento e das motivações apontadas pelos usuários para justificar o uso
de recursos de ajustes privacidade disponíveis no aplicativo; (4) a
identificação das finalidades do gerenciamento da privacidade nas interações
mediadas pelo WhatsApp; e, por fim, (5) a articulação dos achados com
pressupostos teóricos da Perspectiva Dramatúrgica a fim de possibilitar
novas camadas interpretativas para os estudos acerca do gerenciamento da
privacidade.

4.1. Estratégia de Investigação
Pesquisas com enfoque qualitativo buscam compreender a perspectiva dos
participantes sobre os fenômenos que os cercam, partindo de suas experiências, opiniões
e interpretações acerca do mundo social. Recomenda-se esse tipo de enfoque em
pesquisas cujo tema foi pouco explorado ou não tenha sido realizada em algum tipo de
grupo social específico (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013), possibilitando uma
compreensão inicial das questões, com baixa generalização e replicação. Goldenberg
(2011) pontua que, independente da natureza da pesquisa (seja qualitativa, quantitativa
ou mista), o desenho do seu método deve prezar pela transparência das escolhas e
procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados, mitigando, ao máximo, os
possíveis vieses (bias) que venham surgir.
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Não podendo ser realizada a objetividade nas pesquisas sociais, e o
conhecimento objetivo e fidedigno permanecendo como ideal da ciência, o
pesquisador deve buscar o que Pierre Bourdieu chama de Objetivação: o
esforço controlado de conter a subjetividade. Trata-se de um esforço porque
não é possível realizá-lo plenamente, mas é essencial conservar-se esta meta,
para não fazer do objeto construído um objeto inventado. A simples escolha
de um objeto já significa um julgamento de valor na medida em que ele é
privilegiado como mais significativo entre tantos outros sujeitos à pesquisa. O
contexto da pesquisa, a orientação teórica, o momento sócio-histórico, a
personalidade do pesquisador, o ethos do pesquisado, influenciado o resultado
da pesquisa. Quanto mais o pesquisador tem consciência de suas preferências
pessoais, mais é capaz de evitar a bias, muito mais do que aquele que trabalha
com a ilusão de ser orientado apenas por considerações científicas
(GOLDENGBERG, 2011, p.58-59).

Ao delinearmos o objetivo central da nossa pesquisa, a investigação e análise das
práticas de gerenciamento da privacidade em interações mediadas no WhatsApp,
deparamo-nos com o seguinte desafio: a natureza privada dos Instant Messengers Móveis.
Os dados e informações relativas a um usuário e sua conta (por exemplo, conversas
estabelecidas, informações do perfil, grupos os quais participa, conteúdo das mensagens,
ajustes da privacidade etc.) não são publicamente acessíveis, o que limita a aplicação de
abordagens observacionais. Além do acesso restrito a dados e informações pessoais e de
usos cotidianos do WhatsApp, outro desafio era obter depoimentos que explicitassem as
motivações que levavam os usuários do WhatsApp a regular o acesso/visibilidade de
informações compartilhadas em seu perfil pessoal e nas conversas estabelecidas.
Deste modo, o enfoque qualitativo (CRESWELL, 2014) nos permitiu desenvolver
uma pesquisa que considera: (1) o ambiente natural, ou seja,

aquele no qual os

participantes vivenciam as questões e os problemas investigados; (2) o pesquisador como
instrumento-chave para a coleta dos dados; (3) as diferentes fontes de dados (por
exemplo, entrevistas, observações e documentos); (4) o processo indutivo e dedutivo115
na análise dos dados; (5) o foco nos significados atribuídos pelos participantes em relação
ao problema/questão, mapeando percepções, motivações e interesses; (6) a flexibilidade
no desenho da pesquisa; (7) o lugar de fala do pesquisador, reconhecendo seus
antecedentes culturais, sociais e acadêmicos como aspectos que podem, potencialmente,

115
Pesquisadores qualitativos constroem seus padrões, categorias e temas de baixo para cima, organizando
os dados em unidades de informações abstratas. No processo indutivo, os pesquisadores trabalham os temas
e o banco de dados até estabelecerem um conjunto abrangente de temas. Em seguida, dedutivamente,
analisam os dados dos temas para determinar se as evidências podem apoiar cada tema ou se precisam
coletar informações adicionais (CRESWELL, 2014).

85

moldar as interpretações; e (8) o relato holístico através de uma visão ampla do problema,
identificando, ao máximo, fatores e possíveis facetas associadas ao fenômeno.
Como apontamos no capítulo dois, as perspectivas teóricas interacionistas
destacaram a importância da observação e da análise dos indivíduos como intérpretes dos
fenômenos que os cerca e, deste modo, primam por métodos que consideram as
capacidades reflexivas e interpretativas destes indivíduos sobre o mundo social,
analisando os significados que atribuem aos objetos e às suas ações. Tendo em vista o
objetivo central e secundários da nossa pesquisa, os desafios encontrados durante o
percurso e os referenciais teóricos selecionados nos capítulos um e dois, optamos, como
técnica de coleta de dados, a realização de entrevistas individuais semiestruturadas (GIL,
2008). Como define Haguette (1987):
Um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o
entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro,
o entrevistado. As informações são obtidas através de um roteiro de entrevista
constando de um alista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos de
acordo com uma problemática central e que deve ser seguida (HAGUETTE,
1987, p. 81).

As entrevistas foram realizadas individualmente, a fim de diminuir possíveis
desconfortos, que podem ser comuns em pesquisas coletivas (grupos focais), e garantir a
confidencialidade necessária para os entrevistados responderem todas as perguntas
previstas em nosso roteiro e, em casos necessários, compartilharem com o investigador
exemplos (como trechos de conversas, prints de grupos os quais participam, prints dos
ajustes de privacidade e notificações da conta, conteúdo compartilhado etc.) que
pudessem ilustrar suas falas.
Também vale destacar a flexibilidade deste tipo de técnica para a coleta uma vez
que, em campo, o entrevistador pode efetuar perguntas complementares ou até mesmo
não previstas originalmente pelo instrumento (roteiro) quando (e se) a fim de obter o
máximo de informações desejadas para os objetivos da pesquisa. Em estudos focados na
compreensão de comportamentos sociais online, a entrevista pode ajudar a acessar relatos
que vão além das interações visíveis no ambiente digital selecionado, abrangendo
comparações com outras TICs ou mesmo com situações de interação em ambientes
físicos. As limitações desta técnica foram consideradas nesta tese e buscamos reduzir ao
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máximo os potenciais vieses provenientes do entrevistador, do instrumento e dos
entrevistados116.

4.2. Participantes
Segundo dados recentes apresentados pela pesquisa We are social (Brazil
2020)117, 94% dos usuários de internet no país, entre 16 a 64 anos, possuem smartphones
e, entre os aplicativos mais utilizados nestes dispositivos, estão: as Redes Sociais Digitais
(97%), os Instant Messenger Móveis (96%) e os aplicativos de Entretenimento ou Vídeos
(88%). Segundo dados do mesmo relatório, o WhatsApp é o aplicativo que possui o maior
volume de usuários ativos mensalmente no Brasil. Outros estudos apontam que os
usuários jovens adultos (18 a 24 anos) são altamente ativos no WhatsApp em diferentes
países como, por exemplo, Brasil, México, Estados Unidos e Reino Unido118. Como
discorremos no capítulo três, a popularidade e o volume de usuários ativos do WhatsApp
no mundo e no Brasil foram fundamentais para o selecionarmos, possibilitando, em
estudos futuros, a possibilidade de comparativos com outros aplicativos semelhantes (por
exemplo, o Facebook Messenger, o Telegram, o WeChat, entre outros) ou mesmo com
outras plataformas/aplicativos digitais com foco em sociabilidade. Além disso, também
notamos a necessidade de ampliar estudos focados no gerenciamento da privacidade em
Instant Messengers Móveis tendo o cenário brasileiro como foco, permitindo obter
resultados para ampliações e comparações futuras.
Visto isso, delimitamos nosso público com base nos seguintes critérios: (1)
brasileiros que se identificaram como usuários ativos do WhatsApp; e (2) jovens adultos
entre 18 a 24 anos119 de idade, residentes na cidade de Salvador ou Região Metropolitana.
A decisão de restringir a faixa etária e a localização geográfica dos usuários se deu a fim
de proporcionar homogeneidade no perfil dos participantes e, respectivamente, nos dados
coletados. Além disso, notamos a lacuna de pesquisas sobre o gerenciamento da

116

Haguette (1987) aponta algumas limitações das entrevistas e possibilidades de vieses por parte do
entrevistador (por exemplo, seu papel na construção do roteiro da entrevista, na condução da entrevista
etc.), do instrumento (por exemplo, perguntas duplas, induzidas, ambíguas ou incompreensíveis para o
público estudado etc.) e do entrevistado (por exemplo, as falhas de percepção, a quebra de espontaneidade,
o desejo de agradar, o conhecimento sobre o assunto, os fatores idiossincráticos etc.).
117
Disponível em: https://datareportal.com/reports/digital-2020-brazil. Acesso em 12 de ago., 2020.
118
Disponível em: https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/. Acesso em 12 de ago., 2020.
119
Pesquisa publicada no portal Statista aponta a faixa etária entre 15 a 25 anos como a mais ativa no
WhatsApp na America Latina. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/754370/latin-americausage-penetration-whatsapp-age. Acesso em 12 de ago., 2020.

87

privacidade em Instant Messengers Móveis entre usuários brasileiros dessa faixa-etária e
desta região do país. Reconhecemos, entretanto, a possibilidade da existir diferenças nas
percepções e nas práticas de gerenciamento da privacidade a depender do aplicativo
utilizado, da faixa etária, do gênero, dos aspectos culturais e socioeconômicos dos
participantes, algo que sugerimos ser explorado em estudos futuros para comparações
com os achados obtidos em nossa pesquisa. Seguindo recomendações metodológicas para
o desenho de entrevistas semiestruturadas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013),
definimos como meta a realização de, no mínimo, dez (10) entrevistas nesta pesquisa.
4.3. Procedimentos de Coleta e de Tratamento de Dados
Concordamos com Fragoso, Recuero e Amaral (2011) sobre a necessidade de
compreender os objetos dentro de suas próprias dinâmicas, apropriações e lógicas. No
nosso caso, buscamos compreender como usuários de um Instant Messenger Móvel
(WhatsApp) percebem e gerenciam aspectos da sua privacidade pessoal nas interações
cotidianas através de regulações do acesso das audiências e da visibilidade das
informações presentes em seus perfis pessoais e conversas (diretas ou em grupos). Deste
modo, a partir dos pressupostos teóricos apresentados nos capítulos um e dois e dos
estudos mapeados nos capítulos um, dois e três, desenvolvemos um roteiro (ver Apêndice
A). Este roteiro foi dividido em quatro blocos, são eles: (bloco 01) nome completo e dados
demográficos e geográficos (perguntas 1 a 4); (bloco 02) usos cotidianos do WhatsApp
(perguntas 4 a 14); (bloco 03) usos dos recursos de privacidade do WhatsApp (perguntas
15 a 23); e (bloco 04) percepções e comportamentos de privacidade nas interações
mediadas no WhatsApp (perguntas 24 a 32).
Seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), sobre os
cuidados necessários para evitar a contaminação e a disseminação do Coronavírus
(Covid-19)120, as entrevistas com os participantes selecionados para nossa pesquisa foram
realizadas por meio de videoconferência, através da plataforma Jitsi121. O roteiro serviu
como guia das entrevistas, previstas para durarem entre quarenta (40) minutos a, no
máximo, uma hora. As entrevistas foram gravadas e transcritas textualmente para facilitar
o processo de codificação e análise. Com intuito de evitar exposições indesejadas e/ou a
identificação dos participantes da pesquisa ou de seus contatos interpessoais, utilizamos
120

Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.
Acesso em 12 de ago., 2020.
121
Disponível em: https://jitsi.org. Acesso em 12 de ago., 2020.
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a anonimização e a pseudonimização dos participantes em nossa análise. Durante as
entrevistas, os usuários averiguaram e compartilharam dados e informações sobre usos
de determinados recursos do WhatsApp, e também observaram conversas com pessoas e
grupos em suas contas a fim de auxiliar a descrição e reflexão acerca das situações e dos
comportamentos adotados por eles em interações com seus contatos interpessoais.
O convite para a participação da pesquisa se deu através de uma divulgação
pública no site, Twitter e página do Facebook do Grupo de Pesquisa em Interações
Sociais, Tecnologias Digitais e Sociedade (GITS)122 integrado ao Programa de PósGraduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da
Bahia (PPGCCC – UFBA), do qual este pesquisador faz parte. Também entramos em
contato com professores e coordenadores de Instituições de Ensino Superior, localizadas
em Salvador e na Região Metropolitana, solicitando o compartilhamento de um
formulário online de inscrição para a pesquisa123 (via Google Forms) com indivíduos que
atendessem os critérios estabelecidos. Logo, podemos dizer que nosso público foi
construído por voluntários e por conveniência124. Ao todo foram 21 inscrições em nosso
formulário online; contudo algumas ocorreram mais de uma vez e, destas, duas foram
excluídas por não atenderem os critérios de faixa-etária (18 a 24 anos) e localização
(Salvador ou Região Metropolitana). Ao todo, 14 inscritos atenderam os critérios
estabelecidos por nossa pesquisa e foram, posteriormente, contatados via E-mail ou
WhatsApp para o agendamento das entrevistas125 – realizadas entre os dias 03 e 13 julho
de 2020. No Quadro 6, listamos a relação dos participantes, com seus respectivos
pseudônimos, indicando gênero, idade, cidade e a duração da entrevista em minutos.
Participantes
Jana
Laura
Gustavo

Gênero
Feminino
Feminino
Masculino

Idade

Cidade

21
21
24

Salvador (BA)
Salvador (BA)
Salvador (BA)

Duração da
Entrevista (min.)
00:41:51
00:41:43
00:35:57

122

Convocação para a participação na pesquisa divulgada no site do GITS/UFBA. Disponível em:
http://gitsufba.net/pesquisa-sobre-usos-e-apropriacoes-do-whatsapp-em-interacoes-cotidianas. Acesso em
12 de ago., 2020.
123
Formulário Google Forms utilizado para inscrições da entrevista. Disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewPMsr9a0EnpnbBaEDuqyoitjZm6Sxxrq93N5bj1SbjKHo
5Q/closedform. Acesso em 12 de ago., 2020.
124
A amostragem de voluntários, também chamada de autosselecionada, parte de pessoas que se
apresentam como participantes no estudo ou respondem ativamente a um convite. Já a amostragem por
conveniência, parte de casos que temos acesso (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2013).
125
Deste modo, podemos dizer que o público da nossa pesquisa foi formado tanto por jovens adultos (18 a
24 anos) usuários ativos do WhatsApp que se voluntariaram no formulário de inscrição, quanto por acesso
a professores e coordenadores de cursos de graduações que possuíam contato com jovens que atendiam os
nossos critérios de seleção.
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Andrea
Marcela
Cecília
Mônica
Bruna
Tati
João
Mauro
Ricardo
Letícia
Dani

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino

20
Lauro de Freitas (BA)
23
Salvador (BA)
22
Salvador (BA)
24
Salvador (BA)
22
Salvador (BA)
20
Salvador (BA)
22
Salvador (BA)
21
Salvador (BA)
20
Salvador (BA)
22
Salvador (BA)
22
Salvador (BA)
Quadro 6. Participantes da pesquisa.

00:39:48
00:42:52
00:49:22
01:33:28
00:51:42
00:46:38
00:45:12
01:08:07
00:39:27
00:43:25
00:50:02

A transcrição das entrevistas foi armazenada no computador pessoal do
investigador e tratada através de um software de análise qualitativa de dados, o ATLAS
TI126, versão 8.4.4, para realizar a leitura, a análise do conteúdo (BARDIN, 1991), a
quantificação e a categorização dos dados. Ao todo foram cerca de 11 horas de gravação,
que nos renderam 164 páginas (62.243 palavras). As transcrições foram lidas mais de
uma vez com o intuito de identificar pontos de contato com as teorias selecionadas e as
pesquisas empíricas mapeadas, possibilitando a identificação dos tópicos que foram,
posteriormente, desenvolvidos em nossa análise e discussão no capítulo cinco.
Por fim, nosso estudo foi construído com base nos requisitos da ética em pesquisa,
sendo que todos os participantes deram seu consentimento prévio para serem estudados.
Esta pesquisa foi submetida ao sistema CEP/CONEP através da Plataforma Brasil e
encaminhada para o Conselho de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de
Farmácia da UFBA (CEP/FAR/UFBA), o qual realizou sua apreciação e aprovação,
CAAE127 número 25288919.5.0000.8035 – tendo em vista conformidade com a
legislação brasileira nas Resoluções 510/16 e 166/12 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS).

126
127

Disponível em: https://atlasti.com. Acesso em 12 de ago., 2020.
Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE).
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5. ANÁLISE DOS DADOS
Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados resultantes das entrevistas
semiestruturadas realizada com quatorze (14) jovens brasileiros de 18 a 24 anos usuários
ativos do WhatsApp. No subcapítulo 5.1, apresentamos como nossos participantes
costumam usar o WhatsApp no seu cotidiano, identificando as principais motivações de
uso, o perfil das suas audiências, as principais atividades e as preferências em relação às
formas de interação e conteúdo compartilhados no aplicativo. No subcapítulo 5.2,
avaliamos o nível de conhecimento dos participantes sobre os recursos de ajustes de
privacidade disponibilizados no WhatsApp (até o mês de julho de 2020) e analisamos as
principais motivações que os levaram a optar por configurações específicas destes
recursos. No subcapítulo 5.3, apresentamos as percepções dos entrevistados sobre sua
privacidade pessoal no WhatsApp e quais comportamentos buscam adotar a fim de
garantir o nível considerado adequado de privacidade em diferentes situações
interacionais cotidianas (em conversas diretas e grupos). Por fim, no subcapítulo 5.4,
analisamos as práticas de gerenciamento da privacidade a partir dos pressupostos teóricos
da Perspectiva Dramatúrgica a fim de identificar aproximações entre os estudos da
privacidade e os estudos das interações sociais.
5.1. WhatsApp na vida cotidiana
Perguntamos para os participantes quais foram as principais motivações para o
uso cotidiano do aplicativo WhatsApp. Com base nos relatos, identificamos: a adesão do
aplicativo por terceiros, associada principalmente aos amigos e familiares; a facilidade,
associada ao uso do aplicativo em si (interface e recursos considerados intuitivos) ou à
possibilidade de contatar outras(s) pessoa(s) em qualquer momento e lugar; a rapidez,
associada ao potencial de instantaneidade na troca de mensagens ou à estabilidade do
aplicativo para a comunicação (comparado a outros aplicativos); o custo, associado à
possibilidade de usar o aplicativo sem ter que pagar taxas extras; e, por fim, a utilidade,
associada a práticas de sociabilidade, lazer, estudos, informação e trabalho. As
motivações identificadas se aproximaram de outros estudos realizados sobre usos e
apropriações do WhatsApp (CHURCH; OLIVEIRA, 2013; PANG; WOO, 2020).
Entre as motivações relatadas, a adesão do aplicativo por terceiros foi a mais
recorrente, constatada na fala de onze (11) participantes da pesquisa. Nesta categoria, os
participantes mencionaram que a popularização do aplicativo, principalmente entre
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pessoas consideradas próximas e íntimas, foi fundamental para sua utilização. Também
foi recorrente a emergência de relatos com frases como “todo mundo usa” ou “todo
mundo está lá”, reforçando a percepção de não haver outra alternativa caso queiram
estabelecer práticas comunicacionais e interacionais, sobretudo com seu grupo de pares.
Esta percepção foi identificada nas falas dos participantes Andrea, Dani e Ricardo: “Hum.
Acho que, de verdade, foi só pelo fato de todo mundo ter e aí foi tipo crescendo cada vez
mais e tipo todo mundo hoje em dia praticamente tem WhatsApp. Então se você quer
falar com uma pessoa você precisa do WhatsApp. Então foi mais por causa disso. No
sentido de, se eu precisava falar com alguém, então teria que ser no WhatsApp”
(Andrea); “Tipo, o mundo se comunica assim. Agora mesmo eu não sei ligar, mandar
outro tipo de mensagem que não seja WhatsApp, é algo bem incomum. Acho que não tem
muito como fugir” (Dani); “Meu círculo de amizades todo utilizava, tanto que uma época
que fiquei sem celular por um tempo e senti muita falta por causa disso. Eu não tinha,
minha comunicação com eles ficou mais complicada” (Ricardo).
Em relação à frequência de uso do WhatsApp, onze (11) participantes afirmaram
abrir o aplicativo diversas vezes por dia, da hora que acordam até a hora de dormir.
Algumas falas ilustraram como o aplicativo foi integrado a diferentes atividades sociais
e rotinas, o que parece reforçar a percepção de que a presença diária e constante não é
apenas esperada por alguns contatos estabelecidos no WhatsApp, mas seria também
“obrigatória” em determinadas conversas ou grupos. O exemplo da participante Cecília
evidencia como o uso do aplicativo para atividades como estudos e trabalho pode reforçar
esta demanda por uma presença constantemente acessível: “Eu acho que é raro eu passar
mais de quatro, cinco horas sem entrar no WhatsApp. A não ser que eu esteja dormindo
ou sem serviço. É porque eu uso muito pra trabalho e pra faculdade também, então eu
não tenho como não entrar. Então todo dia eu entro” (Cecília).
Outras falas apontaram como as notificações do aplicativo em seus dispositivos
móveis (avisos de som e avisos na tela) podem estimular a checagem contínua do
aplicativo ao longo do dia – afetando na frequência de uso e, consequentemente, na
percepção de presença contínua. Como relata Mônica: “Diversas vezes por dia [..] Tá,
eu acordo, vejo as notificações do WhatsApp na tela. Eu abro o Instagram. Depois disso
eu fico 100% conectada. Porque eu vou abrir o notebook pra trabalhar, eu já deixo o
WhatsApp aberto. Então até, sei lá, 19h que eu tô trabalhando, ele tá aberto. Depois
disso, é pelo celular. Então, da hora que eu acordo até a hora que vou dormir, eu tô
conectada. Porque minha família tá aqui, principalmente agora, né, durante a Pandemia.
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Minha família tá aqui, meus clientes estão aqui, a agência tá aqui, tá tudo aqui”
(Mônica).
Dois relatos nos chamaram a atenção durante a pesquisa por associar diretamente a
frequência de uso do WhatsApp ao contexto atual da pandemia (Covid-19). Uma
participante (Mônica), por exemplo, apontou que, ao respeitar as medidas de
distanciamento social128, passou a usar com muito mais frequência o aplicativo,
principalmente devido às demandas do trabalho remoto (home office) e dos
amigos/familiares distantes. Já a outra participante (Dani), por sua vez, apontou que após
a finalização do semestre da sua faculdade, passou a diminuir a frequência de uso do
WhatsApp, alegando haver um aumento excessivo na demanda de sua presença – o que
ocasionou em efeitos negativos em seu bem-estar e saúde mental. “Eu usava muito. Antes
da Pandemia eu usava mais do que eu uso atualmente. Porque dois meses pra cá minha
cabeça começou a ficar muito cheia, eu fiquei muito estressada e aí eu uso o WhatsApp
esporadicamente. Já tô demorando de responder algumas pessoas, e as vezes eu não
tenho tanta paciência assim pra usar todo o meu celular em si. [...] Seja pra trabalho da
Faculdade, pra falar com parente, pra falar com amigo, pra tudo. Tudo, era a primeira
coisa que eu fazia quando acordava era entrar no WhatsApp. Eu tava fazendo alguns
trabalhos da Universidade, que eu precisava, depois que eu acabei os trabalhos eu fui
deixando cada dia mais de lado, não senti tanta necessidade de usar” (Dani).
Em relação às audiências que os nossos participantes costumam se relacionar dentro
do WhatsApp, identificamos: os amigos; os familiares; os contatos do trabalho; os(as)
parceiros(as); e os contatos diversos. Os amigos foram considerados como os mais
recorrentes e são provenientes contextos distintos (infância, escola, faculdade, trabalho,
eventos, Redes Sociais Digitais e outras atividades). As interações com os melhores
amigos, aqueles considerados como mais próximos e íntimos, em geral, foram retratadas
como as mais constantes (diversos momentos do dia) e as mais intensas (volume de
mensagens e tempo de interação) dentro do WhatsApp, reforçando o uso do aplicativo
não apenas como forma de comunicação e interação privada, mas como espaço de
construção e manutenção das intimidades. Como apontaram os participantes Ricardo e

128
Utilizamos o termo distanciamento social, seguindo o padrão utilizado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) para tratar sobre práticas de quarentena e distanciamento físico durante o período da
pandemia (Covid-19) em 2020. Entretanto, pontuamos que, mesmo fisicamente distantes e, em alguns
casos, respeitando à risca a quarentena, entendemos que é equivocado o uso do termo social aqui, uma vez
que as pessoas, mesmo fisicamente distantes, utilizaram diferentes TICs para a manutenção das suas
relações cotidianas (como identificamos com o WhatsApp).
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Bruna: “Eu tenho um grupo com dois amigos, que significa meu melhor amigo e meu
primo. Somos muito amigos. Converso com eles, tipo assim, todos os dias. O dia que tem
menos mensagens é 100 mensagens, pelo menos” (Ricardo); “Tá, deixa eu ver, eu acho
que com minhas amigas, mesmo. São as pessoas que eu mais converso. As minhas amigas
mais próximas. É da época, amigas de infância, pronto, são amigas de infância que eu
já tenho uma amizade de mais de 10 anos. São as pessoas que eu mais converso no
WhatsApp” (Bruna).
Os assuntos tratados entre os amigos no WhatsApp variaram bastante conforme
contexto da amizade e nível de intimidade (por exemplo, histórias da infância, atividades
da faculdade, contexto no trabalho, gostos em comum etc.), contudo destacou-se o uso
do WhatsApp para obter informações atualizadas sobre a vida pessoal dos interagentes
(falar/saber se está bem e falar/saber que está fazendo) e para conversações consideradas
mais soltas com contatos/grupos de amigos mais próximos, ou seja, sem tópicos
predeterminados. Essas conversas parecem ser originadas a partir de diferentes gatilhos,
que podem ser desde experiências vivenciadas em contextos físicos (viagens, compras,
festas/eventos etc.) até conteúdos que estão circulando em outros contextos digitais
(vídeos, fotos, músicas, notícias e publicações em Redes Sociais Digitais, aplicativos de
vídeo e música, entre outros). Cecília, por exemplo, relatou o seguinte: “A gente conversa
muito sobre coisas das nossas vidas, assim, situações que a gente viu na Internet, coisas
que tão rolando muito assim nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, são coisas que
sempre acaba indo parar no WhatsApp também como consequência” (Cecília).
As interações com os familiares também possuem tópicos considerados mais
abrangentes pelos participantes, assim como ocorre com os melhores amigos, contudo
eles destacaram a ocorrência constante de conversas focadas no compartilhamento e/ou
obtenção de informações atualizadas sobre a vida pessoal dos parentes e assuntos família
considerados privados. Aqui vale alguns destaques, por exemplo em casos em que os
participantes não moram com seus familiares, eles tendem a estabelecer com mais
frequência as interações via WhatsApp. Algumas respostas destacaram a influência do
contexto da pandemia (Covid-19) no aumento das interações com os parentes que estão
fisicamente distantes ou que possuam algum risco de saúde. Já nos casos em que os
participantes residem no mesmo ambiente físico que seus familiares, a frequência de
interações via WhatsApp foi relatada como menor, embora, ainda ocorra, compartilhando
notícias, conteúdos de humor, conteúdos diversos de interesse comum, além de
alinhamentos acerca das atividades da casa.
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As conversas e assuntos compartilhados com contatos e grupos do trabalho estão
associados, em geral, às atividades específicas das ocupações exercidas pelos
participantes, envolvendo, em muitos casos, a troca de informações consideradas
sigilosas. Tati, por exemplo, ilustrou como o aplicativo foi integrado às suas atividades
no trabalho: “A gente costuma falar, além das coisas de trabalho, assim tem muita pauta
de trabalho, do que a gente vai fazer durante a semana, marcar reunião” (Tati). Também
destacamos aqui como o contexto da pandemia (Covid-19) emergiu mais uma vez nas
falas dos participantes, que apontaram perceber uma influência do contexto de
distanciamento social com o aumento das demandas por interações no WhatsApp. Os
participantes relataram tensões relacionadas, principalmente, às demandas de presença
imediata no aplicativo em conversas e grupos com foco no trabalho. Outros apontaram
que o aplicativo se tornou um instrumento “oficial” de comunicação no trabalho,
reforçando ainda mais a expectativa de presença obrigatória. Como vimos na fala de
Mônica: “A forma como eu trabalhava com o WhatsApp era mais mesmo pra trocar
informações rápidas, tirar dúvida, enfim. Hoje em dia não. Hoje se eu não tiver o
WhatsApp eu não consigo trabalhar. Parece louco. Eu tenho meu telefone, eu tenho
Internet, eu posso ligar pras pessoas, eu tenho um plano de Internet muito bom, telefonia
muito boa, mas se eu não tiver o WhasApp, eu não trabalho. Hoje virou meio que uma
dependência [...] Parece que tudo envolve o WhatsApp hoje em dia” (Mônica).
Ainda sobre as audiências no WhatsApp, perguntamos para nossos participantes
se estão presentes em grupos com desconhecidos que não constam em sua lista de
contatos no aplicativo. Nove (9) participantes afirmaram participar de grupos como estes,
enquanto cinco (5) afirmaram não participar. Em relação aos que participam, os grupos
são, em geral, relacionados às suas atividades cotidianas (academia, jogos, viagem,
igreja), a assuntos de interesse (empreendedorismo, vagas de estágio e emprego, memes,
figurinhas/stickers do WhatsApp, leilão etc.) ou a contextos sociais diversos (condomínio
do prédio, diretório acadêmico da faculdade etc.).
Os participantes que afirmaram não participar de grupos com desconhecidos
apontaram diferentes motivos, como, por exemplo: preferência por usar o WhatsApp
exclusivamente para interações com contatos próximos ou íntimos; preferência por
participar de grupos numerosos em Redes Sociais Digitais que definem como mais
abertas ou públicas (como o Facebook e LinkedIn); percepção de uma potencial falta de
controle sobre o acesso e visibilidade de determinadas informações pessoais da sua conta
(por exemplo, o número do telefone celular); e percepção de uma potencial falta de
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controle em relação a demandas de interação por desconhecidos ou de serem incluídos de
foram não consentida em conversas/grupos com desconhecidos. A fala de Mônica
retratou este receio de perda da privacidade em grupos com muitos usuários incluindo
desconhecidos: “Não [...] eu tenho medo também. Muito medo [...] já pegaram meu
número várias vezes em alguns grupos. Já me incluíram em grupos que eu nada tinha a
ver e eu fiquei muito chateada com isso. Principalmente, porque, infelizmente, a gente
vive em uma sociedade extremamente doentia pro lado do machismo. Então, sempre que
eu tava em algum grupo, vinham homens, principalmente homens falar comigo. Ou
então, de forma misteriosa, empresas estavam com meu número. Eu fico muito irritada
com isso, porque eu não dou a autorização, sabe? Se eu quero trocar o meu número, eu
dou pra pessoa. Não quero que outras pessoas deem meu número para outras pessoas
sem, pelo menos, me perguntar. E eu fico também muito insegura, porque, se você pega
meu número, meu número do WhatsApp é também meu número do celular” (Mônica).
A seleção do tipo de interação no WhatsApp (mensagem, ligação por voz e
chamada de vídeo) e do formato do conteúdo (texto, imagem, foto, vídeo, GIF, link e
arquivos) foram retratadas pelos participantes como relativas à cada situação social.
Através dos relatos, identificamos pistas que podem influenciar na seleção que o usuário
faz do tipo de interação/formato do conteúdo, tais como: o tempo de resposta; o conteúdo;
a audiência; o contexto físico (do participante e/ou da audiência); o nível de intimidade
com a audiência; e os aspectos pessoais (tais como timidez, eloquência, preferências etc.).
A partir dos relatos e exemplos de conversas compartilhadas pelos participantes,
identificamos a preponderância das interações via mensagens, sobretudo de texto, nas
interações cotidianas no WhatsApp. A ligação por voz e a chamada de vídeo não
costumam ser opções frequentes entre os nossos participantes e, em alguns casos, são
descritas como formas de comunicação intrusivas, uma vez que podem não estar
disponíveis, interessados ou mesmo em um contexto considerado adequado para
estabelecer a comunicação síncrona. Deste modo, os participantes disseram que utilizam
a ligação e a chamada de vídeo, em geral, com os melhores amigos, família (casos de
parentes que não estão no mesmo espaço físico) e trabalho (reuniões ou atendimentos).
Em relação às mensagens de texto, os participantes apontaram selecionar esse tipo
de interação quando desejam realizar trocas de mensagem rápidas/curtas e que facilitem,
posteriormente, o resgate das informações enviadas por meio de buscas internas dentro
das conversas diretas ou grupos. “Escrita é quando eu quero uma comunicação mais
rápida. E a comunicação ela é bem pílula mesmo, tipo ela é pequena. Tipo: ‘Alguém viu
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tal coisa?’” (Mauro). Verificamos que a preferência na seleção da mensagem em texto
no WhatsApp parece estar associada não só às expectativas de tempo de resposta, mas,
também, a práticas de gerenciamento da privacidade como forma de evitar a ocorrência
de intromissões inoportunas. Ou seja, os participantes, de modo geral, disseram optar pela
mensagem de texto quando não esperam uma resposta imediata ou quando não sabem,
exatamente, onde e o que está fazendo seu interlocutor. Este comportamento é pontuado
na fala de Andrea: “Eu uso mais mensagem porque eu tenho a sensação de que a pessoa
não vai tá online naquele momento, então eu posso deixar aquela mensagem lá e quando
a pessoa estiver online eu olho” (Andrea). Para além do texto, outros recursos como GIF,
figurinhas, memes, emojis também costumam ser utilizados nas interações cotidianas dos
nossos participantes como substitutos para as expressões não-verbais (como expressões
faciais, estados de humor, pensamentos etc.), como exemplificaram Dani e Mônica:
“Qualquer situação eu tenho Figurinha pra tudo. Eu uso com meus amigos, com minha
mãe as vezes. [...]eu tenho umas Figurinhas que demonstram o que tá acontecendo, seja
uma cara de desgosto, uma cara engraçada, a cara de piada mesmo, também” (Dani).
“Figurinha, sabe, eu tenho uma conversa aqui, de anteontem, que só teve figurinha e a
gente conseguiu se comunicar” (Mônica).
As mensagens no formato de áudio aparecem como segunda opção nas interações
cotidianas, sendo a principal forma de interação entre apenas cinco (5) participantes da
pesquisa. Entre as motivações mapeadas, destacam-se a facilidade na produção e edição
da mensagem, tendo em vista que não precisa ser digitada e pode ser corrigida caso não
tenha saído da forma desejada pelo usuário. Além disso, os áudios foram escolhidos como
forma de complementar ou corrigir as interações estabelecidas no aplicativo,
possibilitando a transmissão de expressões não-verbais (por exemplo, o tom de voz,
risadas etc.). As falas de Bruna, Mauro e Dani destacaram estas práticas: “Tá, áudio, eu
mando áudio é praticamente pra tudo. Só basta eu ter intimidade com a pessoa que eu tô
enviando áudio. Porque é melhor do que digitar pra mim. É muito mais prático” (Bruna).
“Mensagem de áudio, pelo fato de ser mais assertiva na questão da comunicação. Eu me
comunicar mais assertivamente com a pessoa” (Mauro). “O áudio também eu acho um
pouco mais fácil, porque ligação as vezes incomoda um pouco. Porque eu posso tá
fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, posso tá fazendo a comida, fazendo
alguma coisa então eu acho que atrapalha um pouco a concentração, de fazer outras
coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu consigo falar melhor em áudio. Eu consigo
explicar melhor o que eu quero falar em áudio do que em texto” (Dani).
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A ligação por voz é descrita como um tipo de comunicação “intrusiva” para os
participantes da nossa pesquisa, sendo usada, em geral, apenas quando precisam falar
com alguém de forma imediata (urgente) ou em casos reativos, ou seja, quando recebem
a ligação de outros contatos. Alguns aspectos técnicos parecem interferir na seleção desta
forma de interação, uma vez que alguns usuários mencionaram passar por muitas
instabilidades nas ligações do WhatsApp. Como relataram Bruna e Tati: “Ah, aí é só
emergência, porque, tipo assim, hoje em dia, na verdade, já é muito incomum a gente
fazer uma ligação, né? Então tudo a gente acaba mandando só uma mensagem, porque
é muito mais rápido, mais prático. Às vezes, e aí quando a pessoa demora de responder
eu pego e ligo” (Bruna); “É muito difícil. Muito, muito difícil eu fazer ligação pelo
WhatsApp, porque eu não acho a conexão tão boa. Então, na maioria dos casos, quando
eu ligo é porque eu mandei mensagem e a pessoa não visualizou por algum motivo. E eu
meio que quero chamar a atenção da pessoa, principalmente quando é um assunto muito
urgente. Mandei a mensagem, esperei uns minutos, ela não respondeu, eu acabo
ligando” (Tati).
A chamada de vídeo, assim como a ligação, não é o tipo de interação comumente
utilizada no dia a dia dos nossos participantes dentro do WhatsApp. De modo geral, esse
tipo de interação costuma ser selecionada para interações com contatos considerados
próximos e íntimos (melhores amigos e familiares) e, em alguns casos específicos, para
atividades da faculdade ou trabalho. Os participantes destacam optar por este tipo de
interação em situações que classificaram como íntimas, nas quais desejam ver o rosto e
as reações não-verbais dos interagentes e reforçar a percepção de maior proximidade
física. A mesma coisa. Alguém que vai me fazer uma chamada de vídeo aí eu vou e atendo.
E as vezes eu ainda fico assim “Ah, vai ter que filmar a cara?” a gente pode conversar
normal, não sei o quê. “Ah, mas eu quero ver sua cara” não sei o quê. Aí eu “Tá, então
vamo” (Bruna). “Eu, eu normalmente faço ligação em vídeo quando eu quero ter um
contato mais próximo das pessoas. Às vezes eu tô me sentindo muito só, quero conversar
mesmo, ainda mais agora que a gente tá isolado, né?” (Tati).
Alguns relatos apontaram que, no período de isolamento da pandemia (Covid-19),
passaram a fazer mais chamada de vídeo com os familiares (distantes fisicamente), com
os melhores amigos e com colegas do trabalho, contudo, em relação ao trabalho,
costumam usar outras plataformas (tais como o Hangouts, o Zoom, o Microsoft Teams) –
restringindo esse tipo de interação no WhatsApp entre os amigos e a família. Diferente
das ligações por voz, que em geral são utilizadas para interações mais urgentes e rápidas,
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as chamadas de vídeo tendem durar mais tempo e são, normalmente, combinadas
previamente entre os participantes. “Com meus amigos, em momentos assim, as vezes a
gente marca, tipo, numa sexta-feira, pra gente beber todos juntos. Aí a gente faz a
chamada de vídeo. No São João a gente fez isso, cada um no seu lugar, comendo,
conversando, pra tentar distrair um pouco a mente” (DANI). “Ligação de vídeo por
WhatsApp é, todas as vezes que aconteceu comigo foi um momento muito íntimo. Do tipo,
quando começou a quarentena, eu não via meus amigos desde o início do ano, então, eu
liguei no grupo com todos os meus amigos pra, tipo, vê-los, sabe? Falar com eles, olhar
no olho, rir, enfim, eles até falaram ‘Eu achei que você tinha ligado por engano. Eu achei
que você tinha apertado qualquer coisa aí’. Porque eu não fazia” (Mônica).
Estes relatos, obtidos a partir do segundo bloco de perguntas do nosso roteiro, nos
trouxeram pistas relevantes para identificar aspectos que podem afetar no gerenciamento
da privacidade no WhatsApp. De modo geral, verificamos que o aplicativo é percebido
como um ambiente de manutenção de relações consideradas como próximas ou íntimas
(principalmente entre os amigos, os familiares e os colegas de trabalho/faculdade),
atendendo diferentes necessidades emergentes destas relações como, por exemplo, a
coordenação de atividades e o compartilhamento/atualização de informações (sobretudo
pessoais). O aplicativo parece engendrar nos usuários uma percepção de fácil acesso à
sua lista de contatos, tendo em vista que possibilita a realização de conversas (diretas ou
em grupos), ligações e/ou videoconferências em qualquer momento e em qualquer lugar.
Entretanto, este “fácil acesso” ao outro também parece implicar, como consequência, em
uma percepção de uma demanda constante (e em alguns casos obrigatória) da presença
social dos usuários em determinadas situações interacionais, as quais evocam
expectativas, normas e/ou acordos socialmente compartilhados. Esta percepção de
presença contínua e obrigatória foi evidente nos relatos, principalmente, quando
associados à manutenção das relações sociais provenientes de contextos como o trabalho
e a faculdade. Nossos participantes destacaram que a demanda das suas presenças em
determinadas conversas e grupos no WhatsApp afeta, em maior ou menor grau, a própria
frequência de uso do aplicativo, relatada como “diversas vezes por dia” entre onze (11)
dos quatorze (14) entrevistados e, também, o uso dos recursos de privacidade
disponibilizados no aplicativo.
No subcapítulo 5.2 apresentamos os resultados do terceiro bloco de perguntas do
nosso roteiro, avaliando o nível de conhecimento dos nossos participantes sobre os
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recursos de privacidade disponibilizados no WhatsApp e quais foram as respectivas
motivações de uso.

5.2. Regulações dos recursos de privacidade no WhatsApp
Com intuito de verificar como nossos participantes costumam utilizar no dia a dia
os recursos de ajustes de privacidade disponibilizados pelo WhatsApp, solicitamos,
primeiramente, que abrissem o aplicativo e compartilhassem conosco, durante a
entrevista, as configurações que estavam ativas em suas respectivas contas. Perguntamos
se os participantes conheciam cada um dos recursos disponibilizados pelo aplicativo e
pedimos que relatassem quais foram as motivações que os levaram a configurá-los de
uma forma específica. No Quadro 7, apresentamos as configurações de ajustes de
privacidade que estavam ativas nas contas pessoais dos quatorze (14) participantes da
nossa pesquisa. Os recursos podem ser configurados das seguintes formas: todos
(qualquer usuário do WhatsApp pode visualizar a informação); contatos (apenas a lista de
contatos do usuário pode visualizar a informação); e ninguém (nenhum usuário do
WhatsApp pode ver a informação). Aqui cabe uma observação, no caso do Status, o
recurso é configurado, por padrão, apenas para os contatos e os usuários podem, caso
queiram, ampliar as restrições selecionando ou excluindo contatos* específicos.
Participantes
Jana
Laura
Gustavo
Andrea
Marcela
Cecília
Mônica
Bruna
Tati
João
Mauro
Ricardo
Letícia
Dani

Visto por
último

Foto do
Perfil

Recado
do Perfil

Status

Adição
em
grupos
Ninguém
Todos
Contatos
Contatos
Todos
Ninguém
Todos
Ninguém
Contatos*
Todos
Ninguém
Contatos
Contatos
Contatos*
Todos
Ninguém
Todos
Todos
Contatos
Contatos
Ninguém
Todos
Todos
Contatos*
Todos
Ninguém
Todos
Contatos
Contatos
Todos
Todos
Todos
Todos
Contatos
Todos
Ninguém
Contatos
Contatos
Contatos
Todos
Contatos
Contatos
Contatos
Contatos
Todos
Ninguém
Contatos
Todos
Contatos
Todos
Ninguém
Todos
Todos
Contatos
Todos
Contatos
Contatos
Todos
Contatos
Contatos
Ninguém
Contatos
Todos
Contatos
Todos
Ninguém
Todos
Ninguém
Contatos*
Todos
Quadro 7. Ajustes de privacidade no WhatsApp dos participantes.

Confirmação
de Leitura
Ninguém
Ninguém
Ninguém
Ninguém
Ninguém
Ninguém
Todos
Ninguém
Todos
Ninguém
Ninguém
Todos
Todos
Todos

100

5.2.1. Visto por último
Todos os participantes declararam conhecer o recurso visto por último129 e sua
função dentro do WhatsApp. Onze (11) afirmaram ter desabilitado este recurso para todos
os usuários, dois (2) mantiveram o recurso habilitado apenas para sua lista de contatos e
apenas um (1) manteve a informação visível para todos os usuários do WhatsApp. Entre
aqueles que optaram por desabilitar este recurso para todos, notamos, a partir dos relatos,
uma tensão gerada entre a possibilidade de visualizar a presença dos outros contatos e o
desejo de não se mostrar disponível para determinadas demandas de interação. Ou seja,
o fato de, em um determinado momento, o usuário abrir o aplicativo para visualizar uma
mensagem, mostrando-se presente por meio do visto por último e/ou do online, não seria
sinônimo de estar disponível (ou mesmo interessado) em interagir naquele exato
momento com determinados contatos. Ao declararem as motivações para a desativação
deste recurso, nossos participantes demonstraram estar preocupados em se proteger: das
demandas indesejadas de interação; das expectativas por respostas imediatas; e da
vigilância realizada por determinados contatos. Estes aspectos aproximaram nossos
resultados de pesquisas sobre o gerenciamento da privacidade no WhatsApp realizadas
com usuários de outros países (BUCHENSCHEIT; KONINGS; NEUBERT, 2014; DEV;
DAS; CAMP, 2018; RASHIDI; VANIEA; CAMP, 2016; HOYLE et al, 2017; CHO et
al, 2020; DEV; MORIANO; CAMP, 2020; RECHEL et al, 2020). Ilustramos algumas
das motivações a partir das falas de Jana, Andrea e Cecília: “Escolhi não compartilhar
para evitar que as pessoas mandassem mensagens de noite, no fim de semana e em
momentos em que não quero ser incomodada” (Jana); “Desativei porque o WhatsApp a
gente, assim, algumas pessoas eu acho que ultrapassaram a linha. Eu tive um chefe, por
exemplo, antes da pandemia, que ele me mandava mensagens tipo de noite, no final de
semana, de manhã cedo quando eu tava em aula e tipo, cara, eu não vou pensar sobre
isso agora. Eu não vou falar sobre trabalho agora. Não é porque você tem meu WhatsApp
que isso te dá uma liberdade para falar sobre o que você quiser e quando você quiser.
Então eu o deixava no vácuo mesmo. Então isso eu acho que ajuda nesse processo de
“não fala comigo, tá?”. Tem momentos e momentos” (Andrea); “Gera um sentimento de
cobrança. Muito de cobrança, este visto por último, porque a pessoa que tá vendo pode
usar aquilo como um argumento, alguma coisa ou, alguma coisa que possa vir a surgir.

129

Disponível em: https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-last-seen-and-online?lang=pt_br. Acesso
em 12 de ago., 2020.
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Por exemplo, se eu chegar atrasada em algum lugar, isso poderia ser uma coisa que
poderia ser usada, entendeu. Você chega e ‘Poxa, mas tava online e a hora tal’, sei lá, a
última vez que você entrou no WhatsApp, então gera um desconforto, uma coisa muito
de ser cobrada, sabe. Uma coisa que eu não tenho a intenção de, sabe, corresponder”
(Cecília).
Uma das participantes apontou que, caso fosse possível, também desabilitaria a
sinalização online do WhatsApp. Segundo Laura, o fato desta sinalização ficar ativa por
padrão no aplicativo comunica para todos quando um usuário está presente (com a tela
aberta) e pode gerar demandas indesejadas de interação – reforçando uma percepção de
perda da privacidade. “Por mim, tirava até o online. Porque você fica lá e ninguém ficaria
te perturbando, você pode ficar lendo algumas mensagens sem ninguém ficar te olhando
e falando ‘Ah, responde!’” (Laura). Ou seja, mesmo que os usuários optem por regular
de forma voluntária a visualização da sua presença no WhatsApp, desabilitando o recurso
visto por último, ainda podem sinalizar (de forma involuntária) quando estão online,
quando estão digitando/gravando uma mensagem, quando escutam uma mensagem de
áudio e/ou quando visualizam mensagens dentro de grupos.
Os participantes que optaram por restringir o visto por último apenas para seus
contatos no WhatsApp disseram não se incomodar em compartilhar esta informação com
sua audiência no aplicativo, a qual seria formada, majoritariamente, por pessoas
consideradas próximas ou íntimas. Deste modo, optaram por restringir apenas com os
contatos que não estão em sua lista, pois estes não teriam o nível de proximidade ou
intimidade suficiente para, segundo os participantes, visualizar esta informação. Como
exemplos, temos as falas de Ricardo e Tati: “Eu penso da seguinte forma: é, as pessoas
que eu tenho contato salvo, são pessoas que, mostram, que eu tenho alguma ligação,
entre aspas, e eu acho que são pessoas que eu não me importaria em ver quando foi a
última vez que eu entrei no WhatsApp. Já pessoas que eu não tenho um contato,
provavelmente eu nunca falei, e, tipo, zero laços. E aí eu acho que não tem que ver
quando foi a última vez que eu olhei o WhatsApp” (Ricardo); “E eu já passei por
situações bem chatas, né, de as vezes não conseguir responder, mesmo estando online, e
aí, algumas pessoas, não tão próximas, mas que queriam falar comigo, ficavam
mandando mensagens uma atrás da outra e isso me incomodava um pouco” (Tati).
A única participante que não desabilitou o recurso visto por último declarou
conhecer a existência do recurso, contudo não sabia que ele estava habilitado em sua
conta. Segundo relato, da última vez que trocou o aparelho (smartphone) ela criou uma
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conta nova no WhatsApp e, deste modo, o aplicativo não manteve os ajustes que ela havia
definido na conta anterior. Este caso traz um ponto interessante, pois embora a
participante conhecesse a existência do recurso, e não desejasse compartilhar esta
informação outros usuários do WhatsApp, a sinalização da sua presença ocorreu de forma
involuntária – uma vez que fica ativa, por padrão, para todos do WhatsApp. Assim que
Mônica viu que o recurso estava ativo, explicou o porquê desejava desabilitá-lo em sua
conta: “Serve pra complicar minha a vida e a de milhares de brasileiros. Porque, meu
filho, isso aqui eu vou desabilitar. Porque é a porta de entrada para as pessoas verem o
horário final que tu viu, que tu tava no WhatsApp, e elas presumirem que naquele
momento você estava online e que você tinha a obrigação de respondê-la. Sendo que
comigo, gente, isso é mentira. Porque meu WhatsApp fica aqui conectado o tempo inteiro.
Então não necessariamente ele tá aberto e eu tô vendo, sabe” (Mônica).
Portanto, em relação ao recurso visto por último, identificamos que nossos
participantes tinham conhecimento amplo sobre sua existência e quase todos (com
exceção para o caso particular de Mônica) optaram por restringir a visualização desta
informação em seus perfis (seja para todos os usuários do WhatsApp ou apenas para os
não-contatos). Percebemos que, ao compartilhar o horário que um determinado usuário
acessou pela última vez o aplicativo, o visto por último pode ser interpretado não apenas
como um sinal de presença (estou aqui), mas também pode ser interpretado
equivocadamente como um sinal de disponibilidade (posso falar), gerando demandas por
interações imediatas que, caso não cumpridas, podem ser interpretadas de forma negativa
pelos interagentes. Além disso, o horário de acesso/leitura, uma vez vigiado por todos,
pode servir de base para tecer inferências sobre rotinas (ou desvios de rotinas) da vida
pessoal de um usuário – algo que pode afetar de forma indesejada nas impressões que um
indivíduo deseja projetar de si para outro(s).

5.2.2. Confirmação de leitura
Em relação ao uso do recurso confirmação de leitura130, nove (9) participantes
optaram por deixa-lo desativado (ninguém pode visualizar) e cinco (5) optaram por deixalo ativado (todos podem visualizar). Entre os participantes que optaram por desativar este
recurso, identificamos a ocorrência de preocupações semelhantes ao visto por último. Ou
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Disponível em: https://faq.whatsapp.com/iphone/security-and-privacy/how-to-check-readreceipts?lang=pt_pt. Acesso em 12 de ago., 2020.
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seja, segundo os participantes, ambos os recursos sinalizam sua presença para outro(s)
usuários no WhatsApp. Logo, ao desabilitarem estes recursos, estariam obtendo algum
nível de proteção contra: demandas indesejadas de interação; expectativas de resposta
imediata; e vigilância dos contatos. As falas de Jana, Marcela e Letícia exemplificaram
estas preocupações com a visualização da confirmação de leitura: “Conheço o recurso e
não compartilho com ninguém, pelo mesmo motivo do visto por último. Não quero ter a
obrigação de responder as pessoas na hora, não quero sofrer nenhuma pressão quando
estou lendo as mensagens” (Jana). “Desativada. Pelo mesmo motivo da questão do visto
por último. Eu sempre visualizo. Posso até não responder, quando a pessoa me manda
uma mensagem. Eu sempre visualizo e pra poder ter consciência de que uma pessoa me
mandou uma mensagem e que eu preciso responder. Mas o fato de eu ter visualizado eu
me sinto como se estivesse disponível pra responder naquele momento” (Marcela).
Alguns participantes também relataram desativar momentaneamente a confirmação de
leitura enquanto estratégia para ganhar mais tempo para a elaboração das respostas nas
interações, sem a pressão de responder de forma síncrona. “Porque, tipo assim, as vezes
eu gosto de só ver o que a pessoa falou e pensar pra poder responder. E as vezes, quando
a gente não tem esse tempo, a gente acaba falando alguma merda, né? Então eu gosto
de fazer assim, deixar desativado, pra eu poder ver, ler direitinho, pensar sobre a coisa
e depois fazer, pra depois responder” (Letícia).
Entre os participantes que optaram por habilitar a confirmação de leitura para
todos no WhatsApp, identificamos as motivações associadas à curiosidade ou obrigação.
Ou seja, aqueles participantes que relataram deixar o recurso ativado por curiosidade,
apontaram a necessidade de visualizar se os interagentes leram suas mensagens e dizem
não se importar com uma possível vigilância da sua presença por meio desta informação.
Como relatou Ricardo: “Sim, ativado. Eu não me importo. Se eu quiser dar vácuo em
alguém, seu eu não quiser lhe responder eu não vou lhe responder. É muito por uma
opção minha. Indiferente. Eu quero ver se os outros viram minha mensagem, não me
importo se eu vi sua mensagem ou não. Se eu quero não responder alguém, eu não
respondo, é simples. Superei essa fase de querer responder todo mundo na hora. Hoje eu
tenho 200 conversas não lidas no WhatsApp. Mas, tipo assim, o grupo com meus amigos,
pessoas que eu converso com frequência, eu respondo sempre, entendeu? Tipo, respondo
muito rápido. Mas, com quem eu não quero, meu filho, não respondo não” (Ricardo).
Os participantes que relataram deixar a confirmação de leitura ativada devido a
obrigações, associaram o uso deste recurso em conversas/grupos do trabalho. Como
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apontou Mônica: “Pra mim até funciona como uma ferramenta auxiliar no trabalho,
principalmente. Que me dá uma legalidade pra eu ligar pra pessoa. Porque se ela abriu
minha mensagem, ela viu, as vezes ela começa a digitar, não digita, para, demora pra
responder, eu ligo pra me certificar que tá tudo bem, que a pessoa viu, e continuo meu
trabalho ou encerro ele. Mas a motivação maior é trabalho mesmo. Até porque a maioria
dos meus contatos pessoais desativam a confirmação de leitura. A maioria. Só quem
deixa ativado é minha mãe e minha irmã. Todo mundo desativa” (Mônica).
Assim como ocorreu com o visto por último, percebemos que a confirmação de
leitura é um recurso amplamente conhecido entre os participantes e quase todos optaram
por restringir a visualização desta informação no WhatsApp. Notamos que, tanto o visto
por último quanto a confirmação de leitura informam quando um usuário está ativo no
aplicativo e confirmam sua presença. Contudo, estes recursos parecem limitados para
comunicar de forma mais precisa a disponibilidade social dos usuários, podendo
ocasionar em demandas de interação indesejadas quando são visualizados. Além disso,
mesmo que o usuário conheça e desabilite a confirmação de leitura no WhatsApp, como
forma de controlar a visibilidade da sua presença (e, deste modo, sua disponibilidade
social), ele continua ativo (por padrão) nas mensagens enviadas em grupos e nas
mensagens enviadas em formato de áudio (tanto em conversas diretas, quanto em grupos)
podendo, ainda assim, ocasionar demandas de interação indesejadas dentro do aplicativo.

5.2.3. Foto e recado do perfil
Atualmente, ao criar uma conta no WhatsApp, além do seu número de telefone
celular, o usuário pode incluir informações pessoais como seu nome, sua foto (ou
qualquer outro tipo de imagem) e seu recado. Destas informações, a foto e o recado
podem ter sua visibilidade restringida pelos usuários nos ajustes de privacidade. Quando
perguntados se conheciam a possibilidade de restrição de visibilidade das fotos e dos
recados do perfil no WhatsApp, todos os participantes declararam que sim. Sobre a foto
do perfil, oito (8) declararam deixar visível para todos no WhatsApp e seis (6) restringiram
para sua lista de contatos. Entre os participantes que deixam sua foto visível para todos
os usuários, o motivo preponderante foi facilitar sua identificação. Ou seja, acreditam que
ao deixar a foto visível (mesmo para aqueles que não estão em sua lista de contatos),
outras pessoas que queiram adicioná-las no WhatsApp, ou outras pessoas que participam
de grupos em comum, podem reconhecê-las sem nenhum problema. Cecília compartilhou
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sua motivação: “Sim. É. Eu acho que facilita a identificação em certos grupos. Se eu tô
em um grupo que tem muitas pessoas, por exemplo, o grupo da Faculdade, ou algum
grupo específico, a pessoa ela tá vendo, ela vai ligar o rosto ao nome. Mesmo que ela
não tenha o meu número, ela vai ver minha foto e vai saber que sou eu. Então, se eu
passei o meu número pra alguém, ela vai saber que sou eu. É mais pra uma questão de
identificação, de ligar o rosto à pessoa” (Cecília); Já os usuários que optaram por
restringir a visibilidade da foto do perfil apenas para os contatos, alegaram motivações
como: evitar exposição indesejada e um possível uso indevido da sua imagem por
desconhecidos. Bruna e Letícia argumentaram: “Se a pessoa quiser adicionar seu
WhatsApp pra poder ficar te enchendo o saco, tipo assim, se não for interesse
profissional, e ficar querendo procurar coisa com você, tipo assim, pelo menos aquela
pessoa não vê a foto. E é foi basicamente por isso. Por questões de privacidade mesmo.
De tipo, gente que descobre seu número vem falar com você é, e você nunca vê essa
pessoa na vida, aquela pessoa já tá vendo quem é você. Sua cara tá ali, entendeu? Então
por isso que eu ativei só pras pessoas que eu tenho salvo no, nos meus contatos. Que eu
sei que são pessoas que eu conheço e que não tem problema nenhum aparecer uma
imagem minha” (Bruna); “No meu último celular eu tinha uma foto de perfil, aí eu tinha
colocado no perfil normal e tinham me colocado nesses grupões, tipo, aleatórios. Só que
eu nunca tinha participado desses grupões. Então eu entrei aí eu achei indelicada sair.
Aí não quis sair, fiquei lá. Só que eu não interagia, nem nada. Aí, um menino aleatório
de lá ele criou um Fake com a minha foto. E começou a Stalkear uma galera e tal. Aí eu
fui denunciar o perfil dele e tal, meu negócio e tal, e como tava acontecendo muito de eu
ir parar nesses grupos, daquele momento em diante, o pessoal pegou meu contato e
começou a me botar em vários grupos, eu achei melhor privar minha foto e aí se me
colocassem em algum grupo eu saia e tudo mais” (Letícia).
Já em relação ao recado do perfil, sete (7) participantes declararam que
compartilham esta informação com todos no WhatsApp, cinco (5) compartilham apenas
com seus contatos e dois (2) não compartilham com ninguém. Dos usuários que optaram
por compartilhar o recado com todos, identificamos as seguintes motivações: informar
sua disponibilidade para interações; fazer apropriações lúdicas; e expressar aspectos
pessoais como pensamentos/estados emotivos. Nos casos que objetivam comunicar a
disponibilidade para interações, os participantes utilizaram o recado como forma de
alinhar as expectativas com sua audiência no aplicativo. Essa apropriação pode ser vista
nos relatos de Andrea e Marcela: “‘As vezes eu desligo as notificações’ eu deixo para
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todo mundo, pois as vezes a pessoa não tem o meu contato e já sabe que se eu demorar
é por causa disso” (Andrea); “Utilizo sim e já fui mais usuária dessa ferramenta. Hoje
em dia estagnou numa mesma mensagem que é ‘Só chamadas urgentes’. Que é
justamente a mensagem que eu transmito para meus alunos. Você quer me ligar, pode
ligar, mas tenta ligar só quando for uma chamada urgente. Eu geralmente vou tá ocupada
fazendo alguma outra coisa” (Marcela).
Já no caso da apropriação lúdica, a participante Mônica declarou usar o recado
para enredar sua mãe em uma pegadinha: “Foi uma pegadinha que mãinha sempre cai.
Que foi o “digitando...” com reticências. Porque ela sempre acha que eu tô digitando
alguma mensagem pra ela. Então eu deixo porque é uma forma divertida. Sempre que eu
vejo eu me lembro dela” (Mônica). Outros participantes, como Mauro e Ricardo,
utilizaram o recado para comunicar gostos pessoais, pensamentos ou estados emocionais
no aplicativo: “Eu coloquei ‘Spend wave with your day’ que é ‘Gaste onda com o seu
dia’. A frase que um colega meu falou quando eu falei que eu tava entrando numa
monotonia e que tava muito triste com isso. Eu tava muito triste mesmo. É, então, ele
começou a falar “Por que você não para e começa a observar as coisas boas e gastar
onda com o seu dia? Fazer um café, curta fazer seu café. Botar uma musiquinha, curta
aqueles seus pequenos momentos pra você viver a vida mais feliz”. Aí eu gostei disso e
coloquei” (Mauro). “Utilizo ‘A dor é temporária. A glória é eterna’. Eu utilizei esse
pensamento meio por forma de resiliência. De superar esse momento complicado, tá
sendo um momento difícil pra todo mundo. Tá sendo muito sofrido e dolorido pra mim,
por N motivos. É, mas passar por esse momento vai significar muito pra mim, superar,
né? Essa fase da Pandemia. Conseguir de novo, porque tá sendo muito complicado. Não
lembro quando foi, mas acho que foi nesse período de pandemia, não lembro exatamente
a data” (Ricardo).
Os cinco (5) participantes que optaram por restringir o recado apenas para seus
contatos alegaram o fato de ser uma informação considerada como pessoal e íntima e que
não desejam expor para desconhecidos. Cecília e Bruna disseram: “Tá para meus
contatos. Sim. Hum, eu acho que faz muito tempo, mas era uma coisa que eu queria só
que meus amigos vissem, porque, eu não sei, eu acho que a foto é pra identificação, ligar
o rosto à pessoa, o nome também, mas você ter acesso ao recado é você ter acesso a
alguma coisa que eu tô falando, entendeu, então já passa um pouco. Você saber que ali
sou eu é uma coisa, mas aí você tá sabendo de uma coisa, algum pensamento meu,
alguma frase que eu quero compartilhar, já ultrapassa um pouco esse, essa linha assim
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de, de privacidade mesmo” (Cecília). “Só com meus contatos também. Fui eu, fui eu. Pelo
mesmo motivo da foto do perfil. Porque é como eu disse, antes era uma coisa mais
pessoal, hoje, realmente, só fica o Emoji, mas na época eu usava pra botar mensagens
minhas, referentes a momentos que eu estava vivendo na minha vida. E isso referia,
refletia algo muito pessoal meu, então eu só coloquei pros meus contatos” (Bruna).
Por fim, os dois (2) usuários que optaram por não compartilhar o recado do perfil
com ninguém no WhatsApp alegaram como principal motivação o desuso do recurso no
cotidiano. Esta posição foi identificada nas falas de Dani, Gustavo e Tati: “Com ninguém.
Tava todos aí eu vi que não tinha nada diferente, aí então. Se não tem nada, então não
precisa. Não tem nada escrito” (Dani). Algo que nos chamou atenção ao longo das
entrevistas foi, de modo geral, um desuso dos recados do perfil entre os participantes.
Muitos alegaram que já usaram mais este recurso no dia a dia, contudo, de alguns anos
para cá não atualizaram as informações, alguns relatam até ter esquecido da sua
existência. “Tá, é, deixa eu ver de novo aqui que eu esqueci... configuração... ‘Fé no
Futuro, Fé no Progresso’” (Gustavo). “Raramente eu posto. As vezes é uma foto, mas as
vezes eu me esqueço assim, né, que existe essa aba do WhatsApp” (Tati).
De modo geral, notamos que o controle da visualização das informações do perfil
dos usuários no WhatsApp (foto e recado de perfil), diferente dos recursos de sinalização
de presença e mensagem, tiveram um uso mais dividido entre nossos participantes. Todos
conhecem estes recursos e a possibilidade de restringir sua visibilidade no WhatsApp. No
caso da foto, a maior parte dos participantes (8) relatou não se incomodar em expor para
todos, por acreditar ser um tipo de conteúdo o qual possuem controle (podem selecionar
e editar com base em suas preferências e interesses), além do benefício da sua
identificação dentro do aplicativo. Já o recado, por sua vez, mostrou-se um recurso em
desuso no WhatsApp; cinco (5) participantes não colocaram nenhum tipo de informação
em seu recado e aqueles que colocaram disseram que não o utilizam mais com tanta
frequência como antes.

5.2.4. Status
Sobre o Status, recurso do WhatsApp equivalente ao Stories do Instagram, todos
os participantes declararam conhecer o recurso, contudo onze (11) participantes disseram
que não o utilizam no dia a dia. O desinteresse pelo uso deste recurso reflete em sua
regulação nos ajustes de privacidade do WhatsApp, pois o aplicativo deixa este recurso
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configurado, por padrão, apenas para os contatos. Sendo assim, dez (10) participantes
compartilham essa informação com seus contatos e apenas quatro (4) restringiram o
Status selecionando ou excluindo contatos específicos. Entre os usuários que deixaram a
a visualização para todos os contatos, cinco (5) disseram que não sabiam da existência
desta possibilidade e, por isso, deixaram a configuração “como estava no aplicativo”. Os
outros cinco (5) sabiam da existência do recurso, mas também optaram por deixar a
configuração padrão. Andrea e Jana apontaram em suas motivações: “Eu acho que foi a
mesma coisa de não querer que pessoas aleatórias vissem minhas coisas. Sentir que eu
tinha mais controle” (Andrea). “Hoje só compartilho com os meus contatos, também por
achar que é algo mais íntimo. Assim como o recado” (Jana). Entre os participantes que
restringiram a visualização do Status para contatos específicos, todos justificaram que a
seleção seria uma forma de controlar sua visibilidade para uma determinada audiência da
sua conta e, deste modo, evitar exposições indesejadas. Laura, Marcelo e Gustavo
optaram por excluir alguns contatos: “Eu excluí um monte de... tá tipo 136 contatos
excluídos do Status. E aí sobrou umas 30 pessoas que são tipo os meus amigos mais
próximos” (Laura); “As pessoas que excluí dos meus Status são, basicamente, meus
empregadores e acredito que só. Só meus empregadores mesmo, meus chefes. Porque as
vezes eu acabo publicando conteúdos que são pessoais mesmo eu prefiro que eles não
tenham este tipo de acesso. Alguns da família também. A mesma coisa, não quero que
tenha contato com minha vida pessoal, um contato mais aprofundado com minha vida
pessoal” (Marcela); “Hoje meu Status tá só 21 pessoas que conseguem visualizar ele [...]
Meus pais, parentes e amigos” (Gustavo); “É. Professor, familiar, meu dentista, gente
que não tinha necessidade, mãe de alguns amigos, essas coisas assim. Porque
professores, principalmente, porque minha vida particular, fora acadêmica, não deveria
ser vista assim, e familiares porque pode haver cobrança, alguns julgamentos e eu prefiro
me afastar” (Dani). Mesmo não sendo utilizado amplamente por nossos participantes,
percebemos que aqueles que optaram por algum nível de restrição na visualização do seu
Status argumentaram como motivação o desejo de delimitar sua audiência para evitar a
ocorrência de exposições indesejadas que poderiam, em maior ou menor grau, afetar em
determinadas imagens de si.
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5.2.5. Adição em grupos
Ao serem perguntados sobre a possibilidade de restringir quem pode adicioná-los
em grupos no WhatsApp, de modo geral, os participantes apresentaram desconhecimento
sobre a existência deste recurso – o que acabou refletindo em sua respectiva configuração
no aplicativo. Doze (12) participantes estavam com este recurso habilitado, permitindo
que todos os usuários do WhatsApp os adicionem em grupos e apenas dois (2) haviam
restringido esta opção apenas para seus contatos. Entre os participantes que estavam com
este recurso habilitado para todos os usuários, apenas dois (2) afirmaram conhecer sua
existência, contudo disseram não ter nenhum motivo para alterar esta configuração. Já os
dois (2) participantes que optaram por restringir a adição em grupos para seus contatos,
relataram ter passado por experiências anteriores nas quais foram adicionados em grupos
com desconhecidos sem o seu consentimento, levando-os a alterar a configuração assim
que descobriram sua existência no aplicativo. Isso fica claro nos relatos de Andrea e
Ricardo: “Eu não lembro quando foi, eu acho que eu ainda tava no colégio que me
botaram em um grupo muito aleatório, com número de São Paulo, Rio de Janeiro, e tal,
aí eu “Como é que conseguiram meu número?”. Aí eu vi que tinha essa configuração e
eu mudei” (Andrea). “Conhecia, porque na Faculdade uma galera, um pessoal que eu
fiquei responsável por criar o grupo da sala, e teve uma galera eu não consegui botar
porque tava proibida essa função. Só um tempo já. Aí eu mandei mensagem com link pra
pessoa entrar. No caso, só os contatos poderiam adicioná-los. Apenas meus contatos.
Sim, eu acho que fica meio que invasivo as pessoas me colocarem onde eu não quero
estar, onde talvez eu não quero estar. Nunca aconteceu, mas pode acontecer a qualquer
momento. Ninguém tá livre de nada” (Ricardo).
A partir dos relatos dos nossos participantes, notamos como a regulação dos
recursos de privacidade do WhatsApp foram afetados por dois fatores: recursos em desuso
(por exemplo o recado do perfil e o status) e recursos desconhecidos (como foi o caso
com a adição em grupos). Também notamos que os participantes se mostraram mais
dispostos a conhecer e aprender a usar um determinado recurso de privacidade do
WhatsApp quando vivenciaram experiências negativas relativas à falta de controle sobre
o acesso e visibilidade de si.
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5.2.6. Localização fixa e em tempo real
Perguntamos para os participantes se conheciam os recursos de compartilhamento
de localização geográfica do WhatsApp (fixa e em tempo real) e em quais situações (e
com quem) costumam compartilhar esse tipo de informação. Todos os participantes
alegaram conhecer ambas as formas de compartilhamento de localização. Em relação à
localização fixa, a motivação mais proeminente foi a coordenação do local de encontro
com amigos, familiares e contatos do trabalho. Já no caso da localização em tempo real,
o recurso foi utilizado para a coordenação do local e do tempo de encontro, contudo,
alguns relatos afirmaram usar o recurso como forma de garantir sua segurança pessoal.
Os casos nos quais o uso da localização em tempo real apareceu como forma de garantir
a segurança ocorreram por meio do compartilhamento da informação com amigas(os)
considerados íntimos, com parceiros(as) e com familiares a fim de acompanhar trajetos
(ida e volta) em eventos, viagens ou encontros. Ou seja, situações nas quais os
participantes (ou seus conhecidos) poderiam correr algum risco e, por isso, era justificável
ceder esta “vigilância” para outro(s). Os exemplos de Laura e Marcela ilustraram estes
casos: “Geralmente eu uso quando eu tô em Uber. Quando eu tô em Uber indo para
algum lugar eu mando pra minha amiga. Tô no Uber e vou mandar minha localização,
qualquer coisa que aconteça aí a pessoa já vê onde eu tô. Ou eu usava também na época
que eu tava solteira, aí eu mandava para minhas amigas, ia sair com fulaninho aí eu
mandava a localização para que se alguma coisa acontecesse. Por questão de segurança
mesmo” (Laura). “Eu utilizo geralmente quando eu vou me expor a uma situação que eu
sei que possa ser de risco. Por exemplo, eu pego o Uber e vou pra um lugar que nunca
fui, pois eu não sou de Salvador, então quando eu vou pra um local que eu não conheço
ou que pode ser suspeito, eu geralmente pego a localização em tempo real e mando para
o meu noivo, ou pra um familiar ou pra um amigo, pra eles acompanharem minha rota.
“Compartilhando comigo geralmente pra mesma coisa, monitoramento da pessoa em
situações de exposição. Geralmente mulheres. E eu sei de casos, nunca fizeram comigo,
mas sei de casos que compartilham pra monitorar os parceiros. Nunca precisei, ainda
bem” (Marcela).
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5.2.7. Bloqueio
Em relação à possibilidade de bloquear contatos no WhatsApp, todos os quatorze
(14) participantes da nossa pesquisa declararam conhecer o recurso e que já o utilizaram
em alguma ocasião. Quando perguntados sobre quem haviam bloqueado no aplicativo e
por qual motivo, muitos participantes mencionaram não recordar de todos os casos e, por
isso, checaram suas contas para averiguar o número total de bloqueios (ver Quadro 8),
quem haviam bloqueado e, com isso, lembrar as possíveis motivações.
Participantes
Sexo
Idade
Total de Bloqueios
Jana
FEM
21
3
Laura
FEM
21
23
Gustavo
MAS
24
3
Andrea
FEM
20
4
Marcela
FEM
23
32
Cecília
FEM
22
5
Mônica
FEM
24
1
Bruna
FEM
22
7
Tati
FEM
20
3
João
MAS
22
3
Mauro
MAS
21
2
Ricardo
MAS
20
6
Letícia
FEM
22
17
Dani
FEM
22
1
Quadro 8. Total de contatos bloqueados no WhatsApp dos participantes.

Os participantes afirmaram usar o recurso de bloqueio como forma de controlar o
acesso de contatos classificados como indesejados, que seriam aqueles provenientes: da
insistência de desconhecidos (não-contatos); de relacionamentos considerados abusivos;
de desafetos; de propagandas recebidas sem consentimento; e de tentativas de golpe. Jana,
Marcela e Mônica compartilharam conosco suas experiências: “Já bloqueei uma empresa
que entrou em contato sem permissão e ficou mandando mensagens sem parar. Também
bloqueei, uma vez, uma pessoa desconhecida, de um grupo, que puxou um papo e ficou
mandando um monte de mensagens pra mim. Teve também o chefe da empresa que eu
trabalhei. Ele começou a me enviar mensagens de cunho sexual. Depois disso, pedi
demissão e bloqueei ele” (Jana). “Antes de conhecer meu noivo, eu tive outros
relacionamentos e as vezes as pessoas insistem no contato, não existe “não querendo”,
e aí prefiro também bloquear. Coisas como essas, mesmo. Em que há um abuso da
comunicação em meu espaço pessoal” (Marcela). “É, atualmente, como eu troquei de
número, eu bloqueio imobiliárias e empresas que são extremamente insistentes, não tem
horário pra falar com você. Então, eu já recebi dez mensagens em uma manhã porque
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eu estava online e não retornei o contato da imobiliária. O que pra mim é um absurdo,
inclusive. Então eu saio bloqueando tudo. Às vezes, realmente, eu só tô pesquisando
preço ou outro apartamento, ou qualquer outra coisa, coloco lá meus dados, é, enfim, e
depois ficam me enchendo o saco. Sabe?” (Mônica). Deste modo, notamos que o bloqueio
é percebido como uma garantia de controle dos usuários em relação à sua audiência no
WhatsApp, a fim de garantir que apenas os contatos considerados registrados (lista de
contatos) ou desejados tenham permissão de interagir com eles neste ambiente.
5.2.8. Bloqueio de tela
Perguntamos para os participantes se conheciam o recurso de bloqueio de tela131
do WhatsApp e se o utilizavam em sua conta. Dos quatorze (14) participantes, oito (8)
declararam que não conheciam este recurso e, por isso, não o utilizavam. Dos seis (6) que
declararam conhecer o bloqueio de tela, três (3) disseram que deixam desativado,
alegando não sentir a necessidade do recurso, e os outro três (3) apontaram que usam o
recurso como uma camada extra de segurança contra acessos indesejados, reforçando sua
percepção de privacidade – tendo em vista que, mesmo que alguém consiga pegar seu
dispositivo de alguma forma, ainda assim, teria que ter a senha ou a digital para
desbloquear e acessar o WhatsApp. Cecília e Mauro exemplificaram esse tipo de uso: “Eu
uso ele. E o meu tá configurado a cada 15 minutos. Eu pensei que se alguém tiver com
meu celular na mão e quiser entrar no meu WhatsApp, ela vai ter uma barreira a mais
de privacidade, ela não vai conseguir ter acesso aquelas mensagens porque ela não tem
minha digital” (Cecília). “Hoje eu deixo ele ativado e junto com a confirmação em duas
etapas. Vai ser até engraçado contar isso, porque foi uma curiosidade. Minha namorada
ela falou isso comigo ‘olha, coloque bloqueio no seu WhatsApp e a confirmação em duas
etapas por que tem muita gente hackendo o WhatsApp’. Nesse mesmo dia, um colega meu
de faculdade mandou mensagem para um desses meus dois colegas do grupo e pediram
pra fazer um depósito. Que não tava com dinheiro e precisava pagar e pediu a conta da
pessoa pra poder depositar de volta. E era um golpe, tinham hackeado o WhatsApp da
pessoa. Então eu deixei. Deixei permanente assim e, por mais que eu gaste mais tempo
pra poder desbloquear é uma questão de segurança, de privacidade, que eu gosto de ter”
(Mauro). Assim como ocorreu com o recurso de adição em grupos, notamos que o
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Disponível em: https://faq.whatsapp.com/general/payments/tips-to-secure-your-information-br-p2p>.
Acesso em 12 de ago., 2020.
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desconhecimento sobre a existência do bloqueio de tela do WhatsApp também afetou
diretamente em sua utilização entre nossos participantes.

5.3. Percepções e Comportamentos de Privacidade no WhatsApp
Perguntamos para nossos participantes se confiam no WhatsApp para o
compartilhamento de informações pessoais (ou sensíveis) e para a realização de
conversações privadas no dia a dia. Seis (6) disseram que confiam plenamente no
WhatsApp e oito (8) demonstraram algum nível de preocupação e desconfiança em
relação ao aplicativo – embora não seja suficiente para deixarem de usá-lo no dia a dia.
Aqueles que declararam confiar no aplicativo apontaram que se sentem seguros com os
recursos de privacidade e de segurança de dados (por exemplo, a criptografia de ponta-aponta) que foram implementados nos últimos anos e que não haviam vivenciado nenhum
tipo de situação que colocasse em xeque esta percepção. Os participantes sinalizaram ter
um maior nível de preocupação com a privacidade dos conteúdos que enviam em suas
mensagens, uma vez que teriam pouco controle sobre os compartilhamentos feitos pelos
interagentes em outras conversas/grupos ou mesmo sobre potenciais acessos ao
aplicativo/dispositivo destes interagentes. Para remediar a desconfiança em relação aos
contatos, os participantes mencionaram dedicar muita atenção em relação à composição
do conteúdo que irão compartilhar e com quem irão compartilhá-lo – a fim de evitar
exposições indesejadas e/ou que gerem interpretações equivocadas sobre si. Tati e Mauro
compartilharam suas percepções: “Confio, porque eu nunca tive nenhum problema assim,
né, com vazamento de dados. Nunca me aconteceu nenhuma situação, mas as vezes eu
fico muito preocupada com as mensagens que eu mando. Eu tenho muito cuidado com as
mensagens, confiro sempre, quando eu quero mandar alguma mensagem, principalmente
algo que é muito pessoal, pra onde eu tô mandando, pra quem eu tô mandando. Pra que
não aconteça de mandar uma mensagem pra uma pessoa errada. Ou as vezes uma
mensagem que era privada e mandar no grupo. É algo que eu sou sempre muito
cuidadosa” (Tati); “Assim, teve aquela questão da criptografia que eles colocam sempre
e a mensagem ela me reconforta, mas ela não é algo que me dê 100% de segurança nisso.
O WhatsApp ele é um canal que quando você manda mensagem pra uma pessoa, por
mais que você confie na pessoa, outras pessoas podem ter acesso ao celular dessa pessoa.
Já ocorreu casos de que um colega meu mandou uma mensagem pra namorada, oh, pra
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outro colega, pra uma pessoa terceira, e a namorada desse colega viu a mensagem [...]
quando eu tô mandando uma mensagem pra uma pessoa, eu tô mandando uma mensagem
pra aquela pessoa. Eu confio na pessoa, mas eu não tenho consciência se a pessoa tenha
tomado todos os cuidados de cancelar a barrinha de notificação quando aparecer a tela,
então eu acredito que a privacidade se dá na forma de terceiros acessarem o celular da
pessoa que eu estou me relacionando” (Mauro).
Os oito (8) participantes que declararam ter algum nível de desconfiança em
relação ao WhatsApp se mostraram preocupados com os possíveis acessos e usos dos seus
dados e informações pessoais pelo próprio aplicativo (empresa) e/ou por terceiros
(empresas, governos, crackers e outros). Contudo, vale pontuar que este resultado parece
ter sido influenciado pelo conhecimento prévio dos participantes acerca do assunto
afetando, em maior ou menor grau, em posicionamento de desconfiança. Entre as
preocupações citadas, listamos: uso de dados para publicidade; cracking de contas;
vazamento de dados; e vigilância por empresas/governos. João, Dani e Mônica
detalharam estas preocupações: “Se eu confio, não confio, eu sei que em algum momento
vai acontecer alguma situação aí que nossos dados vão ser vazados, que as informações
que a gente compartilha vão ser vazadas para as grandes empresas, pra governo e tal,
como já aconteceu com o Facebook, porque é uma plataforma também do Facebook, né?
Então eu acho que a gente não tá seguro não” (João). “Eu não confio muito, mas é
necessário. Tipo assim, é o que eu tenho. Não é. Eu estudo comunicação e aí eu já tive
palestras sobre Big Data. E tudo, qualquer coisa que eu faça no meu celular, todo mundo
tem as informações. O Facebook, que agora é dono do WhatsApp, tem todas as minhas
informações. E a gente não tem controle sobre o que eles têm ou eles não têm. O termo,
leio e aceito. A maioria das pessoas não para pra ler os termos. E se não aceitar, não vai
ter aquele recurso. E, tipo assim o WhatsApp hoje é a comunicação de tudo. De todo o
mundo. Se você não tiver no WhatsApp você tá fora do mundo, você tá dentro de uma
bolha individual. Você não consegue se comunicar direito com as pessoas. Então, não é
uma coisa que eu confie, mas eu uso porque não tem jeito” (Dani). “Eu tenho minhas
desconfianças. Por que assim: eu já conversei coisas no meu WhatsApp que magicamente
apareceram em formato de anúncio em outras plataformas, inclusive, é, um tempinho
depois de eu ter falado com alguém” (Mônica).
Todos os participantes declararam utilizar o WhatsApp para compartilhar dados e
informações que classificaram como pessoais (ou sensíveis) no seu dia a dia, tanto
próprios, quanto de terceiros. De modo geral, os participantes mostraram preocupações
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com a privacidade associadas à possibilidade de um determinado conteúdo extrapolar as
audiências delimitadas, algo que pode gerar exposições indesejadas ou colocá-los em uma
situação de desconforto ou risco/insegurança. Entre os conteúdos que mencionaram
compreender como pessoais e sensíveis e que, por isso, buscam ter um maior cuidado em
relação à seleção da audiência, identificamos: documentos pessoais, documentos
empresariais, dados bancários, nudes, fofocas, desabafos, entre outros. João, Letícia e
Mônica relataram preocupações em relação à circulação destes conteúdos no WhatsApp:
“Tem conversas no WhatsApp que eu não gostaria que saíssem, mas não em termos mais
amplos, mas por exemplo, comentar algo sobre alguém, que eu comento sobre uma amiga
minha e isso vazar e gerar uma situação constrangedora. É uma coisa que eu me
preocupo, por exemplo, hoje eu estou muito estressado, eu estou aqui dando um exemplo,
tá? Eu estou estressado com tal pessoa, e aí eu chego pra minha melhor amiga mando
um WhatsApp falando o que a pessoa fez comigo e tal, tal, e eu não gostaria que isso
vazasse, entendeu? Pra não gerar uma situação constrangedora, uma situação chata, um
clima, com a outra pessoa que tá envolvida. No caso da minha amiga. É, tem coisa que
a gente compartilha no WhatsApp como fotos íntimas, nudes e tal, que eu também não
gostaria que vazasse” (João); “Tipo mandar nude. Aconteceu. Mas hoje em dia, já de uns
três anos pra cá, não rola de jeito nenhum. É muito arriscado, né? E tipo, quando você
faz no Instagram, ou no Snapchat, naquela época, tem como você estabelecer lá um
tempinho pra pessoa ver, repetir e tal. Você tem, tipo, várias maneiras. Só que no
WhatsApp, ou você exclui pra todos, eu acho, ou não tem jeito de você tirar do celular
da pessoa. Se demorar muito, a pessoa baixa e acabou. Então não mesmo” (Letícia); “Já
usei pra compartilhar informações pessoais, dados, todos os dados da minha vida, enfim.
É, não apagava, eu não voltava e não apagava. Por incrível que pareça. Inclusive, tenho
que fazer isso. E também informações pessoais, tipo, falo coisas da minha vida mesmo,
da minha história, coisas que são extremamente sensíveis a mim. E fofoca. É vergonhoso
falar disso, mas fofoca também. Porque assim, as vezes você tá comentando a vida de
outra pessoa, e é um assunto extremamente sigiloso, e você não quer que outras pessoas
ou que alguém saiba. Tanto do que você tá falando, quanto daquela informação”
(Mônica).
Perguntamos para os participantes o que costumam levar em consideração antes
de compartilhar informações que classificaram como pessoais ou sensíveis em conversas
diretas ou grupos no WhatsApp. Os relatos foram bem variados, contudo conseguimos
identificar algumas recorrências. Eles relataram considerar: o assunto da mensagem, ou
116

seja, avaliam se o conteúdo tem potencial de gerar algum constrangimento, desconforto
ou risco fora caso extrapole a conversa; o nível de confiança no interlocutor, avaliam se
a pessoa ou grupo irá respeitar a confidencialidade acordada para aquela mensagem em
questão; a seleção e delimitação da audiência, avaliam se estão enviando a mensagem
para a pessoa desejada a fim de evitar equívocos (em geral, optam por mandar em
conversas diretas com a pessoa ao invés de enviar em grupo); e também consideram o
tipo de interação e o formato do conteúdo, avaliam a transmissão da mensagem.
Selecionamos as falas de Tati, Mônica e Jana para exemplificar estas
considerações: “A pessoa que eu tô mandando e o nível de confiança que eu tenho nela.
É meu principal critério antes de enviar uma mensagem sensível” (Tati); “Se é algo muito
sério. Algo muito, muito sério que, de jeito nenhum, pode escapar pra outra pessoa, eu
ligo. Eu não falo pelo WhatsApp. Ligo, falo com a pessoa, morre na ligação. Tá tudo
bem. A gente se esquece depois, e ótimo. Agora, se é, tipo assim, eu posso falar, falar
desconfiando, eu envio pelo WhatsApp. E envio para as pessoas certas. Porque eu tenho
muito medo de encaminhar uma mensagem minha, ou então expor as minhas conversas,
como já aconteceu, por exemplo” (Mônica); “Presto muita atenção para quem vou
mandar a mensagem... pra não enviar pra pessoa errada ou grupo errado. Quando fui
compartilhar um nude aprendi uma técnica com uma amiga. Ela me deu a dica de editar
a imagem antes de mandar pra pessoa, assim, se vazar eu vou saber que foi” (Jana).
Perguntamos para os participantes se, após enviar uma mensagem no WhatsApp
com algum conteúdo pessoal e/ou potencialmente sensível, costumam adotar algum tipo
de procedimento ou cuidado para evitar que este conteúdo circule em contextos
considerados inadequados ou indesejados. Oito (8) participantes relataram não adotar
nenhum tipo de procedimento específico após o envio de uma mensagem e apontaram
que a confiança na audiência e o nível de intimidade seriam suficientes. Alguns
apontaram que, no máximo, fazem um alinhamento prévio a fim de negociar a
confidencialidade da mensagem e onde (e com quem) ela pode ser compartilhada, como
é o caso de Letícia: “Eu falo ‘Ó, gente, não fala pra ninguém’. É aquela coisa né, você
confia, porque eu não faria isso se não fossem pessoas da minha confiança. Então tipo,
como são minhas amigas e falo ‘Ó, gente, fica só aqui’. ‘Não quero que ninguém saiba’.
Coisas assim” (Letícia). Entre aqueles que disseram adotar algum tipo de procedimento
específico, destacaram o uso do recurso apagar para todos132 como forma de corrigir,
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O WhatsApp permite que o usuário apague mensagens enviadas apenas para si ou para todos os usuários
que estão presentes em um(a) grupo/conversa.

117

ainda que de forma limitada, o conteúdo enviado para evitar que ele seja visto e/ou circule
para outros contextos considerados indesejados. É o que afirmou Mauro: “A opção de
‘apagar para todos’ no caso. Dava uma segurança maior. Se alguém pegar o meu
WhatsApp, ou alguém abrir o meu WhatsApp Web, por exemplo, que as vezes a gente
deixa aberto sem perceber, e tal” (Andrea). “Sim. Sempre que eu mando eu apago o
conteúdo e apago a mídia do telefone. E, quando eu mando, antes de mandar eu mando
uma mensagem antes dizendo assim “Eu sei onde vocês moram, se vocês ligarem pra
alguém eu vou atrás”. Aí eu mando a foto e uma risadinha sempre. E eu mando a foto.
Eu sempre apago. Eu não gosto de deixar nada visível no feed que vá me causar um
desconforto” (Mauro).
Questionamos se os participantes já haviam vivenciado alguma situação na qual
enviaram por engano (em uma conversa direta ou grupo) uma mensagem a qual
compreendiam como pessoal e potencialmente sensível e que tipo de práticas adotaram
quando isso ocorreu. A maior parte deles, dez (10), relatou não recordar ter compartilhado
por engano no WhatsApp um conteúdo o qual pudesse gerar algum tipo de discriminação,
desconforto ou mesmo risco para si. Reforçaram que, nestes casos, avaliam com cuidado
se estão enviando o conteúdo certo e selecionando a audiência certa a fim de evitar os
equívocos. Os quatro (4) participantes que relataram casos nos quais haviam
compartilhado um conteúdo considerado pessoal e sensível por engano, adotaram um
padrão de comportamento semelhante: utilizaram o recurso apagar para todos, em
seguida, desculparam-se com a pessoa ou o grupo em questão a fim de mitigar o
constrangimento que foi potencialmente gerado. Marcela, por exemplo, relatou como se
comporta neste tipo de situação: “Quando é no mesmo momento eu só apago, porque no
mesmo momento raramente a pessoa vai ver. Quando eu percebo que teve a possibilidade
dela ter visto, eu sempre trago uma retratação. ‘Oh, desculpa, não foi a intenção’ ou não
era ‘grupo errado’, ‘mensagem errada’, qualquer coisa do tipo. Se ela tá online ou pode
ter conversado comigo recentemente, minutos antes de eu ter enviado. Um minuto antes
de eu ter enviado. Em recursos de grupo dá pra gente visualizar se alguém viu ou não.
Então eu geralmente eu vou por lógica, quando é no privado, ou olhando as
configurações nos grupos” (Marcela).
Todos os participantes apontaram já ter compartilhado, ao menos alguma vez,
mensagens por engano para pessoas ou grupos no WhatsApp, porém não foram situações
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consideradas como constrangedoras ou desconfortáveis. Ainda assim, nestes casos,
adotaram o mesmo padrão de comportamento: apagar para todos e pediram desculpas
com forma de mitigar mal-entendidos. Em casos envolvendo grupos ativos com um
volume grande de pessoas, alguns participantes mencionaram que, ao perceber que
ninguém se manifestou sobre a mensagem, optaram por ignorá-la como estratégia para
não chamar mais atenção para o equívoco. Ainda sobre o envio de mensagens por engano,
o relato da participante Letícia nos chamou. Ela informou já ter utilizado o “engano” de
forma proposital. “Eu já fiz isso fingindo que era sem querer pra mandar pra pessoa. Pra
abrir um bate-papo e tal. Eu tava bêbada e eu queria muito falar com esse menino, aí
então eu fingi que tinha mandado um áudio tipo pra ele tipo ir pra festa. Eu tinha fingido
que era pra outro amigo e que eu mandei pra ele sem querer. Chamando esse outro amigo
pra festa e mostrar pra esse menino que eu tava falando que eu tava me divertindo”
(Letícia). Aqui engano não se configurou como uma perda de privacidade para
participante, foi utilizada como encenação para enredar outro usuário.
Também questionamos para os participantes se costumam ser contatados por
desconhecidos (não-contatos) no WhatsApp e pedimos que relatassem exemplos de
situações que vivenciaram e como reagiram a elas. Todos os participantes relataram ser
contatados, com maior ou menor frequência, por desconhecidos no aplicativo. Entre os
casos, citaram: desconhecidos querendo iniciar conversas; desconhecidos praticando
algum tipo de assédio ou trote; recebimento de propagandas não consentidas; mensagens
ou ligações por engano; conhecidos de conhecidos; tentativas de golpes, entre outros.
Alguns relatos apontaram receber com recorrência mensagens de desconhecidos devido
à exposição do seu número de celular em Redes Sociais Digitais e bases de contatos
comerciais ou devido a presença em grupos com grande volume de participantes. Em
geral, os participantes adotaram, como procedimento padrão, a verificação da identidade
do usuário (quando possível) e do teor da mensagem enviada, ignorando e/ou bloqueando
aqueles que classificaram como indesejados. “Geralmente ajo tranquilamente a não ser
que a pessoa insista. Já aconteceu inclusive de eu bloquear uma pessoa que ficava
insistindo” (Marcela). “Acabo recebendo essas mensagens diariamente. Como eu sou
bem ativo no jogo, acaba muita gente vindo perguntar coisas. Então, vira e mexe, vem
uma pessoa do nada que eu não conheço, só que pela temática do assunto eu já sei de
onde veio e o porquê veio. Então, eu dou todo o suporte” (Mauro). “Ah, eu já, um cara
que me mandou mensagem por engano, é, mandando áudio, tipo assim, ‘e aí fulano’,
disse o nome da pessoa e tal. Fiquei confuso, provavelmente ele discou o número errado.
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Mas aconteceu de eu receber uma ligação de uma testemunha de Jeová e elas falando
que pegou o número discando aleatoriamente pra várias pessoas e aí falando a palavra
de Deus, né? Eu, bloqueei a pessoa e apaguei o contato” (João).
Com base nas transcrições das nossas entrevistas, mapeamos as principais
preocupações com a privacidade no WhatsApp, relatadas pelos participantes da nossa
pesquisa. Deste modo, chegamos ao seguinte resultado (ver Quadro 9):
Preocupações com a privacidade no WhatsApp
•

Monitoramento da presença em conversas/grupos;

•

Demandas indesejadas de interação;

•

Expectativas por respostas imediatas;

•

Acesso às informações pessoais do perfil;

•

Acesso não consentido ao aplicativo/dispositivo;

•

Inclusão não consentida em conversas/grupos;

•

Exposições indesejadas em conversas/grupos;

•

Coleta/uso de dados pessoais pelo WhatsApp e/ou terceiros.
Quadro 9. Preocupações com a privacidade no WhatsApp.

Ao investigar e analisar as práticas de gerenciamento de privacidade relatadas nas
entrevistas, dividimos nosso mapeamento em dois eixos: (1) controle do acesso da
audiência; e (2) controle da visibilidade da presença (ver Quadro 10).

120

Acesso da Audiência
•
•
•
•

Convite para a lista de

Visibilidade da Presença
•

Ajuste da visibilidade da

contatos;

presença

Seleção da audiência da

(visto por último e

conversa;

confirmação de leitura);

Seleção da audiência do

•

Ajuste da visibilidade do

grupo;

perfil

Restrição da adição em

(foto e recado);

grupos;
•

Bloqueio de contatos;

•

Bloqueio do
aplicativo/dispositivo.

•

Ajuste da visibilidade do
Status;

•

Ajuste da visibilidade do
conteúdo
(apagar/apagar para
todos).

Quadro 10. Controle do acesso/visibilidade de si no WhatsApp.

Tomando como base as preocupações com a privacidade e as práticas de
gerenciamento relatadas por nossos participantes, apresentamos no subcapítulo 5.4. um
diálogo com os pressupostos teóricos da Perspectiva Dramatúrgica. Primeiro, apontamos
como o gerenciamento da privacidade no WhatsApp possibilita que os usuários possam
transitar por regiões representacionais paralelas. Segundo, apontamos como o
gerenciamento da privacidade no WhatsApp pode proporcionar uma maior assertividade
nas impressões pretendidas nas interações, tendo em vista o controle do acesso da
audiência (plateia) e o controle da visibilidade da presença (ator).

5.4. Gerenciamento da Privacidade no WhatsApp: um olhar a partir da Perspectiva
Dramatúrgica
Como vimos no segundo capítulo, descrever uma região como de frente ou de
fundo não está associado apenas ao lugar (espaço) e ao momento (tempo) no qual uma
representação é realizada; essa descrição também é relativa à representação e à plateia
que tomamos como ponto de referência em uma determinada situação social. Dizer que
um indivíduo está representando em uma região de fundo não significa dizer que ele está,
necessariamente, presente em um lugar privado. Contudo, podemos dizer que uma
determinada representação sua é potencialmente privada para uma (ou mais) plateia(s).
Partindo deste entendimento, o gerenciamento da privacidade em aplicativos de Instant
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Messenger Móvel, como observamos com o WhatsApp, pode ser compreendido como
uma forma de controle limitado sobre o acesso e a visibilidade de determinadas
representações que os indivíduos podem experimentar na sua vida cotidiana. Ao
estabelecer interações com outro(s) em qualquer lugar e em qualquer momento, de forma
síncrona ou assíncrona, através de múltiplas conversas e grupos, os usuários do WhatsApp
podem criar, sustentar e transitar por múltiplas regiões de frente e de fundo por meio da
seleção, delimitação e, até mesmo, bloqueio das suas plateias.
Destacamos que este controle é limitado, pois mesmo que um indivíduo possa
selecionar e delimitar suas plateias a fim de compartilhar representações específicas com
cada uma delas, isso, por si só, não garante que as informações compartilhadas circulem
apenas dentro de um contexto negociado entre os interagentes. Para Nissenbaum (2010),
a privacidade pode ser descrita a partir de um quadro de integridade contextual que,
segundo autora, é composto por uma teia complexa e delicada de restrições ao fluxo de
informações pessoais e que, por si só, traz equilíbrio às múltiplas esferas da vida social e
política. Nesta perspectiva, podemos dizer que a privacidade é mantida quando as normas
que regulam a circulação de informações em um determinado contexto são mantidas e
consideradas adequadas aos interesses daqueles que estão envolvidos. Logo, quando há
alguma ruptura em um quadro de integridade contextual, podemos dizer que a
privacidade foi potencialmente perdida e/ou violada. As informações enviadas em
conversas diretas e grupos do WhatsApp, assim como ocorre em outros ambientes
digitais, também se mostram potencialmente persistentes, buscáveis, replicáveis e
escaláveis (BOYD, 2011), impossibilitando que seus usuários tenham controle absoluto
sobre seu fluxo neste e/ou em outros ambientes digitais. Deste modo, a confiança que o
indivíduo deposita na sua plateia parece ser um fator significativo para os usuários do
WhatsApp ao realizar o gerenciamento da sua privacidade pessoal, sobretudo quando
desejam compartilhar informações que consideram como pessoais (ou sensíveis) entre si.
Partindo dos resultados das nossas entrevistas e considerando os recursos
disponíveis no WhatsApp, identificamos que os usuários podem: (1) utilizar o WhatsApp
como uma região de fundo em relação a determinadas plateias em outros contextos
(físicos ou digitais); e/ou (2) criar e transitar por regiões de frente e de fundo paralelas a
partir de conversas diretas e/ou grupos mantidos dentro do aplicativo. Se imaginarmos
um usuário do WhatsApp em um ambiente físico considerado como público (por exemplo,
em um metrô), ele representa neste local, tal qual as outras pessoas copresentes, o papel
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social de passageiro, adotando algum nível de desatenção civil133 (e impessoalidade) em
relação aos outros passageiros desconhecidos. Nesta situação, a própria seleção do
WhatsApp pode ser compreendida como uma prática de gerenciamento da privacidade,
possibilitando que o indivíduo acesse uma região de fundo em relação aos outros
passageiros do metrô que, em tese, não terão acesso às representações que estão sendo
encenadas no aplicativo (ver Figura 13) – salvo em casos de exceção (por exemplo, um
áudio vazado, a espiadela de um passageiro etc.).

Figura 13. WhatsApp como região de fundo.

Podemos dizer que o mesmo tipo de prática pode ocorrer quando um indivíduo
deseja selecionar/excluir uma determinada plateia em um ambiente digital, utilizando
recursos nativos deste ambiente (por exemplo, o uso das mensagens diretas no Twitter ou
do filtro de melhores amigos nos Stories do Instagram) ou selecionado outros ambientes
digitais a fim de evitar o monitoramento de plateias invisíveis, desconhecidas ou
indesejadas. Este exemplo pode ser ilustrado na fala da participante Tati: “a gente
interagia no Twitter e aí a gente resolveu trazer essa relação mais próxima. E aí a gente
fez […] o WhatsApp” (Tati). Ao selecionar o WhatsApp, Tati estabeleceu uma região de
fundo que não é acessível por toda sua plateia do Twitter, um ambiente no qual a
participante tem um maior controle de quem poderá acessar/ver suas representações.

133

Quando as pessoas estão mutualmente presentes, porém não estão envolvidas em uma conversa ou outras
interações focadas (GOFFMAN, 2010).
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Uma vez dentro do WhatsApp, o usuário pode criar, manter e transitar em
diferentes regiões de frente e de fundo paralelas, mediante conversas diretas e grupos. Por
exemplo, um indivíduo pode conversar em um grupo do trabalho e criar uma conversa
paralela com um colega deste grupo para tratar outras questões do seu interesse. Ou então,
enquanto representa o papel de funcionário no grupo do trabalho, pode manejar outras
representações em conversas e grupos que funcionam enquanto fundo para sua plateia do
trabalho. Partindo desta compreensão, podemos dizer que a criação/transição por regiões
de frente/fundo paralelas pode ser vista como uma prática de gerenciamento da
privacidade em IMMs como o WhatsApp, prática que viabiliza um menor risco da
ocorrência de contextos colapsados (BOYD, 2011) e/ou de rupturas representacionais
(GOFFMAN, 2014) nas interações mediadas nestes ambientes.
Ilustramos esta reflexão na Figura 14, a partir do relato da participante Bruna:
“tipo, tô conversando com uma amiga e estou falando com uma outra, ao mesmo tempo
que eu estou brigando com a outra. Aí você vai e tira um print da conversa e aí manda.
Então isso é uma exposição da sua conversa pessoal com outra pessoa, né? Isso talvez
possa gerar constrangimento, dependendo do que aconteceu na conversa” (Bruna). No
caso de Bruna, as conversas realizadas no WhatsApp podem ser descritas como regiões
de frente/fundo a depender de qual representação e de qual plateia ela está considerando
como seu ponto de referência.

Figura 14. Regiões de frente/fundo paralelas no WhatsApp.
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Além de gerenciar a privacidade através da seleção e da delimitação das plateias
que terão acesso às representações, os usuários do WhatsApp também podem controlar a
visibilidade da sua presença em múltiplos palcos que são mantidos dentro do aplicativo
(ver Figura 15). Ou seja, quando desabilitam recursos como o visto por último (ver Figura
16) e a confirmação de leitura (ver Figura 17), nos ajustes de privacidade, tanto os
usuários, quanto suas plateias, tornam-se “menos visíveis” em conversas diretas –
considerando que não poderão ver a hora de acesso um dos outros e/ou se as mensagens
enviadas foram de fato lidas ou não.

Figura 15. Controle da visibilidade da presença no WhatsApp.

Figura 16. Visto por último no WhatsApp.
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Figura 17. Confirmação de leitura no WhatsApp.

Contudo, mesmo que os usuários do WhatsApp possuam algum nível de controle
sobre a visibilidade da sua presença nas conversas diretas, restringindo o
compartilhamento das informações do visto por último e da confirmação de leitura, este
controle se mostra limitado e insuficiente para nossos participantes. O aplicativo não
permite que eles desabilitem outras sinalizações como o status online (ver Figura 18), o
status digitando/gravando (ver Figura 19), e a confirmação de leitura (ver Figura 20) em
grupos e mensagens de voz (tanto em conversas diretas e grupos) – as quais ficam ativas,
por padrão, para todos os usuários do WhatsApp.

Figura 18. Status online no WhatsApp.
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Figura 19. Status digitando/gravando no WhatsApp.

Figura 20. Confirmação de leitura em grupos e em mensagem de voz no WhatsApp.

Os depoimentos prestados por nossos participantes demonstraram como as
sinalizações de presença/mensagem do WhatsApp podem ser interpretadas por suas
plateias como potenciais aberturas para interações, podendo afetar, consequentemente,
na privacidade desejada/alcançada dentro do aplicativo. Segundo Goffman (2010), em
uma interação em copresença física (face a face), por exemplo, o engajamento mútuo
pode ser descrito quando ocorre uma jogada inicial de um indivíduo (uma demonstração
de abertura para a interação) seguido de um sinal de autorização do outro, confirmando
sua presença e atenção para iniciar uma interação focada.
No WhatsApp, as sinalizações de presença/mensagem, sejam elas compartilhadas
de forma voluntária (ativadas pelo usuário) ou não (informadas por padrão pelo
aplicativo), não são suficientes para comunicar de forma precisa a abertura (e desejo) dos
usuários para as interações. Visto isso, os participantes da nossa pesquisa destacaram
como estas sinalizações, uma vez visualizadas, podem ser interpretadas equivocadamente
enquanto um sinal de disponibilidade social. Estes casos são exemplificados nas falas de

127

Mônica e Marcela: “O cliente acha que vê uma brecha, já quer entrar ali. Então, muitas
vezes eles viam que eu tava acordada, sei lá, nove horas da noite, principalmente [cliente
X], que é 24 por 7, eu tenho que atender. E eu ainda tava acordada, mandava alguma
coisa. Quando chegava no outro dia, oito da manhã, tava cobrando porque eu estava
online fora do meu horário de trabalho e eu deveria ter visto” (Mônica); “Como eu tenho
mais de um emprego, sou estudante da UFBA, tenho várias ocupações durante o meu
dia, o visto por último acaba abrindo uma brecha para as pessoas me cobrarem uma
resposta imediata em situações que as vezes eu não posso dar uma resposta imediata [...]
Por exemplo, agora eu estou conversando com você, mas eu tava dando aula antes, então
poderia ter uma pessoa me cobrando uma dúvida em um momento imediato porque viu
que eu acabei de abrir o meu WhatsApp” (Marcela).
Identificamos que os participantes que desabilitaram o visto por último e
confirmação de leitura tinham conhecimento prévio sobre a existência destes recursos e
também sabiam sua função no WhatsApp. Além disso, tinham vivenciado experiências
prévias consideradas negativas envolvendo o monitoramento de sua presença no
WhatsApp por outros usuários (promovendo expectativas e demandas de disponibilidade
imediata para interações). Em alguns casos, os participantes buscaram contornar as
limitações simbólicas das sinalizações de presença/mensagem do WhatsApp através do
uso de outros recursos disponíveis no aplicativo, tais como os recados do perfil –
incluindo informações específicas para suas plateias. Como vimos nos exemplos de
Marcela, ao utilizar o recado “só chamada urgentes”, e de Andrea que utiliza o recado
“às vezes eu desligo as notificações”.
Um ponto que nos chamou a atenção nas falas dos nossos participantes foi como
o desconhecimento da existência de determinados recursos disponíveis no WhatsApp
pode, em maior ou menor grau, afetar nas práticas de gerenciamento da privacidade
dentro do aplicativo. Por exemplo, o fato de os participantes desconhecerem a existência
do recurso que restringe a adição em grupos, deixando-o ativo por padrão no aplicativo,
acabou abrindo brechas para casos nos quais perceberam um maior potencial de perda da
sua privacidade – ao serem adicionados de forma não consentida em grupos (inclusive
com outros contatos desconhecidos ou indesejados). Este caso é ilustrado, por exemplo,
na fala do participante Mauro: “Eu vou colocar ‘meus contatos exceto’ e tirar uma pessoa
específica que fica me colocando em grupos de churrasco de terceiro ano por vídeo
chamada. Toda semana é um grupo diferente. Acaba eu tendo que sair direto. E eu tenho
mais de cinco grupos mortos no meu feed do WhatsApp por conta dessa pessoa. Vou tirar
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ele só” (Mauro). De modo geral, identificamos que o WhatsApp é percebido como um
ambiente digital que possibilita a realização de práticas de gerenciamento da privacidade
via seleção/delimitação do acesso das plateias à determinadas representações. Entretanto,
também identificamos que o desconhecimento acerca de determinados recursos e/ou a
impossibilidade de controlar algumas informações sobre sua presença dentro do
aplicativo podem ocasionar situações nas quais os usuários do WhatsApp percebem algum
grau de perda da sua privacidade, seja sendo contatados por desconhecidos (ou
indesejados) ou expressando, de forma involuntária ou equivocada, sua disponibilidade
social (e respectiva abertura) para interações.
A partir de Goffman (2014), compreendemos que os indivíduos em interação
buscam controlar diferentes elementos simbólicos das suas representações a fim de
produzir impressões em sua plateia. Contudo, como apontou o autor, nas interações em
copresença física, os atores não possuem controle absoluto sobre as impressões que serão
formadas sobre si, uma vez que a plateia se encontra em uma posição privilegiada de
observação das expressões transmitidas (verbais) e emitidas (não-verbais) pelos atores.
Podemos dizer que o mesmo pode ocorrer em interações mediadas por TICs. No caso do
WhatsApp, por exemplo, percebemos que as práticas de gerenciamento da privacidade
identificadas, através do controle do acesso da audiência e do controle da visibilidade da
presença, podem corroborar, em maior ou menor grau, nas impressões desejadas.
Por exemplo, ao controlar o acesso de uma plateia selecionando uma conversa
direta ou grupo específico, o indivíduo pode garantir que aqueles que poderão ver sua
representação não sejam os mesmos, necessariamente, que verão outras. Este aspecto é
importante, pois, mesmo sabendo que o controle do fluxo de informações compartilhadas
no WhatsApp é limitado e que estas informações podem extrapolar para outros contextos
que não foram previamente acordados, o indivíduo tem a percepção de possuir um maior
controle em relação à plateia e, consequentemente, uma percepção de possuir uma maior
assertividade sobre sua apresentação e performance. Visto isso, ao saber exatamente para
quem estão realizando uma determinada representação, os usuários do WhatsApp podem
assumir representações que, possivelmente, não seriam expostas em ambientes
percebidos como públicos, tendo em vista o risco de serem vistos por pessoas que são
desconhecidas ou mesmo indesejadas, podendo ocasionar situações embaraçosas, sansões
e/ou discriminações.
Em relação ao controle da visibilidade da presença, através de ajustes no visto por
último, confirmação de leitura, foto e recado do perfil, percebemos que, ao desabilitarem
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estes recursos para suas plateias no WhatsApp, os usuários objetivam controlar não
apenas a disponibilidade (abertura) para interações, mas também objetivam se proteger
da projeção de impressões negativas que podem emergir de situações nas quais não
conseguem ou não desejam interagir com outro(s). Como podemos verificar nas falas dos
participantes Mauro e Bruna: “Eu não quero deixar que a pessoa veja que eu tô dando
vácuo nela” (Mauro); “Então, como eu tenho muita mania de deixar as vezes, eu tenho
problema de deixar as pessoas no vácuo, tipo, olho rápido aí eu falo ‘Ah, depois eu
respondo’ e esqueço” (Bruna). Esta preocupação em não gerar a impressão do “vácuo”,
como um tipo de descaso ou desinteresse, foi constatada na fala de grande parte dos
participantes da nossa pesquisa, motivando-os a desabilitar a restringir a visibilidade da
sua presença.
Ainda sobre o controle da sua visibilidade, notamos que, de modo geral, os nossos
participantes costumam deixar a foto do perfil visível para todas as plateias do WhatsApp
como forma de facilitar sua identificação e, também, como forma de produzir impressões
específicas entorno da sua apresentação dentro do aplicativo. Deste modo, na foto do
perfil, os participantes relataram selecionar imagens que realçam aspectos que
consideram positivos na sua fachada pessoal (por exemplo, a beleza, gostos e estilos de
vida) e/ou elementos cênicos que corroboram na construção do seu Self (por exemplo,
locais que visitaram, eventos que participaram, presença de parceiros(as), entre outros).
Mesmo havendo a possibilidade de falsear as informações do perfil, percebemos
que nossos participantes selecionaram fotos que buscam sustentar a coerência expressiva
das suas representações no WhatsApp e produzir impressões positivas nas suas plateias.
Como destacaram Mauro, Dani e Ricardo: “Essa é minha foto com minha namorada. Eu
gosto muito dessa foto porque ela mostra algumas das minhas tatuagens preferidas. Eu
sempre gosto quando tem algum elemento da cultura japonesa” (Mauro). “É uma foto do
meu intercâmbio. No México. Eu gosto, é um lugar que eu gosto de ver sempre, além de
tá no meu WhatsApp, está em praticamente todas as minhas redes” (Dani). “Me achei
bonito, gostei da roupa que tava usando, do ambiente, da luz” (Ricardo). Alguns
participantes apontaram que a seleção da foto objetivou apresentar outros papéis sociais
que desempenham, a fim de regular dinâmicas interacionais com determinadas plateias.
Outros destacaram como as expectativas de determinados grupos/pessoas as quais
se relacionam com frequência no aplicativo influenciaram na seleção e na visibilidade da
sua foto de perfil. Mônica e Marcela, que utilizam o WhatsApp para o trabalho,
destacaram como a escolha da foto de perfil é tensionada por expectativas que são criadas
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por determinadas plateias: “Essa questão da escolha da foto do perfil é muito complicada,
pois o mesmo número que eu uso do WhatsApp pra família é o mesmo número de
trabalho. Então, pra minha família, os meus amigos, eu posso ser brincalhona, de 8 anos
de idade, que tá rindo de uma topada que tomou no chão. Mas pro trabalho,
principalmente pros clientes, eu tenho que ser, uma pessoa que precisa aparentar não
ser mais adolescente. Eu ainda tenho muitas linhas de adolescente no meu rosto, no meu
corpo todo. Pareço ser mais jovem, enfim, e muitos clientes quando me viam achavam
que eu era incapaz porque aparentava ser muito novinha. E muitos clientes não achavam
que eu tivesse a capacidade de atende-los, de poder trabalhar com as contas nos
tamanhos que elas eram. Então eu comecei, principalmente no trabalho, e nas fotos, é,
no WhatsApp, enfim, LinkedIn, sempre me colocar como uma pessoa mais velha”
(Mônica). “A imagem que eu utilizo no meu perfil é uma imagem de mim e do meu noivo,
de rosto. Eu escolhi usar essa imagem porque eu lido com alunos homens,
principalmente, e eu quero evitar qualquer desgaste, principalmente porque eu levo
minha aula de forma mais descontraída, então para isso não ser mal interpretado, tá
sempre constando ali que eu tenho um relacionamento, para não haver qualquer tipo de
desgaste” (Marcela).
Apenas uma das participantes, Andrea, optou por não utilizar uma foto do seu
rosto/corpo. A participante colocou uma imagem sem identificação como forma de evitar,
temporariamente, uma exposição indesejada de si no WhatsApp. “Atualmente eu não tô
usando uma foto exatamente, é só uma cor. Eu não lembro, faz umas três semanas que
eu botei essa foto, eu acho que eu não tava muito a fim de botar uma foto minha. Não é
nem que eu não goste. Não tenho problema com isso, mas. Não sei, eu acho que eu não
tava muito a fim de. Foi exatamente naquele momento de que eu quero desaparecer,
então até a foto do perfil eu tirei. De lá pra cá, eu diminuí meu consumo de WhatsApp”
(Andrea). Sobre os recados do perfil, identificamos que este recurso também parece
influenciar nas práticas de gerenciamento de impressões dos usuários do WhatsApp, seja
como forma de expor aspectos pessoais (ideias, gostos e estados afetivos) ou, como vimos
nesta pesquisa, como forma de comunicar com mais precisão sua disponibilidade social
para as interações no aplicativo. A regulação da sua visibilidade, entretanto, demonstrou
ser afetada por um aparente desinteresse, segundo os relatos dos nossos participantes, em
relação ao seu uso cotidiano.

131

6. CONCLUSÕES
Esta pesquisa objetivou a investigação e a análise de práticas de gerenciamento da
privacidade entre jovens adultos brasileiros (entre 18 a 24 anos) usuários ativos em um
Instant Messenger Móvel (WhatsApp). A interpretação dos depoimentos compartilhados
por nossos participantes, embora não nos permita fazer generalizações mais amplas, serve
de base para comparações com outros perfis de público e/ou outros Instant Messengers
Móveis. Reconhecemos ser possível identificar idiossincrasias nas práticas de
gerenciamento da privacidade a depender de cada arranjo sociotécnico que venha a ser
investigado134, entretanto, defendemos que, em qualquer contexto/situação social, os
indivíduos buscam controlar, ainda que de forma limitada, o acesso/visibilidade de si que
julgam adequados para a realização das suas representações cotidianas.
Ao observar como nossos participantes utilizam o WhatsApp em suas dinâmicas
interacionais, sobretudo os recursos que são disponibilizados para ajustes da sua
privacidade pessoal, constatamos que embora consigam selecionar, consentir ou corrigir
as informações (MOOR; TAVANI, 2001; TAVANI, 2007) as quais desejam dar
acesso/visibilidade para outro(s) usuários no aplicativo, este controle se mostrou limitado
e tensionado por outros fatores não excludentes entre si, como: (a) o nível de
conhecimento técnico (letramento) sobre o aplicativo; (b) as exposições involuntárias da
sua presença dentro do aplicativo; e (c) o controle limitado sobre a replicabilidade das
informações compartilhadas nas conversas diretas e nos grupos. A análise do
gerenciamento da privacidade, tal qual propõe a teoria do Acesso Restrito/Controle
Limitado (RALC), pode ser ampliada ao considerar os fatores identificados em nossa
pesquisa, tendo em vista que estes fatores afetam a percepção e os interesses de
privacidade dos usuários do WhatsApp o que, potencialmente, também pode ocorrer em
outras plataformas/aplicativos digitais contemporâneas.
Em relação ao nível de conhecimento técnico (letramento) dos nossos
participantes sobre os recursos disponíveis no WhatsApp, constatamos que o
desconhecimento sobre a existência de determinados recursos de privacidade
disponibilizados no aplicativo interferiu, em maior ou menor grau, nas práticas que foram
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Importante frisar que a nossa análise levou em consideração as percepções e as experiências relatadas
por usuários do WhatsApp durante o período de julho de 2020. Reconhecemos que a introdução ou exclusão
de determinados aspectos técnicos no aplicativo podem afetar em seus usos e apropriações nas interações
sociais e, consequentemente, no gerenciamento da privacidade.
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desconhecimento, verificamos a ocorrência de situações sociais que foram descritas como
“perda de privacidade”, derivadas de um controle limitado (ou nulo) sobre o
acesso/visibilidade de si. Reconhecemos que estes achados podem variar a depender do
perfil de público analisado (por exemplo, idade, gênero, renda, entre outros). Em nosso
estudo, por exemplo, embora não buscasse comparar diretamente as práticas de
gerenciamento da privacidade a partir do gênero, identificamos que as participantes que
se declararam como de gênero feminino tenderam a utilizar mais (e com mais frequência)
recurso de localização geográfica em tempo real no WhatsApp em relação aos
participantes que se declararam como de gênero masculino. Além disso, estas
participantes apontaram motivações específicas no uso deste recurso como, por exemplo,
conceder temporariamente uma informação pessoal considerada privada (sua localização)
com contatos de confiança a fim de reforçar uma percepção de segurança em situações
como eventos, transporte público, encontros, ou qualquer tipo de situação compreendida
como de risco à sua integridade física. Outra pista identificada que se mostrou
significativa para o gerenciamento da privacidade foi o tipo de relacionamento mantido
dentro do aplicativo; por exemplo, participantes que mencionaram utilizar o WhatsApp
para o trabalho tenderam a se importar mais não só com o acesso às suas informações
pessoais, mas também com a comunicação de uma disponibilidade constante no
aplicativo, diferente dos participantes que utilizam o aplicativo, majoritariamente, para
relações com familiares e amigos. Deste modo, podemos perceber como os
relacionamentos mantidos dentro do WhatsApp podem importar normas e acordos sociais
que são estabelecidos fora do aplicativo, contudo, são sustentados e atualizados na relação
cotidiana estabelecida dentro dele. A depender da conversa direta estabelecida e do grupo,
tais normas se apresentaram capazes de afetar o modo como o usuário deseja gerenciar
sua privacidade pessoal.
Em relação à ocorrência de exposições involuntárias da presença dos usuários
dentro do WhatsApp, identificamos que, embora nossos participantes busquem, em sua
maioria, controlar a visibilidade da sua presença, mediante desativação de recursos como
visto por último e confirmação de leitura, o aplicativo sinaliza por padrão outras
informações, como: o status online, o status digitando/gravando, a confirmação de
leitura de mensagens em grupos e a confirmação de leitura de mensagens de voz enviadas
em conversas/grupos. Tomando como base os interesses e as preocupações com a
privacidade relatadas no nosso estudo, concluímos que o controle sobre a visibilidade da
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presença do usuário no WhatsApp parece ser não apenas limitado, mas ser percebido
como insuficiente entre nossos participantes, ou seja, os recursos existentes não garantem,
em alguns casos, o nível de privacidade desejado dentro do aplicativo. A exposição
involuntária da presença pode ocasionar interpretações equivocadas da disponibilidade
social e, consequentemente, potencializar: demandas indesejadas de interação;
expectativas por respostas imediatas; e práticas de vigilância. Aspectos que parecem
reforçar não apenas uma percepção de perda de privacidade entre os usuários, mas,
também, parecem reforçar efeitos psicossociais como estresse, ansiedade e/ou
incapacidade de desconexão. Visto isso, a disponibilização de recursos que permitam um
controle mais refinado da visibilidade da presença dentro de IMMs, inclusive de forma
personalizada dentro de conversas diretas e grupos, podem contemplar os interesses de
privacidade dos usuários e proporcionar a percepção de maior segurança e bem-estar.
Sobre a replicabilidade das informações compartilhadas no WhatsApp, nossos
participantes demonstraram preocupações com a possibilidade de determinados
conteúdos considerados pessoais (ou sensíveis) serem compartilhados de forma não
consentida em outras conversas/grupos no aplicativo ou mesmo em outros contextos.
Verificamos que, embora o WhatsApp disponibilize recursos que sinalizam quando um
interagente vê uma mensagem e o respectivo horário da visualização, estes recursos
também foram percebidos como insuficientes para garantir o nível de privacidade
desejado entre nossos participantes. A carência de recursos no WhatsApp que permitam
que seus usuários restrinjam sua visibilidade e o fluxo das suas informações em
conversas/grupos, pode reforçar uma percepção de falta de controle da privacidade e
afetar, inclusive, nas dinâmicas interacionais que são realizadas neste aplicativo.
Confirmando nossa proposição nesta tese, a Perspectiva Dramatúrgica das
interações sociais trouxe novas camadas para a interpretação do gerenciamento da
privacidade. Identificamos dois aspectos emergentes nas falas dos nossos participantes,
ao relatar suas interações mediadas dentro do WhatsApp, que podem contribuir para uma
possível ampliação do conceito clássico das regiões representacionais. O primeiro
aspecto é que, ao usar o aplicativo para criar/sustentar interações com outro(s), um
indivíduo não precisa se deslocar, necessariamente, fisicamente para um lugar percebido
como privado para, assim, adentrar em uma região de fundo. Ao selecionar o aplicativo,
mesmo presente em um ambiente percebido como público, o usuário pode se engajar em
representações que serão potencialmente restritas/ocultas para aqueles que estão
copresentes fisicamente. Ou seja, o aplicativo possibilita que o indivíduo carregue
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consigo uma espécie de “fundo/bastidor móvel” o qual ele pode acessar a qualquer
momento e em qualquer lugar para realizar representações que estejam protegidas do
monitoramento das plateias invisíveis (desconhecidas) e/ou indesejadas. Contudo, ainda
que possa adentrar nesta região de fundo móvel (no aplicativo) frente a uma plateia que
está copresente em um contexto físico, a depender da situação e das normas sociais que
regem este contexto, é possível que o usuário precise cumprir com uma determinada
expectativa de envolvimento em relação à situação que vivencia, algo que pode afetar no
modo como o usuário irá estabelecer sua dinâmica interacional no aplicativo e no modo
como irá se apresentar mais ou menos disponível nas interações que ali são mantidas.
Outro aspecto identificado foi a possibilidade de criar e sustentar múltiplas regiões
de frente e fundo paralelas – aspecto que não seria viável em interações face a face em
copresença física, como foi exaustivamente estudada por Goffman. Contudo, vale pontuar
que outras TICs também possibilitam esse tipo de controle e transição entre múltiplas
regiões representacionais. No caso do WhatsApp, uma conversa direta/grupo pode ser
experienciada como uma região de frente ou de fundo a depender da representação e da
plateia que é tomada como ponto de referência na análise. Além disso, na Perspectiva
Dramatúrgica, o comportamento regional se mostra sensível ao palco e à plateia para a
qual o indivíduo se apresenta e performa. Ao observar o uso do WhatsApp entre nossos
participantes, percebemos que este comportamento está mais fortemente vinculado à
plateia que acessa a representação do que, necessariamente, ao palco no qual ela se
desenrola (uma conversa direta ou grupo).
Outro pressuposto que é caro para a Perspectiva Dramatúrgica e que nos permitiu
tecer reflexões sobre o gerenciamento da privacidade foi o de gerenciamento de
impressões. Ao observar o uso do WhatsApp para a seleção e delimitação das plateias das
representações, percebemos que este processo pode ser compreendido como uma prática
protetiva das representações realizadas e, consequentemente, das impressões que o ator
pretende projetar em uma plateia. Tal prática protetiva, como argumentou o próprio
Goffman (2014), pode ter como finalidade impedir a ocorrência de intromissões
inoportunas ou de monitoramentos de desconhecidos que podem afetar a representação
sustentada pelo ator. No WhatsApp, diferente do que ocorre em interações face a face e
em outros ambientes digitais, os indivíduos podem desempenhar múltiplas representações
para plateias específicas. Em ambientes digitais considerados como potencialmente
públicos, tal qual o Facebook, o Instagram, o TikTok, entre outros, caso o usuário não
restrinja (ou não saiba como restringir) o acesso/visibilidade de suas representações
135

através de recursos nativos destas plataformas, elas poderão ser visualizadas por plateias
invisíveis, desconhecidas ou indesejadas e poderão ocasionar em contextos colapsados
(BOYD, 2011) e/ou em rupturas representacionais (GOFFMAN, 2014) que podem
produzir implicações negativas para as impressões formadas sobre este usuário.
Aplicativos como o WhatsApp parecem diminuir, embora não eliminem, os riscos e
problemas derivados dos colapsos e das rupturas, uma vez que o ambiente se mostra como
potencialmente privado e possibilita que o indivíduo possua um maior controle, ainda que
de forma limitada, sobre suas informações e também sobre suas plateias.
Outra contribuição da Perspectiva Dramatúrgica, que se mostrou pertinente em
nossa proposição, foi em relação ao papel dos elementos cênicos na projeção de
impressões nas plateias. No caso do WhatsApp, identificamos que os usuários buscam
controlar o acesso/visibilidade de alguns elementos cênicos do aplicativo, tais como as
informações do seu perfil (foto e recado) e as sinalizações de presença/mensagem (visto
por último e confirmação de leitura). Entretanto, como vimos, o controle sobre do cenário
se mostrou limitado dentro do WhatsApp sendo insuficiente para o usuário determinar
quais informações suas plateias dentro do aplicativo serão capazes ou não de adquirir.
Por fim, tendo em vista os apontamentos presentes em nosso trabalho, verificamos
como o diálogo com a Perspectiva Dramatúrgica se mostrou de grande valia e pode
contribuir para ampliar estudos do gerenciamento da privacidade em interações mediadas
por TICs. Através desta perspectiva foi possível tecer reflexões sobre os modos como
indivíduos regulam aspectos das suas privacidades pessoais, compreendendo este
processo para além de atividades meramente funcionais e mecânicas (a partir do uso ou
não dos recursos disponibilizados no WhatsApp), mas também como algo derivado das
normas e acordos sociais emergentes das situações interacionais. Ao observar o
gerenciamento da privacidade no WhatsApp por uma Perspectiva Dramatúrgica
identificamos a oportunidade de estender os pressupostos desta vertente teórica para
outras formas de interação mediada, possibilitando tensionar suas definições clássicas as
quais se mostram, normalmente, associadas exclusivamente às interações na modalidade
face a face e em copresença física.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS
BLOCO 1 - DADOS DEMOGRÁFICOS E GEOGRÁFICOS
1. Nome completo:

2. Local:

3. Idade:

4. Gênero:

BLOCO 2 - USOS COTIDIANOS DO WHATSAPP
5. Há quanto tempo você usa o WhatsApp?

6. O que te motivou a usar o WhatsApp? Entrevistado pode citar mais de uma
motivação caso julgue importante o registro.

7. Com qual frequência você utiliza o WhatsApp? Ex.: Diversas vezes por dia,
algumas vezes por dia, poucas vezes por dia, algumas vezes por semana etc.
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8. Com quem (pessoas/grupos) você costuma conversar com mais frequência no
WhatsApp?

9. De modo geral, quais assuntos você costuma tratar através do WhatsApp?

10. Das formas de interação no WhatsApp (Ex: Mensagens; Ligação; e Ligação em
Vídeo) qual você costuma usar mais no seu dia a dia?

11. Em quais situações, em geral, você costuma optar por enviar Mensagens?

12. Em quais situações, em geral, você costuma optar pela Ligação?

13. Em quais situações, em geral, você costuma optar pela Chamada em Vídeo?

14. Nas Mensagens trocadas via WhatsApp, qual é o formato que você usa com mais
frequência? Ex.:Texto, Imagem, Foto, Vídeo, Localização, Contatos, Links
externos, Outros?

15. Você participa de grupos no WhatsApp com pessoas desconhecidas (que não
fazem parte da sua lista de contatos)? Caso sim, que tipos de grupos são estes
(exemplos)? Caso não, por quê?

BLOCO 3 - USOS DOS RECURSOS DE PRIVACIDADE DO WHATSAPP
16. Visto por Último: conhece o recurso? Com quem compartilha esta informação e
quais foram as motivações desta escolha?

17. Foto do Perfil: conhece o recurso? Com quem compartilha esta informação e
quais foram as motivações desta escolha?
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18. Recado do Perfil: conhece o recurso? Com quem compartilha esta informação e
quais foram as motivações desta escolha?

19. Adição em Grupos: conhece o recurso? Quem pode adicioná-lo e quais foram as
motivações desta escolha?

20. Status: conhece o recurso? Com quem compartilha esta informação e quais foram
as motivações desta escolha?

21. Localização em tempo real: conhece este recurso? Costuma usar no dia a dia? Em
quais situações utilizou e com quem? Quais foram as motivações?

22. Bloqueio: conhece este recurso? Já utilizou alguma vez? Em quais situações e com
quem? Quais foram as motivações?

23. Confirmação de Leitura: conhece este recurso? Deixa ativado ou desativado?
Quais as motivações da escolha?

24. Bloqueio de tela: conhece este recurso? Deixa ativado ou desativado? Quais as
motivações da escolha?

BLOCO 4 - PERCEPÇÕES E COMPORTAMENTOS DE PRIVACIDADE NO
WHATSAPP
25. Você confia no WhatsApp enquanto um ambiente seguro para estabelecer
interações privadas? Por quê?

26. Você já usou o WhatsApp para compartilhar dados/informações as quais considera
como pessoais (ou sensíveis) com outras pessoas/grupos?

156

27. Caso sim, poderia citar exemplos (situações)?

Caso não, por quê? Nestas situações, costuma optar por outra forma de
interação/comunicação? Qual?

28. O que você costuma levar em consideração antes de compartilhar uma mensagem
com alguma informação que considera pessoal (ou sensível) no WhatsApp?

29. Em casos nos quais você optou pelo WhatsApp para compartilhar
dados/informações pessoais (ou sensíveis), você adotou algum procedimento
durante e/ou após enviar a mensagem?

30. Você já enviou, por engano, alguma mensagem com dados/informações pessoais
(ou sensíveis) para outra pessoa/grupo? Que procedimentos adotou nesta(s)
situações?

31. Você já recebeu mensagens de usuários que não estão na sua lista de contatos do
WhatsApp? Caso sim, que tipos de contatos foram estes e quais foram os
procedimentos que você adotou nestas situações?

32. Você já recebeu mensagens com dados/informações pessoais (ou sensíveis) de
pessoas conhecidas no WhatsApp? Caso sim, o que você fez com este
dado/informação?

33. Você já recebeu dados/informações pessoais (ou sensíveis) de pessoas
desconhecidas no WhatsApp? Caso sim, o que você fez com este
dado/informação?

ENCERRAMENTO
Você gostaria de sanar alguma dúvida ou acrescentar algo para a pesquisa?
Gostaria de agradecer por sua participação.
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APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Prezado(a) participante,
O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa Gerenciamento da
Privacidade em Interações Mediadas por Instant Messengers Móveis, desenvolvida por
Marcel Rodrigues Queiroz Ayres Dantas, discente de Doutorando em Cultura Digital pelo
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da
Universidade Federal da Bahia (PPGCCC – UFBA), localizada em Salvador (BA),
orientado pelo prof. Dr. José Carlos Ribeiro, professor associado do Instituto de
Psicologia da UFBA e dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas (PPGCCC) e de Psicologia (PPGPSI) da Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Esta pesquisa atende a legislação brasileira (Resoluções 510/16 e 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde - CNS).
Sobre o objetivo central
O objetivo central do estudo é compreender como jovens adultos brasileiros, usuários
ativos do aplicativo WhatsApp, percebem, avaliam e regulam aspectos da sua privacidade
nas interações cotidianas. O motivo que nos leva a estudar este assunto é acreditar que
usuários destes aplicativos são capazes de opinar e refletir sobre as práticas que adotam
para gerenciar aspectos da sua privacidade nas relações interpessoais mediadas por
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs).
Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão)
O convite a sua participação se deve ao fato de você ser um jovem adulto brasileiro, entre
18 a 24 anos, usuário ativo do aplicativo WhatsApp. Sua participação é voluntária, isto é,
ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar,
bem como não responder às questões que não queira e retirar sua participação a qualquer
momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua
participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da
pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você
prestadas.
Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade
Caso aceite participar desta pesquisa, todas as informações coletadas serão estritamente
confidenciais, sendo que sua identificação se dará por nome fictício, com o objetivo de
garantir o sigilo, o anonimato e assegurar sua privacidade em todas as etapas da pesquisa.
O material será armazenado em local seguro e o pesquisador tratará a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo, utilizando as informações somente para os fins
acadêmicos e científicos. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente,
você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a
pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.
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Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa
Sua participação consistirá em participar de uma entrevista individual (via
videoconferência) sobre usos que fazem do aplicativo WhatsApp, compartilhando
informações e experiências pessoais vivenciadas nestes aplicativos. Para isso, solicitamos
a autorização para gravar o diálogo no formato de vídeo com intuito de facilitar,
posteriormente, a transcrição para o formato de texto digital das respostas conforme
faladas.
Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento
Para minimizar possíveis efeitos ou condições adversas, me comprometo de realizar a
entrevista em, no máximo, uma hora, em um ambiente reservado e confortável, e
interromper a entrevista a qualquer momento caso prefira.
Guarda dos dados e material coletados na pesquisa
As entrevistas serão gravadas, transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas
somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seu orientador. Ao final da pesquisa,
todo material será mantido em arquivo, por pelo menos cinco anos, conforme Resolução
466/12.
Benefícios aos participantes da pesquisa
Sua participação na pesquisa não terá nenhum benefício direto. Contudo, esperamos que
este estudo possibilite a compreensão do uso que jovens adultos brasileiros fazem do
WhatsApp no seu cotidiano, analisando como estas tecnologias engendram o modo como
compreendemos e lidamos com aspectos da privacidade nas interações cotidianas.
Previsão de riscos ou desconfortos
A pesquisa apresenta grau mínimo de risco, uma vez que emprega técnicas de pesquisa
em que não se realiza nenhuma intervenção ou modificação intencional nas variáveis
fisiológicas ou psicológicas e sociais dos indivíduos que participam do estudo. Dessa
forma, depreende-se que os riscos decorrentes da realização de pesquisas com seres
humanos podem ser: possibilidade de constrangimento ao responder a entrevista,
desconforto, vergonha ou estresse. Para minimizá-los, tentou-se utilizar nomenclaturas
neutras e perguntas sem juízos de valor, assim como será oferecido, caso desejado,
acolhimento psicológico – através da escuta das razões do desconforto, esclarecimentos
adicionais sobre a natureza da pesquisa e sobre o sigilo, sempre que for solicitado ou que
o pesquisador identifique que seja necessário, e suspensão automática da entrevista caso
notada qualquer situação de risco supracitada.
Sobre divulgação dos resultados da pesquisa
Os resultados da pesquisa serão divulgados em artigos científicos e na tese de Doutorado
do pesquisador. O(a) Sr.(a) não será identificado em nenhuma publicação.
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Observações:
Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o
pesquisador. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo
pesquisador responsável, com ambas as assinaturas apostas na última página.
Em caso de dúvidas quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Farmácia (CEP/FAR/UFBA).
O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel
de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os
princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não
maleficência, da confidencialidade e da privacidade.
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito
pesquisado
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Farmácia
(CEP/FAR/UFBA) Rua Barão do Jeremoabo, n° 147, Ondina - Salvador, Bahia - Brasil,
CEP: 40.170-115, Salvador, Bahia, telefone (71) 3283.6917, E-mail: cepfar@ufba.br
Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): Tel: (61)
3315-5878 / (61) 3315-5879
E-Mail: conep@saude.gov.br
___________________________________________
Marcel Rodrigues Queiroz Ayres Dantas – Pesquisador Responsável
marcel.ayres@gmail.com, (71) 98167-8444
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PPGCCC –
UFBA) - Av. Barão de Geremoabo, s/no, Campus de Ondina, CEP 40.170-115 Salvador
– Bahia. Tel.: (71) 3283-6193
Salvador, ___ de ______________de 2020,
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e
concordo em participar.
_________________________________________
(Assinatura do participante da pesquisa) Nome do participante:
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APÊNDICE C
CHAMADA DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA PESQUISA

Olá,
você está sendo convidada(o) para participar de uma pesquisa sobre usos e apropriações
do WhatsApp em interações sociais cotidianas. Para participar, você precisa ser
brasileira(o), entre 18 a 24 anos, e usuária(o) ativo do aplicativo WhatsApp. O objetivo
central deste estudo é compreender e analisar como usuários ativos do WhatsApp
percebem, avaliam e manejam aspectos da sua privacidade nas interações com outro(s)
usuário(s) e grupo(s) dentro do aplicativo.
Após o seu consentimento abaixo, as entrevistas serão marcadas e realizadas por meio de
videoconferência online - utilizando a plataforma Jitsi (https://jitsi.org). O tempo da
entrevista será de 40 minutos (mínimo) a 60 minutos (máximo). Para evitar qualquer tipo
de exposição indesejada e/ou a identificação dos participantes da pesquisa e de seus
contatos no WhatsApp, utilizaremos técnicas de anonimização e/ou pseudonimização em
nossa análise.
Optamos pela entrevista online para proteger os participantes, seguindo as
recomendações de distanciamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do
Ministério da Saúde do Brasil derivadas do contexto de pandemia do novo coronavírus
(COVID-19) - https://coronavirus.saude.gov.br.
As entrevistas fazem parte do levantamento de dados da pesquisa de doutorado
desenvolvida por Marcel Rodrigues Queiroz Ayres Dantas, discente em Cultura Digital
pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da
Universidade Federal da Bahia (PPGCCC – UFBA), localizada em Salvador (BA),
orientado pelo prof. Dr. José Carlos Ribeiro, professor associado do Instituto de
Psicologia da UFBA e dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas (PPGCCC) e de Psicologia (PPGPSI) da Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Esta pesquisa atende a legislação brasileira (Resoluções 510/16 e 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde - CNS).
Após a confirmação abaixo, entraremos em contato para a agendar dia e horário da
entrevista (videoconferência). Podemos contar com sua participação?
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