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Resumo
Roxo Luciana de Alcantara; Habert, Angeluccia Bernardes. Mulheres no
FacebookUm olhar sobre a sociabilidade e a exposição em uma
conversação em rede. Rio de Janeiro, 2013, 210p. Dissertação de
Mestrado - Departamento de Comunicação, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Os sites de redes sociais, liderados pelo Facebook, representam na
contemporaneidade um fenômeno social e comunicacional graças a sua
popularização e sua incorporação na vida de milhões de pessoas espalhadas pelo
mundo. Uma das inovações promovidas por estes sites foi a consolidação da
conversação em rede, isto é, da interação social pública, pessoalizada e
permanente, praticada em sua grande maioria por mulheres, segundo revelam
pesquisas e como pode ser comprovado pela pesquisadora através da própria
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112932/CA

utilização do Facebook, o que indica uma maior motivação do sexo feminino para
a utilização do ciberespaço para fins de relacionamento, afeto e emoção. Diante
deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar e descrever a apropriação
do Facebook por um grupo de mulheres urbanas, economicamente ativas e na
faixa etária dos 30 a 45 anos para fins de sociabilidade e exposição, isto é, de que
forma estas práticas são realizadas no Facebook pelo grupo feminino observado suas principais características e suas principais motivações - e como contribuem
para a construção e para a manutenção da identidade simbólica da mulher
moderna contemporânea.
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Internet; Comunicação; Interação; Conversação; Rede Social; Facebook,
Mulheres; Sociabilidade; Exposição.

Abstract
Roxo Luciana de Alcantara; Habert, Angeluccia Bernardes. (Advisor)
Women on Facebook: A look into female sociability and exposition on
a web chat. Rio de Janeiro, 2013, 210p.. MSc. Dissertation Departamento de Comunicação, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

Social network websites, led mainly by Facebook, represent nowadays a
social and communication phenomenon due to their popularization and constant
use by millions of people spread all over the world. According to studies, one
innovation brought by social network websites was the consolidation of web
chats, meaning, public social interaction, personalized and permanent mostly used
by women. The current researcher was able to confirm those studies by using
Facebook chat, which indicates a greater motivation carried out by women to use
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112932/CA

cyberspace in order to develop relationships, convey affection and emotion.
Within this context, the purpose of this research was to identify and describe the
appropriation of Facebook by a group of urban women, economically active, in
the age group ranging from 30 to 45 years-old. This group was observed in terms
of sociability and exposition, in other words, in which ways those practices are
carried out on Facebook by women, focusing on their characteristics and primary
motivations. Furthermore, the current study also analyzed the contribution of the
construction and maintenance of the symbolic identity of the modern women.

Keywords
Internet; Communication; Interaction; Chat; Social Network; Facebook;
Women; Sociability; Exposition.
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As conversações nos sites de redes sociais são muito mais
públicas, mais permanentes e rastreáveis do que outras.
Essas características e sua apropriação são capazes de
delinear redes, trazer informações sobre sentimentos
coletivos, tendências, interesses e intenções de grandes
grupos de pessoas. São essas conversas públicas e
coletivas que hoje influenciam a cultura, constroem
fenômenos e espalham informações, debatem e organizam
protestos, criticam e acompanham ações políticas e
públicas. É nessa conversação em rede que nossa cultura
está sendo interpretada e reconstruída.
Raquel Recuero, 2012

