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RESUMO 

O presente estudo relacionou o autoconceito com a utilização de usuárias na rede 
social o Facebook, para identificar a imagem que estas mulheres projetam no seu 
perfil, trabalhando com as variáveis do eu real e eu ideal. Utilizou-se um questionário 
estruturado e uma observação longitudinal para realizar um estudo exploratório do 
comportamento das usuárias do Facebook. Com os resultados de 30 respondentes 
foram identificados quatro grupos distintos agrupados por suas similaridades, 
comportamentos e atitudes na rede social. Os quais foram denominados: 1) 
“Retraídas” formadas por usuárias que hesitam em expor a própria imagem no 
Facebook e para as quais se identificou a projeção do eu real na rede social. 2) 
“Recatadas” consideradas usuárias que gostam da interação social, mas por 
estarem fortemente ligadas a sua imagem profissional, projetam-se de forma real no 
Facebook. 3) As “Carentes” necessitam de uma aceitação social e projetam uma 
imagem ideal, se sentem interessantes e amadas ao interagir socialmente. 4) As 
“Desinibidas” é o grupo com maior interação social, se projetam de forma idealizada 
e com muita extravagância ao mostrar a sua imagem neste ambiente virtual. Os 
resultados obtidos permitiram a identificação de dois grupos que se projetam de 
forma real e dois grupos de forma ideal, em que o autoconceito de cada grupo é o 
fator determinante para se portar de certa maneira no Facebook. 
 
Palavras-chave: Autoconceito. Facebook. Projeção da imagem pessoal. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The present study has connected self-concept with the use of social network 
Facebook by female users, aiming to identify the image these women design in your 
profile, working with the variables of the real self and the ideal self. We used a 
structured questionnaire and a longitudinal observation to perform an exploratory 
study of Facebook users. With the results of 30 responders, four separate groups 
distinguished by their similarities, behavior and attitudes were identified in the social 
network. These distinct groups resulted in denominations up to: 1)“Retracted” with 
the restriction of users to expose their own image on Facebook identifying the 
projection of real self on the social network. 2) “Demure” considered users who enjoy 
the social interaction but as they are strongly linked to their professional image, those 
women are projected on Facebook in their real form. 3) The “Needy” users need 
social acceptance and then project an ideal image, feeling interesting and loved 
when interacting socially. 4) The “Disinhibition” is the group with most social 
interaction, projecting in an idealized way and a lot of extravagance when shows your 
self image in this virtual environment. The results obtained allowed the identification 
of two groups that projects in a real form and two groups in an idealized way, where 
the self-concept of each group is the key factor to behave in a certain way on 
Facebook. 
 
Key-words: Self-concept. Facebook. Projection of social image. 
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1 INTRODUÇÃO 

O momento mais celebrado da internet veio com a criação do World Wide 

Web, que revolucionou a forma de comunicação dos usuários, trouxe uma rápida 

troca de informações e impactou diretamente nos relacionamentos virtuais. A 

tecnologia influenciou no desenvolvimento de diversas ferramentas para interação 

social, com o intuito de aproximar as pessoas a este ambiente virtual. 

A quantidade de usuários conectados a internet é cada vez maior, tornando-

se um veículo ideal para troca de informações de modo dinâmico, o que ocasionou 

na criação de inúmeras plataformas da web como: blogs, vídeos, chats, e-mail, fotos 

e também as redes sociais. 

Este ambiente favoreceu a presença digital dos usuários, disponíveis a 

qualquer pessoa com acesso a internet, e com fácil manutenção do perfil, iniciou-se 

a exposição da imagem virtualmente. No atual mundo globalizado, a necessidade de 

estar inserido nessas redes torna cada vez mais presente entre as pessoas, já que 

também permite estar conectado em tempo real, e em qualquer lugar, tornando-se 

um incentivo. 

Os sites de relacionamentos tornaram o contato físico mais distanciado, ao 

mesmo tempo em que permitiu a exposição pública das pessoas, e o 

compartilhamento da imagem e interesses pessoais. Neste ambiente virtual, as 

pessoas podem projetar a imagem que acreditam que mais pareça consigo mesmo, 

e em cada contexto as pessoas podem se projetar de diferentes formas, 

dependendo assim das influências que cada meio exerce sobre elas. 

Torna-se pertinente um estudo que identifique qual a imagem projetada por 

essas usuárias na rede social, já que estes ambientes possuem poucas restrições, e 

cada usuário tem a liberdade de criar a sua própria identidade virtual, podendo se 

expressar de diversas formas, bem como projetar aquilo que é ou gostaria de ser.  

Embora exista uma diversidade de estudos a respeito da rede social  

Facebook e sobre o autoconceito, poucos reconhecem a fundo o autoconceito e as 

características dessas usuárias na rede social comparado com a forma que 

interagem. O presente trabalho busca entender primeiramente o autoconceito do 

grupo selecionado para então analisar características de auto-exposição no 

Facebook e as possíveis relações existentes entre o autoconceito e a forma de 

projeção do Eu.  
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Segundo Doron e Parot (2006, p. 98) o “autoconceito serve para organizar 

uma informação nova que diz respeito a si mesmo. Ele implica regras de inferências, 

julgamentos, codificação, recuperação dessas informações na memória”.  

Sabe-se ainda que o Eu real é o entendimento das qualidades que alguém 

pode ter ou não, e que o Eu Ideal é a percepção de como alguém realmente gostaria 

de ser. Por vezes, adota-se um processo de gerenciamento da impressão do que os 

outros pensam a nosso respeito, aplicando este, a diferentes contextos ou qualquer 

tipo de comportamento Solomon (2011). 

Então quando alguém está insafisteito com o seu Eu, pode tentar projetar 

uma imagem positiva, para que as outras pessoas não observem esse sentimento 

negativo. Pode-se entender então o “eu como constituído por diferentes 

componentes, ou identidades de papel, e somente alguns deles tornam-se ativos em 

um dado momento” (SOLOMON, 2011, p. 195).  

Em cada contexto inserido as pessoas podem se portar de diferentes formas, 

tendo a influência ou não de sentimentos, ou de outras características. Porém a 

identidade real pode ser um esquema de como se gostaria realmente ser, ou como 

se faria para chegar até esta idealização (HOYER, 2012). 

O rápido avanço tecnológico da internet proporcionou aos usuários diversas 

plataformas de interação e relacionamento. O impacto desta evolução foi 

diretamente no comportamento indivual dos usuários, que cada vez mais sentem a 

necessidade de estar inseridos e interagir nas redes sociais. 

Atualmente tem-se o Facebook com um dos maiores casos de sucesso, 

seguindo a evolução da tecnologia, que permitiu uma nova forma de interação entre 

as pessoas, e se torna cada vez mais objeto de estudo de pesquisadores (SOUSA, 

2013). Tornou-se uma “válvula de escape” para uma dimensão virtual, e assim as 

pessoas projetam “as suas identidades no mundo digital, formando e compartilhando 

seu autoconceito com amigos no ciberespaço” (HOYER, 2012, p. 393). 

Por meio de dados estatísticos compreende-se que o principal público do 

Facebook no Brasil hoje são as mulheres (SOCIALBAKERS, 2014). E que as 

pessoas podem assumir diversas identidades virtuais, então busca-se entender: 

Qual a relação do autoconceito das mulheres e a imagem projetada no 

Facebook? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Identificar a relação entre o autoconceito das mulheres e a imagem projetada 

no Facebook. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Identificar o autoconceito percebido pelas usuárias do Facebook – Eu 

real;  

b) Identificar o autoconceito desejado pelas usuárias do Facebook – o Eu 

ideal;  

c) Identificar a imagem projetada no Facebook; 

d) Identificar se as mulheres projetam no Facebook uma imagem real ou 

ideal.  
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 O AMBIENTE VIRTUAL  

Para estabelecer uma conexão da internet com a atualidade, inicia-se a 

história com o lançamento da Sputnik, um satélite enviado ao espaço, pela antiga 

União Soviética no final da década de 1950. O governo norte americano procurou 

reagir com o objetivo de desenvolver projetos de alta tecnologia. Assim originou a 

agência ARPA (Advanced Research Projects Agency), a fim de atender a todas as 

expectativas governamentais. Em outras palavras o desejo era avanço tecnológico 

sobre outros países (WENDLING,1997).  

A preocupação estava voltada para caso uma região sofresse um ataque 

nuclear, as demais cidades auxiliassem ainda na garantia de comunicação. Então 

criou a rede Arpanet, com a criação de pequenas redes locais (LAN), posicionados 

em estratégicos lugares do país, e interligados por meios de telecomunicações 

geográficas (WAN) (PAESANI,2008). 

Contudo acreditava-se que a Arpanet era uma rede limitada que 

compartilhava informações entre universidades e demais institutos de pesquisa 

(BRIGGS, 2004, p. 310). Na visão das universidades era uma oferta de acesso livre 

aos professores e usuários, em outras palavras os comunicadores. O 

aperfeiçoamento da rede, e a idéia de internacionalização do projeto, favoreceram a 

futura denominação de internet.  

No final da década de 1980, “a internet passou a ser considerado um eficiente 

veículo de comunicação mundial, e utilizada de forma intensa, não somente por 

cientistas e acadêmicos, mas também por usuários comerciais”, tornando um serviço 

acessível e simplificado para seus usuários (COSTA, 2007 p. 24).  

O crescimento do uso foi ao longo do século XX, quando veio o auge do 

barateamento das comunicações, de modo que em 1998 de 140 milhões de 

usuários, ultrapassou para mais de 800 milhões nos próximos anos. O momento 

mais importante da internet foi em 1989, na sede de Genebra com a criação do 

WWW (World Wide Web), que se transformou num elemento de comunicação de 

massa, ou conhecido também como a rede mundial (PAESANI 2008, p.11). 
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Ressalta ainda que este elemento era composto por hipertextos, cuja 

imagem, texto e sons são relacionados com outros documentos, e apenas com um 

clique tem se o acesso a variados serviços. A partir de um programa do computador 

denominado navegador, permitiu aos usuários surfar na Web, possibilitando assim 

um alcance mundial. 

Em contrapartida, Wendling (1997) acredita que “uma das mudanças mais 

marcantes que a internet tem sofrido é a quantidade de usuários conectados (...)”, 

considerando que esse fenômeno de aumento de usuários na internet atrai diversas 

empresas, e que ela é o veículo ideal para atividades comerciais e troca de 

informações.  

Logo, com o aumento de usuários, veio, segundo Paesani (2008, p.11) “a 

criação de uma web dinâmica que permitiu a participação e a interação entre os 

usuários”. Neste período começa a criação de algumas plataformas web: blogs, 

vídeos, fotos, redes sociais, todas compondo a esfera da internet (GABRIEL, 2010). 

A internet começa a favorecer a presença digital que se difunde globalmente, 

modificando comportamentos e relacionamentos por meio também das redes 

sociais. Ainda destaca-se a evolução das redes sociais através da introdução da 

mobilidade, que permitiu aos usuários estar conectado em tempo real, em qualquer 

lugar, incentivando esses indivíduos a participarem de redes sociais on-line 

(GABRIEL, 2010). 

O rápido avanço da tecnologia da internet propiciou no crescimento do 

ambiente virtual em grande escala, uma vez que aberta para todos os usuários da 

internet. As redes sociais ofereceram aos usuários ferramentas para interação com 

outros usuários, por meio de forúns, chats, e-mail, recados e até mesmo 

mensangens instantâneas. Essas plataformas permitiram aos usuários encontrar 

similaridades de interesses de outras pessoas com os seus, permitindo a criação de 

uma rede a partir de interesses em comum (VALENTE, 2007). 

Os sites de relacionamentos permitiram a exposição pública das pessoas, o 

compartilhamento da imagem e interesses pessoais. Com a alta adesão e expansão 

do relacionamento virtual com inúmeras pessoas, e em tempo real, tornou o contato 

físico mais distanciado.  

Neste contexto acrescenta-se que as interações virtuais não acontecem 

conforme ocorre na vida real entre os usuários, de forma direta. Na vida real 

algumas pessoas projetam imagens pela quais gostariam realmente de ser. Porém, 
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se voltamos o olhar para uma comunidade virtual, temos a imagem desencarnada 

do corpo físico, projetando sua existência no ciberespaço (PALÁCIO, 1995 – apud 

Vaz, 2011).  Acredita ainda que muitas pessoas não são capazes de expressar seu 

verdadeiro Eu virtualmente, mesmo tendo a sensação do anonimato (BELK, 2013).  

2.1.1 O Facebook 

O site de relacionamento nasceu após a genialidade e conhecimento de Mark 

Zuckberg, de inicialmente produzir um ponto de encontro online, em que os 

universitários de Harvard, pudessem se conhecer, se relacionar e trocar 

informações. Estabelece Mezrich (2010, p. 69) que a intenção era criar “uma 

comunidade on-line de amigos, com fotos, perfis, o que fosse, em que poderia clicar, 

visitar e passear”. 

Assim nasceu, em 2004, uma rede social exclusiva ao centro de universitários 

de Harvard, que permitia compartilhar informações pessoais, interesses, qual curso 

realizava. A página inicial apresentava o Facebook como “um diretório on-line que 

conecta pessoas através de redes sociais em universidades” (MEZRICH, 2010, p. 

89). O autor ainda afirma que em semanas cerca de 85% dos alunos tinham se 

registrado na rede social. 

Em meados de 2006, após o Facebook atingir milhares de universidades, foi 

liberado o cadastro para o público, de modo que qualquer pessoa no mundo poderia 

ter o acesso. Após essa liberação, a rede conseguiu alcançar níveis mundiais de 

acesso, e “em setembro de 2011, tornou-se a ferramenta de rede social virtual com 

mais adeptos no Brasil ultrapassando o Orkut” (ISONI Filho at al., 2012, p. 6). 

O Facebook é um dos maiores casos de sucesso, com a evolução da 

tecnologia, permitiu uma nova forma de interação entre as pessoas, e se torna cada 

vez mais objeto de estudo de pesquisadores. No que considera ser uma facilitadora 

na manutenção de relacionamentos sociais, onde a velocidade na troca de 

informações antes não existia, e torna-se presente numa sociedade considerada 

cada vez mais globalizada (SOUSA, 2013). 

De acordo com o Socialbarkers.com, um site de pesquisas estatísticas, o 

Brasil atualmente é o terceiro no ranking mundial de acesso ao Facebook, 

mostrando a alta representatividade nacional perante o crescimento desta rede 

social. Segundo Troyak (2014), a base mundial do Facebook ativa é de 1,35 bilhões 
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de usuários, mas ao considerar os usuários com algum tipo de mobilidade, como 

celular ou tablet, este número fica próximo a 1,12 bilhões de usuários. 

Ainda nas estatísticas da Socialbakers.com, no Brasil a representividade das 

mulheres no Facebook é de 53,7%, contra 46,3% de homens com o perfil registrado 

na rede. Entre os usuários o maior grupo ativo é de 18 a 24 anos com 31,4%, em 

segunda posição temos 27,2% dos usuários entre 25 a 34 anos. Se considerarmos 

um público mais maduro então temos usuários com 35 a 44 anos, mas o percentual 

diminui para 15,9% dos usuários. 

A partir de uma pesquisa que relaciona a autoestima com o uso do Facebook, 

constatou-se que as mulheres possuem uma autoestima mais baixa que os homens 

(SOUSA, 2013). Neste estudo busca-se identificar a relação entre o autoconceito 

das mulheres e a maneira como estas se expõem no Facebook.  

Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 347) o “autoconceito inclui uma 

idéia do que a pessoa é atualmente e também do que ela gostaria de se tornar”. 

Uma condição que torna o ambiente virtual especial, pois uma pessoa pode adotar 

diversas identidades que podem variar de uma forma realista ou não neste ambiente 

(SOLOMON, 2006). 

2.2 AUTOCONCEITO 

Segundo Villa (1999, p. 13) “o autoconceito é a virtude valorativa que um 

indivíduo tem sobre si mesmo, sobre sua própria pessoa. Trata-se da estima, dos 

sentimentos, experiências ou atitudes que o indivíduo desenvolve sobre seu próprio 

eu”. O autoconceito se refere às crenças de um indivíduo. É uma estrutura 

complexa, pois depende de como o indivíduo avalia seus atributos, sua imagem, 

podendo ter uma avaliação positiva ou negativa de si mesmo (SOLOMON, 2011).  

Descreve Hoyer e Maclnnis (2012, p. 392) que o “autoconceito pode ser 

decomposto em várias identidades separadas”. Uma pessoa possui muitos papéis e 

desenvolve então sua personalidade profissional, social, familiar, estudantil, etc. 

Para cada identidade há uma maneira de agir, se portar, se relacionar e 

consequentemente, de se avaliar. “Essas identidades podem ser impulsionadas, 

pelo menos em parte, pelas funções que desempenhamos, e algumas podem ser 

especialmente salientes ou centrais para nosso autoconceito” (HOYER; MACLNNIS, 

2012, p. 393). 
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O autoconceito é a representação de si mesmo no sistema de conhecimentos 

do indivíduo (DORON; PAROT, 2006). Contudo Myers (2000, p. 23 apud Lima, 

Baptista 2012, p.2) acredita que é “o senso de quem somos”. Observa-se que os 

autores descrevem o autoconceito como um entendimento completo do próprio “eu”, 

que pode ser avaliado a partir de sentimentos, atitudes, comportamentos, 

desempenho, e auto avaliação. Torna-se esse processo complexo, por existirem 

muitos atributos a serem avaliados e de forma individual. 

Segundo Doron e Parot (2006, p. 98): 

O autoconceito serve para organizar a informação nova que diz respeito a si 
mesmo. Ele implica regras e inferências, julgamentos, codificação, 
recuperação dessas informações na memória, assim como predição e 

planejamento dos comportamentos futuros.    

A autoimagem é um dos desdobramentos do autoconceito, pois segue a 

mesma linha de definições das percepções do eu. Para Vaz-Serra (1986, apud Lima 

2012, p. 27) “as autoimagens resultam das observações, ou seja, quando o indivíduo 

é objeto da sua própria observação”. Segundo Schiffman e Kanuk (2000, p. 97) 

“cada indivíduo tem uma imagem de si mesmo como certo tipo de pessoa, com 

certos traços, hábitos, posses, relacionamentos, e formas de comportamento”.  

A autoimagem pode ser definida pelo próprio indivíduo como o conjunto de 

suas atitudes, e com isso ter a sua própria percepção. Segundo Hawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007, p. 228) “a autoimagem é definida como a totalidade dos 

pensamentos e sentimentos do indivíduo em relação a si mesmo como objeto”. 

Alguns autores utilizam a terminologia Self, ela abrange a mesma essência do 

autoconceito, tendo assim o mesmo peso e relevância neste projeto. Segundo Doron 

e Parot (2006, p. 692) o Self é “aquilo que define a pessoa na sua individualidade”.  

Para Sirgy (1982, apud Leão; Melo; Freitas, 2008, p. 3) o self é “composto por 

uma variável comportamental, que se revela em vários autoconceitos do mesmo 

indivíduo”. O self tem forte relação e significado entre a identidade do indivíduo e 

sua própria definição (KIESLER; KIESLER, 2004, apud BARBOZA; SILVA, 2012).  

A partir das individualidades, uma pessoa pode medir o seu autoconceito. 

Umas se veem de forma mais positiva do que outras, mas cada avaliação depende 

das percepções do próprio eu. De acordo com o resultado da avaliação que um 

indivíduo possa ter de si mesmo, ele pode tentar se projetar de forma diferente, para 

poder ter a própria aceitação ou querer a aceitação de outros.  
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Para Doron e Parot (2006, p. 617): 

“O sujeito expulsa de si e localiza em outra pessoa ou coisa qualidades, 
sentimentos, desejos que ele desconhece ou recusa em si, faz uso na 
realidade, da projeção, que representa, então, um meio de defesa originário 

e arcaico contra excitações internas desagradáveis”. 

Neste trabalho será utilizado o autoconceito, como um entendimento completo 

do “eu” e seus desdobramentos. O autoconceito tem muitos aspectos a serem 

analisados. Por ele ser complexo, não existe um padrão teórico, pois cada autor 

converge com a definição do autoconceito, mesmo que ainda apresente diferenças 

mínimas. Contudo defende-se que para entender o “eu” de certo indivíduo, precisa-

se analisar os seus atributos, como sentimentos, comportamentos, atitudes, papéis 

desempenhados, personalidade e as suas próprias crenças. 

2.2.1 EU REAL, EU IDEAL, EU SOCIAL.  

Depois de se deparar com o autoconceito de um indivíduo e perceber que o 

mesmo pode ter várias objeções, pode-se observar que certas pessoas podem 

aceitar ou não a forma como são por natureza, e muitas pessoas tentam se projetar 

de formas diferentes do real, para parecerem pessoas diferentes. Assim tem a 

aceitação dos outros, também o possível status sobre o meio inserido e a própria 

aceitação social. Segundo Cabral e Álvaro (2001, p. 110) a explicação do eu é a 

“descrição da coerência de comportamento de um indivíduo”.  

O “Eu” de um indivíduo pode-se dividir em vários papéis na sociedade. Com 

isso uma pessoa pode aceitar sua forma real de ser ou idealizar algo para ter a 

aceitação desejada. Mowen e Minor (2000, apud Bacha; Strehlau, 2008, p. 5) 

descrevem “o eu real como a maneira como a pessoa realmente vê a si própria. O 

eu ideal como a maneira como a pessoa gostaria de ver a si própria”.  

No mesmo contexto, Sirgy (1982, apud Bacha; Strehlau, 2008, p. 4), afirma 

que “o autoconceito real se refere a como as pessoas percebem a si próprias; o 

autoconceito ideal refere-se a como a pessoa gostaria de ser percebida”. Para 

Solomon (2011, p. 194) “o eu ideal é a concepção da pessoa do modo de como 

gostaria de ser; já o eu real refere-se à apreciação mais realista das qualidades que 

temos ou não”.  

Observa-se que os autores descrevem o eu real e eu ideal com a mesma 

coerência. O eu real sendo como a pessoa se percebe, como se vê, a sua essência. 
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Já o eu ideal como o indivíduo gostaria de ser, como gostaria que outras pessoas o 

vissem. Esta idealização do “eu perfeito e glorificado” é a fuga para a própria 

aceitação, no ambiente social, algumas pessoas podem se projetar de uma forma 

ideal para que se sinta mais confortável e seguro ao se socializar (CABRAL; 

ALVARO, 2001, p. 111).  

A partir da medição do autoconceito real e ideal, pode-se observar a projeção 

social que uma pessoa pode ter perante outras pessoas. O ser humano tem várias 

definições para o seu “eu”, e inúmeras auto avaliações são realizadas, assim muitas 

variáveis sobre personalidade tendem a existir. De tal forma que uma identidade 

pode ser divergente ao próprio indivíduo, com isso a pessoa pode se portar de 

maneira diferente para se socializar com outras pessoas da forma que achar correto, 

e com a imagem que espera.   

 Com isso o Self social ou o Eu social mostra como um indivíduo tende a se 

portar na sociedade. Para Goffman (2001, apud Leão; Mello; Freitas, 2008, p. 4) 

“significa dizer que sua identidade se perfaz na assunção de papéis sociais, cujo 

principal objetivo é conhecer a si mesmo e aos outros”. 

Segundo Sirgy o eu social e ou self social, é onde as pessoas “se relacionam 

simbolicamente a seus pertences de tal maneira que sua análise fornece indicações 

de aspiração ao sucesso, à aceitação social, ao prestígio ou ostentação social”. 

Referem-se como as pessoas se apresentam as outras, como se demonstram o seu 

“eu” mesmo que ele seja modificado para se ter a aceitação desejada (SIRGY 1982, 

APUD BACHA; STREHLAU, 2008). 

De acordo com os autores, a teoria do autoconceito e self, embasa o 

conhecimento completo do “eu”, de tal maneira que se pode analisar a projeção 

social de um indivíduo, qual será o comportamento do mesmo para ter a realização 

social, como a aceitação por outros e a própria aceitação.  

Neste trabalho é utilizado a análise do Eu real e o Eu ideal para verificar como 

é a projeção dos usuários frente ao Eu social. Para isso é preciso entender as 

variáveis comportamentais que um indivíduo possa ter para se portar nas redes 

sociais, a fim de interagir com outras pessoas. Utiliza-se um aprofundamento na 

análise do Eu Social, que tem-se a riqueza de informações de como as pessoas 

agem socialmente, utilizando uma forma real ou ideal do seu próprio Eu. De tal 

maneira que as pessoas podem se expressar para procurar a felicidade, lembrar de 

experiência, e ter a sua própria realização (BELK, 2013). 
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Para Blackwell e Roger (2005, p. 250) “A necessidade da imagem social é 

baseada nas preocupações pessoais sobre como as pessoas são percebidas por 

outras. Esta é a necessidade de projetar uma certa imagem em um ambiente social”. 

Este ambiente consegue modificar muitos comportamentos, uma mudança válida 

para quem têm a necessidade de aceitação, assim como essa projeção acaba 

sendo importante de tal maneira que se a imagem a ser passada não for a que o 

indivíduo quer, não existirá a exposição da imagem. Pois existem sentimentos ao 

pensar em como se é visto e isto interfere diretamente na interação social. 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000).     

Um dos desdobramentos do autoconceito é a autoestima. Ela é responsável 

muitas vezes para se ter um resultado positivo ou negativo do “eu”, tem forte relação 

com a vida social de um indivíduo. 

2.2.2 AUTOESTIMA 

Vaz-Serra (1988, P. 5 apud Lima 2012, p.28) refere-se à autoestima como 

“um dos constituintes do autoconceito mais importantes e com maior impacto na 

prática”. 

Esta aceitação ou negação do “eu” pode levar uma mudança em certo 

indivíduo, para ser aceito socialmente, para poder interagir em certos grupos, 

melhorar autoestima, obter status se projetando de maneira diferente da real. A 

autoestima pode afetar diretamente um indivíduo, se fazendo julgar de sentimentos 

bons ou ruins por sua identidade.   

De acordo com Solomon (2011, p. 193) “a autoestima tem a ver com a 

positividade do autoconceito de uma pessoa. Pessoas com baixa autoestima 

acreditam que não terão um bom desempenho e tentam evitar o constrangimento, o 

fracasso e a rejeição”. A autoestima é a parte afetiva do autoconceito, as 

percepções sobre o “eu” são extremamente ressaltadas de acordo com a avaliação 

do indivíduo. 

Ela também pode estar associada a avaliações de elementos determinantes, 

mostrando como está o bem-estar psicológico do indivíduo em seu funcionamento 

social. Como a avaliação da autoestima pode ter resultados positivos ou negativos 

em relação à própria pessoa, consequentemente suas atitudes acabam mudando 
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para se tentar melhorá-la. Assim como a idealização de algo, para de alguma forma 

melhorar sua autoestima (TAMAYO, 1997, apud LIMA 2012). 

Segundo Rosemberg (1973, apud Lima, p. 28) a definição da autoestima é 

“uma atitude positiva ou negativa em relação a si mesmo”. Para ele existem dois 

termos, a autoestima alta, é quando a pessoa se sente bem consigo mesmo, se vê 

de forma positiva, ela não sente a necessidade de mudanças, pois acredita que está 

bem. Já a autoestima baixa, a pessoa não se aceita, tem rejeição por si mesmo, e 

tenta mudar aquilo que não o agrada. 

A partir da autoestima pode-se analisar mais a fundo um dos constituintes do 

“eu”, conseguir definir a realidade e a idealização do indivíduo. Para Schiffman e 

Kanuk (2000, p. 96) “as percepções do eu, são fortemente associadas com a 

personalidade”. Com isso uma mesma pessoa pode se projetar de maneiras 

diferentes para ter a autoestima desejada. Quando uma pessoa se avalia com algum 

ideal, ela pode sofrer alguma mudança em sua autoestima (SOLOMON, 2011). 

A aceitação da forma real de ser, nem sempre é garantida. Muitas pessoas 

têm algum incômodo com seus atributos, isto então pode mudar um comportamento 

e mostrar como um indivíduo é capaz de se transformar para conseguir melhorar a 

sua imagem, consequentemente aumentando a sua autoestima. Doron e Parot 

(2006, p. 693) caracterizam “por uma imagem grandiosa e exibicionista de si”. Uma 

forma aceitável aos próprios olhos, que só dessa maneira o indivíduo se sente 

confortável em se relacionar com outras pessoas.  

2.2.3 ESCALA DE MEDIÇÃO 

Para mensurar o autoconceito do eu real e eu ideal, foi utilizado neste 

trabalho a Escala de Diferencial Semântico do autor Malhotra (2012, p. 223) que 

serve para “avaliar conceitos próprios, e conceito sobre pessoas”. A mesma é de 

estrutura bipolar, em que os respondentes se auto avaliam nas 15 dimensões de 

características pessoais “como áspero, delicado”.  
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Tabela 1 - Escala de diferencial semântico 

 
Fonte: Malhotra (2012). 

 

A presente escala já foi utilizada por Ferrari (2010) para identificar à influência 

do autoconceito feminino sobre às propagandas de produtos de beleza no Brasil.  

Utilizou-se a escala adaptada pela autora (ANEXO 1), pois seu estudo mediu o 

autoconceito feminino e as adaptações proporcionaram um melhor entendimento 

das respondentes. A escala também foi adaptada e utilizada anteriormente por 

Shelth; Mittal e Newman (2001, p. 348). 

Os respondentes realizaram a análise em duas etapas, uma com objetivo de 

explorar o eu real, e outro para explorar o eu ideal.Nestas características eles 

podem optar pela proximidade da resposta, com a classificação bipolar na escala de 

diferencial semântico de oito pontos.  
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa tem por objetivo estudar o autoconceito e a imagem que 

determinadas usuárias projetam no Facebook, e se há nesta imagem a projeção do 

eu ideal ou do eu real. Neste tópico serão apresentados os procedimentos 

metodológicos para a coleta e análise de dados. 

3.1 DELINEAMENTOS DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 

O presente estudo foi desenvolvido em duas etapas: 1) Questionário 

estruturado para identificar o autoconceito e a percepção das usuárias em relação 

ao Facebook; 2) Observação do comportamento das usuárias no Facebook. Na 

revisão literária desenvolveram-se os temas do autoconceito, eu ideal e real, e as 

redes sociais com foco no Facebook. Em relação à abordagem de investigação, 

optou-se pela pesquisa qualitativa que “proporciona melhor visão e compreensão do 

contexto do problema” (MALHOTRA, 2012, p.110). 

Na primeira etapa foi desenvolvida via Qualtrics, um questionário estruturado 

a fim de selecionar a amostra da segunda etapa e identificar o autoconceito – Eu 

real e Eu ideal (APÊNDICE 1). Para Malhotra (2012 pg. 141) consiste em um 

questionário típico, e com alternativas fixas para que o respondente faça uma 

escolha dentre as respostas possíveis.  

Nesta etapa optou-se pela escala de autoconceito do autor Malhotra (2012), 

que fornece variáveis bipolares limitadas em cada extremidade por adjetivos. A 

escolha da escala foi para melhor explorar o autoconceito individual das 

respondentes, uma vez que já foi utilizado por Ferrari (2010) para medir o 

autoconceito feminino.  

Também foi elaborada uma bateria de perguntas relacionadas a 

comportamentos e atitudes no Facebook, e por último algumas perguntas para 

levantamento de características demográficas. Para identificar comportamentos e 

atitudes em relação ao facebook utilizou-se a escala de Likert de cinco pontos, 

sendo 1-Discordo Totalmente e 5-Concordo totalmente de cada afirmativa. Para 

Mattar (2001, pg. 101) “a cada célula de resposta é atribuído um número que reflete 

a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação”.   
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A primeira questão do inquérito análisa se as respondentes têm uma conta no 

Facebook, sendo um filtro inicial, e caso não tenha relação com a rede social, o 

questionário já era finalizado. No decorrer inquérito é solicitado informações a 

respeito da utilização do Facebook. 

Na segunda etapa da pesquisa utiliza-se o método de observação semi-

estruturada. Procurando levantar aspectos como: quantidade de amigos, tipos de 

fotos postadas, comportamento, curtidas e outras interações. O meio é o Facebook 

das usuárias selecionadas na primeira etapa. A abordagem de análise é longitudinal 

porque as informações do Facebook permanecem registradas à medida que eventos 

ocorrem ou a partir de eventos que já passaram (MALHOTRA; 2012).  

O fato de o Facebook possuir um histórico comportamental, os conteúdos 

retroativos auxiliaram a identificar ações anteriores de cada uma das respondentes, 

possibilitando assim, identificar a imagem projetada que mais prevalece em cada 

entrevistada. Então a análise no Facebook limita-se entre o ano de 2014 com dados 

atuais, até o ano de 2012 com interações mais antigos. 

 

3.2 POPULAÇÃO, AMOSTRA E AMOSTRAGEM 

A população considerada nesta pesquisa foi composta somente por mulheres, 

participantes da rede social Facebook. O critério de escolha da rede social 

primeiramente foi levado em conta a representatividade global da plataforma, sendo 

o Brasil o terceiro país com mais acesso segundo Socialbakers.com. O 

direrecionamento do público-alvo da pesquisa, ainda considerou que o maior 

percentual 53,7% dos usuários são mulheres.  

Foram realizados 5 pré-testes para analisar se todos os critérios seriam 

atendidos, e identificar se nenhuma respondente teria problema para responder o 

questionário. A amostra foi selecionada por conveniência utilizando a base de 

amigos do Facebook das autoras e na primeira etapa o questionário foi administrado 

pela plataforma do Qualtrics. O link do inquérito foi enviado pela página pessoal do 

Facebook por mensagem privada para 110 usuárias entre 20 de Outubro de 2014 e 

27 de Outubro de 2014.  
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Ao final foram registrados 91 respondentes, num total de 70 casos válidos. 

Destes foram separados 30 casos válidos de usuárias do Facebook para compor a 

amostra da segunda etapa. 

3.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Inicialmente foi analisado o perfil das 70 respondentes, e feito um 

agrupamento por grau de interação social e posteriormente por características de 

autoconceito. Na análise do perfil de cada uma das respondentes, buscou-se 

identificar conteúdos, atitudes e a forma como as usuárias interagem no Facebook. 

Em outras palavras quais são as impressões que podem ser percebidas e como elas 

se projetam nesta rede social. 

Investigou-se fotos, posts, curtidas, compartilhamentos, números de 

amigos/seguidores, check-in, as páginas que foram curtidas, notícias e a linguagem 

utilizada para interagir com os demais usuários.Considerando que a análise foi de 

posts atuais até as interações mais antigas, as fotos foram o primeiro fator a ser 

analisado. 

As características da imagem foram analisadas, desde maquiagem até 

posição com que as fotos foram clicadas. Se elas estavam sozinhas na foto ou 

acompanhadas por outra pessoa, até mesmo o local onde foram tiradas. Após este 

processo observou-se quais fotos e conteúdos elas gostam de compartilhar na 

própria linha do tempo, a maneira que interagem com outros usuários, e quais as 

páginas que elas curtem.  

O comportamento e a atitude de cada usuária consideraram-se relevante para 

distinguir qual a linguagem elas utilizam neste contexto. A partir deste processo 

comparativo foram elencados 4 possíveis grupos com características parecidas. 

Assim, separou-se 30 questionários para uma análise mais detalhada do conteúdo 

das postagens e a comparação deste com as respostas destas mulheres no 

questionário na escala de autoconceito e na bateria de comportamentos e atitudes 

em relação ao facebook. 

Os resultados desta análise estão apresentados de forma descritiva com 

destaque para alguns post e comentários, destacados em itálico no corpo do texto, 

ou então na forma de figuras, sendo os prints das páginas do Facebook das 

usuárias. Também apresentam-se algumas fotos e imagens postadas para ilustrar 
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as percepções das autoras deste TCC em relação a imagem projetada neste 

ambiente social virtual. 

Uma vez que as análises dos perfis no Facebook não foram autorizadas pelas 

usuárias que responderam o questionário da primeira etapa deste estudo, nenhum 

dado pessoal será identificado e as imagens serão apresentadas de maneira que 

não se identifiquem as pessoas analisadas. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Esta seção tem por objetivo apresentar os perfis identificados, com os 

questionários obtidos das 30 respondentes que foram selecionadas para uma 

análise longitudinal, em que avaliou-se o perfil e a utilização da rede social 

Facebook.  

4.1 PERFIL DAS USUÁRIAS ANALISADAS 

As respondentes têm idade mínima de 19 anos, e máxima de 35 anos, e 

apenas 7 têm filhos. Dentro da amostra selecionada 11 respondentes são solteiras, 

9 são casadas e 10 estão em um relacionamento sério. Com os resultados obtidos 

identifica-se 4 grupos heterogêneos, que projetam-se de forma diferente na rede 

social, como mostra o gráfico 1 a percepção das usuárias perante o Eu real: 

 
Gráfico 1- Autoconceito percebido – Eu real 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

No segundo comparativo temos o gráfico 2 com as percepções dos grupos 

perante o seu eu ideal, em outras palavras “como gostariam de ser” conforme 

segue: 

 

 



 
 

31 

 
Gráfico 2 Autoconceito percebido – Eu ideal 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Evidenciou-se a forma como interagem e a projeção do autoconceito das 

respondentes em um ambiente social. Os nomes atribuídos a estes grupos são: 1- 

as Retraídas, 2- Recatadas, 3- Carentes e 4- Desinibidas. A seguir, serão 

apresentadas as características, as atitudes e comportamentos em relação ao 

facebook que mais se destacam em cada grupo. 

4.2 AS RETRAÍDAS 

Este grupo é composto por quatro mulheres com idade de 21 a 35 anos, 

sendo duas solteiras, uma casada e uma com relacionamento sério. Duas com 

profissão com e sem função de chefia e duas estudantes, uma com ensino médio 

completo e as demais com ensino superior completo ou cursando. Neste grupo duas 

mulheres têm filhos.  

Na pesquisa realizada, observam-se certas particularidades entre as 

respondentes, entre o autoconceito e a projeção que as usuárias têm ao utilizar o 

Facebook. Foi identificado que estas usuárias têm o hábito de acessar uma vez ao 

dia a rede social. Em contra partida as mesmas não se manifestam de forma 

significativa no Facebook, isso se deve ao analisar todas as ferramentas que a rede 

social oferece e como essas usuárias a utilizam. No gráfico 3 abaixo segue o 

comparativo do eu real e eu ideal das respondentes deste grupo: 
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Gráfico 3 - Eu real e Eu ideal das Retraídas 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Este grupo foi denominado de “Retraídas” por se tratar de usuárias que 

utilizam a rede social somente para fazer parte dos grupos sociais. Elas têm em 

média 200 amigos no Facebook. Quando se analisa perfis de utilização da rede 

social percebe-se que estas usuárias pouco interagem e não se autopromovem para 

os demais, como no exemplo da figura 1 onde uma usuária promove um certo 

pensamento, e no mesmo confirma que prefere ficar calada, afirmando o modo 

retraído de se expressar no Facebook: 

 
Figura 1– Post do Perfil das Retraídas 

 
Fonte: Facebook 

 

Em uma pergunta feita a elas sobre a importância do Facebook na vida delas, 

a resposta foi que discordam que o Facebook seja importante para elas. Ao verificar 
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os perfis, percebe-se que elas não têm um número de compartilhamentos e posts 

significativo, pois as mesmas só têm a rede social para estar inserida no ambiente e 

também saber o que acontece no Facebook. 

Quando elas compartilham algum assunto no Facebook geralmente não está 

veiculado a própria pessoa. Neste grupo as usuárias têm a tendência de tirar o foco 

delas, ou seja, só postar na rede social assuntos que envolvam outras pessoas ou 

animais, quase nenhuma foto própria ou expressão de seus sentimentos, 

comportamentos e atitudes, e quando isto acontece, são amigos que postam e 

marcam o nome delas. 

Foi perguntado se elas postam selfies no Facebook e as quatro responderam 

que não. Verificando a escala de autoconceito deste grupo, na questão de 

modestas/vaidosas, as mesmas se acham modestas. Elas não têm o hábito de 

praticar atividade física, e tem um menor índice de cuidados pessoais do que os 

demais grupos apresentados neste trabalho. Esta é uma característica que se 

observa no perfil social com o próprio autoconceito delas, ou seja, é uma questão 

que pode estar ligada a autoestima das respondentes.  

Segundo Solomon (2011, p 193) “pessoas com baixa autoestima acreditam 

que não terão um bom desempenho e tentam evitar o constrangimento”. Estas 

mulheres não expõem a própria imagem e isso é algo que elas não costumam 

compartilhar com outras pessoas. Como exemplo na figura 2 do compartilhamento 

de uma usuária: 

 
Figura 2 – Compartilhamento da usuária Retraída 

 

Fonte: Facebook 

As respondentes negaram ao serem questionadas se quando elas estão 

produzidas gostam de tirar selfies e conquentemente compartilhar na rede social. Ao 
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analisar o autoconceito delas na questão de contemporânea/antiga, as mesmas têm 

a tendência de se acharem antigas, mas gostariam de ser contemporâneas. Estas 

respostas em cruzamento com o perfil também mostram que as respondentes, além 

de serem retraídas, podem não estar totalmente habituadas com o ambiente virtual.     

Em vários momentos, as respondentes apontaram uma expressão de 

preocupação com questões voltadas a imagem profissional e medo da exposição no 

Facebook. As mesmas não manifestaram medo nem preocupação com a sua 

imagem profissional ao utilizar a rede social. Ao serem questionadas da importância 

de ter vários amigos elas discordam, ao comparar com o perfil a média de amigos 

deste grupo é o mais baixo presente na análise.  

Estas usuárias também não se interessam em serem percebidas na rede 

social, as mesmas confirmam que não existe importância de que curtam e sigam seu 

perfil. Elas foram questionadas em sentimentos como: se sentem amadas e 

interessantes quando outras pessoas curtem as postagens delas. As mesmas 

discordam que se importam com estas questões sentimentais, para elas é 

indiferente utilizar o Facebook, pois não o percebem como algo importante para 

divulgar a sua imagem. 

Estas mulheres se avaliam como pessoas racionais, e ainda gostariam de ser 

mais racionais, elas agem desta forma nesta rede social não divulgando a própria 

imagem. Tem-se como exemplo uma usuária que preferiu não expor a sua imagem 

na foto de perfil do Facebook, trocando por uma imagem ilustrativa de uma 

personagem da Família Adams, como ilustrado pela figura 3 abaixo: 

 
Figura 3 - Perfil de uma usuária Retraída 

 
Fonte:  Facebook 

Verifica-se que quando existe qualquer post no perfil das mesmas, a 

tendência é que seja relacionado há outros assuntos e não sobre elas ou alguma 

característica própria. Como dito antes, tendem a tirar o foco da própria imagem, ou 
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seja, elas confirmam que gostam de ser diferentes no Facebook, por vezes são até 

polêmicas para poder desviar algum olhar direcionado a elas. Estão inseridas neste 

meio social para fazer parte dele, mas não promovem a própria imagem.  

Neste grupo as usuárias afirmam ser rudes, mas gostariam de ser mais 

delicadas, ao comparar com os conteúdos postados percebe-se uma linguagem 

mais rude. Segue abaixo a figura 4, um post de uma das usuárias, que utiliza um 

conteúdo para expressar um sentimento ou pensamento:  

 
Figura 4- Compartilhamento de pensamento 

 
Fonte: Facebook 

 

O presente grupo apresenta características elevadas nas variáveis racional e 

madura, em contrapartida elas gostariam de ser simples, delicadas, e relaxadas. 

Mas até na linguagem que abordam em seu perfil, demonstra que as mesmas 

projetam o seu eu real, confirmando a influência do autoconceito real para este 

grupo. 

Conclui-se que estas mulheres não se promovem, e não existe qualquer 

pretensão de idealizar uma imagem diferente para mostrar aos outros. Por ser 

usuárias racionais, antigas e mais complexas, a relação entre o autoconceito delas e 

a análise social, mostra a coerência entre os dados para afirmar que não há 

projeção de imagem idealizada por parte deste grupo no Facebook. Elas estão 

inseridas nesta rede social para saber o que está acontecendo, e também para fazer 

parte deste ambiente. 
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4.3 AS RECATADAS 

Este grupo é composto por nove mulheres, usuárias ativas da rede social 

Facebook. A idade das respondentes é de 20 a 28 anos, sendo duas casadas, três 

solteiras e quatro em relacionamento sério. Apenas uma respondente tem filhos.  

As nove tem profissão, sendo essas com função de chefia, sem função de 

chefia e sócio/proprietário. Oito das mesmas tem formação superior completo, e uma 

com ensino médio completo. A média de amigos deste grupo é de 520 contatos. O 

hábito de acessar o Facebook é de algumas vezes ao dia, uma condição que mostra 

que elas gostam de estar inseridas neste ambiente social. A seguir o gráfico 4 

compara o Eu ideal e Eu real do grupo Recatadas: 

 
Gráfico 4 - Eu real e Eu ideal das Recatadas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Este grupo foi denominado de “Recatadas” por algumas características 

salientes no autoconceito das respondentes e na interação social das mesmas no 

Facebook. Elas têm a tendência de serem mais reservadas na hora de expor a sua 

imagem na rede social, ao comparar com o autoconceito são mais racionais e 

tendem a ser maduras.  

Ao analisar a questão ortodoxa/liberal, as usuárias afirmam ser ortodoxas, 

uma questão que pode ser percebida no modo de utilização do Facebook e suas 

ferramentas, já que elas não são mulheres liberais, e agem de forma racional. 
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Ao se deparar com o perfil social das respondentes, percebe-se que elas 

postam selfies no Facebook. Quando foram questionadas em relação se gostam de 

postar estas selfies quando estão produzidas, as mesmas concordaram. Este grupo 

tem uma média superior de cuidados pessoais assim como cirurgias plásticas e a 

prática de atividade física. O que demonstra que são mulheres vaidosas 

confirmando o eu real, e gostam de demostrar esta característica, mesmo que as 

fotos sejam em uma frequência menor.  

Este grupo gosta da interação social, mas só compartilham o que realmente 

acham ser especial e com relevância para elas, apresentam com o eu real racional, 

mas gostariam de ser ainda mais racionais. Quando questionadas a importância do 

Facebook na vida delas, as mesmas discordam que ele seja importante, porém 

utilizam a rede para compartilhar os seus melhores momentos. Como exemplifica a 

figura 5 com um mosaico de momentos importantes para as usuárias:  

 

Figura 5 - Fotos postadas pelas Recatadas 

 

Fonte: Facebook 

 

Analisando o autoconceito, na questão joviais/maduras, elas se qualificam 

como maduras. O que condiz com a forma que se portam no ambiente social. Para 

estas mulheres é importante ter somente pessoas conhecidas em seu Facebook, à 

confirmação desta questão foi unânime entre as nove respondentes.  

As respondentes concordaram com as questões de ser importante 

compartilhar os melhores momentos no Facebook e compartilhar momentos em 
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família. O que confirma que estas usuárias interagem, contudo com algumas 

restrições, como a afirmação de se preocuparem e terem medo de outras pessoas 

saberem muito sobre a vida delas pelo que expõem no Facebook. Este grupo 

também citou o medo em relação à segurança da rede social, são cuidadosas ao 

autorizar marcações em nome delas por outras pessoas, aprovam os conteúdos 

antes de ser postado no seu perfil.  

Outra questão que caracteriza o modo como agem na rede social foi ao 

confirmarem que se preocupam com o que as pessoas do trabalho pensam a seu 

respeito. Isto confirma o autoconceito destas respondentes, de serem maduras e 

ortodoxas.  Todavia, elas gostariam de ser mais liberais, mas como têm uma grande 

destreza em relação à imagem profissional e pessoal, acabam sendo mais 

recatadas ao se manifestar na rede social. Segue o exemplo de um post na figura 6, 

em que a usuária expressa um sentimento, relacionado ao seu trabalho: 

 

Figura 6 – Post com relação profissional 

 
Fonte: Facebook 

 

 Este grupo percebe que o conteúdo postado no Facebook e o perfil delas 

revelam exatamente como são na realidade. A análise das respostas do questionário 

e de como se comportam na rede social, confirma que elas querem aparecer para 

outras pessoas como bonitas e engraçadas, se acham coloridas e gostam desta 

característica, pois gostariam de ser ainda mais coloridas.  

Para este grupo o Facebook é como um diário virtual que serve para guardar 

recordações, já que somente compartilham conteúdos relevantes para elas, como 

segue o exemplo da figura 7 em que as usuárias compartilharam alguns momentos 

importantes para elas: 
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Figura 7 - Compartilhamento de momentos especiais das Recatadas 

 

Fonte: Facebook 

 

Como dito antes, estas mulheres gostam de postar fotos no Facebook em 

vários momentos inclusive as selfies. Mas elas se expõem com menor intensidade, 

pois se preocupam com a imagem profissional e pessoal. Entende-se que este 

grupo se projete de uma maneira mais realista no Facebook, elas compartilham a 

própria imagem, mas de uma forma aceitável aos próprios olhos.  

Tendem a ser complexas ao mesmo tempo que consideram-se pouco 

agradáveis, embora elas gostariam de ser simples e agradáveis a projeção destas 

usuárias é de forma real, pois elas são mais formais na rede social.  

Segundo Doron e Parot (2006, p. 98) o autoconceito “intervém no tratamento 

das informações que provêm ou do ambiente social, ou de seu próprio 

comportamento”. O perfil revela exatamente como estas mulheres são, e esta é uma 

afirmativa das próprias respondentes, que se observa ao relacionar o autoconceito 

com a análise dos perfis. Conclui-se que por existir uma preocupação com a imagem 

pessoal e profissional, este grupo tende ser mais recatado ao interagir socialmente.   

4.4 AS CARENTES 

Ao comparar os resultados do questionário em paralelo com a análise do 

perfil do Facebook e o autoconceito, concebe-se o grupo intitulado “As Carentes”, 

composto de nove usuárias identificadas devido as suas similaridades. Todas com a 
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inserção ao ensino superior, sendo cinco casadas, duas solteiras e duas em 

relacionamento sério, três das respondentes têm filhos. A idade destas 

respondentes é de 19 a 27 anos, todas têm profissão entre funcionário com chefia, 

sem função de chefia, e sócio proprietário. A seguir o gráfico 5 compara o Eu ideal e 

Eu real do grupo das Carentes: 

 

Gráfico 5 - Eu real e Eu ideal das Carentes 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Este grupo denominado “As Carentes” tem uma média alta de utilização do 

Facebook, de acordo com as usuárias estão online algumas vezes ao dia, tendo 

uma grande frequência de acesso à rede social. Como características determinantes 

para este grupo têm-se mulheres mais tensas e agitadas, são variáveis que se 

confirmam atráves da interação delas.  

Analisando a interação dessas respondentes, este grupo tem um alto volume 

de postagens, ao menos uma vez ao dia, reforçando a característica do eu real, que 

são mais agitadas. Essas mulheres têm uma característica diferente de outros 

grupos, pois elas se sentem amadas e interessantes quando curtem seus posts, 

fotos e conteúdos, abaixo temos a figura 8 que demosntra alguns posts do dia-a-dia 

destas usuárias: 
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Figura 8 - Posts compartilhados do grupo Carentes 

 

Fonte: Facebook 

 

As Carentes têm em média 860 amigos na rede social, elas concordam que 

querem somente amigos no Facebook. Em contrapartida ao solicitar a importância 

de ter muitos amigos/seguidores, elas tendem a concordar que o aumento de 

amigos em sua rede social é importante. 

Ainda no questionamento de agitada/calma em paralelo com a redes social, 

identifica-se o costume de compartilhar momentos com amigos e familiares, e suas 

próprias fotos. Porém, ao solicitar em que momentos gostam de postar fotos, todas 

afirmam que em viagens, férias e comemorações, o que foi comprovado verificando 

as fotos postadas no período analisado. Ao perguntar da importância do Facebook 

na vida delas, todas reconhecem a importância da rede social, no qual estão 

inseridas para compartilhar vários momentos de suas vidas. 

Elas projetam uma imagem mais jovial na rede social pelo modo que agem, 

quando questionado se postam selfies em sua rede social, confirmam que utilizam 

esta forma de foto, considerando que esta é uma tendência de um público mais 

jovem. Compara-se então o quanto vaidosas/modestas elas se consideram, todas 

declaram serem mulheres mais vaidosas, e fica comprovado pelo perfil delas que 

gostam de postar suas selfies, porém, postam fotos somente de rosto e não 

apresentam apelo sensual.  

Mas ao questionar as respondentes como gostariam de aparecer em suas 

selfies, todas afirmam querer parecer mais bonitas em suas fotos, com média de ao 

menos um cuidado pessoal, e costumam praticar esporte. Consideram ser mais 
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vaidosas, esta é uma característica que se observa claramente no perfil delas, 

embora elas gostariam de minimizar esta caraterística. 

Com os resultados obtidos, este grupo indica a necessidade de se 

autopromover, pois compartilham vários momentos, e confirmam a relevância das 

pessoas curtirem suas fotos. Não afirmam ser impulsivas na rede social, porém são 

mulheres mais tensas de acordo com o próprio autoconceito. A seguir na figura 9 um 

exemplo de selfies que estas usuárias compartilham na rede social: 

 

Figura 9 - Selfie compartilhada pela usuária 

  

Fonte: Facebook 

 

Essa tensão se afirma com o medo da rejeição, existe uma preocupação com 

a aceitação no meio que estão inseridas, consideram importante o que as pessoas 

pensam a respeito delas, e também quando curtem suas fotos. Gerando uma 

dependência da aceitação de outros usuários perante o seu perfil, elas consideram a 

afirmativa “meu perfil revela exatamente como sou”, o que leva a uma proximidade 

da idealização da imagem pelas respondentes. 

Em relação à questão informal/formal, as respondentes asseguram ser mais 

informais, esta variável procede ao comparar com as informações compartilhadas 

nos perfis do Facebook. Ao analisar os conteúdos postados na rede social, observa-

se que se restringem a fotos mais descontraídas, e apresentam a tendência de 
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compartilhar momentos com familiares e amigos, até mesmo com colegas de 

trabalho. 

As mesmas têm como costume fazer check-in nos lugares aonde frequentam, 

elas tentam expressar em suas fotos: beleza, simpatia e humor. Em seus posts, 

compartilham momentos alegres e às vezes de carência para dizer como estão em 

determinados momentos. Elas não deixam de registrar em seus perfis qualquer 

acontecimento do dia-a-dia que achem relevantes, desde um “bom dia” aos amigos 

da rede para começar bem a semana. 

Na figura 10 abaixo temos o compartilhamento de alguns momentos de 

descontração das usuárias na sua página do Facebook: 

 

Figura 10 – Compartilhamento descontraídos 

 

Fonte: Facebook 

 

Este grupo tem tendência a utilizar o Facebook para divulgar sua própria 

imagem, como as fotos, já que afirmam serem menos retraídas em seu perfil na rede 

social. Conclui-se que para estas usuárias, existem sentimentos positivos em serem 

vistas, elas querem ser percebidas e se sentem amadas e interessantes quando 

outras pessoas interagem com elas, deixando isto de forma mais explicita que os 

outros grupos. 

Todas as usuárias concordam que o perfil na rede social é um espelho da 

vida real, pois existe uma significativa interação delas, onde a imagem é idealizada 

para existir a satisfação segundo Blackwell e Roger (2005, p.250) esta imagem 
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social “pode ser valorizada porque nos permite simbolicamente nos representarmos 

para os outros”. 

4.5 AS DESINIBIDAS 

Este grupo foi identificado pelas características similares que estas usuárias 

ativas do Facebook têm ao se manifestar na rede social. Este grupo é composto por 

oito mulheres que utilizam o Facebook regularmente. De acordo com as próprias 

respondentes, elas ficam nesta rede social online o tempo todo, sem perder 

qualquer notificação ou ficar sem saber o que está acontecendo na rede social.  

Este grupo tem idade de 20 a 31 anos, sendo uma casada, quatro solteiras e 

três com relacionamento sério. Seis delas têm formação superior e duas com ensino 

médio completo. Sendo seis com profissão com e sem função de chefia, uma 

estudante e uma do lar. Somente uma das respondentes tem um filho. Abaixo 

apresenta-se o gráfico 6 um comparativo do Eu ideal e Eu real do grupo das 

Desinibidas: 

 
Gráfico 6 - Eu real e Eu ideal das Desinibidas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Este grupo foi denominado de Desinibidas por sua participação ativa e a 

grande familiaridade com a rede social Facebook. Elas têm em média 2000 amigos 

em sua rede de contatos. Com perfil de postagens de no mínimo duas vezes ao dia. 



 
 

45 

Quando questionadas o quanto agitadas/calmas consideram-se, as mesmas se 

qualificam como agitadas, esta é uma característica que é totalmente visível no perfil 

social delas. Elas gostariam de ser mais calmas, mas se pode concluir ao analisar o 

perfil e o autoconceito que as mesmas são pessoas totalmente agitadas e polêmicas 

da maneira que se expõem socialmente.  

  Estas mulheres ao responderem a pergunta sobre a importância do 

Facebook na vida delas discordam que a rede social tenha importância em suas 

vidas. Porém, há uma contradição ao analisar elas mais a fundo, pois cada uma se 

projeta com algum ideal no Facebook. Existe a projeção da imagem, as mesmas têm 

o costume de postar no Facebook de uma a duas selfies por semana. Descrevendo 

estas fotos como para mostrar como elas estão no momento da postagem e por 

gostarem de postar selfies no Facebook. 

No questionamento de modestas/vaidosas, as mesmas afirmam ser vaidosas, 

porém querem maximizar esta característica. A partir da análise de fotos postadas 

no Facebook, percebe-se que elas são preocupadas com a imagem estética que 

projetam na rede social. Sempre estão com boa aparência nas fotos, ou seja, 

sempre maquiadas, em lugares interessantes, muitas fotos com apelo sensual, e 

muitas vezes mostrando partes do corpo. 

Foram feitas três perguntas a elas sobre a importância; de suas fotos serem 

curtidas, de suas postagens serem curtidas e se é importante que as pessoas sigam 

elas no Facebook. As mesmas discordam que essas questões sejam importantes 

em suas vidas. Porém há uma discrepância em relação a como se portam no 

ambiente social, pois as mesmas têm um grande número de postagens e várias 

fotos de um mesmo momento.  

Este grupo faz check-in em vários locais, muito deles considerados 

requintados, proporcionando status ao frequentar estes locais. Elas têm posts de 

produtos de valor considerável, viagens internacionais, baladas, bares, há muita 

extravagância no modo como elas se portam no Facebook.  

Analisando o autoconceito em racional/irracional, as mesmas se qualificam 

como mulheres racionais. Essa é uma questão que se contradiz com o grupo, pois 

analisando as postagens no Facebook, muitas vezes pode mostrar o lado irracional 

delas. Como em momentos de postar uma foto mostrando partes do corpo ou o lado 

polêmico destas usuárias, em compartilhar com as pessoas pensamentos e posts 

pessoais que geralmente as expõe muito.  
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Mostram-se no ambiente social sem nenhuma preocupação com a imagem 

que podem passar para outras pessoas. Segue como exemplo a figura 11 com um 

mosaico representando a imagem que estas usuárias constumam compartilhar em 

sua página: 

 
Figura 11– Compartilhamento descontraídos 

 
Fonte: Facebook 

 

 O lado irracional deste grupo é quando as mesmas afirmam que não se 

preocupam com o que as pessoas do trabalho pensam a respeito delas, nem em 

postar fotos descontraídas com receio de comprometer a imagem profissional. 

Entretanto, estas mulheres postam no Facebook o que querem, demonstrando não 

ter preocupação com o que as pessoas pensem a seu respeito nem receio em 

passar uma imagem negativa. 

Esta despreocupação por parte delas se confirma também ao analisar o 

autoconceito na questão ortodoxa/liberal. Elas são liberais aos próprios olhos e 

gostariam de ser ainda mais. Outra qualificação interessante sobre este grupo é por 

elas serem joviais, gostariam de ser maduras, mas esta característica descreve 

muito bem a forma que usam o Facebook. Com uma forma jovial e com certa 

irresponsabilidade. Como exprime a figura 12:  
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Figura 12 – Fotos compartilhadas pelas usuárias 

 
Fonte: Facebook 
 

As respondentes se veem como pessoas coloridas e gostam dessa 

característica, pois queriam ser mais coloridas. Este grupo é composto por mulheres 

que gostam de interagir em redes sociais. Elas confirmaram que o Facebook não é 

importante na vida delas, mas da forma que elas interagem é possível confirmar que 

este grupo se projeta mais próximo a idealização, para mostrar no mundo virtual 

uma imagem despreocupada, autêntica, confiante. Sendo mulheres interessantes, 

mas que na realidade precisam de atenção e curtidas em seu perfil, para 

exemplificar segue figura 13: 

 

Figura 13– Posts compartilhados pelas usuárias Desinibidas 

 

Fonte: Facebook 
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 Segundo Solomon (2011, p. 197) “as pessoas assumem identidades visuais, 

ou avatares, que variam de versões realistas delas próprias até versões 

adulteradas”. Esta definição condiz muito com este grupo, as Desinibidas projetam 

uma imagem no Facebook próximo a um avatar, se mostram mulheres perfeitas, 

sensuais, que curtem a vida como se não existissem problemas e objeções no dia-a-

dia, não se preocupam com o lado profissional, geralmente são lindas, e bem 

sucedidas. Segundo Doron e Parot (2006, p. 693) é ter “uma imagem grandiosa e 

exibicionista de si” ou “o self grandioso é projeto na pessoa idealizada”. 

Conclui-se este grupo tem uma grande idealização, elas projetam no 

Facebook o que querem mostrar as pessoas no ambiente social, querem parecer 

perfeitas e por mais que não assumam, elas têm a necessidade de serem vistas e 

querem ser percebidas. Elas têm confiança para mostrar sua imagem de modo 

desejado e idealizado aos outros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo procurou-se entender como as mulheres projetam sua imagem 

no facebook – o eu real ou o eu ideal.  Analisou-se o autoconceito de 30 mulheres 

que utilizam a rede social Facebook e como estas projetam a própria imagem no 

ambiente social. Foram detectados quatro grupos distintos de usuárias, identificados 

por similaridades no que se refere ao autoconceito e o modo de utilização do 

Facebook.   

Todos os grupos abordados obtiveram respondentes solteiras, casadas e com 

relacionamento sério, assim como ensino superior completo, superior cursando, e o 

ensino médio completo. A faixa etáriadas usuárias é de 19 a 25 anos. 

Os grupos foram denominados de “Retraidas”, “Recatadas”, “Carentes” e 

“Desinibidas”. Verificou-se que existem mulheres que atuam na rede social da 

mesma forma como percebem que atuam no mundo real. Contudo outras usuárias 

projetam um eu idealizado no Facebook, por sua maneira de expor a própria 

imagem, atitudes e comportamentos na rede social que levam a concluir que 

buscam projetar-se como gostariam de ser e que as vissem.  

O primeiro grupo, as “Retraidas”, projetam-se no Facebook de forma real, 

mas tendem a tirar o foco da própria imagem, pois elas não se expõem. Conclui-se 

que é importante estar inserida neste ambiente virtual, já que pouco interagem, 

subentende-se que elas usam o Facebook para fazer parte de um grupo. Por serem 

usuárias antigas, complexas e racionais, não sentem-se confiantes para se expor na 

rede social. Até mesmo porque são usuárias modestas e quando compartilham 

algum conteúdo é relacionado a animais, personagens, e assuntos diferentes que 

não estão ligados diretamente a elas, diferente de outros grupos elas agem de forma 

retraída na rede social. 

O segundo grupo foi denominado de “Recatadas”, essas usuárias têm como 

característica o foco na imagem profissional, utilizam o Facebook para compartilhar 

momentos de relevância e especiais para elas, porém com menos frequência. 

Diferente do grupo Retraída, estas usuárias expõem sua imagem na rede social, 

mas tendem a ser mais reservadas sobre a sua própria exposição. Por serem 

racionais e maduras existe uma preocupação com a imagem profissional, com a 

segurança e de saberem demais sobre a vida delas através do Facebook. Isto leva 

essas usuárias a agir de forma real na rede social, tornando-se como um diário para 
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guardar os melhores momentos. Estas usuárias agem de forma cautelosa ao 

interagir socialmente, assumem uma postura profissional ao mesmo tempo em que 

projetam o seu eu real, tornando o Facebook apenas um momento de descontração. 

Já o terceiro grupo é denominado de “Carentes”, estas usuárias apresentam 

uma relevante frequência na utilização do Facebook, e demostram a necessidade de 

serem vistas e seguidas no seu perfil social. Por serem agitadas participam 

ativamente da rede social, contribuindo com um grande número de posts e fotos no 

Facebook. Para este grupo é de extrema importância que tenham a aceitação de 

outros usuários, já que o perfil revela exatamente como são. Existe a necessidade 

da interação de outras pessoas com o seu perfil, o que as leva a sentirem-se mais 

interessantes e amadas com esta aprovação social. As usuárias postam várias fotos 

e selfies mostrando sua imagem idealizada, tem-se uma interação significativa para 

serem sempre vistas por outros, contudo este grupo apresenta a idealização do eu 

ao interagir no Facebook. 

 O quarto grupo se compõe das “Desinibidas”, caracterizado por usuárias que 

estão online o tempo todo, sem perder qualquer notificação no Facebook, questão 

está que relacionada com o autoconceito confirmam ser mais agitadas. São 

totalmente ativas na utilização da rede social, por serem mais joviais compartilham 

fotos, selfies, momentos, sentimentos, e não se restringem ao que as pessoas 

pensam sobre elas, por isso foram denominadas Desinibidas. As respondentes 

confirmam que o Facebook não é importante na vida delas e também não se 

importam se são seguidas ou curtidas por outros usuários da rede. Este grupo se 

contradiz na forma que se comunicam no Facebook e como são na realidade, estas 

mulheres dizem que não querem atenção, mas é o grupo que mais tem interações 

sociais e o que mais expõe a imagem idealizada na rede social. Estas usuárias 

apresentam características narcisistas, já que projetam uma imagem ideal e perfeita 

para outras pessoas, fazendo com que seus avatares na rede social tragam a elas 

há recompensa social desejada.   

Ao analisar as similaridades de concordância das variáveis do eu real, 

destacam-se as variáveis que todas são: agitadas, tensas, dominantes, indulgentes, 

agradáveis e racionais. Ainda na análise geral do eu real a variável com maior 

discrepância apresenta-se no grupo Retraídas, pois as usuárias consideram-se mais 

modestas e rudes. 
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Ao analisar o eu ideal de todas as usuárias, percebeu-se algumas 

similaridades nas variáveis, todas gostariam de ser: mais delicadas, calmas, 

relaxadas, dominantes, econômicas, organizadas e racionais. Apresentou-se a 

discrepância no grupo Retraída enquanto elas gostariam de ser mais joviais os 

demais grupos gostariam de ser mais maduros.  

Sendo o objetivo deste trabalho relacionar o autoconceito com a imagem 

projetada no Facebook, compreende-se com os resultados da pesquisa que dos 

quatro grupos identificados, dois utilizam uma proximidade a idealização da própria 

imagem ao se projetarem na rede social, totalizando 17 usuárias sendo as 

Desinibidas e as Carentes. Visto que os outros dois grupos utilizam uma forma 

próxima a real na interação social, totalizando 13 usuárias sendo as Retraídas e as 

Recatadas.  

Este estudo contribui para o aumento do conhecimento, com base na teoria 

do autoconceito, pois ele é responsável pelo modo que as usuárias interpretam o 

seu “eu” e a partir deste contexto uma pessoa pode ser se expor de modo real ou 

ideal. E entender esta exposição num ambiente virtual contribui para o aumento do 

conhecimento na área do comportamento do consumidor. 

O estudo permitiu identificar que existem diversos perfis nas redes sociais. 

Estes dados trazem uma relevante contribuição gerencial, pois podem auxiliar no 

direcionamento de ações específicas para cada perfil de utilização nas redes sociais, 

onde uma única linguagem pode não ser eficaz para atingir o público alvo.  
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5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO. 

Algumas limitações devem ser consideradas no estudo ao interpretarem as 

conclusões dos resultados. A abordagem qualitativa tem caráter exploratório e como 

tal não possibilita a generalizaração dos resultados.  

Sugere-se ampliar este estudo com uma amostra maior da população para 

compreender melhor a relação do autoconceitocom a maneira de interagir e se 

expressar no Facebook. 

Pode ser interessante também pesquisar o universo masculino, para 

identificar as suas projeções de imagem e a forma que se comunicam nas redes 

sociais. Uma vez que a pesquisa abordou somente a rede social Facebook não 

pode-se comparar os resultados obtidos para outras redes sociais, levando em 

consideração que cada uma tem a sua própria linguagem.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
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ANEXO A– ESCALA ADAPTADA POR FERRARI (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens ilustrativas de cada perfil são somente para fins acadêmicos. É proibido o 

uso ou reprodução para qualquer outra finalidade. 


