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RESUMO

Como emoção e sentimento, todos sabem o significado de uma amizade. De Aristóteles aos cientistas sociais, que buscam compreendê-la sob os 
aspectos da Antropologia das Emoções, a relação entre as pessoas unidas por esse sentimento não parece ter sido modificada ao longo dos 
séculos. Com a internet, a amizade recebeu o suporte de ferramentas de comunicação mediadas pelo computador. O Facebook, uma dessas 
ferramentas, é um site de rede social que conecta amigos. No espaço social de interação que vem se tornando esse site, os amigos reproduzem os 
códigos da relação existentes fora da rede social on-line. Quais são esses códigos?  Como eles são reproduzidos no on-line e como no off-line?  
Esses são os pontos sobre os quais esta pesquisa pretende avançar. Tais códigos compõem a gramática da amizade, analisada aqui a partir da 
comunicação mediada pelo computador, através do Facebook, e pelo contexto interacional pré-existente ao surgimento desse site de rede social. 
Dentro desse quadro de referência da realidade contemporânea é que se determina o objeto de estudo desta pesquisa: os códigos de expressão 
da amizade entre on-line e off-line, sob a perspectiva de um site de rede social, o Facebook. Partindo do conceito de que a expressão dos 
sentimentos é uma linguagem usada pelos indivíduos para comunicar as suas emoções aos outros e a si mesmo, através de um código comum, 
esta pesquisa levantará hipóteses sobre a constituição desse código através das ferramentas no ambiente em que a comunicação é mediada pelo 
computador, mais especificamente, neste caso, o Facebook. Quais são os códigos do contexto relacional da amizade, anteriores ao surgimento da 
comunicação mediada pelo computador, que estão sendo levados aos ambientes de um site de rede social, em que a amizade é tida como uma 
conexão sob a ótica dos estudos de redes sociais? Seriam os mesmos códigos ou é possível afirmar que há novas formas de expressar esse 
sentimento usando as ferramentas para a interação que se dá através do computador? Essa hipótese deve ser abordada nesta pesquisa, que 
busca compreender a expressão de um sentimento, a amizade, e seus códigos partilhados pelos indivíduos no ambiente de um site de rede social, 
o Facebook. O objetivo desta pesquisa é partir da compreensão dos códigos de expressão da amizade, já conhecidos e que são comuns aos 
participantes dessa relação no contexto brasileiro, para encontrar o lugar deles nos ambientes de interação e comunicação mediada pelo 
computador. Quanto aos procedimentos técnicos, o método empregado será a pesquisa bibliográfica, pois aqui se pretende realizar um estudo 
sistematizado a partir de publicações – fontes primárias e secundárias – dentre livros, revistas e internet, cujo tema abordado e o conhecimento 
dos autores tenham relevância na contribuição da proposta desse projeto. Ainda em relação aos procedimentos utilizados, a pesquisa fará uso do 
método descritivo, que procura determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. Além disso, esta pesquisa deverá 
combinar métodos das Ciências Sociais e privilegiará a etnografia, que, parece constituir-se em um aporte promissor para o estudo empírico das 
atividades de CMC. Com base nessas evidências, avançou-se sobre as interações no Facebook e dentro da relação de amizade para compreender 
de que maneira os códigos configurados e partilhados pelos indivíduos no contexto anterior a esse site situam-se, agora, dentro dele. A conclusão 
foi de que a tecnologia não deve ser encarada como fator determinante e capaz de reconfigurar aqueles códigos, mas pode ser atribuída a ela a 
capacidade de impulsionar e incluir no âmbito das relações sociais outras formas de interação, de múltiplos conteúdos, independentes de tempo 
e espaço. Nesse caso, o espaço é o social, é o espaço compartilhado, que, aliás, é uma forte característica da internet, seu espaço “social” para as 
interações, como em sites de redes sociais.
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