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RESUMO 

Este artigo parte de pressuposto de que a exibição de emblemas de pertença integra, 

constitutivamente, a nossa maneira atual de consumir e dialoga com manifestações de 

fenômenos tidos por ‘tipicamente religiosos’, expressões de um processo de reencantamento 

do mundo. Para materializar tal premissa, empreendemos numa abordagem metodológica de 

observação netnográfica, combinada com a Análise do Discurso, de linha francesa (AD), de 

publicações de pessoas comuns que exibem seu consumo no Facebook. Como resultado do 

percurso empreendido, identificamos quatro categorias de análise e ponderamos que as 

motivações que fundamentam o consumo atual assemelham-se com as motivações que 

embasam determinadas práticas e rituais, comumente, classificados como religiosos. 
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Muitos comportamentos humanos desafiam as nossas limitadas capacidades de 

percepção e análise. O que significam? Como classificá-los? Quais são as motivações para 

eles? Se, às vezes, conseguimos nos aproximar das respostas, um resíduo de imprecisão 

sempre permanece. Conforme afirmou Bauman, “com demasiada frequência, a experiência 

transborda das gaiolas verbais em que desejaríamos retê-la” (BAUMAN, 1998, p.205). É fato, 

contudo, que o distanciamento experimentado pelo observador social em relação a 

determinado fenômeno tende a diminuir consideravelmente à medida que o esforço por 

inserir-se, ainda que parcialmente, na realidade observada aumenta. Detalhes, recorrências, 

ênfases e sutilezas, outrora imperceptíveis, começam, pouco a pouco, a chamar a atenção, 

permitindo inferências, análises e reflexões mais contundentes. Essa foi a nossa experiência 

ao investigarmos as relações existentes entre consumo e religião na atualidade e o percurso 

metodológico que adotamos foi fundamental para isso.  

Neste artigo, decidimos compartilhar, de forma breve, como se deu a construção e 

aplicação da metodologia que pavimentou o percurso investigativo na dissertação de mestrado 
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“Reencantamento via consumo: intersecções entre religião e consumo nas redes sociais 

digitais”
4
, na qual observamos algumas das manifestações do consumo na maior rede social

5
 

digital do Brasil e do mundo hoje, o Facebook
6
. Nosso objetivo, ao detalhar os 

procedimentos, etapas e delimitações que fizeram parte de nossas análises, além de encorajar 

novos olhares, é propor caminhos para a investigação das nuances e tendências que 

constituem o consumo contemporâneo.  

Após uma breve apresentação das hipóteses e objetivos do trabalho, faremos a 

exposição da metodologia utilizada e dos critérios que empregamos para a seleção das 

postagens que vieram a compor o corpus da pesquisa. Essa primeira incursão se constitui a 

partir de um relevante esforço teórico-metodológico e suscitou consecutivas edições, 

imprescindíveis para que pudéssemos sair “de um horizonte amplo e impossível de ser 

operacionalizado para um recorte racional e suficientemente representativo da problemática 

da pesquisa” (FALCÃO, 2014). 

Na sequência, detalhamos as razões que nos levaram a adotar a metodologia e o 

percurso que trilhamos para construí-la e executá-la. Por fim, explicaremos e 

exemplificaremos as quatro categorias de análise que desenvolvemos para classificar as 

postagens coletadas, as quais, como veremos, tipificam diferentes maneiras de exibir o 

consumo. Tentaremos, dessa forma, demonstrar a viabilidade da referida metodologia para 

futuras reflexões sobre o consumo na sociedade atual, principalmente na sua perspectiva de 

exibição em rede.     

  

Uma hipótese: reencantamento via consumo 

Para deixar a reflexão sobre metodologia menos abstrata e contextualizar a discussão, 

consideramos pertinente apresentar, de forma muito resumida, respeitando os limites de 

espaço e propósitos do artigo, as hipóteses e objetivos que estabelecemos na dissertação.  

                                                           
4
 Dissertação apresentada em fevereiro de 2017, ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Centro de 

Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, por Bruno Anselmo da Silva, sob orientação da 

Profa. Dra. Karla Regina Macena Pereira Patriota. 
5
 O conceito de rede social, aplicado em diversos âmbitos, denota, grosso modo, estruturas nas quais grupos de 

indivíduos mantém entre si algum vínculo. Por redes sociais digitais nos referimos aos ambientes viabilizados 

pela sociedade em rede que têm como foco “reunir pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, 

podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com 

outros membros, criando listas de amigos e comunidades” (TELLES, 2010, p.18). 
6
 Rede social digital que, em novembro de 2016, já contava com 1,8 bilhão de usuários ativos ao redor do globo 

(KURTZ, 2016). 



 

A nossa hipótese baseava-se na ideia de que a sociedade de consumo atual protagoniza 

uma reação ao processo de racionalização que conduziu à modernidade. O conceito de 

“desencantamento do mundo”, formulado por Max Weber, ao longo de extensa sua obra, 

referia-se à progressiva racionalização da vida, que teve origens no processo histórico e 

gradual de desprezo da magia e normatização moral da vida religiosa, transbordando para as 

demais áreas da cultura, por meio, especialmente, do cientificismo iluminista. Autores como 

Pierucci (2003) e Maffesoli (1998) sugerem a possibilidade de um reencantamento, na fase 

atual da modernidade, mais ligado ao erotismo do que à magia propriamente dita.  

Propusemos, portanto, que as práticas de consumo contemporâneas, fortemente 

estéticas e relacionadas a projetos identitários, funcionam de forma ritualística, configurando-

se como empreendimentos utilitários de busca por religação, transcendência, segurança, afeto, 

sentido e resolução de problemas cotidianos. Em síntese, por entendermos que o consumo 

assume hoje funções tão peculiares à religião
7
, suspeitávamos que, por meio dele, o 

reencantamento do mundo esteja ocorrendo. Análises sociais de autores como Bauman (2008, 

2015) e Campbell (2001) serviram para robustecer as nossas suspeitas. 

A partilha das mesmas práticas, o consumo dos mesmos produtos, a frequência aos 

mesmos ambientes, a adesão às mesmas marcas, seriam realmente capazes de, efetivamente, 

conduzir as pessoas a experiências transcendentes e assim ligar – ou religá-las umas às 

outras? Vivenciamos, de fato, um reencantamento do mundo via consumo? Com efeito, 

investigar essas questões, tornou-se nosso objetivo número um e impulsionou o avanço da 

pesquisa. Nesse ponto, porém, nos deparamos com outros questionamentos: que tipo de 

materialidade seria capaz de manifestar o suposto fenômeno? Onde, afinal, deveríamos 

observar?  

Buscávamos deste modo, uma materialidade. Um corpus que nos possibilitasse, além 

da compreensão do fenômeno, a revelação dos seus efeitos de sentidos como resultado da 

própria procura na qual empreendemos. A sua organização, portanto, teria que ser significante 

e significativa. 
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Construindo uma aproximação: observação e análise da exibição do consumo 

Uma vez que a exibição de emblemas de pertença, conforme salienta Bauman
8
 (2008, 

p.108), integra constitutivamente a nossa maneira atual de consumir, percebemos que 

determinadas publicações, realizadas por pessoas comuns, em perfis pessoais no Facebook
9
, 

para investigar se, no contexto atual de secularização
10

 e reconfiguração religiosa 

(PATRIOTA, 2008), poderiam enquadrar-se como manifestações de um fenômeno 

tipicamente religioso e expressões de um processo de reencantamento do mundo. Entendemos 

que os discursos construídos por usuários do Facebook – os quais, obviamente, identificam-se 

na qualidade de consumidores e, ocasionalmente, exibem o consumo nas interações virtuais – 

poderiam servir de materialidade para nossas análises.  

Contudo, embora percebêssemos o peculiar potencial da rede social digital de facilitar 

a exibição do consumo, a identificação do nosso objeto ainda carecia de refinamento. Isto se 

deu de maneira gradual, como parte de um processo de amadurecimento teórico e conceitual, 

à medida que realizávamos novas leituras, escrevíamos, publicávamos e participávamos de 

eventos e congressos. O acesso a novos olhares nos foi essencial para a construção – e teste – 

de nossas análises e metodologia.  

Realizamos, assim, diversas incursões no objeto de estudo que se mostraram valiosas 

para uma percepção mais profunda do todo investigativo. Uma das mais significativas se deu 

no primeiro semestre de 2015 e nos fez perceber, com clareza, a viabilidade de tomarmos o 

discurso como a materialidade a ser analisada na pesquisa. Na ocasião, realizamos uma 

observação participante, de teor bastante exploratório, no feed de notícias de perfil próprio no 

Facebook
11

, que resultou na produção de um artigo
12

 e abriu os caminhos para 
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desenvolvermos os métodos que viríamos a utilizar na dissertação. Essa experiência nos 

permitiu, por exemplo, identificar, dentre as postagens coletadas no exercício, diferentes 

maneiras pelas quais ocorreria a exibição do consumo via rede social digital para, então, 

construir as quatro categoriais de análise expostas na parte final deste artigo. Passamos, pois, a 

buscar publicações que se destacavam por mencionarem, mediante texto ou imagem, de forma 

espontânea – isto é, sem qualquer remuneração aparente para os usuários produtores das mensagens – 

marcas, produtos ou serviços. 

Nossa metodologia consistiu, portanto, no uso da netnografia, um tipo de etnografia 

online que adapta os procedimentos da observação participante às “comunidades e cultura 

online que se manifestam por meio de comunicações mediadas por computador” 

(KOZINETS, 2014, p.178). Permitindo a imersão no fenômeno social e a compreensão de 

suas nuances, a netnografia oferece vantagens significativas ao observador: 

A netnografia pode proporcionar ao pesquisador uma janela para comportamentos 

que ocorrem naturalmente, tais como discussões comunais, e depois realçar tal 

compreensão com opções mais intrusivas, tais como participação comunal e 

entrevistas com membros. Os etnógrafos em pessoa não têm a opção de espreitar 

invisivelmente, ou a possibilidade de recuar no tempo para rastrear com perfeição 

conversas comunais (KOZINETS, 2014, p.58).    

 

Como tentaremos deixar claro, neste artigo, a espreita e o recuo temporal foram 

fundamentais em nosso trabalho. Antes da observação, porém, precisávamos delimitar com 

clareza que tipo de postagens iríamos procurar em nossas coletas. Quais seriam os critérios 

para a seleção das mesmas?  

Consideramos que o corpus poderia ser detentor de uma particular representatividade, 

pela sua capacidade de abranger, de forma ampla, muitas das interações contemporâneas 

relacionadas ao consumo, contudo, estávamos impossibilitados de estabelecer um ‘corpus 

exaustivo’ em termos de expansão, de dilatamento (exaustividade horizontal), ou em relação 

ao objeto de nossa investigação. Afinal, como postula a autora, “Não há discurso fechado em 

si mesmo, mas um processo discursivo do qual se pode recortar e analisar estados diferentes” 

(ORLANDI, 2001, p. 62).  

Ancorados em tal perspectiva, precisaríamos ‘refinar’ o corpus, visto que ele, em si, 

tem a potencialidade para determinar mudanças significativas no trabalho. Partimos, assim, da 

própria superfície linguística para identificarmos seus processos discursivos em relação aos 

diferentes níveis que emergiam, como na proposta de Maingueneau (apud GRILLO, 2003). 

Para um melhor entendimento, sistematizamos no quadro1, a seguir: 

 



 

Quadro 1 - Os três níveis do corpus (baseado em Maingueneau, apud GRILLO, 2003) 

Níveis do corpus Características Na nossa pesquisa 
Corpus máximo Na maioria das vezes não é 

delimitável; 
Reúne enunciados a partir de 

categorias muito amplas (ex: 

ideologia; gênero); 

Todas as postagens que 

exibissem, de alguma forma, 

‘consumo’ na rede do Facebook. 

Corpus delimitado Recorte feito (do corpus 

máximo) com vistas ao objetivo 

de pesquisa; 

Recorte do feed de notícias de 10 

usuários do Facebook, todos 

residentes na cidade do Recife e 

Região Metropolitana. 
Corpus elaborado Programa de análise estruturada 

a partir das hipóteses de trabalho 
Descartamos menções a 

empresas e organizações locais 

ou regionais. 

 

Tendo as perspectivas como estruturadas no quadro 1, nosso corpus sofreu três 

inferências. A primeira delas partiu da observação de enunciados em diversos feeds e revelou 

o corpus máximo na sua superfície linguística. Foram enunciados diversos e não delimitáveis, 

mas nos possibilitaram a primeira coleta para o reconhecimento de uma dada formação 

discursiva. No nível do corpus delimitado, realizamos um recorte na observação dos feeds de 

notícias de 10 usuários do Facebook, todos residentes na cidade do Recife e Região 

Metropolitana, em busca de menções espontâneas a marcas, produtos e serviços
13

.  

No terceiro nível (corpus elaborado) a última inferência foi na busca de sequências 

discursivas que pudessem nos conferir a unidade de análise, com as particularidades que 

podiam confirmar ou refutar as hipóteses da pesquisa. Para isso, descartamos as menções a 

empresas e organizações locais ou regionais. O motivo: por estarem mais próximas dos 

usuários produtores das postagens, essas organizações poderiam, de alguma forma, ter 

remunerado ou beneficiado esses usuários. Foram eliminadas também postagens, muito 

frequentes, que faziam referência às marcas de clubes de futebol, pois, além de se 

configurarem como marcas regionais, se enquadravam na esfera da devoção dos torcedores 

aos times. 

Vale esclarecer que os perfis analisados foram selecionados, com base em pesquisa 

recente divulgada pelo Ipsos Connect
14

, por representarem a projeção, em termos percentuais, 

do perfil demográfico da população do Grande Recife, segundo os dados do IBGE. Dessa 

forma, obtivemos uma diversidade significativamente maior no teor das postagens, uma vez 
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que, provenientes de pessoas de faixas etárias, classes sociais e gêneros distintos, estas 

representaram um universo relevante e diverso de pessoas em rede
15

. Assim, entre 25 de julho 

e 02 de novembro de 2016, observamos os perfis pessoais de 10 usuários da rede social digital 

Facebook residentes na cidade do Recife e Região Metropolitana, a distribuição pode ser 

obsevada na tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1: Dados gerais dos perfis observados na pesquisa 

USUÁRIOS 
SEXO IDADE PROFISSÃO 

Nº DE 

AMIGOS 
ESCOLARIDADE CLASSE 

Perfil 1 M 19 Estudante 956 Médio incompleto C 

Perfil 2 M 18 Estudante 501 Médio incompleto D 

Perfil 3 F 18 Estudante 2.132 Médio incompleto D 

Perfil 4 M 25 
Analista de 

Sistemas 
1.177 

Superior 

incompleto 
C 

Perfil 5 F 28 Advogada 489 Superior completo C 

Perfil 6 F 32 
Auxiliar 

Administrativa 
892 

Superior 

incompleto 
D 

Perfil 7 M 37 
Consultor 

comercial 
786 Superior completo A 

Perfil 8 F 43 Cirurgiã dentista 948 Superior completo B 

Perfil 9 M 47 Empreendedor 220 Médio completo C 

Perfil 10 F 64 
Professora de 

idiomas 
454 Superior completo B 

 

A escolha desses 10 usuários do Facebook fez parte do nosso esforço por observar 

uma representação do perfil demográfico do Grande Recife, o qual, de janeiro a junho de 

2015, de acordo com a referida pesquisa do Ipsos Connect, era percentualmente distribuído da 

seguinte maneira, quanto à idade: 28% da população possuem de 10 a 19 anos; 26%, 20-29 

anos; 25%, 30-39 anos; 12%, 40-49 anos; 8%, 50-59 anos; e 2%, mais de 60 anos. Por esta 

razão, por exemplo, 7 das 10 pessoas observadas em nossa pesquisa, possuem menos de 39 

anos. Buscamos, também, equilibrar a quantidade de homens e mulheres, já que notamos 
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certa equivalência de gênero: 46% da população é do sexo masculino, enquanto 54%, do 

feminino. Procuramos ainda respeitar a configuração da população quanto à renda: 35% da 

população pertencem às classes D/E; 46%, à classe C; 16%, à classe B; e apenas 3%, à classe 

A.             

Conscientes de que as postagens mostradas no feed de notícias de qualquer usuário do 

Facebook são influenciadas pelo algoritmo
16

 que controla o funcionamento da rede social, 

filtrando as mensagens e determinando quais fotos, atualização de status, vídeos e links 

podem ser visualizados por cada usuário, optamos por fazer este trabalho netnográfico em 

perfis pessoais variados. Segundo informa o próprio Facebook, ao acessar o feed de notícias, 

o usuário não é capaz de acompanhar todo o conteúdo que a totalidade dos seus “amigos” 

publica. Em resposta à pergunta “Como o Feed de Notícias decide quais histórias mostrar?”, a 

Central de Ajuda da página do Facebook fornece a seguinte explicação: 

As histórias que aparecem no Feed de Notícias são influenciadas por suas conexões 

e atividades no Facebook. Isso ajuda você a ver mais histórias que sejam do seu 

interesse, compartilhadas pelos amigos com quem você mais interage. O número 

de comentários e curtidas que a publicação recebeu, bem como o tipo da história 

(por exemplo: foto, vídeo, atualização de status), também podem torná-la mais 

propensa a aparecer no seu Feed de Notícias.
17

     

 

Percebe-se, portanto, como o algoritmo que compõe esta ferramenta midiática dialoga, 

numa lógica complexa, com a personalidade de cada usuário, restringindo o que aparece no 

feed de notícias, ao priorizar preferências e interações recentes. Em outras palavras, as 

publicações recorrentes no feed de um usuário hipotético tendem a adquirir um pouco do seu 

jeito, estilo, interesses, terminando por conferir certo viés às amostras, aspecto que se tornou 

bastante evidente à medida que fazíamos a observação e as coletas.  

Assim, com o compromisso estabelecido de preservar a identidade das pessoas, 

solicitamos a permissão
18

 de cada usuário selecionado, e investimos 1 hora visualizando as 

postagens que apareciam cada feed de notícias. Partimos dos posts mais recentes publicados 

pelos amigos dos usuários, os quais apareciam primeiro na tela, até as postagens mais antigas. 

Sempre que surgia uma publicação mencionando uma marca, produto ou serviço, de maneira 
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espontânea, tal qual descrevemos acima, registrávamos por print de tela. Por fim, como 

resultado das 10 horas de coleta em 10 perfis diferentes, conseguimos coletar 214 postagens, 

as quais compõem o corpus delimitado de nossa pesquisa. Após aplicar os demais critérios de 

seleção das publicações, ficamos apenas com 156, nas quais ocorria a menção de marcas, 

produtos ou serviços de alcance nacional ou global. Tivemos, por conseguinte, nosso corpus 

elaborado.     

Para analisar as publicações, primeiramente, agrupamos as postagens nas categorias 

que identificamos e criamos no exercício netnográfico embrionário supracitado, as quais 

iremos detalhar em seguida. Num segundo momento, com base nos pressupostos da Análise 

do Discurso de linha francesa, especialmente a partir da noção de ethos
19

, tal qual postulada 

por Maingueneau (2005, 2006, 2008), procedemos a análises mais aprofundadas, diretamente 

relacionadas ao nosso problema de pesquisa, investigando o paralelo entre as práticas de 

consumo manifestas via rede social digital e as práticas de cunho religioso
20

. De fato, como 

nos interessamos nos efeitos de sentido produzidos discursivamente, bem como nas 

recorrências, índices e formações ligadas ao ato da enunciação – e não em esmiuçar a história 

de vida ou o conteúdo específico produzido por tais ou quais usuários do Facebook – a AD 

francesa nos foi bastante útil.      

 

Categorias de análise: diferentes maneiras de exibir o consumo  

Identificamos diferentes maneiras pelas quais a divulgação espontânea ocorreu e, por 

isso, dividimos as postagens em quatro categorias de análise, formuladas por nós ao longo da 

pesquisa: 1) Exibição do consumo: postagens nas quais ocorria a exibição do uso ou da posse 

de produtos ou serviços; 2) Recomendação do consumo: postagens contendo uma 

recomendação explícita ou indireta, estimulando de algum modo o consumo; 3) Crítica ao 

consumo: postagens nas quais se criticava alguma marca, produto ou serviço; 4) Alusão ao 

                                                           
19

 Conceito herdado da retórica clássica, o ethos corresponde à construção da imagem de si, empreendida 

mediante processo interativo entre enunciador e enunciatário(s), e diz respeito aos efeitos de discurso 

(MAINGUENEAU, 2008, p.16) gerados nos receptores das mensagens. Por definição, o ethos liga-se ao modo 

de dizer e não propriamente ao conteúdo. Apresenta-se naquilo que é mostrado e não apenas no que é 

efetivamente dito. 
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 Uma etapa inevitável, em nosso trabalho, foi a construção de uma definição para religião com a qual 

pudéssemos operar o paralelo proposto entre religião e as práticas de consumo atuais. Assim, alicerçados em 

perspectivas antropológicas (BERGER, 1985; SILVA, 2014), filosóficas (PONDÉ, 2016; LEVINOVITZ, 2015), 

sociológicas (BAUMAN, 2015; CAMPBELL, 2001; MAFFESOLI, 1998) e mesmo da comunicação 

(PATRIOTA, 2008; SCHWERINER, 2010), conceituamos religião como um empreendimento humano, de 

caráter comunitário, através do qual o indivíduo consegue sair de si, transcendendo os aspectos ordinários da 

existência, para religar-se ao outro, obtendo com isso segurança e a felicidade almejada. 



 

consumo: postagens nas quais não se exibia o uso ou a posse, não havia algum tipo de 

recomendação ou crítica, mas apenas uma alusão ao consumo, bastante indireta e sutil. 

  

Figura 1: Exemplos da categoria exibição do consumo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A categoria ‘Exibição do consumo’, exemplificada na Figura 1, foi a que obteve o 

maior número de publicações, isto é, 59 posts, que expressavam o usufruto, geralmente alegre 

e vivenciado comunitariamente, de produtos e serviços. Em 32 das 59 postagens, os usuários 

utilizaram a ferramenta fornecida pelo Facebook para detalhar o que estavam consumindo, em 

que local o fizeram e como se sentiam no momento da publicação. Nesses casos, 27 das 32 

publicações, continham comentários adicionais para complementar a informação fornecida 

com o uso da ferramenta.  

Com ou sem a ajuda das ferramentas do Facebook, entretanto, nos pareceu evidente o 

investimento criativo e de tempo que envolveu a produção das publicações, trabalho este que 

abarcou, além do frequente registro fotográfico, uma seleção mais ou menos cuidadosa das 

imagens, ângulos, enquadramentos, vocabulários e conteúdos que se quer, ou não, expor. O 

uso de selfies também se mostrou um recurso amplamente explorado pelos usuários nesta 

categoria. 



 

A categoria ‘Recomendação do consumo’ apresenta-se um pouco mais sutil. O aspecto 

mais relevante na segunda categoria de análise foi a recomendação, a estimulação, e não 

propriamente o consumo, o que se deu, geralmente, através de mensagens indiretas, 

normalmente por meio do compartilhamento de conteúdos. Nesta categoria o destaque se deu 

nas postagens de vídeos de conteúdos diversos, especialmente trailers de filmes – ou através 

de elogios genéricos. Assim, enquanto emoticons de caveiras e corações na cor lilás foram 

usados para recomendar a série The Walking Dead, um documentário sobre a cantora Amy 

Winehouse, exibido pelo canal de TV Multishow, foi divulgado por meio do seguinte texto: 

“Que voz! E que triste vida. #amywinehousenomultishow”.  

O terceiro grupo de postagens, a categoria ‘Crítica ao consumo’, abarcou apenas 4 

publicações. Nelas se observa uma crítica às marcas mencionadas ou a concorrentes, numa 

aparente tentativa de ajudar a resolver ou abrandar os problemas das pessoas. Nas postagens 

coletadas foram apontados os danos à saúde que podem advir do consumo do Omeprazol ou 

da Coca-Cola, mas protestou-se também contra a informação de má qualidade fornecida por 

emissoras e programas de televisão. 

Na nossa última categoria de análise, ‘Alusão ao consumo’, representada por 42 

postagens, não se explicitou a utilização de produtos, não ocorreu uma recomendação direta e 

nem mesmo uma crítica. De maneira geral, os produtos ou marcas cumpriram o papel de 

meros coadjuvantes, ajudando a compor as cenas, nas quais os protagonistas eram os 

produtores das mensagens em suas interações sociais e momentos de felicidade. Percebemos, 

portanto, nesta categoria, uma simples alusão a certas marcas e produtos, mediante a exibição 

de momentos de prazer ou intimidade, que, conquanto relativamente banais, passaram a ser 

tratados como instantes mágicos (figura 2). 

 

Figura 2: Exemplos da categoria alusão ao consumo    

 

 

 

 

 

 



 

O caráter mais ou menos explícito da enunciação assim como o maior ou menor grau 

de ênfase nas mensagens nos serviram de parâmetro para a classificação das postagens, já que 

algumas categorias pareciam fazer parte de uma espécie de continuum, partilhando aspectos 

comuns a mais de uma categoria e dificultando a percepção clara entre as fronteiras que 

delimitamos na construção das categorias. 

De forma geral, as categoriais de análise serviram para demonstrar que, por mais que 

pareçam meramente incidentais, as menções a certos produtos e marcas servem para demarcar 

identidades e diferenças e, como emblemas de pertença, à medida que compõem cenografias 

discursivas de maneira tão sutil, podem nos fazer crer, ainda com maior força, que já foram 

incorporados à identidade e fazem parte da rotina dos consumidores. Corroboram, portanto, 

com a afirmação de Maingueneau a respeito do ethos, o qual deve ser percebido, mas não ser 

o objeto do discurso. (MAINGUENEAU, 2006, p.268). Assim como os enunciadores, do 

nosso ponto de vista, se esforçavam por construir uma imagem positiva de si, vinculada, via 

de regra, a uma atmosfera de felicidade e sucesso, a partir de índices discursivos e também de 

estilo, isto é, extradiscursivos e imagéticos. O que nos levou a ponderar que a aproximação à 

imagem de certas marcas, o consumo de produtos e a presença em determinados lugares 

pareciam sugerir uma imagem de felicidade, sucesso, realização e status, capaz de, ela 

mesma, confundir-se com a realidade. 

 

Considerações finais 

A fim de averiguar a possibilidade de um reencantamento do mundo via consumo, nos 

esforçamos por investigar o discurso produzido pelos consumidores em suas interações na 

rede social Facebook. Tais postagens seriam capazes de funcionar como manifestações dos 

empreendimentos humanos de busca por felicidade – e de cunho religioso – que, semelhantes 

a rituais, caracterizam as relações sociais na fase atual da modernidade. Cientes, porém, de 

que a nossa investigação residia em aspectos subjetivos que subjazem as experiências e 

hábitos do consumidor contemporâneo, julgamos absolutamente necessária a adoção de uma 

metodologia criteriosa, capaz de aproximarmos do fenômeno, enquanto observadores, com 

relativa invisibilidade. A netnografia mostrou-se bastante eficaz nesse quesito e permitiu 

ainda que fizéssemos retomadas na observação, o que jamais seria possível no procedimento 

etnográfico tradicional. 

Ainda que não seja a única fonte capaz de fornecer respostas para a análise social, a 

pesquisa revelou que a religião tem muito a contribuir para tal, posto que fortemente inserida 



 

no cotidiano e em “todas as áreas da cultura” (SILVA, 2014, p.17). Camufladas entre ações 

mais ou menos corriqueiras, no âmbito de filiações institucionais ou de uma espiritualidade 

livre de dogmas, recobertas de austeridade ou espontaneidade, as preocupações ditas 

‘religiosas’ parecem materializar-se, com muita propriedade, nas arenas mais diversas da 

existência, revelando nossas crenças, medos e desejos mais íntimos. Dessa perspectiva, para 

além dos templos e espaços tradicionais de culto, não nos parece absurdo pensar que muitas 

das motivações que fundamentam o consumo atual, assemelham-se com as motivações que 

embasam determinadas práticas e rituais comumente classificados como religiosos. Em outras 

palavras, como parte de uma reação à racionalidade moderna, estaríamos vivenciando, hoje, 

um processo no qual o consumo, gradativamente, passa a ocupar papéis que, em outros 

tempos, eram próprios da esfera religiosa.  
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