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Resumo 
 
Este trabalho pretende estabelecer uma relação entre a construção da subjetividade 
apresentada por Paula Sibilia em seu livro “O show do eu” e a noção de ethos 
apresentada por Maingueneau em seu texto “A propósito do ethos”, mostrando que as 
subjetividades são construídas para serem vistas e persuadirem um determinado público, 
assim como um discurso deliberado, mostrando-se como um espetáculo que precisa da 
aceitação do público. Para isso serão utilizados alguns exemplos escolhidos 
aleatóriamente. 
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Introdução 

Em seu livro “O Show do eu” Paula Sibilia (2008) apresenta várias evidências 

de que o centro das atenções, atualmente, é cada um de nós, ou quem ela chama de 

você. Você, aquele que aparece na internet utilizando de suas várias ferramentas, 

tentando ser alguém. A autora apresenta relações entre as novas formas de expressão 

com base na web e mostra que o que se quer afinal não é propagar uma obra, ou ser 

reconhecido por uma, mas sim ser, estar lá, onde outros possam reconhecer e legitimar a 

sua existência. Ela demonstra, através de vários exemplos, como as ferramentas ajudam 

a recriar a si mesmo. O autor cria uma personalidade (subjetiva) e a dissemina 

aguardando a sua legitimação através de comentários de resposta. Ou seja, na Web a 

personalidade e o caráter são construídos para serem vistos, para serem visíveis por 

outros usuários. 

Este trabalho pretende então, trazer estas idéias e estabelecer uma relação entre 

esta nova maneira de construir uma subjetividade e a noção de ethos na reflexão de 

Maingueneau (2008) em “A propósito do ethos”. O objetivo aqui, é mostrar que a 

subjetividade apresentada nos blogs é construída com o mesmo cuidado da 

argumentação retórica de um orador, mesmo que nesta a intenção seja persuadir um 

auditório, e nos blogs apenas buscar por uma legitimação. 
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Nessa nova maneira de construir uma subjetividade que possa ser aceita na 

sociedade, as pessoas recorrem a muitos recursos discursivos, onde o que interessa é ser 

visto, porém o que na verdade é mostrado é aquilo que se quer ser.  

Paula Sibilia acentua que para Riesmam (apud. 2008, p.234) essa transformação 

de caráter – do que se é para o que se quer ser - acontece por conta dos meios de 

comunicação de massa e o consumo. Há uma mudança de eixo na construção de quem 

se é de introdirigido para alterdirigido. Antes definido como uma solidez interna pessoal 

e privada, agora o que vale são os efeitos que essa personalidade é capaz de provocar 

nos outros. “Pois sob o império das subjetividades alterdirigidas, o que se é deve ser 

visto – e cada um é aquilo que mostra de si”. (SIBILIA, 2008, p.235) 

Mainguenau (2008) ao contextualizar o foco de interesse no estudo do ethos, 

também diz que o que é visto está em ênfase. 

O foco de interesse dos analistas da comunicação se deslocou, das doutrinas e 
dos aparelhos aos quais relacionavam uma “apresentação de si”, para o “look”. 
E essa evolução seguiu pari passu o enraizamento de todo o processo de 
persuasão numa certa determinação do corpo em movimento; o que fica 
especialmente claro no domínio da publicidade, em que passamos do mundo da 
“propaganda” ao da “publicidade”: a propaganda desenvolvia argumentos para 
valorizar o produto, a publicidade põe em primeiro plano o corpo imaginário da 
marca que, supostamente está na origem do enunciado publicitário. 
(MAINGUENEAU, 2008, p.11) 

 

No que diz respeito a essa mudança de foco no âmbito pessoal, “valorizar o 

produto” seria o que de concreto cada um oferece e que agora está no como se 

apresenta/enuncia um “corpo imaginário da marca”. Da mesma forma os blogueiros 

apresentam uma subjetividade que por ser alterdirigida é construída. A apresentação de 

si não está mais no caráter e sim na personalidade construída para ser visível. 

Vejamos alguns blogs que apresentam em seus posts um pouco de sua 

personalidade. Segue abaixo imagem de “Outro blog da Mary”, com duas fases de sua 

apresentação. A primeira foi retirada do site em 2009 quando a garota ainda tinha 21 

anos e a segunda é sua apresentação agora no final de 2010. Ela costuma postar sobre 

coisas que interferem na sua vida. Suas categorias são: aconteceu comigo, cotidiano, 

criancices, falando sério, futebol, internets, meme/selos, mente criativa, mulherzinha, 

nonsense, outros, pra pensar, viagens. Se observarmos com cuidado o blog escolhido 

não é comercial, nem institucional, nem de nenhuma personalidade e, por esse motivo 

demonstra exatamente o que foi comentado acima.  

http://www.outroblogdamary.com/search/label/aconteceu%20comigo
http://www.outroblogdamary.com/search/label/cotidiano
http://www.outroblogdamary.com/search/label/criancices
http://www.outroblogdamary.com/search/label/falando%20s%C3%A9rio
http://www.outroblogdamary.com/search/label/futebol
http://www.outroblogdamary.com/search/label/internets
http://www.outroblogdamary.com/search/label/meme%2Fselos
http://www.outroblogdamary.com/search/label/mente%20criativa
http://www.outroblogdamary.com/search/label/mulherzinha
http://www.outroblogdamary.com/search/label/nonsense
http://www.outroblogdamary.com/search/label/outros
http://www.outroblogdamary.com/search/label/pra%20pensar
http://www.outroblogdamary.com/search/label/viagens


 
http://www.outroblogdamary.com/p/sobre-autora.html. Acesso em maio de 2009. 

 
 Essa é a reprodução da página de apresentação da autora em 2009 vejamos como 
ela se apresentava. 

 
“Oi eu sou a Mary. 
Tenho 21 anos, medo de ETs, rinite e vicio por junkfood. Moro em Londrina. 
Amo Rolling Stones e leite com Nescau. Sou perfeccionista e adoro ser canhota. 
Sofro de soluço e cócegas. Consigo falar papibaquígrafo. Tropeço parada. 
Torço pro Santos. Odeio bucho e pombas. Amo minha família, amo meu 
namorado. Tenho a inicial do nome dele tatuada. Carneiros são legais. Chá 
gelado é bom. Suco de abacaxi com hortelã é bom. Tenho ojeriza a baratas. 
Erros de português me irritam. Amo dar risada até perder o fôlego. Não gosto de 
doces. Adoro sinuca e tequila...viro sem fazer cara feia. Boa viagem a todos. 
Escrevo este blog desde Março de 2006. Como eu, ele também mudou muito. 
Gosto de pensar que mudei pra melhor – já o blog, não tenho tanta certeza! Tire 
suas própria conclusões lendo desde o começo  ;) 
E não deixe de assinar o feed! 
Beijos!” 

 

Logo em sua apresentação mostra coisas das quais gosta e das quais não gosta 

como qualquer blogueiro, mas ao mesmo tempo que demonstra certa altivez, exibe uma 

imagem do coração de Jesus com a frase “Ele sempre cumpre o que promete”, com um 

link a uma página religiosa com frases sobre as benção de Jesus e sua proteção aos fiéis. 

Este paralelo demonstra que apesar da rigidez da autora do blog em sua apresentação 

(num texto que parece dizer eu sou assim e ponto) Não venho discutir os recursos 

discursivos para gerar algum efeito, mas sim especular o sentido da construção de uma 

subjetividade alterdirigida. Enfim, a apresentação é quase uma descrição de seus 

valores, é sem dúvida um pedido de aprovação. A autora se descreve como alguém 



politicamente correto, sem preconceitos e muito de sua personalidade um tanto 

adolescente ainda. 

Vejamos agora como apresentação foi reformulada para o ano de 2010. 

 

 
http://www.outroblogdamary.com/p/sobre-autora.html. Acesso em outubro de 2010. 

 

“ Oi, eu sou a Mary. 
Tenho 23 anos, medo de ets, rinite e vício por junk food. Moro em Londrina e sou 
advogada. Amo Rolling Stones e leite com Nescau. Adoro ser canhota. Sofro de soluço 
e de cócegas. Consigo falar papibaquígrafo. Tropeço parada. Torço pro Santos. Odeio 
bucho e pombas. Amo minha família, amo meu namorado. Tenho a inicial dele tatuada. 
Carneiros são legais. Chá gelado é bom. Suco de abacaxi com hortelã é bom. Tenho 
ojeriza a baratas. Amo dar risada até perder o fôlego. Não gosto de doces. Adoro sinuca 
e margarita. 
Meu primeiro blog surgiu em 2002, ainda hospedado no BloggerBR. Desde então, não 
parei mais de escrever. Este era pra ser só mais outro blog quando foi criado, em 24 de 
março de 2006, mas acabou virando o único! 
De lá pra cá, muita coisa mudou. E é possível ver o reflexo dessas mudanças no estilo 
dos textos. Saiba mais lendo desde o começo :)  
E não deixe de assinar o feed!” 
 

A autora utiliza o texto antigo como base para o novo, mas altera algumas coisas 

que sugerem mais maturidade como acrescentar sua profissão, retirar que se irrita com 

erros de português, comentar sobre seu primeiro blog em 2002, sugerindo experiência, 

além das ultimas frases onde demonstra segurança no seu estilo por meio da redação. 

Porém o que consolida a busca pela aprovação tanto em 2009 quanto em 2010 é a frase 

http://blogger.globo.com/index.jsp
http://feedproxy.google.com/obdm


final que pede para que as pessoas leitoras do blog assinem o feed, numa tentativa de 

assegurar a freqüência de visitação desses leitores. 

Nos novos espaços da web, ocorre freqüentemente e de maneira intensa, a 

criação de personalidades alterdirigidas, mesmo que sem nenhum valor artístico. Valor 

que em outra instância é dado, a partir do reconhecimento de uma aura artística 

(Benjamim apud Sibilia, 2008), às obras produzidas pelos autores. Assim, reconhecidos 

numa subjetividade atribuída por efeitos de sua obra. Nos blogs existem sim os autores 

que tem seu valor de artista, mas como exceções, pois os comentários de quem visita o 

blog legitimam os autores e não suas obras, concebem quem eles são (subjetivamente 

construídos) e não o que eles produzem. 

Vejamos os comentários feitos pelos visitantes de um blog destinado a mostrar 

não apenas uma personalidade, como também suas obras literárias. A imagem abaixo é 

de uma postagem do autor seguida de um texto onde o autor se define. 

 

 
http://www.dasideiasdecaioruda.com/2010/09/nascimento-de-um-heteronimo.html Acesso em 

outubro de 2010. 
 

“Diferentemente do meu ortónimo, a mim me calha o que me dá na 
veneta. Escrevo o que me vem à mente, sem importar-me muito com os 
resultados. Creio pois que o superego, ou coisa que o valha, venha antes 
do que penso de modo que o que penso já foi previamente censurado, 
assim não careço de me ocupar com culpas morais. Ou para penetrar 
muito mais profanamente o sagrado templo lacaniano da psicanálise 
ouso dizer que em mim superego e ego são uma só coisa. Se tal coisa é 
possível, se, mais, tais conceitos abrangem, válido lembrar, um real 
funcionamento do aparelho psíquico humano. E lá me vou por estas 



incursões pretensas de filosofia. Resquícios. Ora, para ser-lhes honesto, 
confesso que é difícil desconstranger-me dele. Compartilhamos muita 
coisa, paixão pela escrita, pela língua, pela divagação. Em tempos 
globalizados e reforma ortográfica, uma mescla lexico-diacrítica, uma 
confusão sintática. Não dessa vez. Sou apenas um punhado de energia 
criativa.” 

 

O post recebeu alguns comentários que legitimam as idéias, mas observe que são 

apenas respostas ao autor do blog e não representam críticas a sua arte, mas dão corpo a 

uma audiência. Veja a reprodução de alguns comentários. 

 

análises (ou não):  

Gerana Damulakis disse...  

Caio: no final de semana mudarei seu endereço lá nos meus favoritos. 
Gostei da definição de Caio: punhado de energia criativa. 
Abraço, amigo.  

28 de setembro de 2010 22:12  

Anônimo disse...  

Gostei muito dos seus textos, parabéns! Você deveria publicar com mais frequencia por aqui.  

2 de outubro de 2010 01:56  

Marcantonio disse...  

Interessante essa idéia da pré-censura. Mas ela serve para a conveniência social da escrita, para 
a relação com o outro, o leitor, ou para a relação do autor com o seu próprio inconsciente? Se é 
que há alguma diferença. 
Realmente, esse punhado é uma bela definição. 
 
Abraço.  

3 de outubro de 2010 18:17  

http://www.dasideiasdecaioruda.com/2010/09/nascimento-de-um-heteronimo.html Acesso em 
outubro de 2010. 

 

Como disse Debord (1997) o espetáculo é uma relação social entre pessoas, 

mediadas por imagens. A realidade surge no espetáculo e este é real, ou seja, o que era 

vivido – e, portanto, demonstrado por atitudes – tornou-se representação, que vem 

ganhando um valor simbólico cada vez mais existencial, conferindo assim, valor 

legítimo aos autores dos blogs. 

Nessa construção de uma personalidade projetada que busca um reconhecimento 

é possível ver a influencia de um ethos no sentido Aristotélico apresentado por 

http://www.blogger.com/profile/08809470148249803857
http://www.dasideiasdecaioruda.com/2010/09/nascimento-de-um-heteronimo.html?showComment=1285722739195#c2618362600427671119
http://www.dasideiasdecaioruda.com/2010/09/nascimento-de-um-heteronimo.html?showComment=1285995374314#c3225526296907674992
http://www.blogger.com/profile/04238379706308651371
http://www.dasideiasdecaioruda.com/2010/09/nascimento-de-um-heteronimo.html?showComment=1286140620755#c5770318908046672591
http://www.dasideiasdecaioruda.com/2010/09/nascimento-de-um-heteronimo.html?showComment=1286140620755#c5770318908046672591


Maingueneau (2008, p.12). Porém para se ter uma análise profunda do ethos é 

necessário superar a idéia superficial da retórica, onde o locutor ativa em seus 

destinatários certa representação de si mesmo. 

A. Auchlin (apud Maingueneau 2008, p.12) diz que na prática da fala o ethos 

responde a questões empíricas afetivas relativas a uma zona íntima e pouco explorada 

de nossa relação com a linguagem, onde se acionam estratégias de proteção (2001:93). 

Então, para se levar em consideração a estrutura do ethos, é necessário definir por qual 

disciplina é mobilizado, em qual rede conceitual e com que olhar. 

No olhar Aristotélico a prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela 

forma como se constrói o discurso ganhando a confiança do auditório e convencendo. O 

que está ligado à enunciação e não ao conhecimento sobre o locutor. É, também, na 

enunciação que consiste a realidade subjetiva dos autores dos blogs, no efeito de sentido 

que seus textos e reflexões causam que se estabelece a sua personalidade, numa forma 

de persuasão, assim como na construção do ethos. 

persuade-se pelo caráter [=ethos] quando o discurso tem uma natureza que 
confere ao orador a condição de digno de fé; pois as pessoas honestas nos 
inspiram uma grande e pronta confiança sobre as questões em geral,  e inteira 
confiança sobre as que não comportam de nenhum modo certeza, deixando 
lugar a dúvida. Mas é preciso que essa confiança seja efeito do discurso, não 
uma previsão sobre o caráter do orador. (ARISTÓTELES apud 
MAINGUENEAU, 2008, p.13) 

 

Para que um autor exista realmente, é necessário que ele provoque no seu 

receptor o efeito de confiança, o qual consolidará sua personalidade apresentada. 

Aristóteles afirma que há três maneiras de passar uma imagem positiva de si mesmo: a 

prudência, a benevolência e a virtude, mas se os oradores alteram a verdade sobre o que 

dizem é por todas essas coisas de uma vez ou por influência de uma delas, podem, 

portanto, mesmo conhecendo o melhor caminho, não aconselhar (no sentido 

deliberativo da retórica). 

Barthes (apud. Maingueneau, 2008) diz que são os traços de caráter que o orador 

deve mostrar. O ethos se mostra no ato da comunicação, no fato de estar presente em 

um discurso mesmo não sendo enunciado explicitamente. Ele deve ser percebido, mas 

não deve ser o objeto. Então, o conteúdo dos textos não é o que importa, podem até nem 

ser lidos, pois basta a sua existência para produzir um efeito de caráter real, existente. 

Como Sibilia mesmo aponta distinguindo assim o perfil do eu subjetivo nas novas 

ferramentas daquele autor de obras tradicional. 



As diferenças não são sutis como poderiam parecer, ou referidas a meras 
atualizações de suportes tecnológicos ou midiáticos: do livro impresso que antes 
reinava quase absoluto às diversas telas eletrônicas que hoje povoam nossas 
paisagens cotidianas. Em muitos sentidos, o meio é a mensagem, pois não há 
dúvidas que os diversos canais também modelam ou pelo menos afetam seu 
próprio conteúdo. (...) Antes, tudo existia para ser contado em um livro. Ou 
seja, a realidade do mundo devia ser metabolizada pela profusa interioridade 
dos autores para vertê-la no papel com a ajuda de recursos literários ou 
artísticos. (...) Mas agora só acontece aquilo que é exibido em uma tela: tudo 
quanto faz parte do mundo só se torna mais real ou realmente real se aparece 
projetado em uma tela. (SIBILIA, 2008, p.240) 

 

Os holofotes criam a aura e tronam real, por ter conquistado essa visibilidade, 

por ter resposta de um “público” como num espetáculo. Cresce a vontade de querer ver 

o que é comum, os bastidores, aquilo que parece o real. E assim ao legitimar uma 

personalidade construída para ser vista, esta se torna real, com a facilidade de poder se 

reconstruir sempre, de várias maneiras e em vários outros canais, pois é apenas 

construída e apresentada e por isso mutável. 

 Mangueneau (2008, p.18) afirma que por ser escrito o texto parece não ter 

flexibilidade de tom e vocalidade, mas na verdade essa flexibilidade existe e faz com 

que se de ao que está escrito um efeito de sentido. O ethos de quem enuncia é também 

um conjunto de determinações físicas e psíquicas atreladas as representações coletivas 

estereotipadas. 

Para Riesman, mostra Sibilia, os filmes contribuíram muito para uma construção 

de imaginários sociais padronizados, com modelos sociais apresentáveis, os quais só 

seriam apresentáveis se conseguissem produzir o efeito desejado para ser visto de 

acordo com os novos códigos e regras (culturais, políticas e econômicas). “Hoje como 

nunca, qualquer um pode – e habitualmente quer, e talvez daqui a pouco inclusive deva 

– ser um personagem como aqueles que incansavelmente se mostram nas telas”. 

(Sibilia, 2008, p.245) 

Esse dever ser é o que trabalha a publicidade, aguçando o imaginário social a 

representações estereotipadas desejáveis refletidas no que se apresenta nos blogs. 

Mulheres independentes, inteligentes. Homens cultos, engraçados, sedutores. Como diz 

Maingueneau (2008, 18), um mundo ético criado no imaginário, que pode ser 

exemplificado com as celebridades ou estrelas do cinema, as precisam sempre de uma 

personalidade, seja no filme que estão atuando, seja numa aparição pública, ou na sua 

intimidade violada por fotógrafos. Onde se extingue o eu público do eu privado.  



 O que antes era sufocado (caráter autentico) agora não parece afetar as 

personalidades de hoje, assim como o eu construído na visibilidade para a web 

(mostrando a vida privada e a personalidade). O que se faz é usar de qualquer recurso 

para parecer com o eu exposto e assim poder exibir um eu autentico e real - que pareça 

real. E a obra (que não importa) sempre será conseqüência de ampliar a imagem 

pessoal. Um mundo ético que apresenta características de busca por reconhecimento. 

 Sibilia (2008) cita exemplos desta construção de ethos como caráter alterdirigido 

como o de Gary Brolsman: com o vídeo “Numa, Numa” virou instantaneamente uma 

celebridade, ficou assustado com a depreciação da sua imagem de nenhum valor 

artístico e por seu caráter diferente do apresentado no vídeo, se escondeu no panorama 

do anonimato. Porém ao perceber que naquela instância em que foi reconhecido o valor 

artístico não importava reconstruiu-se com o que tinha feito dele famoso, em forma de 

produto mercadológico e ficou retomou seu status de celebridade, legitimada em seu 

espetáculo por seu público. O que as pessoas queriam era ver o íntimo Gary, ou sua 

falta de jeito (algo comum as pessoas sem um dom artístico, e portanto comuns) como 

um mostrar de sua real personalidade. 

A autora coloca que nesse caso desmonta-se a noção de intimidade provocando a 

sua espetacularização, coisa comum na publicidade. Aquilo que é mostrado é um 

estereótipo do mundo ético do público-alvo. A mercadoria se sobrepõe a tudo para o 

espetáculo, inclusive à personalidade numa busca constante de uma aura artística 

constatada a partir do autentico. Se não se constrói uma intersubjetividade, então não 

pode ser reconhecido. Mas nessa contínua reciclagem em busca por uma aura o foco 

passa a ser daquele que faz e é capaz de atrair o olhar alheio. 

Por isso é necessário ficcionalizar o próprio eu como se estivesse sendo 
constantemente filmado: para realizá-lo, para lhe conceder realidade. Pois estas 
subjetividades alterdirigidas só parecem se tornar reais quando são emolduradas 
pelo halo luminosos de uma tela de cinema ou televisão, como se vivessem 
dentro de um reality show ou nas páginas multicoloridas de uma revista de 
celebridades, ou como se a vida transcorresse sob a lente incansável de uma 
webcam. É assim como se encena, todos os dias o show do eu. Fazendo da 
própria personalidade um espetáculo; isto é, uma criatura orientada aos olhares 
dos outros como se estes constituíssem a audiência de um espetáculo. 
(SIBILIA,2008,p.258) 

 

O que interessa é a espetacularização da própria personalidade, num hibridismo 

de ethe, onde o que se faz parecer é apresentado não só de maneira discursiva, mas 

também sob a forma de tom e marcas de oralidade, assim como os textos dos blogs.  



Assim, se confirma a idéia que a construção de uma personalidade apresentável 

segue as configurações de uma construção de ethos. Construção esta que e faz sentido 

neste contexto, pois se é apenas a visibilidade que confere realidade a estas 

subjetividades públicas. Sem a visibilidade concedida pelas câmeras e pelas telas, os 

personagens reais não existiriam. (Sibilia, 2008, p.261) 

Sibilia ainda questiona a busca por visibilidade como uma fuga da solidão, no 

entanto isso fica complicado quando se observa estas subjetividades produzidas e 

exteriorizadas no visível, desvencilhadas do caráter interiorizado. Porque antes este 

buscava a solidão para aflorar e agora precisa dos olhares para se firmar. 

O fato principal é que ao se construir uma subjetividade para ser mostrada, 

deveria se perder, também, a confiabilidade do caráter. Contudo, num discurso 

produzido há a construção e apresentação de um ethos não explícito que busca persuadir 

um determinado público. Os cuidados tomados não apenas modelam o caráter 

alterdirigido, como também o transforma em um espetáculo que aguarda por respostas 

para se tornar legítimo, firmando assim o seu caráter de realidade, que de fato é, pois 

além de visível foi comentado por outros. 
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	Vejamos alguns blogs que apresentam em seus posts um pouco de sua personalidade. Segue abaixo imagem de “Outro blog da Mary”, com duas fases de sua apresentação. A primeira foi retirada do site em 2009 quando a garota ainda tinha 21 anos e a segunda é sua apresentação agora no final de 2010. Ela costuma postar sobre coisas que interferem na sua vida. Suas categorias são: aconteceu comigo, cotidiano, criancices, falando sério, futebol, internets, meme/selos, mente criativa, mulherzinha, nonsense, outros, pra pensar, viagens. Se observarmos com cuidado o blog escolhido não é comercial, nem institucional, nem de nenhuma personalidade e, por esse motivo demonstra exatamente o que foi comentado acima. 
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