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RESUMO

o presente trabalho tem como objetivo interpretar e analisar a mudança de preceitos
morais, éticos e das formas de exercício da vigilância interpessoal no espaço virtual,
observados a partir da ampliação da diversificação dos acessos interativos empreendidos
pelos indivíduos no Orkut. Caracteriza a contemporaneidade como uma época sócio-
histórica construída sobre uma renúncia ao instinto, estabelecendo um excesso de ordem
aos indivíduos. Dessa maneira, discute algumas transformações socioculturais ocorridas
com O advento das Tecnologias de Informação e de Comunicação inseridas no cotidiano
da sociedade contemporânea. Aborda as relações sociais no ambiente virtual,
percebendo a Internet como um espaço convidativo para a exposição do "eu",
problematizando as redes sociais virtuais como espaços de atualização do controle.
Nesse sentido, ressalta a emergência de novos padrões sociais e reconfigurações
constantes da realidade empreendidos pelos indivíduos como forma de burlar o
exercício da vigilância no Orkut. Realiza uma etnografia, utilizando o método
interpretativo da cultura, descrevendo 7 entrevistas na segunda parte do trabalho.

<,

Palavras-chave: Sociabilidade Virtual. Comunidades virtuais - Orkut. Cibercultura.



ABSTRACT

This work aims to interpret and analyze the change of moral precepts, ethical and forms
of exerci se of interpersonal surveillance in virtual space, seen from the expansion of
diversification of access interactive undertaken by individuals on Orkut. It features the
contemporary as a socio-historical built upon a waiver of instinct, establishing an excess
of social order to individuals. Thus, discusses some social and cultural transformation
occurred with the advent of Information Technology and Communications inserted in
the daily of contemporary society. It social relations in the virtual environment,
realizing the Internet as an inviting space for the exhibition of "I", problem the social
networks as virtual spaces of updating control. Accordingly, underscores the emergence
of new social standards and reconfiguration in fact undertaken by individuals as a way
to circumvent the exercise of surveillance on relationships site, called Orkut. Perform a
ethnography, using the interpretation of culture, describing 7 interviews in the second
part of this work.

Keywords: Virtual sociability. Virtual communities - Orkut. Cyberculture.
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INTRODUÇÃO

No segundo semestre do ano de 2004, uma plataforma de sociabilidade virtual

atingiu um sucesso extraordinário: o Orkut. Tanto ele quanto as plataformas de blog

possuem um ponto em comum. Em termos comunicativos, ambos se assemelham a um

mural de recados. Os usuários desses programas, conectados via Internet, enviam

mensagens a uma central. Essa mensagem é publicada no seu respectivo site e fica

visível para os demais usuários. Em muitos casos, a visualização da mensagem é

pública. Pessoas que não fazem parte do grupo de usuários da plataforma têm acesso ao

conteúdo das mensagens, que ficam expostas visualmente no site.

Os blogs e as plataformas de sociabilidade virtual são muito úteis como canais

de comunicação para diversos grupos de pessoas. Alguns deles são formados por redes

sociais constituídas na interação on-line. Outros são formados por redes organizadas

inicialmente na esfera off-line. Independentemente da origem da rede (se on ou off-line),

o fato é que essas plataformas de comunicação se tornam, nos dias atuais, excelentes

pontos de encontro. Localizados no ciberespaço, esses canais de interação atingem o

status de novos lugares de trânsito e permanência dos indivíduos. Também é o caso das

salas de bate-papo na Internet. Entretanto, são plataformas com características técnicas

diferenciadas que geram novas formas de sociabilidade.

Observamos que a difusão do Orkut transforma radicalmente a forma e o

conteúdo da vida social contemporânea. Ele encarna certo tipo de relação que rompe

com a necessidade de ligação espaciotemporal para o encontro social. O Orkut surgiu

em um contexto onde já existiam outras plataformas com o mesmo princípio.

Entretanto, por motivos técnicos intrínsecos ao seu funcionamento, tornou-se a

"sensação do momento" no Brasil. Ele pode ser considerado como um marco

importante para compreendermos um tipo de sociabilidade deslocada das dimensões de

tempo e de espaço para encontro social. O resultado disso pode ser percebido através da

geração de uma diversidade ampla de subjetividades colocadas em contato, o que

significa a existência de múltiplas possibilidades sociointerativas entre indivíduos de

diferentes segmentos sociais, corrrvariados referenciais simbólicos e possuindo diversos

estilos de vida. Cada dia cresce mais o número de usuários da plataforma de

sociabilidade no mundo. Atualmente a maior parte deles é composta por brasileiros.

Desde 2004, quando o Orkut surgiu, logo despertamos um demasiado interesse

pelo seu estudo, buscando mapear durante aproximadamente 3 anos, algumas
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transformações que ocorreram tanto com o site, no que tange à aperfeiçoamentos

técnicos, como na forma dos seus participantes nele se comportarem. Dentre estas

transformações, podemos destacar as alterações na interface da plataforma e mudanças

no estilo de vida dos indivíduos. Contudo, abordaremos tais transformações mais

adiante.

Ao mapear algumas dessas alterações na página inicial do Orkut, pudemos

perceber que, quando o site foi criado, certas características bastante peculiares do

sistema eram apresentadas, pelos seus organizadores, aos usuários da plataforma. Estas

características estão descritas abaixo:

o Orkut é único porque é uma rede de amigos confiáveis. Dessa
forma ela não cresce muito, nem de forma muito rápida e todo mundo
conhece alguém que já faz parte da rede. Se você conhece alguém
que já seja membro do Orkut, essa pessoa pode lhe [sic] convidar,
caso contrário, aguarde que logo alguém irá lhe [sic] convidar. É uma
comunidade on-line destinada a amigos. O principal objetivo é tomar
a sua vida social e a dos seus amigos mais ativa e estimulante. A rede
social do Orkut pode lhe ajudar a manter relacionamentos existentes e
a estabelecer novos, possibilitando o encontro entre pessoas que
jamais ocorreria antes. Orkut toma fácil encontrar pessoas as quais
compartilham seus hobbys [sic] e interesses, encontrar relações
amorosas ou estabelecer novos contatos profissionais. Você também
pode criar e participar de várias comunidades on-line de discussão,
restabelecer contato com antigos colegas de colégio ou trocar receitas
de biscoito. Se você ainda não recebeu um convite para participar do
Orkut, tenha paciência. Nós adoraríamos incluir imediatamente todo
mundo que quisesse participar. Entretanto, nós estamos tentando
assegurar que o Orkut tome-se uma comunidade íntima. É a nossa
missão lhe ajudar a criar uma próxima e íntima rede de amigos.
Esperamos logo lhe proporcionar o caminho da felicidade social'.

Algumas afirmações cabem ser comentadas. A primeira delas, que nos parece

bem marcante, é a "rede de amigos confiáveis". Abordando o Orkut dessa forma,

podemos perceber que seus organizadores buscavam se opor ao anonimato presente na

Internet. O que reforça ~ssa idéia é o fato de que cada usuário precisa cadastrar as suas

informações pessoais e a sua imagem no sistema. Geralmente é uma fotografia do

usuário. Na maioria das vezes, uma imagem do rosto, mas também existem os casos de

enquadramento de todo o corpo. Alguns poucos casos são de fotografias que não se
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referem à imagem pessoal do usuário. Nesses casos, há figuras diversas contendo

determinados logotipos ou imagens de desenhos animados quaisquer.

Com a fotografia, o grau de anonimato diminui. Pode haver os casos em que a

imagem não se refere ao usuário (ou porque é uma imagem diversa ou uma imagem de

outra pessoa). Entretanto, como cada novo usuário só poderia ingressar no sistema a

partir de um convite de um outro usuário, dessa forma, existia certo constrangimento em

se falsificar essa informação (a imagem). Ou seja, no Orkut existia menos anonimato e

mais constrangimento em forjar informações, algo que se dizia muito comum nos chats

de Internet. Nesses casos o grau de anonimato era total e junto com ele a desconfiança.

A segunda afirmação marcante é a promessa de que, com o site, a vida social do

indivíduo se tornaria mais "ativa e estimulante". Esse parece ser um valor almejado na

sociedade contemporânea. A Internet, sendo um excelente meio de comunicação, torna-

se uma importante ferramenta no que tange a interação social, podendo afastar o

sentimento de solidão dos sujeitos. Sendo assim, o Orkut se propõe a intermediar esses

encontros sociais a partir de sua plataforma, que, por sinal, possui características visuais

e de navegação sedutoras. Isso combina com a terceira afirmação, de que com o Orkut é

possível estabelecer o "encontro de pessoas que jamais ocorreria antes".

Na verdade, essa não é uma novidade trazida pelo site de relacionamentos em

questão, e sim pela sociabilidade virtual como um todo. A comunicação via Internet

possibilita que sujeitos que estão em diferentes lugares e não compartilham o mesmo

espaço material, por exemplo, possam entrar em contato.

A quarta afirmação está ligada com a intimidade. Os organizadores do Orkut

propõem criar uma "comunidade íntima"; "uma próxima e íntima rede de amigos".

Comparada com a afirmação anterior, esta parece conter certa contradição, pois, se o

usuário do sistema pode se relacionar com pessoas as quais jamais conheceria de outra

forma, então existe uma abertura maior aos "estranhos". Talvez a intimidade aqui esteja

relacionada justamente com o suposto grau de anonimato que o site porventura

proporcionaria.

O que está em jogo, ao contrário da intimidade proposta pelos organizadores, é a

convivência ampla e a busca por mais e mais relações, mesmo que sejam potenciais.

Alguém que possui uma rede com mais de uma centena de amigos, mesmo que não se

1 Texto escrito originalmente em inglês pelos organizadores do site.
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comunique diretamente com todos, está virtualmente relacionado ou conectado a todos.

Nesse caso, o conceito de virtual assume o sentido de um "vir a ser".

Desse modo, ao observar, registrar e analisar estilos de vida pertencentes a

alguns usuários do site de relacionamentos, verificamos que toda conduta idealizada

pelos organizadores do Orkut não se deu plenamente como eles pretendiam, como

pudemos notar na citação retirada do texto de apresentação da página inicial do Orkut

em 2004, transcrita anteriormente.

Percebemos que com o passar do tempo, os usuários mais antigos do site de

relacionamentos passavam a adotar novos estilos de vida, criando estratégias de

convivência que pudessem lhes auxiliar na preservação de suas intimidades, antes

expostas sem remorso no site. Tais estratégias passaram a ser criadas a partir da

percepção, pelos próprios usuários, do risco social a que eram submetidos ao exporem

publicamente informações relacionadas às suas intimidades no Orkut. Identificamos que

alguns dos "constrangimentos" observados no comportamento dos indivíduos no site

durante o primeiro ano de funcionamento da plataforma de sociabilidade virtual foram

sendo transformados. Notamos que, na medida em que os sujeitos ampliavam suas

possibilidades sociointerativas, decorrentes da navegação empreendida pelos mesmos

no Orkut, padrões éticos e morais iam sendo (re)inventados.

A partir da percepção de tal fenômeno social no Orkut, começamos a conjecturar

acerca das possíveis causas de tal fato, buscando encontrar uma resposta para

compreendermos por que formas de agir socialmente condenadas pelos usuários do site,

com o passar do tempo, tomaram-se aceitas?

Observando de forma mais acurada essa mudança de preceitos éticos e morais na

conduta dos indivíduos que utilizavam o Orkut, pudemos perceber que tal alteração foi

conseqüência da identificação, pelos próprios usuários do site, de maneiras

diversificadas de exercício da vigilância interpessoal presentes na plataforma de

sociabilidade virtual supracitada. Nessa direção, nossa questão gira em tomo da

diversificação dos acessos interativos e da aprendizagem conquistada pelos indivíduos

descontentes com a navegação por sites de relacionamentos, buscando compreender de

que forma a ampliação -dá diversificação dos acessos interativos empreendidos pelos

indivíduos no espaço virtual pode contribuir para a mudança de preceitos éticos e das

formas de exercício da vigilância interpessoal no Orkut? Ou seja, pretendemos

identificar se os indivíduos aprendem a vigiar pela experiência conquistada em

movimentos sociointerativos passados.
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o empreendimento etnográfico

Ao nos dispormos a investigar tal problemática, buscamos tomar como válido o

pressuposto de que o real é relacional, ou seja, um dado fragmento da realidade só pode

ser compreendido se esta for considerada a partir de um espaço de possíveis realidades

sociais no qual está inserida, conferindo determinadas características aos agentes sociais

que dela fazem parte (BOURDlEU, 1989). Nesse sentido, acreditamos que o

pesquisador se depara com teias de relações estruturadas às quais os indivíduos

atribuem significados diversos.

No intuito de nos aprofundarmos no que tange ao conhecimento sobre o objeto

pesquisado, traçamos alguns procedimentos metodológicos que compreendem o "censo

doméstico'" do empreendimento etnográfico. Porém não foram apenas as técnicas e

processos determinados que definiram nossa metodologia. Não foi apenas fazer o

"censo doméstico", mas o esforço intelectual que ele pôde representar: um risco

elaborado para uma descrição densa. Sobre isto Clifford Geertz (1989) afirma que:

(...) Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de 'construir uma
leitura de') um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses,
incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito
não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos
transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 1989, p. 7)

o autor aponta para a necessidade da preocupação em considerar a etnografia

para além das "regras de seu método", dos usos (e desusos) das suas técnicas e

processos determinados. Sua inquietação reside na importância de perceber a cultura

como um contexto, algo dentro do qual seu sistema entrelaçado de signos pode ser

descrito de forma inteligível, descrito com densidade. Gilbert Ryle (apud GEERTZ,

1989, p. 16) nos relata um exemplo interpretativo de um evento da cultura,

exemplificando o que seria a descrição densa por ele proposta:

Dois garotos piscando rapidamente o olho direito. Num deles esse é o
tique involuntário; no outro, é uma piscadela conspiratória a um

2 O antropólogo estadunidense Clifford Geertz (1989) define como "censo doméstico" as técnicas e
procedimentos etnográficos que compreendem: estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever
textos, gravar entrevistas, levantar genealogias, mapear campos e fazer do diário de campo, o "fiel
companheiro de todas as horas".
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sozinhos, como se fosse uma câmara, numa observação
"fenornenalista", ninguém poderia dizer qual delas seria um ti9ue
nervoso ou uma piscadela ou, na verdade, se ambas eram tiq~es
nervosos ou piscadelas .. No entanto, não retratável, a diferença enF,e
um tique nervoso e uma piscadela é grande, como bem sabe aqUrle
que teve a infelicidade de ver o primeiro tomado pelo segundo. O
piscador está se comunicando e, de fato, comunicando de uma forma
precisa e especial. (RYLE apud GEERTZ, 1989, p. 16)

De acordo com Ryle (apud GEERTZ, 1989, p. 16), "o piscador executou duas

ações: contrair a pálpebra e piscar - enquanto o que tem um tique nervoso apenas

executou uma - contraiu a pálpebra". Um indício de cultura. Um comportamento. NejSe

sentido, pautamos nossa pesquisa no método interpretativo da cultura, Utilizand, o

recurso da descrição densa proposto pelo antropólogo estadunidense Clifford Geerz

(1989), percebendo que a descrição etnográfica depende das qualidades de Observaçro,

de sensibilidade ao outro, do conhecimento sobre o contexto estudado, da inteligênci e

da imaginação científica do etnógrafo.

Nessa perspectiva, corroboramos também com o pensamento de Márfio

Goldman (2003), ao buscar aproximar o "fazer etnográfico" ao conceito deleuziano Ide

"devir". Contudo, para entendermos como se dá essa aproximação, faz-se necessário

entendermos o conceito de devir:

(...) termo relativo à economia do desejo. Os fluxos dos des~"os
procedem por afetos e devires, independentemente do fato de I ue
possam ser ou não rebatidos sobre pessoas, sobre imagens, so re
identificações. Assim, um indivíduo, etiquetado antroPologicamerte
como masculino, pode ser atravessado por devires múltiplos e,
aparentemente, contraditórios: devir-feminino que coexiste com um
devir-criança, um devir-animal, um devir-invisível, ttc.
(GUATIARI, 2002, p. 382).

Márcio Goldman propõe uma ruptura com uma idéia bastante caral à

antropologia: o "tornar-se nativo". Na esteira de Gilles Deleuze, o autor pensa Ina

possibilidade da existência de um devir-nativo. Não se trata de se tomar nativo, ou d9 se

identificar psicologicamente com o mesmo, mas poder partilhar de experiências

semelhantes, deixar-se afetar pelas forças que atravessam o nativo. Dessa forma, qu

estamos em campo não somos nem etnógrafos nem nativos, pois estamos em constahte
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devir, somos arrancados a todo instante de nós mesmos, e de qualquer outra identidade

que possamos assumir. O etnógrafo é aquele que coloca sensibilidade em seu trabalho,

que faz uso não apenas do olho, mas também do corpo, pois o que ele quer é aprender o

movimento que surge da tensão entre fluxo e representação.

Nossa intenção de etnografar as relações sociais existentes no Orkut residiu no

cuidado empreendido, através do texto etnográfico, em tornar esse "mundo"

compreensível. Dessa maneira, buscamos poder partilhar de experiências semelhantes,

bem como deixamo-nos afetar pelas forças que atravessam o "nativo", contudo, sem nos

tornarmos "nativos". Tentando, a todo instante, colocar sensibilidade em nosso trabalho,

fazendo uso do "olho", mas também do "corpo". Desse modo, assim como Goldman

(1999), entendemos que no estudo das sociedades "complexas" a observação

participante cedeu espaço para a observação flutuante, pois a todo instante estamos em

situação de pesquisa, num trabalho de campo incessante. O modus operandi do

etnógrafo das chamadas sociedades "primitivas" é bastante diferente do modus operandi

do etnógrafo que privilegia o estudo das sociedades "complexas". Enquanto o primeiro

se deslocava para um espaço desconhecido e lá ficava para acompanhar o cotidiano de

indivíduos colocados numa situação de estranheza, o segundo não fixa raiz em um

território específico, vaga pela cidade experimentando sensações, seguindo o percurso

de indivíduos comuns, próximos.

Enfim, privilegiamos dados do trabalho de campo através das técnicas já citadas

e de outras que se fizeram necessárias no decorrer do processo de investigação que nos

propomos, pois tivemos absoluta consciência que, quando estávamos em campo, as

fontes de análise eram inesgotáveis. Dessa forma, buscamos evitar seguir a risca um

"manual" que nos indicaria a melhor forma possível de apreender uma realidade

particular. Foi nessa perspectiva que realizamos uma etnografia das relações sociais

existentes no Orkut, nos debruçando sobre os "novos" mapas afetivos que vêem a tona

com O advento das Tecnologias de Informação e Comunicação. Portanto, tudo o que deu

língua para os movimentos do desejo, tudo o que serviu para cunhar matéria de

expressão e criar sentido, foi bem vindo (ROLNIK, 1989).
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A estratégia metodológica

Após essa breve explanação rnetodológica de cunho teórico, anunciaremos quais

foram as técnicas e procedimentos de análise utilizados na construção de nossa

abordagem. Primeiramente é importante indicar que a etnografia é um processo guiado

pelo grau de curiosidade do pesquisador em campo. A utilização de técnicas e

procedimentos não seguiu padrões rígidos e/ou pré-determinados. Quem definiu a

maneira como deveríamos proceder foi o próprio "senso de etnógrafo", que buscamos

desenvolver durante o trabalho de campo, e, muitas vezes, esses procedimentos foram

criados no ato da pesquisa. Nossa relação de proximidade e familiaridade com o

referido objeto nos permitiu uma posição privilegiada, porém foi preciso estar sempre

atento aos possíveis percalços que uma situação dessa natureza - de proximidade entre

o objeto e o pesquisador - poderia acarretar.

Para a realização dessa pesquisa, primeiramente optamos em observar e interagir

por um período razoável de tempo, algo em tomo de 3 meses aproximadamente, com

alguns sujeitos identificados dentro do próprio site, que tinham grandes probabilidades

de serem escolhidos para constituir parte do corpo da amostra selecionada para a

pesquisa. Os critérios priorizados para a constituição do corpo da amostra foram: a

idade do perfil do sujeito no Orkut, a assiduidade com que ele utilizavam o site de

relacionamentos, bem como a localização da sua residência. Entrevistamos sujeitos

residentes em Fortaleza de forma a facilitar o contato com eles. Através da constatação

da idade do perfil do sujeito no site, pudemos identificar através de seus relatos uma

mudança no comportamento dos usuários no que tange aos seus movimentos

sociointerativos após determinado tempo de convivência com outros usuários do Orkut.

Nesse sentido, entrevistamos indivíduos que haviam criado seus perfis no site entre 19

de janeiro de 2004, quando a plataforma foi criada, e 19 de julho de 2007.

Após a observação dos sujeitos empreendida por nós através do próprio site de

relacionamentos, selecionamos apenas um indivíduo para, a partir dele, chegarmos aos

demais. Desse modo, buscamos construir nossa amostra a partir de um sujeito

considerado "informante", estabelecendo contato prévio com o mesmo por meio do

Msn Messenger', Orkut, e-mail, telefone e visitando-o regularmente, sempre portando

3 Consiste em um programa de mensagens instantâneas criado pela Microsoft Corporation. O programa
permite que um usuário da Internet se comunique com outro que tenha o mesmo programa em tempo real,
podendo ter uma lista de amigos virtuais e acompanhar quando eles entram e saem da rede.
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nosso diário de campo, bem como nosso guia de entrevista a fim de colher informações

importantes sobre seus movimentos sociointerativos no site. A partir dos contatos face-

a-face com este indivíduo, buscamos analisar as "elipses", "emendas suspeitas",

"incoerências" e "comentários tendenciosos" que vinham à tona a cada pergunta

recepcionada com certo entusiasmo ou desconforto pelo entrevistado. Optamos em

utilizar o guia de entrevista ao invés do questionário por julgarmos ser mais apropriado

ao contexto social que pretendíamos pesquisar, pois entendíamos que o questionário

pudesse limitar de alguma maneira as respostas dos sujeitos entrevistados acerca de seus

movimentos sociointerativos no Orkut.

Dessa forma, depois de conquistada a confiança do "primeiro informante",

solicitamos a ele que nos indicasse um novo sujeito para ser entrevistado. Atendida a

solicitação, empreendemos o mesmo "censo doméstico" com o segundo sujeito,

buscando estabelecer contato prévio a fim de evitar determinado "estranhamento" entre

ambas as partes, pesquisador e pesquisado, pois acreditamos que tal "estranhamento"

poderia dificultar bastante a coleta de dados preciosos à nossa investigação. Nessa

perspectiva, empreendemos o mesmo "senso etnográfico" com todos os sujeitos

selecionados para a pesquisa, fazendo de cada indivíduo entrevistado um "informante".

Entrevistamos 7 indivíduos de ambos os sexos e de faixas etárias distintas, variando

entre 19 e 29 anos de idade, considerando a freqüência e a assiduidade com que os

mesmos utilizavam o site de relacionamentos.

Nesse sentido, a precaução referente à construção de nossa amostra, residiu na

preocupação em poder assinalar o grau de distanciamento entre os indivíduos

entrevistados. Os graus de separação puderam ser observados a partir da análise dos

perfis dos sujeitos no site, considerando os amigos que os indivíduos entrevistados

tinham em comum. Dessa maneira, a partir de tal análise, pudemos identificar os graus

de separação que os distanciavam entre si. Nossa preocupação com essa questão,

consistiu no cuidado tomado durante a pesquisa no que concerniria à interpretação e

análise dos dados, pois pretendíamos obter respostas que não estivessem restritas a um

mesmo contexto social. A busca pela não homogeneização da nossa amostra se revelou

uma das principais preocupações levadas em conta ao pretendermos entrevistar

indivíduos que tivessem o maior grau possível de separação entre si. As referidas

entrevistas que trataremos no capítulo quatro da presente monografia, intitulado "A

etnografia", foram realizadas entre agosto e setembro de 2007.
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o plano da obra

Ao analisarmos nosso objeto de pesquisa, buscamos construir categorias teóricas

e analíticas que pudessem nos auxiliar na apreensão de determinados fragmentos da

realidade social que estávamos interessados pesquisar. Nesse sentido, a fim de

encontrarmos alguma resposta para nossas indagações, realizamos uma pesquisa

bibliográfica inicial, objetivando tomar conhecimento sobre algum estudo que

abordasse os possíveis temas levantados sobre a problemática em questão. Tivemos

acesso a pensamentos oriundos das mais variadas correntes teóricas durante a revisão de

literatura necessária à pesquisa. Dentre os pensadores que mais contribuíram para a

abordagem de nosso objeto de pesquisa, podemos destacar Sigmund Freud, Émile

Durkheim, Michel Foucault e Gilles Deleuze.

Recorremos aos escritos de Sigmund Freud para buscarmos compreender da

forma mais adequada ao contexto que estávamos pesquisando, especificidades

referentes aos movimentos sociointerativos dos indivíduos no Orkut. Não estávamos

interessados em descobrir princípios de leis gerais que pudessem organizar a realidade,

mas sim apenas identificar a ocorrência de determinado fenômeno social, mesmo que tal

fenômeno seja algo único e exclusivo a um grupo social específico. Desse modo, foi em

sua obra intitulada "O mal estar na civilização" que buscamos construir categorias

analíticas para compreender a sensação que acometia aqueles indivíduos que se sentiam

socialmente regulados no espaço virtual.

Nessa perspectiva, a fim de percebermos de que forma a sociedade pode regular

o comportamentos dos indivíduos, visitamos a obra de um dos autores clássicos da

sociologia - Émile Durkheim - no intuito de percebermos como se dá essa noção de

coerção social através da construção de uma sociedade externa ao indivíduo que o coage

a comportamentos socialmente modelados, existindo anterior ao indivíduo. Foi de

grande importância para nosso estudo, a obra "Da divisão do trabalho social",

originalmente publicada em 1893. Contudo, não nos valemos das rígidas afirmações

metodológicas do teórico nesta obra, acreditando que tais afirmações metodológicas não

se aplicariam ao contexto que pretendíamos pesquisar.

Depois de passado determinado período da pesquisa bibliográfica que

realizamos durante o estudo de nosso objeto de investigação, passamos a verificar que

outros teóricos seriam necessários para nosso empreendimento científico. Foi então que

tivemos acesso às obras de Michel Foucaul e Gilles Deleuze, para interpretarmos e
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analisarmos a percepção que os usuários do Orkut empreendiam acerca de formas

diversificadas de exercício do controle no site de relacionamentos. Ambos os teóricos

foram de extrema importância para identificarmos a existência de micropoderes na

plataforma de sociabilidade virtual, oferecendo-nos uma rica interpretação da passagem

- observada na contemporaneidade - de uma sociedade disciplinar para uma sociedade

de controle.

Dessa maneira, buscamos subdividir nossa pesquisa em duas partes. A primeira

é formada por três capítulos, que compõem a base teórica do estudo. A outra é composta

por outros dois capítulos, que constituem sua porção empírica.

O primeiro capítulo, intitulado "O Problema", é composto pela descrição

articulada entre alguns elementos que compõem nossa percepção acerca do objeto de

estudo em questão. Trata-se de um capítulo denso, cujo conteúdo visa demonstrar o

caminho percorrido para chegarmos até nossa questão chave, buscando explicitar

claramente alguns dos nossos pressupostos teóricos acerca do fenômeno social que

estamos interessados em pesquisar.

Diante de uma realidade social mutante e híbrida, buscamos analisar de que

maneira os indivíduos podem modificar as configurações da realidade a cada momento

sociointerativo de que participam.

Conforme as possibilidades de interação e sociabilidade que as Tecnologias de

Informação e Comunicação proporcionam aos indivíduos, eles podem ter acesso, na

maioria das vezes, por meio das próteses midiáticas, a uma camada imensuravelmente

maior de informações e troca de experiências, podendo resultar na ampliação dos

acessos sociointerativos dos sujeitos.

A ampliação de tais acessos pode ser proporcionada através de um aumento da

complexidade das coordenadas espaciotemporais na contemporaneidade - assunto que

tratamos no segundo capítulo da pesquisa, intitulado "As 'fronteiras'

espaciotemporais" .

Nesse capítulo, podemos observar que o paradigma do pensamento linear está

sendo aos poucos superado pelo paradigma do pensamento relativo. Percebemos uma

reconfiguração dos espaços na sociedade. O indivíduo acoplado aos sistemas

cibernéticos adquire novos sentidos de tempo e espaço, onde as noções de outrora,

entendidas de forma mecânica e universal, reconfiguram-se em espaciotempos relativos.

Essa transformação na noção de espaço e tempo no seio da sociedade, proporciona, aos

indivíduos, transformarem suas relações sociais, (re)significando-as através da
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amplificação das possibilidades sociointerativas, bem como o encurtamento geográfico

necessário à estas relações.

Com o surgimento da Internet, notamos que os sujeitos têm diante de si,

múltiplas possibilidades de se relacionarem, possibilitando a construção de uma aldeia

global, onde, teoricamente, "todos" podem construir espaços coletivamente, "falando" e

sendo "ouvidos", vistos ou lidos. Nesse sentido, o advento da Internet insinua uma

reconfiguração do espaço, das relações sociais e da própria estrutura de poder.

O terceiro capítulo, intitulado "Uma sociedade sui generis ...", vai analisar de

que forma a modernidade instituiu um excesso de ordem aos indivíduos, percebido em

alguns sentimentos que podem ser traduzidos em mal-estares como compulsão,

regulação, supressão ou renúncia forçada. Nesse sentido, observamos de que maneira

um descomedido desejo de ordem e controle configurou a regulação constante da pulsão

no que se refere à construção dos vínculos sociais entre os indivíduos.

Abordamos a possibilidade da existência de uma força que age sobre os sujeitos,

ou seja, a sociedade, um ente sui generis que pode exercer o papel de regulador da vida

social cotidiana, podendo imprimir coerção social sobre aqueles indivíduos que adotam

um comportamento desviante, contudo, cremos que aos indivíduos é permitida a

possibilidade de agirem sobre esta sociedade, podendo modificar sua estrutura.

Observamos que ao longo da modernidade desenvolveu-se uma administração

formal da vida, em uma multiplicidade de práticas, nas quais se buscava exercer um

controle sobre o corpo, um desenvolvimento de suas aptidões, de seus comportamentos

e de suas atitudes etc. Esse poder sobre a vida poderia vir a classificar e organizar toda

uma série de condutas em categorias que, se num período anterior eram muitas vezes

relacionadas ao discurso religioso, agora podem ser encaradas sob a perspectiva de um

saber epistemológico, buscando perceber um poder para além do poder do Estado.

No quarto capítulo, situado na segunda parte deste trabalho, intitulado "A

etnografia", descrevemos 7 entrevistas estruturadas que versam sobre a percepção e

interpretação do comportamentos dos indivíduos no site de relacionamentos, sendo,

alguns trechos, relatados na íntegra, na forma como enunciados pelos próprios sujeitos.

Todas as entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto e setembro de 2007,

utilizando um pequeno gravador de voz para registrarmos as falas dos indivíduos que

compuseram a amostra. Buscamos não nos ocuparmos em conhecer as histórias de vida

"completas" dos sujeitos entrevistados. O objetivo da investigação constitui,
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basicamente, em fazer um recorte temporal das histórias sociointerativas dos indivíduos

no site de relacionamentos, entre 19 de janeiro de 2004 e 19 de julho de 2007.

Nesse sentido, construímos uma amostra heterogênea a fim de verificar

semelhanças e diferenças comportamentais entre os entrevistados e a correlação destas

com diferentes e semelhantes acessos interativos, conquistados por eles, a partir das

suas estratégias interativas e cognitivas explicitadas nos relatos que proferiram sobre

seus movimentos sociointerativos no site. Uma das precauções referentes à constituição

de nossa amostra, residiu na preocupação em poder assinalar o maior grau de

distanciamento entre os indivíduos entrevistados. Os graus de separação puderam ser

identificados a partir da análise dos perfis dos sujeitos no site, considerando os amigos

que os indivíduos selecionados para a pesquisa tinham em comum. Assim, a busca pela

não homogeneização da nossa amostra consistiu em uma das principais preocupações

levadas em conta ao pretendermos entrevistar indivíduos que tivessem o maior grau

possível de separação entre si.

O quinto capítulo é composto pelas "Considerações finais", onde confrontamos

as categorias de análise identificadas através da pesquisa bibliográfica e os resultados

alcançados, além de sinalizar para algumas implicações das mudanças que caracteriza

alguns dos movimentos sociointerativos dos indivíduos no Orkut, através da

possibilidade cada vez mais intensa que os sujeitos têm de reinventar relações sociais na

Internet por meio das chamadas plataformas de sociabilidade virtual.
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o PROBLEMA

"As pessoas podem utilizar o oriut
como uma forma de exposição de si,
descrevendo seus gostos e interes es
através das comunidades. Elas oferec m
as outras pessoas informações so re
quem elas são". SABOYA



1. o PROBLEMA

8

Esta pesquisa se originou a partir da nossa percepção das interações que ocorrem

no ciberespaço iniciada através de movimentos de (re)invenção da realidade que

empreendíamos durante as noites em claro que passávamos em frente ao computador

conectado a Internet, conectando-nos e nos desconectando dos sites com a mesma

velocidade com que, através deles, conhecíamos novas pessoas, com as quais, às vezes

conversava horas a fio por julgá-Ias mais interessante, embora, com outras, não nos

detivéssemos por mais do que cinco minutos com elas conversando, por não julgar SdUS

discursos interessantes.

r

Analisando de maneira apurada a nossa experiência de freqüentador assíduo ue

chats on Une, pudemos então começar a questionar sobre qual seria o sentimento oue

habitava aquelas pessoas que, muitas vezes na madrugada, insistiam em estar ali para

"bater um papo", mesmo empreendendo o habitual e anacrônico diálogo praticado pelos

cibernautas - que se conectam às plataformas que existem dentro do ambiente Ide

sociabilidade virtual - qual seja, a famosa "conversa de botas batidas?" em que tos

sujeitos sempre se perguntam uns aos outros a respeito de seus nomes, idades, locais

onde moram e profissão entre outras coisas.

Assim, a cada nova perturbação por nós recepcionada, devido à

empreendida no ciberespaço, novos questionamentos iam surgindo e mais idéias

aparecendo para a realização deste trabalho. Com base nessa experiência, reflexivos

acerca de tal fenômeno, caso não fosse o conteúdo das conversas que atraíam as pessoas

a passar as madrugadas conectadas através do uso de computador, então o que sela?

Talvez o atrativo devesse ser apenas os movimentos propiciados pelas facilidades da

navegação que os softwares residentes na Internet proporcionam? As múltip as

possibilidades de acessos interativos que a cibernética propicia? E, caso consigamos

responder a alguma dessas perguntas, poderíamos já levantar hipóteses SObreio

, "impacto" que essa diversidade de acessos interativos pode proporcionar aos padrões de

sociabilidade? No entanto, cremos que todas essas perguntas são complexas demais para

respostas simples e precipitadas.

No texto de McLuhan (1964), intitulado "Os meios de comunicação

extensões do homem", mostra-nos como os meios de informação e comunicação afetam

4 Este termo faz referência aos diálogos praticados em chats on line em que os sujeitos se deparam co
mesmas perguntas e respostas, deixando um clima "frio" na interação entre eles.
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profundamente a vida do homem, levando-o do mundo linear e mecânico da "Primeira

Revolução Industrial'" para o novo mundo audiotáctil e tribalizado da "Era

Eletrônica,,6, colocando-nos frente a um conceito que poderia ser utilizado para

entendermos com um pouco mais de aproximação da realidade, sem querer enquadrar a

realidade nos conceitos, a forma com que as pessoas fazem do meio a mensagem. A

mídia pode atuar sobre os indivíduos de uma forma quase completa. Tem uma

possibilidade virtual de ser tão penetrante nas suas conseqüências pessoais, políticas,

econômicas, estéticas, psicológicas, morais, éticas e sociais que não sobra quase

nenhuma parte dos indivíduos intocada, inalterada ou não "molestada".

Nesse sentido, McLuhan (1964) chama a nossa atenção para as implicações que

as Tecnologias de Informação e Comunicação podem ocasionar na vida da sociedade

contemporânea. Contudo, nossas questões se estendem, principalmente em relação às

inúmeras possibilidades de (re)invenção do cotidiano - acarretando uma (re)invenção

dos padrões de sociabilidade - que os indivíduos têm diante de si frente aos múltiplos

acessos interativos que lhes são oferecidos.

Essa mudança dos padrões de sociabilidade pode ser ligeiramente percebida e

apreciada utilizando-se como imagem a sala dos espelhos, lugar onde não há nada além

de espelhos, e dos mais variados tipos e formatos. Alguns ornados com molduras de

ouro e prata que ostentam determinado status. Espelhos que engordam, emagrecem,

diminuem, aumentam, duplicam ou triplicam, além dos espelhos que mostram coisas

diferentes, como por exemplo, o "espelho dos sonhos", que mostra os sonhos e desejos

mais profundos de quem se posta à sua frente ou o "espelho do contrário" que mostra

um reflexo irreal e inimaginável. Contudo, queremos situar através da imagem da sala

dos espelhos uma das maneiras pela qual os indivíduos buscam, a todo instante, apertar

e afrouxar os laços sociais a partir das possibilidades que eles têm de conhecer novas

5 A Primeira Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo
impacto no processo produtivo mundial. Iniciada na Grã-Bretanha em meados do século xvm, expandiu-

. se pelo mundo a partir do século XIX. Ao longo do processo, que - de acordo com alguns autores - se
registra até aos nossos dias, a era agrícola foi superada, a máquina foi suplantando o trabalho humano,
uma nova relação entre capital e trabalho se impôs, novas relações entre nações se estabeleceram e surgiu
o fenômeno da cultura de massa, entre outros eventos. Essa transformação foi possível devido a uma
combinação de fatores, corno o liberalismo econômico, a acumulação de capital e uma série de invenções,
tais como o motor a vapor. Desse modo, o capitalismo tomou-se o sistema econômico vigente.

6 A partir da Primeira Revolução Industrial, pudemos observar um acelerado crescimento da produção de
mercadorias industrializadas, propiciando o desenvolvimento de meios técnicos responsáveis para essa
produção. Nesse sentido, o contexto sócio-histórico moderno pôde presenciar o surgimento de uma
terceira revolução: a Revolução Tecnológica, ou Era Tecnológica, que consistiu em um conjunto de
mudanças tecnológicas, acarretando transformações significativas na sociedade contemporânea.
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pessoas, algumas reflexo estético, semelhantes pela aparência física ou porque possuem

traços físicos que atraem, outras por determinadas características psicológicas que, em

determinado momento, passam a serem vistas com maior interesse pelo

indivíduo/observador que está inserido nesta "sala dos espelhos da realidade material".

A sala (ou realidade material) funciona como um labirinto, onde se é preciso

marcar bem por onde se entra, para saber como dela se sai, evitando que o indivíduo se

perca. No entanto, essa possibilidade de sociabilidade da contemporaneidade pode

refletir a forma como o indivíduo passa a observar a realidade a partir do seu desejo de

reflexo?

Nessa perspectiva, Bergson (apud SILVA, 2005, p. 90) nos afirma que "a

realidade material, como percebida pelo homem, é composta por um conjunto de

imagens de centros de ação e de reação em interação, onde cada um desses centros age e

reage uns sobre os outros". Silva (2005, p. 98), ao nos falar sobre a identificação e

reconhecimento dos indivíduos uns dos outros, a partir das suas imagens, cita que:

o ato do reconhecimento, na imagem da realidade presente a que o
sujeito se dirige, é propiciado pela identificação, de, pelo menos, um
fragmento desta, como semelhante a pelo menos um fragmento
representativo de uma experiência interativa/perceptiva passada, que
tende a permanecer por determinado tempo, "gravada" em sua
memória, dependendo da catexia ou carga energética, relacionada à
associação afetiva causada no sujeito pela perturbação sofrida,
resultante, por sua vez, da sua conexão com uma determinada
realidade interativa (SILVA, 2005, p. 98).

~ Nesse sentido, em algum momento e em alguma quantidade, essas imagens de

centros de ação e reação em interação produzem formas de reconhecimento e

identificação umas das outras. É a partir dessas formas de reconhecimento e

identificação empreendidas pelos indivíduos que processos de sociabilidade7 são
,
desenvolvidos de forma dinâmica.

7 Escolhemos o termo "sociabilidade" por julgar mais apropriado ao contexto da pesquisa. O sociólogo
polonês Zygmunt Bauman traça algumas diferenças básicas entre o conceito de "sociabilidade" e de
"socialização". Ambos devem ser compreendidos a partir da interação com a estrutura social, porém se
referem a processos distintos. "A socialização visa a proporcionar um ambiente de ação feito de escolhas
passíveis de serem 'desempenhadas discursivamente', que se concentra no cálculo racional de ganhos e
perdas" (BAUMAN, 1997, p. 138). De acordo com o conceito de socialização, o futuro possibilitaria a
administração das sociedades com vistas à ordem, mediante a superação de obstáculos. Segundo essa
perspectiva, a liberdade de escolha dos indivíduos é restringida. Existe um propósito comum a ser seguido
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Através dessa capacidade associativa recorrente, os indivíduos podem modificar

as configurações da realidade social a cada momento interativo de que participam.

Enunciado de outra forma é possível afirmar que, conforme as possibilidades de

interação e sociabilidade que as Tecnologias de Informação e Comunicação

proporcionam aos sujeitos, eles podem, em atos recorrentes de (re)invenção da

realidade, ter acesso, na maioria das vezes, por meio das pró teses midi áticas , a uma

camada imensuravelmente maior de informações e troca de experiências. Silva (2005, p.

54) afirma que as:

(..) interfaces midiáticas utilizam, portanto, uma linguagem muito
mais dinâmica, conforme uma gramática que trata sobre as formas
idiossincrásicas de funcionamento da mente, que transita entre o
consciente e o inconsciente - a gramática do afetivo, a gramática do
espírito - como evidenciado por Kerckove. Ao ser composta por
fragmentos intuitivamente associáveis, permite a realização de
acoplamentos, mediante a identificação de algo reconhecível,
facilitando a percepção, o entendimento e a construção, inicialmente,
de conceitos e de imagens, originando a formação recorrente e
mutante de linguagens simbólicas (SILVA, 2005, p. 54).

Mesmo nas formas de sociabilidade "menos complexas", os indivíduos se

utilizam da identificação e do reconhecimento, a partir da perturbação sofrida por eles

em momenta' interativos passados, no entanto, as possibilidades de acessos interativos

eram menores, pois os indivíduos interagiam em menor quantidade com outros.

Diferentemente das sociedades tradicionais, em algumas sociedades contemporâneas em

que podemos notar que os processos de interação são "mais complexos", seus

participantes recebem uma amplificação das possibilidades dos processos interativos

através da internalização dos padrões de relacionamentos vigentes na vida social por

meio dos acessos aos meios de informação e comunicação.

pela coletividade. A racionalidade é valorada em detrimento da espontaneidade dos indivíduos. A
'Sociabilidade é caracterizada pela ausência de um referencial preestabelecido e pela impossibilidade de se
fazer previsões relacionadas às ações dos indivíduos. "A socialidade coloca a unicidade acima da
regularidade e o sublime acima do racional, sendo, portanto, em geral avessa às regras, tomando o
desempenho das regras problemático e cancelando o sentido instrumental da ação" (BAUMAN, 1997, p.
138).
8 Segundo Fritjof Capra (1983, p. 110) a posição e o momentum de uma partícula corresponde a uma
quantidade definida de sua massa multiplicada por sua velocidade. Dessa forma, Ao abordar cada um dos
sujeitos cognoscitivos como uma partícula atômica, incitando-os ao movimento cognitivo, ao gravar as
suas falas, pretendemos registrar vários de seus "momento" cognitivos, representados pelos traços
rnnêrnicos explicativos sobre as tomadas de decisões que compuseram a história de vida de cada um deles
no site de relacionamentos, até o momento da realização de cada uma das entrevistas.
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A partir dessas formas tradicionais e contemporâneas de interação, podemos

identificar uma multiplicidade de indivíduos modernos os quais caracterizamos como

"romântico", ou seja, aquele que estava inserido no contexto da sociabilidade mais

tradicional com acesso a uma oferta menor de possibilidades interativas, que nos

permite pensar quê um indivíduo possa nascer para o outro, ou seja, que ele pode se

reconhecer e se identificar em uma gama menor de imagens configuradas de uma

realidade em mutação mais lenta, fazendo com que ele não busque tantos reflexos

porque diante dele não se apresentam uma grande diversidade de configurações

mutantes das imagens assumidas pela realidade material. No entanto, o indivíduo

moderno vê diante de si várias possibilidades de ofertas de acessos interativos, através

das quais elas podem transitar entre uma interação e outra com maior freqüência, já que

ele pode se identificar e se reconhecer através da percepção de fragmentos de imagens

semelhantes a outras correspondentes a traços mnêmicos formados por sua exposição a

perturbações emanadas de configurações assumidas pela realidade em momentos

passados e, portanto, formadora das suas ontologias interativas, cognitivas, bem como

afetivo-volitivas (libido).

No entanto, retomando ao tema sob o aspecto da "sala dos espelhos da

realidade", faz-se necessário ter cuidado com as janelas que ficam abertas dentro da

sala, pois os raios solares que refletem num espelho, rebatendo em um e ricocheteando

em outros, podem iluminar estrondosamente a sala, o que toma quase que impossível a

um indivíduo observar a sua imagem naquele momento devido a alta luminosidade, algo

similar a olhar diretamente para o sol. Quando isso acontece, o sujeito pode ficar

desorientado e interpretar a perda do senso de direção, possivelmente se perdendo na

sala.

Nessa perspectiva das "interações-reflexo", notamos uma inquietação e uma

flutuação constante nas relações sociais no cíberespaço", uma fragilidade nos laços

9 O termo ciberespaço (uma junção de cibernétíco com espaço) foi cunhado por um escritor canadense de
ficção científica, chamado William Gibson (2003) em sua obra intitulada "Neurornancer". Segundo Pierre
Lévy (2000, p. 104), o ciberespaço designa ali o universo das redes digitais como lugar de encontros e de
aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. Existe hoje um fervilhar de
correntes literárias, musicais, artísticas, quando não políticas que falam em nome da cibercultura. O
Ciberespaço designa menos os novos suportes de informação do que os modos originais de criação. De
navegação no conhecimento e de relação social por eles propiciados. Citaremos de mem6ria, na desordem
de uma lista heter6clita e não exaustiva: o hiperetexto, a multimídia interativa, os videogarnes, a
simulação, a realidade virtual, a tele presença, a realidade aumentada (o ambiente físico está recheado de
captadores, m6dulos inteligentes e comunicantes a seu serviço), os groupwares (instrumentos de ajuda na
cooperação), os programas neurorniméticos, a vida artificial e os sistemas especialistas entre outros.
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sociais. Cada indivíduo tem um "pouco do meu 'eu''', no entanto o "meu eu" é

permeado por mutações constantes que, pode ser um "eu", por vezes, fixo e sedentário,

mas pode ser um "eu", por vezes, nômade e vagabundo traçando movimentos de

(re)invenção constante da realidade.

Essa multiplicidade do "eu" pode ser, em parte, atribuída às mudanças nos

padrões sociointerativos proporcionados pelas Tecnologias de Informação e

Comunicação e a sua inserção no seio da sociedade.

Contudo, essa multiplicidade do "eu" pode ser apresentada à sociedade como

uma "crise" da identidade do indivíduo contemporâneo? Mas o que significa realmente

esta crise? Segundo Stuart Hall (2005), podemos apontar três concepções básicas de

identidade: o sujeito do ilurninismo, o sociológico e o contemporâneo.

O sujeito do llurninismo estava baseado numa concepção em que o abordava

como totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e

de ação, cujo "centro" consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez

quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo

essencialmente o mesmo - contínuo ou "idêntico" a ele - ao longo da sua existência. O

centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa.

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-

suficiente, mas era formado na relação com "outras pessoas importantes para ele", que

mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos - a cultura - dos mundos que

ele habitava.

Porém, o sujeito contemporâneo, agora é composto não de uma única, mas de

várias identidades, algumas vezes contraditórias. Conforme Stuart HaU (2005), a

identidade toma-se uma "celebração móvel", formada e transformada continuamente em

relação às maneiras pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas

culturais que nos rodeiam. É desenhada historicamente, construída socialmente, e não

biologicamente. O sujeito pode assumir identidades distintas em diferentes momentos,

identidades que não são unificadas ao redor de um "eu", necessariamente, coerente.

A partir da percepção dessa suposta "crise da identidade" apontada por Stuart

Hall (2005), fomos então tentar compreender esse sujeito composto de várias

identidades, vários "eus", contraditórios ou não, que impõem movimentos

comprornissados e racionalizados na busca de se relacionar com outras pessoas na

Internet.
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Por que os indivíduos estavam sempre em busca de um fragmento de identidade

vírtual'" em processo de atualização? Essa foi uma questão que nos saltou aos olhos ao

perceber que, frequentemente, os usuários de um chat ou site de relacionamentos

estavam sempre mudando descrições e fotografias de seu perfil. Eles demonstravam

estar constantemente perturbados com a permanência? Por que pareciam querer

reafirmar o seu estado de "metamorfose ambulante't" rotineiramente? Porém ao mesmo

tempo em que eles estavam perturbados com a possibilidade de permanência, a

"metamorfose ambulante" que os acometia lhes gerava um mal-estar proporcionado

pela insegurança com que essa mudança pode desencadear a cada novo ciclo de devirl2?

Por que os sujeitos, mesmo se sentindo, aparentemente, inseguros, insistiam nesse

constante "devir estético", com mudança de fotografias expondo poses e expressões

faciais, como uma espécie de reflexo do "devir interno", estado psíquico de felicidade,

tristeza e solidão entre outros? Pois, pudemos observar que algumas fotografias

escolhidas por eles para se apresentarem aos outros usuários dos chats ou sites de

relacionamentos refletiam, por exemplo, estados de felicidade, tristeza, paixão, solidão e

(des)encantamento entre outros. Assim, pudemos então perceber novos

questionamentos emanados de mutações desta realidade que se configurava na Internet,

10 A palavra virtual pode ser tratada sobre alguns aspectos relevantes conforme o sentido que queiramos
que ela possa vir a significar. Basicamente, podemos empregar dois sentidos à palavra virtual. O primeiro
sentido é o técnico, ligado a informática. E, o segundo sentido, esse mais importante para nossa análise do
aspecto simbólico de significação destinado a palavra virtual é o filosófico, possuindo uma importante
conotação de sentido à realidade. O virtual existe em virtude de potência, num vir a ser algo, em vista
disso, podemos negar sua "irreal idade", no entanto, podemos afirmá-lo como real, independente de ser
material, assim o virtual não se opõe ao real, mas sim, ao atual. Sendo virtual idade e atualidade duas
formas diferentes da realidade. Independente de fixarmos em alguma coordenada espaçiotemporal, o
virtual é real, porém as atualizações de uma determinada entidade virtual podem ser bastante diversas
umas das outras. O virtual é um manancial indeterminado de atualizações e ré-atualizações constantes de
informações.

11 Expressão informal utilizada para se aproximar do conceito de devir em Heráclito de Éfeso, onde ele
nos coloca a mudança que acontece em todas as coisas é sempre uma alternância entre contrários: coisas
quentes esfriam, coisas frias esquentam, coisas úmidas secam, coisas secas umedecem, etc. A realidade
acontece, então, não em uma das alternativas, que são apenas parte da realidade, e sim da mudança ou,

_como ele chama, na guerra entre os opostos. Esta guerra é a realidade, aquilo que podemos dizer que é.
Mas essa guerra da qual fala Heráclito não tem essa conotação de violência ou algo semelhante. Tal
guerra é que permite a harmonia e mesmo a paz, já que assim é possível que os contrários possam existir:
"a doença faz da saúde algo agradável e bom", ou seja, se não houvesse a doença, não haveria porque
valorizar-se a saúde, por exemplo. Ele ainda considera que, nessa harmonia, os opostos coincidem da
mesma forma que o princípio e o fim, em um círculo, ou a descida e a subida, em um caminho (pois o
mesmo caminho é de descida e de subida); o quente é o mesmo que o frio, pois o frio é o quente quando
muda (ou, dito de outra forma: o quente é o frio depois de mudar, e o frio, o quente depois de mudar,
como se ambos, quente e frio, fossem "versões" diferentes da mesma coisa).

12 Devir é um conceito filosófico que qualifica a mudança constante, a perenidade de algo ou alguém.
Surgiu primeiro em Heráclito e em seus seguidores; o devir é exemplificado pelas águas de um rio, que
continua o mesmo, a despeito de suas águas continuamente mudar.
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relacionados à possibilidades desses fenômenos estarem atrelados às mutações do

d d . O' 13 d .esta o e vigi Ia os mternautas.

Nesse sentido, observamos que mesmo os indivíduos tendendo a expressar seus

desejos, percepções e sentimentos aos outros, eles, por vezes, demonstravam um

interesse em omitir determinadas informações acerca de seus "eus" ao mesmo tempo em

que se expunham, muitas vezes buscando criar um perfil "falso", em alguns momentos,

entendido como uma atuação do superego 14, porém em outros, entendido como um

ai 15 d .terego e si.

Segundo Silva (2004, p. 13), "todo e qualquer sujeito tende a expressar, de

forma parcial, seus sentimentos, sonhos, fantasias, desejos, necessidades, percepções,

imagens, preferências e satisfações". Essas afirmações podem ser melhores entendidas

através do pensamento de Rousseau (1997, p. 260):

desde que um homem foi reconhecido por outro como um ser
sensível, pensante e semelhante a ele próprio, o desejo ou
necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos
fizeram-no buscar meios para isso. Tais meios só podem provir dos
sentidos, pois estes constituem os únicos instrumentos pelos quais um
homem pode agir sobre o outro. Aí está, pois, a instituição dos sinais
sensíveis para exprimir o pensamento. Os inventores da linguagem
não desenvolveram esse raciocínio, mas o instinto sugeriu-lhes a
conseqüência. Limitam-se a dois os meios gerais por via dos quais
podemos agir sobre os sentidos de outrem: o movimento e a voz. A
ação do movimento pode ser imediata, no tato, ou mediata, no gesto.

13 Vigília é um estado ordinário de consciência, complementar ao estado de sono, ocorrente no ser
humano e noutros animais superiores, em que há máxima ou plena manifestação da atividade perceptivo-
sensorial e motora voluntária. Ao dizer-se complementar, em conjugação com ordinário, quer-se
significar tão-somente que, na maioria dos indivíduos (com destaque, aqui, para os humanos), tais estados
de consciência alternam-se, complementam-se ordinariamente. O Estado de vigília é caracterizado por um
padrão de ondas cerebrais típico, essencialmente diferente do padrão do estado de sono, bem como do
verificado nos demais estados de consciência (FREUD, 2004).

14 O Superego é inconsciente, é a censura das pulsões (processos dinâmicos que levam o organismo em
direção a um fim, uma tendência para agir, para resolver uma dada tensão orgânica, orientando a pessoa
para determinados tipos específicos de afetos, mentalizações e comportamentos) que a sociedade e a
cultura impõem ao Id (estrutura da personalidade original, básica e central do ser humano, exposta tanto
às exigências somáticas do corpo, como às exigências do ego e do superego), impedindo-o de satisfazer

, plenamente os seus instintos e desejos. É a repressão, particularmente, a repressão sexual. Manifesta-se à
consciência indiretamente, sob forma da moral, como um conjunto de interdições e deveres, e por meio da
educação, pela produção do "eu ideal", isto é, da pessoa moral, boa e virtuosa (FREUD, 1976).

15 O termo alterego (do latim a/ter = outro e ego = eu) pode ser entendido literalmente como outro eu,
outra personalidade de uma mesma pessoa. O termo é comumente utilizado em análises literárias para
indicar uma identidade secreta de algum personagem ou para identificar um personagem como sendo a
expressão da personalidade do próprio autor de forma geralmente não declarada (FREUD, 1976). Para a
psicologia, o alterego é um outro eu inconsciente. Por exemplo, Batman é o alterego de Bruce Wayne,
Homem-Aranha é o alterego de Peter Parker, O Hulk é o alterego de Bruce Banner, Mr. Hyde é o alterego
do Dr. Jekyll no conto "O Médico e o Monstro", Clark Kent é o alterego do Superman e daí por diante.
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A primeira, encontrando seu limite no comprimento do braço, não
pode transmitir-se a distância, mas a outra alcança tão longe quanto o
raio visual. Restam, pois, somente a vista e o ouvido como órgãos
passivos da linguagem entre dispersos. Apesar de serem a linguagem
do gesto e a da voz igualmente naturais, a primeira, todavia, parece
mais fácil e depende menos de convenções, porquanto um maior
número de objetos impressiona antes os nossos olhos do que nossos
ouvidos, e as figuras apresentam maior variedade do que os sons,
mostrando-se também mais expressivas e dizendo mais em menos
tempo. O amor, dizem, foi o inventor do desenho; pôde também
inventar a palavra, porém com menor felicidade. Pouco satisfeito
com ela, despreza-a; possui maneiras mais vivas para se exprimir.
Quanto dizia a seu amante aquela que com tanto prazer traçava a sua
sombra! Que sons poderia empregar para traduzir esse movimento do
braço? (ROUSSEAU, 1997, p. 260).

Essa relação conflituosa interna aos indivíduos que transita entre expor ou omitir

informações acerca de si aos outros usuários nas plataformas de sociabilidade virtual

nos levou a problematizar como essa íntima relação do homem com a tecnologia

modifica (ou atualiza) diversos fazeres no espaço material e no espaciotempo virtual, a

partir do acesso, em particular, ao ciberespaço, abrangendo desde as formas de

sociabilidade até a mudança de preceitos morais e éticos nas relações sociais. Diante

dessas teorias, passamos a desenvolver um interesse maior por descobrir a possível

causa dessa mudança (ou atualização) da vida material no ciberespaço, buscando

compreender de que forma a ampliação da diversificação dos acessos interativos

empreendidos pelos indivíduos no Orkut pode contribuir para a mudança de preceitos

éticos e das formas de exercício da vigilância interpessoal no espaço virtual?

Desse modo, nossa questão gira em torno da diversificação dos acessos

interativos e da aprendizagem (por identificação e reconhecimento) adquirida pelos

indivíduos descontentes da navegação por sites de relacionamentos. Buscamos

compreender como a aprendizagem por identificação e reconhecimento pode ser movida

pela tentativa do indivíduo de retomar a um estado de prazer perdido em conseqüência

da mutação do ambiente de que participa, que ocorre à sua revelia, levando-o a expor e

omitir informações acerca de sua personalidade com maior ou menor intensidade. Dito

de outra forma, pretendemos identificar se os indivíduos aprendem a vigiar pela

experiência conquistada em momenta sociointerativos passados?

Contudo, faz-se necessário sabermos em que momento se instala o mal-estar, a

ponto do indivíduo sentir a necessidade de (re)reinventar a realidade social, utilizando



37

instrumentos para vigiar e controlar o padrão interativo de que participa. Dessa forma,

identificar esses momentos podem nos ajudar a verificar se: a partir do mal-estar, o

indivíduo passa a internalizar um novo ethos'", ou seja, se passa a existir uma nova ética

que orienta as ações individuais dentro do ciberespaço? Será que os atores envolvidos e

participantes de determinado código cultural acreditam e vivem um ethos particular?

Qual(ais) comportamento(s) passa(m) a ser(em) considerado(s) moral(is) e ético(s) e

qual(ais) passa(m) a ser(em) considerado(s) sem ética nas relações através da troca de

informações no ciberespaço?

Portanto, na presente monografia nos esforçaremos em fornecer uma

interpretação e análise, dentre tantas que estão por ocorrer, acerca das relações sociais

na sociedade contemporânea. Não compete ao trabalho julgar ou atribuir valores à rede

digital; mas tão somente tentar analisar como os indivíduos interagem e se relacionam

frente a esse novo processo de comunicação multirnídia. Dessa forma, nossa intenção

com este estudo está baseada no intuito de aprofundar as reflexões acerca das relações

sociais na sociedade contemporânea através da inserção da Internet corno novo meios de

comunicação e interação social.

16 Geertz (1989) em sua obra intitulada "A interpretação das culturas" nos coloca que os aspectos morais
e estéticos de uma dada cultura, os elementos valorativos, na visão antropológica, foram resumidos sob o
termo "ethos", O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e
estético, e sua disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida
reflete.
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AS "FRONTEIRAS"

ESPACIOTEMPORAIS

"Eu nem conhecia o Orkut, daí meus
amigos chegavam pra mim e falavam
dele. Eles diziam que o site era o
máximo porque a pessoa podia interagir
com outras pessoas das mais variadas
localidades do mundo". TATY
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2. AS "FRONTEIRAS" ESPACIOTEMPORAIS

Com uma topologia aberta e distribuída, a Internet surgiu como um espaço

horizontal, descentralizado e não hierárquico, onde todos podiam se comunicar com

todos. Dessa forma, ela alimentou sonhos referentes aos anseios de liberdade e

democracia na sociedade. Cada nó da rede poderia enviar e receber informações,

supostamente, sem "restrição" e sem "censura", possibilitando aos navegadores mais

entusiastas do sistema, pensar nessa formação da rede mundial de computadores como o

desenho de uma linha de fuga, escapando da monitoração, do controle e da vigilância,

permitindo um diálogo horizontal, rompendo com o monopólio dos meios de

comunicação corporativos.

O surgimento da Internet está diretamente relacionado ao aparecimento da

cibernética, pois é a partir dela que podemos pensar este espaço utilizado para a troca de

informações, denominado ciberespaço. Em 1948, o matemático Norbert Wiener

publicou "Cybernetics: or lhe Control and Communication in the Animal and lhe

Machine", livro que apresenta as hipóteses e o corpo fundamental da cibernética,

resultado de vários anos de pesquisa e interação com pensadores de diversas áreas

científicas, incluindo as ciências humanas, contando com a participação dos

antropólogos: Gregory Bateson e Margaret Mead. A idéia fundamental desenvolvida

por Wiener com seus principais colaboradores, foi a de que certas funções de controle e

de processamento de informações são semelhantes em máquinas e seres vivos - e

também, de alguma forma, na sociedade - são, de fato, equivalentes e redutíveis aos

mesmos modelos e mesmas leis matemáticas. Ele entendia que a cibernética seria uma

teoria das mensagens mais ampla que a "teoria da transmissão de mensagens da

engenharia elétrica",

( ...) um campo mais vasto que inclui não apenas o estudo da
linguagem mas também o estudo das mensagens como meios de
dirigir a maquinaria e a sociedade, o desenvolvimento de máquinas
computadoras e outros autômatos (...), certas reflexões acerca da
psicologia e do sistema nervoso, e uma nova teoria conjetura! do
método científico. (WIENER, 1984, p. 15).

Wiener (1948, p. 19; 1984, p. 15) explica que ele e Rosenblueth criaram um

termo artificial para designar esse campo de pesquisa porque acreditavam que qualquer
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terminologia existente traria um viés indesejado ao seu sentido. Assim, eles cunharam o

termo cybernetics derivado do grego kubemetes, palavra utilizada para denominar o

timoneiro, ou seja, aquele que corrige constantemente o rumo da embarcação a fim de

compensar as influências naturais do vento e do movimento da água. Além do sentido

de controle, reforçado pela correspondência que kubernetes tem com o latim

gubernator, a máquina de leme utilizada em navios seria um dos mais antigos

dispositivos a incorporar os princípios estudados pela cibernética.

O campo que Wiener designa de "cibernética" teve início durante os esforços

relacionados com a Il Guerra Mundial, quando ele realizou pesquisas com programação

de computadores e com mecanismos de controle para artilharia antiaérea. Tanto em uma

como em outra pesquisa, Wiener engajou-se no que descreve como "estudo de um

sistema elétrico-mecânico que fosse desenhado para usurpar uma função

especificamente humana": a "execução de um complicado padrão de cálculo" em um

caso e a "previsão do futuro", no outro. A "previsão do futuro" a que Wiener se refere,

neste caso específico, é a capacidade de se prever a trajetória de uma aeronave, a fim de

que o projétil do canhão antiaéreo encontre-se com o alvo em "algum momento do

futuro" (WIENER, 1948). Para alguns, a expressão "prever o futuro" pode soar, no

mínimo, estranha para ser colocada em um trabalho "científico", porém ela se faz

interessante para podermos perceber o começo da desconstrução do espaço e do tempo

mecânico ou universal. Dessa forma, observamos que, com o desenvolvimento da

cibernética, em especial com o surgimento das Tecnologias de Informação e

Comunicação, tivemos que reformular nossa noção de tempo e espaço, algo ainda não

bem compreendido por alguns.

Percebemos uma reconfiguração das coordenadas de espaço e de tempo

entendidas, anteriormente, como absolutas, calcadas num modelo proposto por Newton

para compreender a realidade. Nas teorias da física mecânica, os observadores de um

determinado fenômeno utilizam um tempo linear e universal. Nesse sentido, na

perspectiva da existência material do sujeito, dois seres não podem ocupar um mesmo

espaço num mesmo tempo e, portanto, não podem adquirir a mesma experiência

sociointerativa.

Com a contemporaneidade, a teoria da relatividade de Einstein ganha uma

importância significativa para podermos compreender o tempo e o espaço, entendidos

como subsídios fundamentais na análise da realidade social contemporânea. Para o

físico, dois eventos simultâneos, num sistema de referência, podem não ser simultâneos
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num outro sistema de referência. O tempo, bem como o espaço, não são grandezas

absolutas, mas sim algo dinâmico e relativo.

A diferença básica entre a visão de Newton e a teoria de Einstein resume-se nos

seguintes pontos: a) para Newton, o tempo tem um caráter absoluto e, para Einstein, é

relativo; b) para Newton, a velocidade de um corpo pode aumentar indefinidamente,

quando uma força atua sobre ele - o que corresponde a dizer que ele poderá atingir uma

velocidade infinita, isto é, a velocidade absoluta, enquanto que, para Einstein, a

velocidade máxima que ocorre no universo é a da luz, cerca de 300.000krn/s, no espaço

vazio. A teoria de Einstein tem como suporte os seguintes princípios: a) todas as leis da

natureza são idênticas para todos os observadores que se movem com velocidade

constante, relativa ao outro; b) a velocidade da luz no espaço vazio é sempre a mesma,

independentemente do movimento da fonte emissora ou receptora de luz (CALDER,

1988).

Einstein refere-se, portanto, à velocidade da luz no vácuo como um limite

constante; nenhuma partícula poderá alcançar essa velocidade. Para ilustrar essa

impossibilidade, Einstein recorre ao seguinte exemplo: se um observador estivesse

olhando para um espelho e se afastando dele com velocidade acima da velocidade da

luz, ele jamais poderia ver sua imagem. Nesse caso, a luz se tomaria um fenômeno

enigmático, pois seria possível sua anulação. Segundo Einstein, para podermos entender

essa nova concepção, toma-se necessário o abandono de alguns preconceitos já

estabelecidos. Os preconceitos são com respeito à linearidade do tempo e do espaço. O

conceito físico do tempo, de acordo com Einstein, atende à opinião "extracientífica",

tem suas raízes na ordem prática individual. Aceitamos essa ordem como se fosse uma

coisa natural. O momento "atual", ou melhor, a percepção do acontecido combinada

com a memória da percepção-prática forma uma sucessão, isto é, uma sucessão

temporal indicada pelo "antes" e pelo "depois". Trata-se de um senso de uma ordem

temporal ou de uma dimensão contínua. Esse tipo de ordem leva à fantasia mental de

um tempo subjetivo, um esquema ordenatório para a nossa experiência. O tempo

subjetivo leva, por conseguinte, através do conceito de objeto material e de espaço, ao

conceito de tempo "objetivo". No espaço não existe para o "frente" e o para "trás", o

"antes" e o "depois"; esses fatores se manifestam através do movimento, e cada corpo

em movimento tem seu tempo próprio. O tempo seria então a ordem causal dos

acontecimentos.
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Para Einstein, há ainda o tempo individual, subjetivo, que não pode ser medido

por uma repetição regular de intervalos, como o movimento de um relógio. O tempo

marcado pelo relógio é dividido em horas, anotado por meio de números. O que

chamamos de uma "hora" representa 15 graus do arco da rotação diária de nosso planeta

e o que chamamos de um "ano" é o tempo que a terra leva para completar sua órbita ao

redor do sol. Mas para o habitante de Mercúrio, o ano tem apenas 88 dias, tempo em

que este planeta completa sua órbita em torno do sol. Portanto, se um terráqueo

combinasse um encontro com um mercuriano, marcando o dia e a hora, eles nunca se

encontrariam, porque o que é o tempo "marcado" para um é diferente para o outro.

(CALDER, 1988)

A única coisa invariável no universo é a velocidade da luz no vácuo, que é finita;

por isso ela gasta algum "tempo" para refletir em nossa retina os eventos que já

ocorreram. De modo que o que estamos vendo "agora" é um evento que ocorreu

anteriormente. Obviamente que, em nossa vida cotidiana, as distâncias que a luz

percorre para nossa visualização das coisas são muito pequenas, e o "tempo" gasto pela

luz para alcançar a nossa retina é, portanto, infinitamente pequeno, não fazendo sentido

considerá-Ia. Mas se considerarmos as distâncias siderais, isso faz sentido. Quando

dizemos que vimos o vizinho sair "agora" do seu apartamento, estamos afirmando uma

coisa correta, mas se dizemos que estamos vendo "agora" a nossa estrela mais próxima -

Centauri, por exemplo, o que estamos realmente vendo "agora" sãc os raios que dela

partiram há aproximadamente 4 anos. Se mandarmos "agora" uma mensagem pelo

rádio, cujas ondas têm a mesma velocidade da luz, para os habitantes de Centauri, eles

irão recebê-Ia dentro de 4 anos. Ao receber a mensagem, vão-nos responder dizendo:

acabamos de receber "agora" sua mensagem, muito obrigado! Ao recebermos a

resposta, o nosso calendário marcará o ano 2015. Nessas condições, não há como

admitir a teoria de Newton do tempo absoluto, composto de instantes.

As conseqüências originárias do postulado da velocidade constante da luz no

vácuo levaram à concepção de espaciotempo, ao invés do conceito de tempo e de

, espaço - assunto não cogitado antes de Einstein. A união matemática do espaço e do

tempo não é fácil de ser compreendida. Esta fusão tem contra ela nossa imaginação,

nossa vida sensorial, nossas representações.
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Poderíamos tentar resumir a teoria de Einstein dizendo que ela está baseada dm

2 princípios fundamentais. O primeiro é que o espaço tridimensional'" e, adicionado ro

fluxo do tempo, por constituir duas grandezas inseparáveis, deve ser considerados como

um todo quadrimensional, o espaciotempo; o segundo é que a velocidade da luz to

vácuo terá o mesmo valor constante e invariável, seja qual for o nosso movimento ou

nossa localização no espaciotempo. Dos dois princípios, o segundo - juntamente corri o

corolário de que nenhuma partícula poderá se propagar com velocidade igual tu

superior à da luz - é o responsável pela revolução do século XX na compreensão tia

natureza do tempo.

Nessa perspectiva, observamos que o paradigma do pensamento linear está

sendo aos poucos superado por um "novo" paradigma: o pensamento relativo, que lse

organiza so~ a forma de associaçõ~s complexa.s ~ ,dinâmicas. """?" ura

reconfiguraçao dos espaços na sociedade. O indivíduo acoplado aos sistemas

cibernéticos adquire novos sentidos de tempo e espaço, onde as noções de outrora,

entendidas de forma mecânica e universal, reconfiguram-se em espaciotempo relativo.

Essa transformação na noção de espaço e tempo no seio da sociedade, proporciona, aos

indivíduos, transformarem suas relações sociais, (re)significando-as através da

amplificação das possibilidades sociointerativas, bem como o encurtamento geOgrá~CO
I

necessário à estas relações.

Com o surgimento da Internet, observamos que os indivíduos têm diante de ISi,

múltiplas possibilidades de se relacionarem, possibilitando a construção de uma aldbia

global repleta de "vias duplas" de comunicação, onde "todos" podem construir espaços

coletivamente, ''falando'' e sendo "ouvidos", vistos ou lidos. O advento da Inte+t

sugere uma reconfiguração dos espaços já conhecidos, das relações entre as pessoas elda

própria estrutura de poder. Dessa maneira, como meio de comunicação, ela proporcilna

a existência de uma rede com nós interdependentes, quadridimensionais e

descentralizados. I
A Internet é uma teia colossal, um dispositivo de comunicação que associa

características múltiplas e opostas, identificada como um "elemento" fundamental p~a

a compreensão destes "novos" paradigmas que se apresentam à sociedade

contemporânea, tanto em termos de circulação de capital, como em termos Ide

17 Podemos definir algo corno tridimensional a partir do momento em que ele tem largura, comprimento e
profundidade. Dessa forma, podemos perceber inicialmente que o espaço a nosso redor é tridimensional, poré na
realidade pode haver mais dimensões, assim corno também pode ser considerado (o espaço onde nos movemos) um
espaço quadrimensional se incluirmos o tempo corno outra dimensão.

I
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reconfiguração do espaço e das relações sociais. Nesse sentido, o espaço co~o

concebemos hoje é o espaço de fluxos. Está localizado no interior de uma rede qbe

conecta lugares específicos com categorias bem definidas, sendo que cada nó ejtá

conectado de alguma forma à totalidade da rede. Pode-se estar em vários "lugares" i.0
"mesmo tempo", realizando diversas atividades, sem sair da "proteção" e 90

"aconchego" que o lar oferece aos indivíduos. Dessa maneira, observamos que ,S
paradigmas baseados numa concepção linear de mundo, alheia à dinâmica de devir

complexo, já não constituem mais uma abordagem aceitável para perceberm,s

determinados fragmentos da realidade, assim como também não podem oferecer
I

subsídios teóricos suficientes para compreendermos a configuração das relações soci~is

no ciberespaço, em particular na Internet.

Assim como nas cidades, no ciberespaço as pessoas podem se agrupar ~or

afinidade, escolhem os sites e comunidades pela partilha de alguns interesses comuljls.

Contudo, num olhar desatento, num discurso reforçado pelos "críticos de Plantão"i o

ciberespaço pode se apresentar como um empecilho aos "encontros". Nesse sentido,

podemos observar que algumas características da vida urbana "migraram" para I o

ciberespaço. Tomemos como exemplo os espaços públicos. No espaço urbano, 10S
lugares públicos funcionam como um ponto onde as pessoas podem se encontrar, tro ar

experiências ou apenas transitar, circular. Qualquer um pode entrar ou sair a qualqler

momento e deixar sua marca ou passar despercebido a olhos menos atentos. O públ~co

pode permitir com mais facilidade que cada um seja anônimo e passe pelo que quiser,

Estes espaços são recriados em dimensão virtual como locais de encontro I e

sociabilidade. Existem comunidades na Internet que permitem o encontro com várias

pessoas e a troca de mensagens, em alguns casos, de maneira instantânea. São "luga+"

onde se pode "entrar" e interagir com os demais, observar, ou simplesmente passar,

possibilitando uma (re)invenção de diferentes formas de sociabilidade.
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2.1 Transformações do "eu" no ciberespaço

Profundas transformações nas maneiras de nos percebermos, de percebermos o

outro e o mundo configuram o contexto sociocultural contemporâneo. Podemos nos

intitular protagonistas de uma transformação que, como qualquer outra, traz

conseqüências não só políticas, sociais, culturais e/ou econômicas, mas também

subjetivas na vida social dos indivíduos. Os avanços tecnológicos alcançados com esta

revolução trouxeram alterações significativas no que tange à informação e à

comunicação. Permitiram o que chamamos de "mundo globalizado" por proporcionar o

acesso rápido a informações vindas de todo lugar, promovendo deslocamentos

espaciotemporais. Esse "mundo global" da "cultura de massa", da "pouca

diferenciação" entre os membros de determinada sociedade, parece despertar a procura

por um modo particular capaz de atender a uma antiga necessidade nossa, enquanto

indivíduos: a de definirmos e mostrarmos quem somos. Dessa forma, encontramo-nos

envolvidos no culto ao "eu", na busca desenfreada por uma identidade que podemos

chamar "romântica" pelo excesso de idealização que a rodeia.

O indivíduo, na forma como é atualmente conhecido, resultou de um longo

processo sócio-histórico, em que as instituições sociais e os padrões sociointerativos

foram se modificando de forma crescente, fragmentando o todo social e promovendo a

mutação entre as possíveis formas de hibridação desses fragmentos. Na

contemporaneidade, essa hibridação desses fragmentos ocasionou uma mudança

significativa nos padrões interativos de relacionamento, modificando a forma de

produção simbólica, bem como da organização social entre os indivíduos, tornando-a

cada vez mais dinâmica e mutante.

O indivíduo contemporâneo passa a ter um papel social efêmero, tendo como

lógica que oriente sua existência a relação com O outro. Esse indivíduo traça

movimentos de (re)invenção da realidade conforme seus acessos sociointerativos no

cotidiano, ele pode se identificar "aqui, ali e acolá", vagabundando, transitando entre os

mais variados agrupamentos sociais, podendo "escolher" os outros indivíduos com que

ele deseja se relacionar. Nesse sentido, podemos notar um determinado deslize de uma

lógica da identidade para uma lógica da identificação de si no outro. Passa-se a

vivenciar a cultura do sentimento, percebida através da conseqüência da atração, onde

os indivíduos podem agregar-se segundo suas vontades e desejos. De uma maneira

geral, alguns encontros virtuais, através da Internet, acontecem "por acaso", quando o
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indivíduo navega livremente em busca de assuntos de seu interesse e se depara com

representações descritivas de imagens de pessoas com as quais descobre partilhar uma

série de afinidades, podendo amplificar de maneira significativa as possibilidades de

relacionamento entre ele e o outro. No ciberespaço, os sujeitos têm a oportunidade de se

depararem com uma quantidade infinitamente superior de reflexos de si, ao contrário do

que podemos observar nas interações face-a-face.

Apesar de todas estas transformações evidenciadas nas mais variadas esferas da

vida social, alguns teóricos como Lipovetsky (2004) e Sennet (1995), identificam essa

cultura contemporânea como a "cultura do narciso", pois, na intenção de efetuar cada

vez mais interações, os indivíduos passam a desenvolver uma lógica pautada na hiper-

valorização do seu "eu", no intuito de apresentá-Ia à sociedade de forma a atrair mais

indivíduos "para si"; para se relacionarem consigo. Nesse sentido, podemos perceber

sérias implicações na vida social que apontam para o indivíduo contemporâneo,

perspectivas apocalípticas que podem levar ao declínio da demarcação territorial (seja

ela geográfica ou simbólica) da esfera pública e privada. Tal fato fica evidente no

sucesso de revistas que abordam a vida dos famosos e nos reallity shows assistidos

diariamente nos meios de comunicação, exibindo pessoas até então não famosas,

expondo seus "eus", trazendo aos telespectadores informações sobre "quem elas são" e

"o que elas fazem".

Dessa forma, a razão que orienta algumas relações sociais na Internet passa a ser

a busca pelo reflexo na imagem do que é tomado público, algo que, de alguma forma,

deve ser consumido. O status social passa a ter uma importante posição na vida dos

indivíduos através do desejo pela exposição. Nessa perspectiva, observamos que a

admiração pública passa a mover o consumo pela vaidade individual, transformando-o

em fetiche.

A difusão e a banalização no que concerne a busca da personalidade, faz com

que a sociedade contemporânea experimente uma particular ansiedade em tomo do

sentimento individual de exposição. Os indivíduos se vêem inseridos numa constante

luta para alcançar o conhecimento sobre eles mesmos. Notamos indivíduos preocupados

apenas com as histórias de suas próprias vidas e com suas emoções particulares. A

questão "do que estou sentindo" tomou-se uma obsessão; a exibição para os outros dos

obstáculos e dos impulsos dos próprios sentimentos passa a ser uma maneira de

demonstrar que se tem um "eu" que "vale a pena". Literalmente, um marketing pessoal.

Dessa forma, temos na exposição do "eu" através das páginas públicas da Internet, um
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dos instrumentos importantes para buscarmos compreender alguns fragmentos

referentes ao desejo de exposição que perpassa os indivíduos da contemporaneidade.

Observamos alguns sites que tornam possível a divulgação da vida íntima dos

indivíduos para o maior número de pessoas.

Estas páginas web permitem tornar visível a privacidade. O indivíduo expõe sua

intimidade e tem um público para suas confissões. Certamente, com essa exacerbada

busca pela exposição do "eu", poderíamos falar em "espetacularização da intimidade".

Tal fato diz respeito à configuração da realidade social que podemos observar na

contemporaneidade.

O Orkut é um tipo de página web atualizada freqüentemente, composta por

comunidades que buscam agregar indivíduos em torno da partilha comum de algumas

afinidades que podem se encaixar perfeitamente nas nossas observações acerca do

sentimento pela exposição que perpassa os indivíduos no atual contexto histórico e

cultural que vivenciamos. O Orkut é um site que possibilita a criação das chamadas

redes sociais. Entendemos como rede social uma das formas de representação dos

relacionamentos afetivos ou profissionais dos indivíduos entre si ou entre seus

agrupamentos de interesses mútuos.

Antes do surgimento da Internet, a formação de redes sociais virtuais era

dificultada pela falta de meios de comunicação que pudessem manter estes indivíduos

em contato constante. Com o desenvolvimento da Comunicação Mediada por

Computadores (CMC), houve uma potencialização de ampliação dessa habilidade

humana. Dessa forma, surgiram várias organizações sociais em rede. Essas

organizações variam desde movimentos políticos e sociais até redes de relacionamentos,

e funcionam com base em sites, fóruns de discussão e listas de e-mails entre outros.

Filiado ao Google, o Orkut foi criado em 19 de Janeiro de 2004 com o objetivo

de contribuir com seus membros na possibilidade de criar novas amizades e manter

estes relacionamentos. Seu nome é originado no projetista chefe, Orkut Büyükkokten'",

engenheiro do Google.

Para ser um usuário do Orkut é necessário receber um convite por e-rnail de

outro usuário. Ao acessar O Orkut pela primeira vez, o sujeito preenche um cadastro

com seus dados pessoais, gostos e informações profissionais, sendo opcional responder

18 Orkut Büyükkõkten nasceu em 6 de fevereiro de 1976, em Konya, na Turquia. Estudou na renomada
Universidade Bilkent, em Ancara, e foi para os Estados Unidos fazer pós-doutorado em Ciências da
Computação.
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algumas das perguntas. Cada usuário tem uma página com seu perfil e fotografia, onde

ficam expostas as comunidades da qual faz parte e seus amigos que também estão no

Orkut. Cada amigo ou comunidade possui um link que leva para a página do usuário.

No perfil do usuário há um espaço para que as pessoas escrevam o que pensam sobre ele

(testimonials) e deixem recados (scraps). Neste site, as mensagens podem ficar

armazenadas, não há comunicação em tempo real.

De acordo com a teoria dos seis graus de separação 19, uma pessoa pode estar

conectada a qualquer outra por uma rede de no máximo cinco amigos intermediários. Os

estudos sobre a teoria dos seis degraus têm bases científicas ligadas à Teoria do Caos,

sendo esta levada em consideração por Orkut Büyükkõkten ao desenvolver sua rede

social. Alguns estudiosos do fenômeno dizem que o Orkut é um exemplo para provar

satisfatoriamente que essa teoria é verdadeira.

O site de relacionamentos já chegou a disponibilizar uma visualização dos graus

de separação quando um usuário visitava outro, contando no máximo até seis graus,

porém, atualmente são contados no máximo dois.

No Orkut, os usuários cadastrados registram um perfil que contém desde

informações básicas de acesso como informações secundárias. Cada usuário no site tem

um perfil próprio que é dividido em três partes:

• Social: perfil social ou geral, o usuário pode escrever sobre si mesmo, expondo

características como etnia, visão política, religião, orientação sexual, esporte,

paixões, livros, comidas, programas de TV, filmes e músicas preferidas entre

outras descrições;

19 O princípio desses modelos se baseia no "problema do mundo pequeno" (small world problem),
também estudado pela "estatística física". O modelo do "mundo pequeno" afirma que os atores em uma
rede (independente do seu tamanho e densidade) podem encontrar outro ator através de 6 passos em
média - também conhecido como "seis graus de separação" (Milgrarn, 1967; Degenne e Forsé, 1999;
Watts, 1999). Ou seja. segundo esta teoria. toda pessoa está ligada a qualquer outra no mundo. por uma
rede de. no máximo. seis laços de amizade. baseando-se em Sistemas Não-Lineares e na Geometria
Fractal da Teoria do Caos. Uma das experiências mais conhecidas de mapeamento das redes sociais foi
realizada em 1967. por Stanley Milgrarn, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O
método criado por Milgram e tornou-se referência no estudo das redes sociais. Milgram enviou 160 cartas
a moradores do Nebraska, escolhidos aleatoriamente e estes teriam a incumbência de fazer a sua carta
chegar até um corretor de valores em Massachusetts, porém a carta seria retransrnitida somente através de
alguém conhecido. Das 160 cartas. 42 chegaram ao seu destino. Como resultado da experiência. Milgram
descobriu que as cartas que chegaram ao destinatário passaram por uma média de apenas 5.5
intermediários. Vários outros testes foram baseados neste modelo. inclusive utilizando a Internet como
meio de propagação e obtendo um número bem próximo ao que Milgram indicou.
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• Profissional: seleção da atividade profissional com informações sobre a

escolaridade do usuário, cursos títulos e contatos profissionais; e,

• Pessoal: apresenta o perfil pessoal do indivíduo de forma a facilitar as relações

interpessoais. Oferece informações físicas como "par perfeito", "o que mais

chama atenção em 'rnim'", "altura", "cor dos olhos", "cor do cabelo", "tipo

físico", "arte no corpo (presença de tatuagem ou piercing)", "do que mais

'gosto' em 'rnirn'", "o que 'me' atrai", "o que 'eu' não suporto", "o primeiro

encontro ideal", "com os relacionamentos anteriores 'aprendi"', "cinco coisas

sem as quais não 'consigo' viver", "no 'meu' quarto você encontra" etc.

Contudo, o processo de criação do perfil apresenta-se bastante "livre". O

preenchimento da maioria dos campos necessários para o cadastro de usuário no site

não é obrigatório, ficando a cargo de cada usuário fornecer as informações que julgar

necessárias, porém, mesmo os campos obrigatórios, há a possibilidade do usuário

fornecer informações falsas acerca de seu perfil. Desse modo, pode observar que essa

manipulação fácil e corriqueira das informações na Internet tem caracterizado

significativamente sua utilização.

No Orkut, cada usuário tem um grupo de amigos que pode chegar a, no máximo,

1.000 pessoas (o número foi instituído para evitar abusos, podendo ser ultrapassado

devido a bugiO no sistema). O usuário pode classificar seus amigos como

desconhecido, conhecido, amigo, bom amigo e melhor amigo; apesar da existência

dessa classificação, ela não é essencial, ficando a critério de cada um utilizá-Ia ou não.

O usuário ainda pode classificar seus amigos por grupos personalizados para poder

organizar melhor sua rede de relacionamentos. Uma outra forma de classificação

oferecida pelo site, são os chamados "depoimentos" que aparecem sempre ao final de

cada página pessoal. Os depoimentos são declarações dos usuários sobre determinada

pessoa. Nesse sentido, podemos observar um fato interessante, pois, através dos

20 Consiste no aparecimento de erro no funcionamento comum de um software, também chamado de
falha na lógica programacional de um programa de computador, que pode causar falhas no objetivo de
uma ação na utilização de um programa de computador. Bugs podem causar falhas de segurança,
principalmente em programas que tem alguma forma de conexão a Internet, como é o caso de
navegadores (browsers) e clientes de e-mail, pois crackers podem se aproveitar dessas brechas para terem
acesso a informações e arquivos contidos no computador infectado. São comuns bugs em programas em
desenvolvimento (versões bela), mas, quando descobertos, estes são consertados por seu programador ou
equipe de desenvolvimento.
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depoimentos, outros usuários expõem "capítulos" interessantes de suas vidas, por meio

de mensagens enviadas, podendo ser visualizadas publicamente, declarações de amizade

e de amor, e caso quem receba o depoimento não goste do que foi escrito, tem a opção

de apagar. Contudo, podemos destacar também a classificação dos usuários do site por

meio de imagens que aparecem logo abaixo do nome no perfil do indivíduo. Através de

corações vermelhos, cubos de gelo azuis, carinhas e estrelas amarelas, os usuários

podem classificar se um amigo é sexy, legal, confiável ou declarar que é fá do sujeito,

respectivamente.

Na medida em que se navega pelo Orkut, os indivíduos podem encontrar amigos

que: ou são amigos de outras pessoas ou amigos de seus amigos e, então, adicioná-los à

sua lista de amigos também. Nesse sentido, através de alguns clicks no mouse, pode-se

tentar mapear uma rede inteira de relacionamentos, construídos, muitas vezes, no plano

material da existência social.

Além de todas essas possibilidades de interação social entre os indivíduos,

encontramos no site algumas comunidades. As comunidades nada mais são do que

fóruns modificados, com o diferencial de que sua estrutura foi planejada para facilitar o

uso. Assim, qualquer pessoa pode aprender a lidar com os recursos de uma comunidade

com relativa facilidade. Nesse sentido, não é só o design aperfeiçoado das comunidades

que sobrepujam em facilidade de uso os fóruns mais tradicionais encontrados na

Internet, mas também o fato do Orkut ainda não permitir que seus usuários publiquem

imagens em suas postagens, muito menos que tenham autonomia na alteração do código

HTML21 das páginas. Essa incapacidade de alteração do código HTML das páginas no

si/e pode implicar na criação de determinados protocolos relativos ao uso das

ferramentas no Orkut, podendo gerar limitações das possibilidades sociointerativas dos

indivíduos. Contudo, muitos insistem para que o serviço continue assim temendo que os

erros no sistema tomem-se ainda mais freqüentes. Elas existem como forma de agrupar

usuários em tomo de afinidades comuns, como por exemplo, comunidades criadas a fim

21 Criado por Tim Berners-Lee, o HTML (acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup
Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertextoy é uma linguagem de marcação utilizada
para produzir páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. A
tecnologia é fruto do "casamento" dos padrões HyTime e SGML. HyTime é um padrão para a
representação estruturada de hipermédia e conteúdo baseado em tempo. Um documento é visto como um
conjunto de eventos concorrentes dependentes de tempo (como áudio, vídeo, etc.), conectados por hiper-
ligações. O padrão é independente de outros padrões de processamento de texto em geral. SGML é um
padrão de formatação de textos. Não foi desenvolvido para hipertexto, mas tomou-se conveniente para
transformar documentos em hiper-objetos e para descrever as ligações.



de agregar fãs de determinadas bandas musicais ou indivíduos que preferem

determinada marca de refrigerantes. Os recursos oferecidos por uma comunidade podem

ser divididos em três categorias: "fórum", "enquetes" ou "eventos", ficando a cargo ne

qualquer usuário poder criar tópicos relacionados a qualquer um destes recursos

oferecidos.

1

• Fórum: É onde encontramos a maior parte do conteúdo da comunidade. us

membros discutem o assunto proposto em cada tópico e criam outro.

• Enquetes: Na segunda quinzena de março de 2007, foi criada a opção Enquete,

a fim de colher opiniões de membros de uma comunidade de forma quantitativa.

Qualquer um pode criar ou excluir uma enquete sua. Excluir enquetes de outras

pessoas é um poder concedido apenas ao "dono" e aos "mediadores". O sistera

concebe como "dono" de uma comunidade, o usuário que ou criou ou a recebeu

de um "ex-dono". Cada "dono" tem a possibilidade de escolher, no máximo,~té

dez "mediadores" para auxiliarem na tarefa de administrar a comunidafe.

Ambos, tanto o "dono" como seus "mediadores" tem a possibilidade de pOier

apagar comentários, caso os achem inconvenientes. As enquetes, ao serem

formuladas, podem ter um prazo para encerramento de votos, bem corno a

inserção de imagens pelos usuários que as criam.

• Eventos: o site incentiva as relações sociais sugerindo encontros fora da rese.

Este é o espaço em que tais encontros podem ser divulgados.

Nesse sentido, o "dono" pode fazer tudo aquilo que julgar necessário, desde

apagar postagens até banir membros. De forma parecida, os mediadores podem fazerJd~

tudo isso, porém não possuem poder para alterar as condições de outro mediador E

quase desnecessário dizermos que ninguém pode expulsar o "dono".

Segundo Rousseau (1997), a "cerca" foi criada por alguém que teve a aUdáCialde

se apropriar de um território qualquer, tendo sua ação legitimada pela crença de

"pessoas simples o suficiente" para contestar sua atitude.

o primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: isto é
meu e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, Ifoi
o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerfas,
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assassínios, quanta miséria e horrores não teria poupado ao gênfO
humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fos o,
houvesse gritado aos seus semelhantes: evitai ouvir esse impost r.
Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e qu a
terra não é de ninguém! (Rousseau, 1997)

Antes e depois de Rousseau, porém, a idéia de que há uma fonte legítima

autorizando a propriedade privada das coisas que não consiste em nenhum atenta

contra um direito qualquer, sendo ao contrário, passível de justificação moral e le

encontrou seus defensores. Desse modo, podemos citar Locke (2002), quanto introduz,

no capítulo V do "Segundo Tratado sobre o Governo", algumas condições

autorizam a apropriação privada dos bens - sem que haja, por isso, aos olhos de

autor, nenhuma espoliação, nem nenhuma imoralidade.

Nessa perspectiva, podemos perceber o "dono" da comunidade como I o

indivíduo que "cercou" determinado espaço simbólico, territorializando'", e, li,

encontrou pessoas simples o suficiente para crer na legitimidade de sua ação. O "don ",

a partir da demarcação territorial de sua "propriedade", pode ser percebido como aqu le

sujeito que orienta a forma como deve ser a interação entre o usuário e os outrs

membros da comunidade; alguém que, a partir da percepção da realidade, identificando

elementos simbólicos comuns entre os indivíduos percebidos através da partilha lde

emoções e sentimentos, loteou um território simbólico no Orkut. Alguém que pôde

identificar características semelhantes partilhadas por outros e assim, criar um "espaço"

que busque congregar usuários em tomo da comunhão de interesses e objetivos

diversos. Com base nisso, observamos que esse "território simbólico loteado" possui

regras "pré-estabelecidas" pelo "dono" da comunidade, onde os indivíduos que dele

quiserem fazer parte terão que se "submeter" às suas normas éticas e morais.

Essas regras "pré-estabelecidas" consistem em "regras de sociabilidade" criadas

pelo "dono" da comunidade. Dentre essas regras, podemos destacar, em algumas

comunidades, a intolerância entre os membros com os perfis falsos, ou mesmo! a

proibição de agressões verbais entre os usuários. Outra regra que podemos frisar taz

referência à proibição de postagens anônimas nos fóruns da comunidade. Podemos

22 Territorialização e Desterritorialização são alguns conceitos encontrados na obra de Gilles Deleuze. pOdet'os
entender com "territorializar", a apropriação, material e simbolicamente, das diversas dimensões da vida. O Esta o e
as instituições tendem sempre a manter territórios como forma de poder e controle. Toda territorialização é ma
significação do território (político, econômico, simbólico, subjetivo) e toda desterritorialização, ré-significação,
formas de combate à inscrição da vida em um território.
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realçar também a existência de comunidades "moderadas", ou seja, o "dono" julga

quem ele considera que deva participar dela, tendo sob sua "jurisdição" a possibilidade

do veto à participação de algum usuário pelo motivo que ele quiser. Infligir algumas

destas regras pode ocasionar a exclusão do membro na comunidade.

Desse modo, estaríamos vivenciando o surgimento de uma propriedade privada

simbólica no ciberespaço? Podemos entender como propriedade privada o direito que

assegura ao seu titular ("dono") uma série de poderes. Nesse sentido, quais seriam os

poderes dos "donos" das comunidades no Orkut? Estabelecer sanções às interações

sociais no ciberespaço? Limitar as liberdades individuais? Acredita-se que a

propriedade privada, enquanto elemento constituinte da trama de "relações simbólicas"

no processo de "produção de bens simbólicos" deva exercer sua "função social". Desse

modo, vemos um "espaço" tido como uma "propriedade coletiva", cujo "dever"

residiria na "obrigação" de assegurar a uma comunidade a sua posse, toma-se "privado"

e, portanto, de acesso restrito.

A partir dessa transformação da "propriedade coletiva" em "propriedade

privada" no Orkut, pudemos observar usuários que não se "encaixavam" às regras éticas

e morais cunhadas por alguns "donos" de comunidades e passaram a criar perfis que

buscassem subverter essa ordem instaurada no site. Esses usuários "subversivos"

passaram a criar estratégias para burlar esse controle exacerbado que o "dono" da

comunidade exercia sobre suas atitudes, restringindo suas possibilidades

sociointerativas com os outros membros da comunidade. Uma das estratégias utilizadas

pelos "subversivos" foi a criação de perfis falsos. Dessa forma, não importava que

sanção o "dono" podia aplicar sobre o usuário, ele poderia realizar alguns das suas

pulsões sociointerativas e sua punição não teria tamanha importância, pois, como a

punição máxima para suas atitudes "desviantes" seria sua expulsão da comunidade, ele

poderia voltar quando quisesse criando um perfil novo a cada nova adesão à

comunidade.

Além das "regras sociais" observadas no site, podemos destacar também

algumas modificações realizadas em decorrência de solicitações da justiça brasileira.

Depois de receber forte- pressão do Ministério Público para fornecer dados de seus

usuários e de ameaçar encerrar suas atividades no Brasil, o Orkut colocou "no ar" um

link para todos os seus usuários, estabelecendo novos procedimentos. Nele, constam

mudanças nos termos do serviço prestado, como a exigência de que seus integrantes

sejam maiores de 18 anos, além da advertência de que, a partir de agora, não haverá
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tolerância com irregularidades. "Conteúdo ilegal não será tolerado e será devidamente

removido", destaca um trecho do aviso.

De acordo com o site, o usuário passa a ser o responsável por verificar os termos

de serviço e, ao se inscrever, deverá "fornecer informações verdadeiras, exatas e

completas". O usuário assume a responsabilidade por "toda e qualquer atividade

realizada sob o seu nome". Para acabar com os perfis múltiplos, o Orkut também poderá

se recusar a conceder "um nome de usuário que corresponda ao nome de outra pessoa

ou que possa ser protegido por marca comercial ou por lei de direitos proprietários, ou

que seja considerado vulgar, ofensivo ou impróprio". A única conduta e conteúdo

apropriados são de uso pessoal.

O aviso adverte ainda que o serviço não pode ser usado por empresas,

organizações e outras entidades legais. O Orkut avisa que removerá materiais que, como

descreve um dos termos, "sejam considerados ilegais, fraudulentos, ameaçadores,

depreciativos, difamatórios, obscenos ou questionáveis, ou que infrinjam ou violem a

propriedade intelectual de terceiros". Uma mensagem em destaque resume a filosofia da

nova política: "Você concorda que o uso do orkut.com é inteiramente por sua conta e

risco" .

Com as alterações, no final de 2005, o Orkut tenta dar mostras à Justiça

brasileira de que trabalhará para manter o serviço disponível no país e preservar os

cidadãos de abusos, preconceitos e crimes, como pedofilia e tráfico, que já motivaram a

abertura de inquéritos por todo o país. "Nós todos gostamos do Orkut.com e contamos

com a sua ajuda para mantê-I o saudável. Por favor, use o serviço com

responsabilidade e seja proativo ao reportar abusos em perfis e comunidades", solicita

a. equipe do site. Nesse sentido, pudemos identificar da parte de alguns usuários, em

entrevista concedida informalmente, que um dos motivos que os levavam a criar perfis

falsos estava atrelado ao medo de poder ser responsabilizado juridicamente pelos seus

atos no site.

Contudo, podemos destacar ainda um outro fato interessante na descrição deste

site com a criação de uma ferramenta denominada "visitantes do perfil". Desde o dia 22

de abril de 2006, os usuários do sistema podem contar com a ferramenta "visualizações

do seu perfil", que informa o número de vezes que outros membros do Orkut

visualizaram seu perfil e lista os últimos cinco membros que o fizeram. A "nova"

ferramenta causou descontentamento em alguns usuários. Eles argumentaram a favor da

liberdade de navegar livremente pelas páginas "alheias", "sem ser visto". Por outro
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lado, havia aqueles que preferiam a ferramenta tal como foi criada porque funcionava

bem para saber quem vigiava seus perfis.

Em decorrência dessa polêmica, o Orkut disponibilizou um recurso para

desativar a opção na página de configurações e assim permitir o acesso a perfis alheios

de uma forma anônima. Entretanto, isso faz com que o usuário também não saiba quem

visualizou o seu perfil. A fim de manter o recurso ativado e não deixar que saibam que

visitou perfis, uma minoria de usuários criou perfis alternativos, denominados fakes,

que têm a opção de visualização de perfis desativada. Tal prática, apesar de ser muito

comum, é condenada pela equipe responsável pelo site e por alguns usuários, já que a

reciprocidade da opção de visitantes de perfil não é, assim, mantida. Os fakes,

geralmente, possuem perfis com informações falsas solicitadas ao início do cadastro de

cada usuário. Os fakes passaram a ser uma "atração" a mais neste site de

relacionamentos.

Algumas inquietações brotaram com maior abundância quando começamos a

observar com mais acuidade a proliferação desta prática pelo site: a criação de perfis

falsos. Nesse sentido, passamos a nos questionar sobre as motivações que levavam

alguns indivíduos a criarem fakes, manipulando informações no cadastro inicial

conforme seus desejos e vontades.

Ao criar um fake, o indivíduo cria estratégias para suas possibilidades de

interação, sem se preocupar com punições sancionadas por outros usuários. Dessa

forma, ele encontra na criação do perfil falso, uma linha de fuga, "desterritorializando"

um espaço que, com o controle e a vigilância das atitudes dos indivíduos no Orkut,

havia ficado "estriado'.23. Nesse sentido, as possibilidades de interação social de um

23 A vida social precisa de "territórios" para existir (leis, instituições, arquiteturas), mas o vitalismo só
existe a partir de tensões desterritorializantes que impulsionam e reorganizam esses "territórios". Dessa
forma, a vida social deve ser entendida como mobilidade e fluidez e não como arquitetura fechada (poder,
classe, instituições). A dinâmica da sociedade se estabelece mais por movimentos de fuga do que por uma
essência imutável das coisas. O que interessa são processos, dinâmicas des-re-territorializantes que
marcam o social. A Internet é, efetivamente, máquina desterritorializante sob os aspectos político (acesso
e ação além de fronteiras), econômico (circulação financeira mundial), cultural (consumo de bens
simbólicos mundiais) e subjetivo (influência global na formação do sujeito). Estão em marcha processos
de desencaixe e de compressão espaciotempo na cibercultura. O ciberespaço cria linhas de fuga e
desterritorializações, mas também reterritorializações. Os blogs, sites, chats, podcast e redes P2P são
reterritorializações, formas de controle do fluxo de informações em meio ao espaço estriado que constitui
o ciberespaço planetário. A função do Estado é estriar o espaço, controlá-lo. O ciberespaço pode ser
pensado sobre esse aspecto, como espaço estriado, controlado e vigiado. Ele é controlado por mecanismos
técnicos, é gerenciado por instituições governamentais e privadas. No entanto, a dinâmica social não pára
de mostrar linhas de fuga e possibilidades de des-re-territorializações: ações ciberativistas, blogs, redes
P2P, movimento pelos softwares livres, comunidades virtuais, plataformas de sociabilidade virtual como
Orkut entre outras formas.
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fake podem estar entre as mais diversas possíveis. O indivíduo que tem um perfil falso

pode tê-I o apenas para vigiar, sem ser visto por outrem, como uma forma de monitorar

os passos de uma ex-namorada ou uma futura pretendente, por exemplo. Pode tê-lo

também como uma forma de extrapolar suas pulsões sociais, "falando" o que pensa de

alguém sem a preocupação das implicações sociointerativas que essa atitude acarretaria

caso esse indivíduo que está sofrendo tal verbalização a seu respeito, soubesse quem a

está proferindo. Ou então, o usuário pode ter um fake apenas para vivenciar algumas

representações no âmbito do desejo, nas instâncias do imaginário e do simbólico como,

por exemplo, aquele indivíduo que cria urnfake do Bob Esponja ou do Jack Chan.

Alguns usuários do site não gostam de perfis fakes. Em uma informal inserção

no campo, pudemos perceber que esse comportamento dos outros usuários em relação

aos fakes é derivado da impossibilidade que eles têm de exercer o controle e a vigilância

sobre o indivíduo que utiliza um perfil falso no Orkut. Os fakes "vagabundeiam" pelos

perfis alheios sem se preocupar com a vigilância e o controle, eles são seres nômades,

autônomos, sua permanência em determinado "espaço" é temporária. Eles chegam sem

serem vistos e saem antes de serem controlados. Dessa forma, além de uma "atração"

extra no site, eles configuram uma "nova" realidade no ciberespaço, traçando

movimentos de reinvenção da vida social na Internet, "desterritorializando" espaços

antes tidos como "estriados" pela tentativa de exercício do controle.

Com esse tipo de página web funcionando como um mecanismo de visibilidade,

o indivíduo se coloca a disposição do público, expondo-se de forma a buscar atender as

expectativas desse público e, ao mesmo tempo, proteger-se, pois o que será revelado

passa pelo seu crivo, porém essa "peneira" que seleciona as informações que deve ser

expostas passa a ser potencializada, para melhor ou pior, pelo distanciamento físico e

geográfico causado pelo contato via computador. Nesse sentido, o indivíduo passa a ser

percebido não como entidade pronta, mas em constante processo de construção de si

mesmo, no qual diferentes esferas da vida social se entrecruzam. Nesta abordagem,

devemos considerar o papel do desenvolvimento tecnológico, principalmente com

relação as Tecnologias de Informação e Comunicação e aos meios de disseminação da

informação utilizados por elas na divulgação do "eu" na vida cotidiana, potencializado

com a possibilidade de tomar pública a vida privada dos indivíduos através das páginas

na Internet.

Em ambiente informal, num contato direto com usuários do Orkut, tivemos a

oportunidade de escutar e analisar alguns comentários sobre a importância deste site na
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vida dos indivíduos. Tal fato pode ser constatado pela sua atualização diária e pela

preocupação com a estética apresentada, pois percebíamos que textos de apresentação,

bem como fotografias dos usuários eram trocados constantemente. Este contato nos

levou a pensar o quanto estes modelos de identidades virtuais atuam na produção de

subjetividades no mundo contemporâneo, configurando "novas" formas de estar-junto

entre os indivíduos, oscilando entre a "liberdade" e o "autocontrole" na exposição do

"eu".

Com base nisso, o Orkut passa a ser percebido como parte integrante de um

fenômeno que certamente se manifesta em outras esferas da vida social do indivíduo.

Dessa forma, a (re)significação que as relações sociais adquirem no ciberespaço nos

parece um bom ponto de partida para o estudo das transformações na noção de

intimidade e exposição pessoal vividas na atualidade.

Estamos diante de uma sociedade de mudanças constantes, de avanços

tecnológicos nunca pensados tão rapidamente, onde tudo deve ser instantâneo e

consumível. Esta configuração exige repensar algumas maneiras nas formas tradicionais

de conceber o indivíduo, os relacionamentos sociais e os valores vigentes na sociedade

contemporânea. "Novas" formas de se comunicar, se relacionar e conhecer pessoas

estão sendo criadas na contemporaneidade e, conseqüentemente, novas subjetividades

estão sendo produzidas a partir das múltiplas possibilidades de acesso interativo que os

meios de informação e comunicação proporcionam aos indivíduos na

contemporaneidade .



3

UMA SOCIEDADE

SUl GENERIS ...

"Perdi meu interesse pelo meu perfil
original (...) quando comecei a notar que
as pessoas utilizavam o Orkut para
bisbilhotar a vida das outras. Isso me
causava muita raiva ao ver que eu não
podia fazer o que queria fazer porque
muita gente ficava de olho no meu Orkut,
nos recados que eu enviava e recebia dos
meus amigos". EDUARDO
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3. UMA SOCIEDADE SUl GENERlS ...

Numa época marcada por grandes transformações que atingem os mais variados

aspectos da vida social, podemos evidenciar traços característicos de uma época sócio-

histórica - a modernidade - construída sobre uma renúncia forçada ao instinto, que,

durante muito tempo, buscou impor "grandes sacrifícios" ao homem, dentre eles

restrições ao estar-junto, revelados em limitações à sexualidade e agressividade,

resultando na formação de sociedades demasiadamente racionalizadas. A modernidade

instituiu um excesso de ordem aos indivíduos. Essa escassez de liberdade individual

pôde ser percebida em alguns sentimentos que habitaram os indivíduos modernos,

traduzidos em mal-estares como compulsão, regulação, supressão ou renúncia forçada.

Durante muito tempo, um descomedido desejo de ordem e controle, reafirmado através

de relações sociais instrumentalizadas, configurou a regulação constante da pulsão no

que se refere a construção dos vínculos entre os indivíduos. Os prazeres da vida

moderna (civilizada) vieram num pacote fechado com os sofrimentos proporcionados

através da insatisfação com o mal-estar (FREUD, 1974).

Embora Michel Foucault (2007), em "A História da Sexualidade", decida atacar

o que ele chama de "hipótese repressiva", assegurando que a idéia do sexo reprimido

trata-se, sem suma, de produzir um discurso que tem como objetivo proporcionar um

eficiente mecanismo de poder, o pensador francês destaca que não pretende afirmar que

a interdição ao sexo é uma ilusão. Podemos observamos que as instituições modernas

nos compeliram a pagar um preço, a repressão crescente através da idéia socialmente

construída de civilização. Dessa forma, civilização pode significar disciplina e,

oonsequenternente, disciplina pode ter implicação no "controle dos impulsos interiores,

controle este que, para ser eficaz, tem de ser interno. Quem fala em modernidade fala

em superego" (apud GIDDENS, 1993, p. 27). O superego é inconsciente, age como

uma espécie de censura às pulsões que a sociedade e a cultura impõem ao indivíduo de

forma a manter a "ordem" social, impedindo-o de satisfazer plenamente alguns dos seus

desejos. As pulsões podem ser recalcadas conforme o superego de cada indivíduo.

Nessa perspectiva, podemos perceber que as pulsões podiam orientar drasticamente as

formas de estar-junto dos indivíduos no contexto sócio-histórico moderno (FREUD,

1976).

Investigando o sofrimento humano e as formas de lidar com ele, Freud em "O

mal-estar na civilização" busca identificar o(s) motivo(s) básico(s) da insatisfação
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humana na modemidade. Segundo ele, desde o início convivemos com a frustração.

Primeiro a natureza não cede aos nossos desejos, depois a sociedade, que nos impõe

novas restrições a cada movimento de invenção e reinvenção da realidade. A ordem

social das estruturas busca limitar as ações individuais. Ela se propõe "negar" ao

indivíduo exercer "plena" liberdade nos seus atos sociais. A ordem "castra" e disciplina

algumas ações individuais.

No entanto, podemos perceber os mal-estares da contemporaneidade diferindo-

se dos da modemidade. Observamos uma troca entre a segurança e a felicidade, onde o

segundo passa a possuir um valor simbólico maior do que o primeiro na sociedade

contemporânea. Nesse sentido, os indivíduos contemporâneos sempre estão negociando

uns com os outros no mercado de bens simbólicos suas relações sociais. Bauman (1997,

p. 10) nos afirma que na "economia simbólíca'f" da contemporaneidade:

você ganha alguma coisa e, em troca, perde alguma outra coisa (...),
os ganhos e as perdas mudaram de lugar: os homens e as mulheres
pós-modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de
segurança por um quinhão de felicidade. Os mal-estares da
modernidade provinham de uma espécie de segurança que tolerava
uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os
mal-estares da [contemporaneidade] provêm de uma espécie de
liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual
pequena demais (BAUMAN, 1997, p. 10).

Dessa forma, a preocupação da sociedade contemporânea não reside mais na

tentativa de "sacrificar" a liberdade no "altar da segurança", mas sim, podemos perceber

que está calcada no "excesso" de liberdade na "procura de prazer", acarretando uma

"segurança individual" mínima, sendo necessário retroceder alguns passos para criar

dispositivos que possam controlar as ações individuais, como falaremos mais adiante na

sociedade de controle. Podemos notar a existência de uma "afinidade eletiva" entre a

"segurança" e a "liberdade", onde uma não passa a ser conseqüência racionalizada da

outra, contudo elas se cruzam. Nessa perspectiva, podemos observar uma exacerbação

ideológica presente na "consciência coletiva" da sociedade. A consciência coletiva age

24 Pegamos este termo emprestado de Pierre Bourdieu e o inserimos em meio a uma frase que contem
uma citação de Zygmunt Bauman com o intuito de complementar o sentido que a mudança do mal-estar
na contemporaneidade alcança as relações de solidariedade estabelecida pelos indivíduos de uma
sociedade. Vale ressaltar também que solidariedade aqui, deve ser entendida no sentido da necessidade de
interação entre os indivíduos através de relações de interdependência estabelecidas entre eles.
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como um arcabouço cultural de idéias morais e normativas, a crença em que o mundo

social existe até certo ponto à parte e externo ao indivíduo. Nesse sentido, a sociedade

percebida como sui generis passa a buscar um "modelo ideal" para a construção e

preservação de alguns ideais, como o de beleza, pureza e, sobretudo, ordem.

Perseguidos e realizados a partir da espontaneidade do desejo dos atos individuais.

Podemos identificar como o ideal de pureza reflete a visão das coisas que estão

em "seu lugar", ou seja, uma vez que sabemos que dois corpos não podem ocupar o

mesmo espaciotempo, cada coisa ocupa um lugar "justo" e "conveniente" no espaço e

no tempo social. A visão da pureza pode ser traduzida como a visão da ordem. A

"ordem", além de atribuir às coisas seus lugares "justos" e "convenientes", infere que a

noção de pureza, provavelmente, não estará disposta "naturalmente", à sua revelia.

Contrária à visão da pureza, temos a visão do sujo, imundo, impuro que traz a noção das

coisas que estão "fora do lugar", desordenadas. Contudo, há coisas que seguem

delimitações contextuais para serem classificadas como "no lugar" e "fora do lugar".

Coisas que não são "sujas" num determinado contexto podem ser em outro. Porém,

podemos observar coisas das quais o "lugar certo" não foi concebido em qualquer

fragmento da ordem da realidade criada pelo homem. Elas estão classificadas como

"fora do lugar" em qualquer contexto que o modelo da ordem da pureza tenha sido

adotado. Um lindo tapete persa utilizado para ornamentação de uma sofisticada sala de

estar, dificilmente poderá ser usado como toalha de mesa na hora do almoço ou colcha

de cama na hora do repouso. Mary Douglas (apud BAUMAN 1997, p. 16) nos afirma

que:

o interesse pela pureza e obsessão com a luta contra a sujeira
emergem como características universais dos seres humanos: os
modelos de pureza, os padrões a serem conservados mudam de uma
época para a outra, de uma cultura para a outra - mas cada época e
cada cultura tem um certo modelo de pureza e um certo padrão ideal
a serem mantidos intactos e oncólumes às disparidades. (...) Varrer o
assoalho e estigmatizar os traidores ou expulsar os estranhos parecem
provir do mesmo motivo de preservação da ordem, de tornar ou
conservar o ambiente compreensível e propicio à ação sensata
(MARY DOUGLAS apudBAUMAN, 1997, p. 16).

Alfred Schütz (apud BAUMAN, 1997), ao nos expor algumas características da

vida humana, coloca que, se nós, seres humanos, podemos "achar nossas posições

•
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dentro do nosso ambiente natural e sociocultural e chegamos a um acordo sobre isso, é

graças ao fato de que esse ambiente foi pré-selecionado e pré-interpretado (...) por uma

série de construtos de senso comum da vida diária". Nenhum de nós parte do nada na

busca de significações e sentidas na construção do entendimento do mundo e da

realidade que estamos inseridos.

Nesse sentido, os indivíduos têm a impressão de estarem seguros em relação às

significações e sentidos que eles mesmos dão ao mundo. Essa segurança só pode ser

proporcionada desde que se possa negar a possibilidade de existência de alguém que

venha confrontar e colocar em xeque todas as significações e sentidos que os indivíduos

dão à realidade. Percebemos que à esses indivíduos que vêm desconfigurar a ordem

local, dá-se o nome de estranhos. Nessa perspectiva, Zygmunt Bauman (1997, p. 19)

nos afirma que:

o estranho despedaça a rocha sobre a qual repousa a segurança da
vida diária. Ele vem de longe; não partilha as suposições locais - e,
desse modo, toma-se o homem que deve colocar em questão quase
tudo o que parece ser inquestionável para os membros do grupo
abordado. Ele tem de cometer esse ato perigoso e deplorável porque
não tem nenhum status dentro do grupo abordado que fizesse o
padrão desse grupo parecer-lhe "natural", e porque, mesmo se
tentasse dar o melhor de si, e fosse bem sucedido, para se comportar
exteriormente da maneira exigida pelo padrão, o grupo não lhe
concederia o crédito da redístribuição do seu ponto de vista
(BAUMAN, 1997, p. 19).

Ao se perceber a vida social como um processo (no latim procedere, indica ação

de avançar, ir para frente) contraditório e complexo, em que a realidade tem de ser

constantemente negociada por diferentes atores, buscamos assim estudar um sistema de

estratégias que busca manipular o poder e organizar emoções através dos

relacionamentos empreendidos pelos indivíduos que se conectam às plataformas de

sociabilidade virtual no ciberespaço.

A questão da acusação de desvio como forma de conflito, pode apontar para

alguns mecanismos de poder envolvidos na negociação da realidade, pois, dentro do

conflito, encontramos expressões de alguns modelos padronizados dos aspectos afetivos

e emocionais dos indivíduos. Dessa forma, a acusação de desvio, por vezes, pode tomar

proporções maiores, atingindo a dimensão moral e ética. Assim, podem existir
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universos simbólicos que constituem áreas próprias ligadas às mais variadas esferas da

vida social, podendo permitir que a existência de uma ordem social com dimensões

morais e éticas peculiares de determinada sociedade faça com que o "desviante"

"funcione" como marco delimitador de fronteiras, elemento diferenciador de identidade,

permitindo que a sociedade possa se descobrir, não pelo que ela é, mas pelo que ela não

quer ser.

Ao visitarmos a obra de Émile Durkheim, pudemos perceber a forma como ele

expõe seus argumentos no intuito de mostrar a existência de uma força que age sobre os

indivíduos, ou seja, a sociedade, um ente sui generis que exerce o papel de regulador da

vida cotidiana, que imprime coerção social sobre aqueles indivíduos que adotam um

comportamento desviante. Para o autor, mesmo quando o indivíduo executa seus

diferentes papéis sociais nos movimentos que ele traça de (re)invenção da realidade no

cotidiano, seja de cidadão, marido, filho, aluno, professor etc. ou mesmo quando O

indivíduo realiza os compromissos ou cumpre os deveres que toma para si, eles estão

além das vontades individuais, estão internalizados, antes recebidos pela educação. O

autor exemplifica que, ao nascer, o fiel encontra já formadas as crenças e práticas de sua

vida religiosa, existindo antes e fora dele, assim como o sistema de sinais utilizado para

a comunicação, seja verbal ou oral, bem como o sistema monetário, sistema de crédito

entre outros aspectos da vida social. Durkheim (2006, p. 32) nos afirma que:

Estes tipos de comportamento ou de pensamento são não s6
exteriores ao indivíduos, como dotados de um poder imperativo e
coercitivo em virtude do qual se lhe impõem, quer queira, quer não.
Não há dúvida de que quando a ela me conformo de boa vontade, esta
coerção não se faz, ou faz-se pouco, sentir, por inútil. Porém não é
por isso uma característica intrínseca de tais fatos, e a prova é que ela
se afirma logo que eu procuro resistir. Caso tento violar as regras do
direito, elas reagem contra mim de modo a impedir o meu ato, se
ainda for possível, ou a anulá-Ia e a restabelecê-Ia sob a sua forma
normal, se já executado e reparável, ou a fazer-me expia-Ia se não
houver outra forma de reparação (DURKHEIM, 2006, p. 32).

O pensador ainda constrói um conceito para aqueles fenômenos presentes nas

sociedades que não exercem coerção sobre seus indivíduos, denominado fenômenos

patológicos. Estes fenômenos podem por em risco a harmonia, o acordo, o consenso

entre os indivíduos, ou seja, a solidariedade. Para Durkheim, a solidariedade contribui

para a integração geral da sociedade, tendo também uma natureza moral.

-
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Ao definir o conceito de patológico, Durkheim (2006, p. 70) vai afirmar que:

o sofrimento é visto como o indicador da doença, e é certo que, em
geral, existe entre esses dois fatos uma relação, mas que carece de
constância e de precisão. Há graves diáteses que são indolores, ao
passo que perturbações sem importância, como as que resultam da
introdução de um grão de poeira no olho, causam um verdadeiro
suplício. Em certos casos, inclusive, a ausência de dor ou ainda o
prazer é que são os sintomas da doença. Há urna certa
invulnerabilidade que é patológica. Em circunstâncias nas quais um
homem são sofreria, acontece ao neurastênico experimentar uma
sensação de gozo cuja natureza mórbida é incontestável.
Inversamente, a dor acompanha muitos estados, como a fome, a
fadiga, o parto, que são fenômenos puramente fisiológicos. Diremos
que a saúde, consistindo num desenvolvimento favorável das forças
vitais, se reconhece pela perfeita adaptação do organismo a seu meio,
e chamaremos, ao contrário, doença tudo o que perturba essa
adaptação? Mas em primeiro lugar - mais adiante teremos de voltar a
esse ponto - de modo nenhum está demonstrado que cada estado do
organismo esteja em correspondência com algum estado externo.
Além do mais, e mesmo que esse critério fosse realmente distintivo
do estado de saúde, ele próprio teria necessidade de outro critério
para poder ser reconhecido; pois seria preciso, em todo caso, que nos
dissessem de acordo com que princípio se pode decidir que tal modo
de se adaptar é mais perfeito que outro. Será de acordo com a
maneira como um e outro afetam nossas chances de sobrevivência? A
saúde seria o estado de um organismo em que essas chances estão em
seu máximo, enquanto a doença seria tudo o que tem por efeito
diminuí- Ias. Não há dúvida, de fato, de que em geral a doença tem
realmente por conseqüência um enfraquecimento do organismo
(DURKHEIM, 2006, p. 70).

Assim, buscando, a partir da Biologia, tomar emprestado o termo patologia e

trazê-lo para as ciências sociais, o autor vai incutir no seu discurso os riscos que o

indivíduo pode correr ao adotar uma atitude anômica em relação às regras socialmente

estabelecidas, exteriores a ele. Seja essa anomia individual em decorrência do prazer ou

da dor que a coerção pode proporcionar. Nesse sentido, podemos perceber que a

"sujeira", o estranho, o "fora do lugar", o vagabundo, o viajante, são todas categorias

que desafiam o propósito dos esforços de "organização social" que as estruturas sociais

buscam submeter e regular as práticas sociais dos indivíduos.

Émile Durkheim, porém, vai estabelecer que as práticas sociais consideradas

patológicas por ele, podem diferir-se umas das outras conforme o contexto social em

que elas estejam inseridas. Um fenômeno social em um determinado contexto pode ser

considerado "patológico", porém em outro pode ser considerado "normal", assim
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também vale para os indivíduos. Determinados indivíduos podem assumir práticas

sociais consideradas patológicas para determinadas sociedades e em outras não. Dessa

forma, o autor reconhece a existência de uma imensa dificuldade na classificação dos

fenômenos sociais entre "normal" e "patológico" por parte do pesquisador social.

3.1 Uma genealogia do poder

o mundo da ordem e da "pureza" é demasiadamente pequeno para acomodar

confortavelmente a "sujeira", o estranho, as coisas "fora do lugar", o indivíduo

"deslocado" e as coisas desordenadas, sendo preciso "torturá-Ias", "jogá-Ias" à fogueira

e aos leões, "envenená-Ias" e "despedaçá-Ias" até a última "pétala" de desvio. Dessa

forma, a sociedade passou a criar formas de poder que pudessem disciplinar o

comportamento dos sujeitos.

Na modernidade, o indivíduo adquiriu uma importância sem precedentes. Seu

corpo passou a ser concebido como uma potência, a qual se poderia governar para

diversos fins. A partir daí, podemos perceber a efetivação de um poder que viria incidir

sobre a vida e se manifestaria nas próprias ações dos indivíduos. Ao longo da

modernidade desenvolveu-se uma administração formal da vida, em uma multiplicidade

de práticas, nas quais se buscava exercer um controle sobre o corpo, um

desenvolvimento de suas aptidões, de seus comportamentos e de suas atitudes. Esse

poder sobre a vida poderia vir a classificar e organizar toda uma série de condutas em

categorias que, se num período anterior eram relacionadas ao discurso religioso, agora

-serão encaradas sob a perspectiva de um saber epistemológico. O ser humano passa a

ser o sujeito de novas ciências, como a criminologia, a psiquiatria, a psicologia, a

sociologia entre outras.

Dessa forma, buscaremos compreender um poder para além do poder do Estado,

contudo, sem desconsiderar sua força. Centrar a análise do poder apenas nesse ente

político deixaria de lado as relações de poder que ocorrem em diversas instituições e

setores da sociedade. 0- Estado, por sua vez, poderia organizar com mais eficiência

essas múltiplas relações de poder. Não se exclui, portanto, a dimensão do Estado, mas a

insere na perspectiva da ação capilar do poder, do ponto de efetividade.

Nesse sentido, podemos definir o poder enquanto ação. "Uma ação sobre outra

ação possível" (FOUCAULT, 1982, p. 243), ou seja, o poder não é substância ou

-
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faculdade, mas sim, a própria execução. O poder não se tem, se exerce. Ele se

estabelece numa relação entre indivíduos: uma ação em relação à outra ação. Logo, uma

relação de poder não é uma ação sobre coisas. Dessa maneira, faz-se necessário

distinguir, para tanto, o conceito foucaultiano de certos usos correntes da palavra poder.

Segundo Foucault, a palavra é muitas vezes empregada para definir a possibilidade ou

os recursos de que se poderia dispor para realizar um feito. Foucault, em todo caso, não

parece censurar esse uso da palavra, mas sugere, para esses casos, o termo

"capacidade". Além da capacidade, devemos distinguir também as relações de poder

das relações de comunicação, "que transmitem uma informação através de uma língua,

de um sistema de signos ou qualquer outro meio simbólico" (1982, p. 240). As relações

de poder perpassam as relações humanas na medida em que a capacidade, a

comunicação e o poder não se excluem, mas constituem entre si instrumentos mútuos de

apoio. Por exemplo,

a aplicação da capacidade objetiva, nas suas formas mais
elementares, implica relações de comunicação - seja de informação
prévia, ou de trabalho dividido; liga-se também a relações de poder -
seja de tarefas obrigatórias, de gestos impostos por uma tradição ou
aprendizado, de subdivisões ou de repartição mais ou menos
obrigatória do trabalho (FOUCAULT, 1982, p. 241).

Nesse sentido, a análise do poder deve considerar o indivíduo como O próprio

agente de sua ação e não como uma marionete. Uma relação de poder ocorre entre

indivíduos "livres", ou seja, "sujeitos individuais e coletivos, que têm diante de si um

campo de possibilidades, onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de

comportamento podem acontecer" (FOUCAULT, 1982, p. 245). O poder, então, é uma

ação que visa outra ação, a força que tem como objetivo outra força. Daí a necessidade,

ressaltada acima, de se conceber um campo de possibilidades, de ações possíveis, pois o

que caracteriza o poder não é a dominação total de um indivíduo sobre o outro, nem

tampouco a violência física, pois esta não se dispõe necessariamente a causar outra

ação, mas pode servir, contudo, de um eventual instrumento numa relação de poder

específica.

Contudo, a partir daqui, buscaremos concentrar nossas atenções na multiplicação

das circunstâncias de poder e do número dos potenciais vigilantes em uma sociedade

disciplinar, enfatizando a transitoriedade característica das relações de poder como
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elemento imprescindível para que o cotidiano se constitua, mais especificamente, como

uma categoria histórica passível de ser problematizada.

Nesse sentido, podemos notar as necessidades e exigências sociais de finais do

século XVIII e início do XIX que estimularam a conformação de marcantes mudanças

socioculturais na Europa. Importantes acontecimentos que ocorreram à época - aumento

descompassado das populações, explosão de manifestações revoltosas, reordenamento

das formas de acúmulo de capitais (consolidação do sistema capitalista) e das relações

de produção (ascensão burguesa), dentre outras iniciativas que abalaram o status quo do

Antigo Regime - contribuíram para uma (re)significação das práticas culturais e dos

códigos de sociabilidade, bem como para uma reorganização das formas de punição das

infrações.

O representativo crescimento populacional e a desestruturação da ordem

monárquica concorreram para a delineação de um mundo social diferente no contexto

europeu do período. Afinal, até os séculos XVI e XVII a riqueza era essencialmente

constituída pela fortuna de terras, por espécies monetárias ou eventualmente por letras

de câmbio que os indivíduos podiam trocar. No século XVIII aparece uma forma de

riqueza que é agora investida no interior de um novo tipo de materialidade não mais

monetária; que é investida em mercadorias, estoques, máquinas, oficinas, matérias-

primas, mercadorias que estão para ser expedi das etc. No curso dessas profundas

modificações, paulatinamente, o alvo principal das ilegalidades passa a ser os bens e não

mais os direitos.

Acontecimentos desse porte colaboraram para uma reconfiguração social no

ideal de crime e, principalmente, no de punição. "( ...) O grande problema do poder (...)

• nesta época, é o de instaurar mecanismos de controle que permitam a proteção dessa

nova forma material de fortuna" (FOUCAULT, 1996, p. 101).

Desse modo, pouco a pouco, onde, antes, enxergava-se o crime como uma

afronta ao Monarca e o castigo como uma manifestação inconteste e concreta do poder

absolutista. Agora, o mesmo passava a caracterizar um rompimento e desrespeito ao

corpo social e sua punição deveria reparar, portanto, "a perturbação causada à

sociedade" (FOUCAULT, 1996, p. 81). Diante dessa alteração, a explicitação da força

física, material e temível do Monarca - o ritual público do suplício dos condenados -

perde espaço. Em seu lugar passou a ser prestigiada o que Foucault chamou de reforma

psicológica e moral das atitudes e de comportamento dos indivíduos, ou seja, a prisão

(FOUCAULT, 2005).
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Foi essa significativa transformação que marcou, decisivamente, a

transformação de uma sociedade penal para uma sociedade disciplinar e que, segundo

Foucault, encontrou em finais do século xvrn com o jurista inglês Jeremy Bentham a

sua melhor e mais específica apresentação. Trata-se do panóptico, que, literalmente

significa visão unificada. Tal projeto arquitetõnico, basicamente, consistia em:

"( ...) um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio
com uma torre no centro. O anel se dividia em pequenas celas que
davam tanto para o interior quanto para o exterior. Em cada uma
dessas pequenas celas, havia segundo o objetivo da instituição, uma
criança aprendendo a escrever, um operário trabalhando, um
prisioneiro se corrigindo, um louco atualizando sua loucura, etc. Na
torre central havia um vigilante. Como cada cela dava ao mesmo
tempo para o interior e para o exterior, o olhar do vigilante podia
atravessar toda a cela; não havia nela nenhum ponto de sombra e, por
conseguinte, tudo o que fazia o indivíduo estava exposto ao olhar de
um vigilante que observava através de venezianas, de postigos serni-
cerrados de modo a poder ver sem que ninguém ao contrário pudesse
vê-lo" (FOUCAULT, 2005, p. 87).

A organização dos elementos arquitetõnicos desse projeto não deixava dúvidas.

As formas, os intervalos de distância, as superfícies ocupadas, os cuidados com a

incidência de luminosidade e as áreas livres deviam estar dispostos de modo a

multiplicar os momentos de observação e vigilância. E não só nos espaços internos à

edificação. "Para Bentham esta pequena e maravilhosa astúcia arquitetõnica podia ser

utilizada por uma série de instituições" (FOUCAULT, 2005, p. 87). Dessa forma, se

inicialmente, Foucault (2005) frisava que o panóptico era uma utopia de uma sociedade

e de um tipo de poder, em seguida pontuava que vivemos em uma sociedade onde reina

o panoptismo.

Tal "reinado" propagou-se, principalmente, no correr do século XIX. De tal

maneira que a utopia de uma sociedade vigilante e este certo tipo de poder panóptico

afluíram para uma organização social que, mais precisamente, foi denominada de

sociedade disciplinar. O ideal de observação constante, como sentenciava Bentham,

pouco a pouco espalhava-se pelas prisões, hospitais, escolas, cidades operárias

(FOUCAULT, 2005). Mas não só isso. A vigília ininterrupta tanto desempenhava um

poder quanto, em concomitância, constituía saberes. Nessa medida as relações

cotidianas de poder empreendidas nas prisões encontraram-se com os saberes referentes

à criminologia; nos hospitais encontraram-se com os saberes consonantes à
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classificação das doenças; nas escolas encontraram-se com os saberes condizentes à

pedagogia; nos hospícios encontraram-se com os saberes conducentes à psiquiatria.

Cabe destacar que, para Foucault, entre o poder e o saber não se estabelece uma

relação de nexo causal. Nessa direção, ao contrário de pensar o primeiro como causa e o

segundo como efeito (ou vice-versa), enfatiza a presença de um total entrelaçamento -

encontro - entre um e outro.

E foi esse entrelaçamento do poder com o saber que possibilitou, justamente, a

referida configuração da sociedade disciplinar. Da mesma maneira que permitiu que os

cuidados e preocupações com a disposição do espaço, com o controle do tempo, com a

ininterrupta observação e vigília atrelados à elaboração de registros, à distinção de

condutas e hábitos e à produção de conhecimentos específicos difundissem-se por todos

os cantos e recantos.

Mas, para que essa difusão se tomasse possível, foi necessária a articulação de

um dispositivo fundamental: a visibilidade. Primeiramente era percebida como

elemento indispensável dentro do panóptico, já que possibilitava não somente o poder

de controlar o preso, o aluno, o doente, o louco, o operário, como também, por conta da

observação cotidiana, a consecução de um conjunto de saberes com o objetivo de

moldar seus comportamentos, pensamentos e costumes. Deriva daí a conclusão que o

"ver sem ser visto" predominava completamente neste período.

Entretanto, depois, com a configuração da sociedade disciplinar, outras

características passaram a se atrelar à visibilidade. Particularmente no que se refere à

expansão das áreas de atuação dos saberes e, conseqüentemente, ao alargamento do

poder de vigília.

Nesse sentido, o "ver sem ser visto" referente à arquitetura panóptica das

instituições modernas através da difusão de saberes, multiplicou-se pelos espaços

públicos. Afinal, a repercussão dos saberes acerca da criminologia, da pedagogia, da

classificação de doenças, da psiquiatria espalhou-se e auxiliou a produzir um cotidiano

tomado por diversas instâncias de poder.

À vista dessas considerações, podemos observar que o dispositivo da

visibilidade constituiu-se como fator preponderante para o entrelaçamento do poder com

o saber. Dito de outra forma, as exigências sociais de finais do século xvm e início do

XIX encontraram na visibilidade da sociedade disciplinar uma maneira de expandir os

procedimentos de controle do meio social. Por outro lado, a organização da sociedade
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disciplinar significou um mecanismo com capacidade tanto de vigiar quanto de incutir e

disseminar o controle pela sociedade.

O complexo arranjo da sociedade disciplinar, no correr do século XIX, teve a

visibilidade do entrelaçamento do poder com o saber como um dos motores que

possibilitou a sua ampla difusão. Nesses termos, o cotidiano do meio social foi sendo

tomado por um gradativo processo de embaralhamento das distâncias que separavam o

privado do público, o interior do exterior, enfim, o vigilante do vigiado. Nessa

perspectiva, o poder panóptico ao romper os muros, paredes e portões instaurou-se nos

espaços sociais e contribuiu para que os momentos de observação e vigflia

multiplicassem-se. Uma multiplicação que figurava uma ampliação não só das

circunstâncias passíveis de controle, como também do número dos potenciais vigilantes.

Ao nos falarmos acerca das possíveis configurações que o poder poderia adquirir

na sociedade contemporânea, Michel Foucault (1978, p. 268) afirma que:

Nesses últimos anos, a sociedade mudou e os indivíduos também;
eles são cada vez mais diversos, diferentes e independentes. Há cada
vez mais categorias de pessoas que não estão submetidas à disciplina,
de tal forma que somos obrigados a pensar em uma sociedade sem
disciplina. A classe dirigente continua impregnada da antiga técnica.
Mas é evidente que devemos nos separar, no futuro, da sociedade de
disciplina de hoje (FOUCAULT, 1978, p. 268).

Uma sociedade sem relações de poder é uma abstração. Quando Foucault se

refere ao fato de que indivíduos não estariam submetidos à disciplina, não está dizendo,

• necessariamente, que essas pessoas não se encontram entrelaçadas em relações de

poder. Nesse sentido, uma questão curiosa desponta a nossa análise da sociedade

contemporânea. Quais seriam, portanto, as formas de atuação de um poder

desenvolvidas dentro da sociedade contemporânea que comportariam indivíduos tão

"individualizados"?
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3.2 Da sociedade disciplinar à sociedade de controle

Sociedade de controle foi um termo cunhado por Gilles Deleuze (1990) para

caracterizar um tipo de sociedade que vinha se desenvolvendo após a Segunda Guerra

Mundial, como uma espécie de desdobramento da sociedade disciplinar. Se na "nova"

sociedade continuamos presos às relações de poder, ela, por outro lado, vem instaurar

mecanismos qualitativamente diferentes na forma de orientar essa vigilância na vida

social. Na sociedade disciplinar havia em cada instituição práticas isoladas, enfatizando

aspectos isolados do ser humano, como a loucura, as relações familiares, a escola, o

trabalho. Na sociedade de controle os muros institucionais caem e a vida como um todo

é reorganizada no campo social.

Quando se diz que na sociedade de controle que os muros entram em colapso,

isso significa que a lógica das instituições não se restringe mais apenas ao seu interior,

mas se encontra dissolvida pela vida social. Não há um espaço definido do poder. Dessa

forma, a sociedade de controle utiliza os mecanismos disciplinares de uma forma muito

mais flexível e eficaz. Nesse sentido, pode-se pensar que o poder soberano era

dispendioso e exagerado se o compararmos com a economia de um regime disciplinar,

mas aos olhos da nova estratégia, a disciplina ainda é um tanto custosa, pois se empenha

em fazer com que todos os indivíduos se enquadrem em procedimentos muito

semelhantes uns aos outros. A sociedade de controle se caracteriza por uma modulação,

por uma maleabilidade e adaptabilidade dos mecanismos disciplinares.

Desse modo, temos nos meios de informação e comunicação pistas importantes

para perceber os instrumentos que estão a serviço da sociedade de controle, pois, como

• elas ' se encontram fora do espaço institucional, o controle passa a se exercer na

imanência do campo social. Nesse caso, se a disciplina tinha uma duração e um espaço

determinado, o controle se exerce num contínuo. Diferentemente da sociedade

disciplinar, onde nunca se pára de recomeçar, de uma instituição a outra. "O homem da

disciplina é um produtor descontínuo de energia, mas o homem do controle é antes

ondulatório, funcionando em órbita, num feixe contínuo" (DELEUZE, 1990, p. 223).

Desse modo, podemos pensar a sociedade de controle como uma extensão da

sociedade da informação. Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação

no cotidiano da sociedade, chegamos ao patamar de podermos transmitir, por meio

digital, qualquer informação em tempo real para qualquer parte do planeta através de

imagens audiovisuais, músicas, fotografias ou textos. Assim, qualquer indivíduo pode
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ser "vítima" desse controle generalizado que evidenciamos na contemporaneidade.

Existem inúmeras formas de tornar pública a vida privada dos indivíduos, seja através

de site de relacionamentos como o Orkut, ou mesmo por meio de sites que possibilitam

aos seus usuários inserirem vídeos particulares para serem visualizados por outros

usuários, como o Youtube.

Para Deleuze, "é fácil fazer corresponder a cada sociedade certos tipos de

máquina, não porque as máquinas sejam determinantes, mas porque elas exprimem as

formas sociais capazes de lhes darem nascimento e utilizá-Ias" (DELEUZE, 1990, p.

223). As máquinas correspondentes à disciplina são energéticas: é a relação do homem

com a mecânica que está em questão. À sociedade de controle correspondem as

máquinas cibernéticas. Trata-se da relação do homem com maquinas que produzem e

transmitem informação. Portanto, o controle é uma prática de poder que não exclui a

disciplina, visto que não está situado na dimensão mecânica. Porém, o novo regime

acarreta uma enorme reconfiguração da realidade disciplinar, agora flexibilizada pelo

controle. Dessa forma, pode-se ter a sensação de que há um enfraquecimento da

disciplina, isso ocorre porque sua função de adestramento físico, disciplinamento

corporal não é mais primordial.

A sociedade disciplinar teve seu apogeu no final do século XIX e início do

século XX. A partir do fim da Segunda Guerra surgiram forças que então passaram a

desenhar um novo tipo de sociedade. Foucault já anunciava o fim das sociedades

disciplinares, porém, muito se questiona se já estaríamos realmente na sociedade de

controle ou apenas em um período de transição. De fato, neste início de século XXI, são

inúmeras as novidades tecnológicas que surgem a cada dia e que por ventura podem vir

• a compor novas expressões de exercício de poder. Podemos trazer aqui como exemplo a

proliferação das câmeras de vídeo, bem como todas as formas de registro e

monitoramento que se valem dos celulares, cartões de crédito e, sobretudo, a navegação

na Internet. Isso nos leva a acreditar que estaríamos entrando de cabeça em uma

sociedade cujos mecanismos de controle estão cada vez mais acentuados.
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A ETNOGRAFIA

"Fazer etnografia é como tentar ler um
manuscrito estranho, desbotado, cheio de
elipses, incoerências, emendas suspeitas
e comentários tendenciosos, escritos não
com os sinais convencionais do som, mas
com exemplos transitórios de
comportamento modelado". GEERTZ
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4. A ETNOGRAFIA

4.1 Sobre as entrevistas

Nesta parte, buscamos descrever as características percebidas dos entrevistados,

levando em conta a descrição de certas especificidades como: gênero, faixa etária, nível

de instrução, profissão, assiduidade com que o sujeito utiliza o site, bem como a idade

de seu perfil no Orkut. Pretendo tornar visível, para o leitor a heterogeneidade da

amostra.

Todas as entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto e setembro de

2007, utilizando um pequeno gravador de voz para registrarmos as falas dos sujeitos

entrevistados. Depois de gravadas as falas, passamos os arquivos para o computador e

buscamos ouvir as gravações reiteradas vezes a fim de identificarmos indícios ~ue

poderiam confirmar ou refutar nossos pressupostos, transcrevendo alguns trechos dessas

falas ao longo deste capítulo. Contudo, não nos detivemos apenas às falas dos sujeitos,

mas também ao modo como eles se expressavam, fosse traduzindo entusiasmo,

desconforto, euforia ou angústia entre outros vestígios de sentimentos que

transpassaram os pesquisados durante as entrevistas. Buscamos a todo instante fazer uso

do "olho", mas também do "corpo", identificando as forças que atravessavam os

sujeitos, cartografando as estruturas afetivas percebidas durante a pesquisa,

evidenciados com o uso de sites de relacionamentos como o Orkut.

Nossa preocupação em relação a abordagem dos sujeitos entrevistados residiu

sempre.no cuidado de não parecermos estranhos um ao outro, pesquisado e pesquisador,

buscando sempre que possível estabelecermos vínculos entre os agentes selecionados

para comporem nossa amostra. Como explicitamos anteriormente sobre nossa estretegía

metodológica, e, inserção no campo empírico de pesquisa, buscamos como uma ~as
I

formas de não parecermos estranhos entre si, estabelecer contato prévio com os sujeitos
I

pesquisados, fazendo deles indivíduos próximos ao invés da noção do outro "distante" e

"exótico", construída pelos antropólogos evolucionistas, nem tampouco da noção

determinista desenvolvida pelo estruturalistas. Desse modo, acreditamos que o trabalho

de campo etnográfico deva ser dotado de uma reinvenção metodológica no que se refere
I

ao estudo das sociedades ditas "complexas".



76

Contudo, em relação à abordagem dos sujeitos selecionados, depois de

estabelecido contato prévio com os mesmos, ou com os amigos dos mesmos,

procuramos deixá-I os se sentirem o mais livre possível para responder às nossas

questões sobre nosso objeto de investigação - o Orkut. Tínhamos em mente o propósito

de fazer com que os sujeitos selecionados para a pesquisa falassem

descompromissadamente sobre seus movimentos sociointerativos na Internet.

Pretendíamos, sempre que possível, fugir da rigidez do método científico,

transformando a entrevista numa conversa informal, misturando os papéis pré-

determinados pelo senso científico, entre pesquisador e pesquisado.

Dessa maneira, optamos em não utilizar questionários, preferindo o uso do guia

de entrevista, percebido como uma das formas que o etnógrafo tem para escapar dessa

rigidez metodológica imposta pela ciência. Porém, buscamos a todo instante não perder

de vista o "foco" da entrevista, sempre recorrendo à utilização de perguntas pré-

definidas no guia de entrevista no intuito de não desviarmos bruscamente daquilo que

pretendíamos identificar enquanto pesquisador.

Em todas as entrevistas, iniciamos sempre pedindo aos sujeitos que relatassem

fatos concernentes às suas histórias sociointerativas no site, enfatizando eventos

ocorridos entre eles enquanto usuários do Orkut, interferindo em suas falas sempre que

julgávamos necessário, imbuídos de obter alguma explicação mais detalhada sobre

determinados termos utilizados pelos sujeitos ou pedir-lhes informações mais

detalhadas referentes às correlações entre os fatos relatados, bem como observar e

identificar traços relevantes na descrição, pelos próprios sujeitos, de suas peculiaridades

comportamentais enquanto usuários do site de relacionamentos. Dessa forma, buscamos

perturbar os sujeitos com questões concernentes a estilos de vida observados no

surgimento do site e estilos de vida percebidos hoje, incitando-os a reflexões mais

acuradas entre formas de agir passadas e formas de agir atuais, no intuito de obtermos

respostas precisas e relevantes à pesquisa. As entrevistas não foram simples relatos de

fatos e eventos ocorridos entre os indivíduos durantes seus movimentos no Orkut, mas,

sobretudo, a oportunidade que pesquisador e pesquisado tiveram para construir teias de

significações entre si, cabendo ao pesquisador, decifrar os significados de tais teias

estabelecidas entre ambos.

Contudo, não nos ocupamos em saber suas histórias de vida "completas". O

objetivo da investigação constituía, basicamente, em fazer um recorte temporal das

histórias sociointerativas dos sujeitos no site, entre 19 de janeiro de 2004 a 19 de julho
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de 2007. Estávamos preocupados em identificar traços importantes das histórias dos

sujeitos enquanto usuários do software - Orkut - na Internet, bem como perceber

algumas implicações concernentes à identificação de tais traços na dimensão da vida

dos sujeitos entrevistados enquanto agentes imersos em um contexto sociocultural

regido pela cibernética.

Dessa forma, a cada nova perturbação recepcionada por nós, enquanto

pesquisadores, teias diversas de significações iam sendo tecidas no intuito de que

pudéssemos extrair fragmentos presentes no discurso dos indivíduos pesquisados

referentes à realidade social de que participam. Porém, optamos em, somente no final do

capítulo, realizar uma discussão das categorias de análise convergentes e divergentes

encontradas no discurso dos pesquisados.

As sete entrevistas a seguir foram realizadas no intuito de podermos identificar

mudanças éticas e morais no estilo de vida dos sujeitos a partir de determinado período

de tempo utilizando o site de relacionamentos. A fim de preservar as intimidades dos

indivíduos entrevistados, cujo conhecimento nos foi confiado, sob a condição de não as

expor de forma associada às suas reais identidades, utilizamos nomes fictícios para nos

referir aos mesmos e demais personagens mencionados nas narrativas.

4.2 Os entrevistados

4.2.1 Primeiro informante: SABOYA

Saboya, 26 anos de idade, foi um dos primeiros entrevistados, tendo sido

realizada sua entrevista ainda no mês de agosto. A justificativa da escolha deste sujeito

para compor nossa amostra residiu no fato da assiduidade diária com que este utilizava

o Orkut. Sempre que acessávamos ao site a fim de obter alguma "luz" sobre como se

daria a escolha dos sujeitos para a pesquisa, nos deparávamos com a fotografia de

Saboya no perfil de um dos nossos amigos. A partir daí, solicitando ao amigo que

tínhamos em comum - a mim e ao Saboya - que efetuasse o contato com ele e lhe

perguntasse se havia algum interesse da parte dele em compor a amostra de sujeitos

selecionados para tal pesquisa monográfica, Saboya aceitou de imediato a proposta, e o

adicionamos logo em seguida à nossa lista de amigos tanto do Orkut, como do Msn
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Messenger, e-mail e lista de números de telefone a fim de obtermos o referido

estabelecimento de vínculos sociais entre os sujeitos selecionados para a pesquisa.

Saboya é formado em Engenharia. Após alguns contatos com ele, tendo me apresentado

de imediato como estudante do curso de Biblioteconomia, pudemos "trocar"

informações entre si sobre a utilização do referido site de relacionamentos que

estávamos interessados em pesquisar. Passado o período de limiaridade, no intuito de

diminuir a distância entre pesquisador e Saboya, pudemos marcar um dia para visitá-lo e

"conversar um pouco" sobre o Orkut. Ele aceitou a proposta prontamente e logo em

seguida marcamos o dia mais adequado para ambos.

Ao chegar à casa de Saboya, tocamos a campainha e, pouco tempo depois, ele

apareceu à porta, recebendo-nos de uma maneira muito cortês, convidando-nos para ir

até a sala, onde estava localizado o seu computador. De imediato, ao olharmos o ecrã do

aparelho, percebemos que o sujeito estava conectado a várias pessoas ao mesmo tempo

enquanto conversávamos. Ele estava utilizando tanto o Msn Messenger, conversando

com vários amigos, como o próprio Orkut. Sentamos no sofá, enquanto ele sentou na

cadeira localizada em frente ao computador. Em raros momentos Saboya se desvinculou

do computador, a não ser quando tocava o telefone. Sentamos de maneira perpendicular

um ao outro, Saboya ficou a maior parte do tempo de frente pro computador, enquanto

nós ficamos em frente a ele, observando seu comportamento. Vez ou outra, quando uma

pergunta lhe perturbava, Saboya se virava para nós e a respondia demonstrando, na

maioria das vezes, tranqüilidade na sua fala e no seu comportamento.

Após algum tempo conversando sobre assuntos dos mais variados tipos a fim de

estabelecermos o menor distanciamento possível entre nós e Saboya, tratamos de

procurar uma forma para mudar de assunto e seguir no que estávamos interessados em

descobrir, de maneira que não aparentasse uma mudança brusca e radical. Foi então que

surgiu um breve silêncio na nossa conversa e a partir daí pude perceber uma fenda para

entrarmos na entrevista de fato. Foi quando perguntei a Saboya se poderíamos iniciar a

entrevista, aceitando, perguntei-lhe se havia algum problema em gravar a nossa

conversa, no intuito de facilitar posteriormente a etapa de análise dos dados extraídos

durante as entrevistas. Concordando novamente, iniciamos então nossa "conversa"

sobre o Orkut. Apresentei-lhe o guia de entrevista e o avisei que aquilo não seria

seguido à risca, servindo apenas como "norte" para a entrevista, recorrendo a ele sempre

que julgássemos necessário.
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Iniciando a entrevista, perguntei-lhe quem o tinha convidado para o Orkut e

desde quando ele possuía seu perfil no site, ele respondeu que havia sido um amigo e

possuía seu perfil desde 2004 ou 2005, aproximadamente. Pudemos perceber que

dificilmente obteríamos a data exata da criação do perfil dos indivíduos no site, pois o

próprio Orkut não exibe registros da data de criação do perfil do sujeito no site. A partir

daí, percebemos que seria inevitável uma oscilação na resposta referente à data de

criação do perfil, pois ela seria fornecida conforme os registros mnêmicos dos sujeitos,

daí sua imprecisão. Perguntando-lhe qual a motivação inicial da criação de seu perfil no

Orkut. Ele forneceu a "resposta padrão" dos usuários do site, podendo ser identificada

como "padrão" desde a página inicial do Orkut na Internet, quando o indivíduo deve

realizar seu login25 e senha para acessar ao site. Saboya afirmou ter criado um perfil no

Orkut com o intuito de manter e ampliar sua rede social de relacionamentos através do

site, reencontrando velhos amigos de infância ou de colégio, podendo ter como motivo

principal do rompimento dos laços sociais entre Saboya e seus "velhos amigos" a

distância territorial, pois cogita que tal distanciamento pode ser conseqüência da

mudança territorial dos indivíduos que pertenciam à sua rede social durante a infância.

Saboya acredita que o Orkut pode servir de meio para aproximar indivíduos distantes

entre si, por variados motivos, desde mudança de residência entre bairros, até mudança

interestadual e internacional dos indivíduos. Ele também acredita que o site pode

oferecer importantes oportunidades profissionais, afirmando ter sido relevante durante a

conclusão de sua monografia, quando contatou um indivíduo de outro Estado para

perguntar-lhe algumas informações sobre pesquisas referentes ao seu tema monográfico

na Engenharia. Saboya, em vários momentos de sua fala, afirmou que o Orkut pode

amp1iar as possibilidades interativas dos sujeitos:

Através dele a gente pode interagir com outras pessoas que têm o
mesmo trabalho que a gente. Toma mais próximo.

25 Colocamos como "login" um conjunto de caracteres solicitado para os usuários que por algum motivo
necessitam acessar algum sistema computacional. Geralmente os sistemas computacionais solicitam um
login e uma senha para a liberação do acesso. Desse modo, efetuar Login se refere à ação necessária para
acessar um sistema computacional restrito inserindo uma identificação, podendo esta ser ou não única
para cada usuário, e a senha relacionada a ela. Uma vez "legado", o usuário passa a ser identificado no
sistema, sendo restringido ou permitido a acessar determinados recursos do sistema.
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Através dessa passagem, podemos observar a preocupação que os indivíduos

têm de interagirem entre si, podendo trocar informações sobre seus interesses e gostos,

mas também buscando informações sobre os interesses e gostos do outro que possam se

assemelhar aos seus. Dessa forma, podemos observar o desejo que os indivíduos têm

entre si de se sentirem mais próximos uns dos outros através da possibilidade de

partilhar sentimentos, emoções e objetivos comuns.

Continuando a "conversa", Saboya afirmou que através do Orkut já pôde

conhecer e interagir com várias "pessoas diferentes". Perguntando-lhe o que seriam

essas "pessoas diferentes", ele afirmou se tratar de pessoas pertencentes a outras

regiões, com características culturais diferentes das dele e isso tomava o site mais

"rico". Insistindo nas definições dos termos utilizados pelo sujeito, perguntei-lhe no que

consistiria tal expressão: "tomar o site mais rico", daí ele afirmou ser as imensuráveis

possibilidades de interação proporcionadas pelo site, ou o que convencionamos

denominar de multiplicidade das "possibilidades sociointerativas" proporcionadas pelo

Orkut. Saboya afirmou que utiliza o Orkut diariamente, durante aproximadamente 30 a

50 minutos por dia. Porém, aos finais de semana utiliza o site por um período maior de

tempo, como pudemos observar durante a realização da entrevista, efetuada num final

de semana. Nesse sentido, pudemos notar que enquanto conversávamos, Saboya estava

com o Orkut "aberto".

Ao perguntar-lhe sobre a construção de seu perfil no Orkut, indagando-o sobre

as informações exibidas na sua página inicial no site, Saboya afirmou que não havia

preenchido todas as informações solicitadas pelo site de relacionamentos na época em

que construiu seu perfil, alegando como um dos motivos principais para a não

exposição de determinadas informações pessoais no Orkut, questões referentes à

privacidade.

Quando entrei no site, não preenchi todas as informações que haviam
lá. Algumas eu preferi deixar em branco, por questão de privacidade
mesmo e questão de segurança também.

Acreditando que tal afirmação poderia nos direcionar para um dos focos

principais da pesquisa: a questão da vigilância através da exposição ou omissão das

informações no Orkut, prontamente perguntei ao Saboya de que forma o Orkut poderia

acarretar a perda da privacidade, resultando numa possível fragilidade na segurança
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pessoal dos indivíduos. Ele respondeu que percebia o site como um meio pelo qual

outros sujeitos se utilizavam para saber da vida pessoal dos indivíduos. Afirmando que

através do Orkut, os indivíduos poderiam obter informações relevantes concernentes à

personalidade dos outros usuários do site. Nosso entrevistado declarou que as

comunidades, os gostos, os interesses entre outros fatores, poderiam delinear

determinadas personalidades dentro do site. Sobre isso, Saboya afirmou que:

As pessoas podem utilizar o Orkut como uma forma de exposição de
si, descrevendo seus gostos, interesses através das comunidades. Elas
oferecem as outras pessoas informações sobre quem eles são. É uma
coisa assim que, tipo a pessoa, faz uma ficha sua e expõe ali. Ai, eu
acho melhor a pessoa conhecer pessoalmente as pessoas que tiver
interesse, saber quem ela é realmente, assim, conhecendo não só pelo
status que a pessoa possui, qualidades que ela coloca no Orkut, né!?
Tipo que ela é morena, que ela é loira, que ela gosta disso, que ela
gosta desse tipo de filme, desse tipo de música, essas coisas são
coisas, assim, que são supérfluas.

Nesse sentido, nosso entrevistado adentrou na questão referente à busca pela

exposição do "eu" no Orkut. Afirmando crer que o site possa servir como um meio que

os indivíduos têm para exporem seus "gostos", "preferências", "qualidades" a fim de

ampliarem suas possibilidades sociointerativas, podendo, através dessa exposição,

"angariar" determinado tipo de capital social com a inclusão de mais amigos ao seu

perfil. Desse modo, pudemos observar tal intenção, no instante em que Saboya afirmou

ser interessante para ele, conhecer pessoalmente o sujeito que expõe seu perfil no site,

pois, nosso entrevistado acredita que, no Orkut, os indivíduos podem assumir a máscara

que quiserem, a fim de obter determinado "status social" dentro do site de

relacionamentos, podendo ser refletido no maior número possível de amigos listado à

sua rede social.

Perguntando ao Saboya se ele acreditava que tal atitude poderia traduzir uma

espécie de "marketing pessoal", ele afirmou que sim. Declarando também que, em

decorrência dessa possibilidade expositiva proporcionada pelo site aos indivíduos que o

utilizam, ele procurou preencher o mínimo de informações possíveis, evitando ao

máximo se expor no Orkut. Insistindo na temática, perguntei-lhe quais seriam essas

informações mínimas sobre si, forneci das por ele ao site. Saboya, paradoxalmente, nos

informou que seriam informações referentes à sua personalidade, abrangendo gostos e
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preferências, a fim de informar aos outros usuários do Orkut sua "identidade".

Insatisfeito com sua resposta, confuso, perguntei-lhe qual a diferença entre tais

informações forneci das por ele ao site e as informações fornecidas por outrem, alguém

que pretende se expor, indagando-o sobre qual a diferença entre ambos. Perturbado com

a questão, ele afirmou que não expõe informações referentes ao seu tipo físico, como

altura, cor dos olhos, peso e etc. Afirmou que buscava expor somente informações

essenciais à sua identidade, que pudessem possibilitar a outros usuários o identificarem

através das informações expostas no seu perfil. Contudo, pudemos identificar nessas

afirmações do nosso entrevistado, que o desejo pela exposição também o perpassa

enquanto usuário assíduo do site. Pois, percebemos que ele expõe tantas informações

quanto aqueles sujeitos classificados pelo próprio campo de pesquisa, como pudemos

observar na fala de Saboya enquanto "indivíduos que buscam a exposição" através do

Orkut.

Referente a questão da identidade, Saboya afirmou que possuía fotografia no

Orkut como uma forma de "expor" sua personalidade aos outros usuários do site .

Afirmando que, através dela, ele pode "expor" sentimentos diversos aos seus amigos,

como estados de "felicidade", "tristeza" e "paixão" entre outros, variando como

paisagens de fundo nas fotografias amigos considerados como "mais próximos", "locais

de trabalho" ou a própria "casa", traduzi da em determinado compartimento da

residência, como a sala de estar ou o quarto. Podendo, através da fotografia, ser mais

fácil aos outros usuários do Orkut, "identificar" quais os gostos dos indivíduos, bem

como quais suas opções preferidas para momentos de lazer e descontração. Perguntei-

lhe qual sentimento ele preferia "expor" aos seus amigos através das fotografias

publicadas no site, Saboya respondeu que tinha uma preferência maior por aquelas

fotografias que traduzissem um estado de felicidade. Perguntei-lhe o porquê de tal

preferência, e ele apenas afirmou que considera tal estado de espírito como "mais legal"

para ser "exposto" aos seus amigos no site.

Ao perguntar sobre as comunidades que existem no Orkut, busquei enfatizar

qual a principal motivação de Saboya para adicioná-Ias ao seu perfil. Ele respondeu que

as adicionava porque elas podem expressar particularidades de sua personalidade e de

seu comportamento. Pedi-lhe que exemplificasse que tipo de peculiaridade tais

comunidades podiam expressar sobre sua personalidade e comportamento. Nosso

entrevistado respondeu a indagação com exemplos contendo o nome de algumas

comunidades no site, como "eu adoro chocolate", "eu adoro beber entre amigos",
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"síndrome das pernas inquietas" e "autistas por opção". Ele afirmou que tais

comunidades eram algumas das quais que, enquanto usuários do Orkut, poderíamos

"identificar" sua "individualidade" no site. Afirmando acreditar que, muitas vezes, as

comunidades do site podem expressar uma extensão do "eu" no Orkut. Nosso

entrevistado também afirmou que costuma mudar frequentemente o campo "quem sou

eu" de seu perfil, acreditando poder "expor" ali traços identitários relevantes, traduzindo

sua "identidade atual". Desse modo, podemos perceber que ao mudar frequentemente o

campo, nosso entrevistado busca expressar determinado traço identitário mais evidente

de sua personalidade, "latente" naquele momento. Saboya declarou ainda que as

comunidades, por expressarem uma extensão do "eu" do indivíduo no site, podem

proporcionar relações sociais pautadas na identificação e no reconhecimento dos

indivíduos de si no outro, pois, a partir da percepção de traços semelhantes entre si,

expressos por meio das comunidades, os indivíduos podem buscar estabelecer laços

sociais entre si através da busca pela partilha de sentimentos, emoções, gostos, afetos e

preferências comuns, viabilizando a diversificação dos processos sociointerativos

estabelecidos no site, com a amplificação das possibilidades sociointerativas entre os

sujeitos no Orkut, a partir do instante em que eles podem se deparar com reflexos dos

mais variados tipos, tal como expusemos na imagem da sala dos espelhos, onde os

indivíduos podem se identificar através de fragmentos, que variam conforme a

intensidade, semelhantes entre si e, contrariamente, podendo perceber o processo

inverso da identificação através de fragmentos percebidos como dessemelhantes entre

si, afirmando que:

•... ( ...) Geralmente quando você adiciona uma pessoa, ela tem alguma
coisa que lhe chama atenção, ela tem alguma coisa em comum,
algum gosto que você gosta e ela também, daí dá um interesse de
você adicionar aquela pessoa. Através disso a gente pode se ligar, por
algum afeto, alguma coisa que possa estender, alguma afinidade.

Depois de respondida essas perguntas, ocorreu uma breve pausa na nossa

conversa, o que me levóu a recorrer ao guia de entrevista. Ao lançar mão do guia,

constatamos que havia ainda um bloco de questões referentes às possíveis mudanças de

atitudes ocorridas com o ethos dos indivíduos cadastrados no site após passado o

período de limiaridade enquanto usuários do Orkut, ou seja, pretendíamos identificar se

havia (e, caso houvesse, quais seriam) as atitudes que os indivíduos tinham assim que
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construíram seu perfil no site e algum tempo depois, ao se acostumarem com o uso do

software, passaram a não ter mais. Desse modo, estávamos preocupados em perceber se

(e quando) os indivíduos percebiam a vigilância empreendida no site de

relacionamentos, e a partir dessa percepção, se eles mudavam suas condutas,

(re)configurando "novos" padrões éticos e morais no ethos dos indivíduos no site.

Desse modo, buscamos reiniciar a conversa imbuídos de obter mais respostas

que pudessem servir de dados para a confirmação ou refutação da nossa hipótese de

pesquisa, exposta juntamente com o problema nos capítulos iniciais desta monografia.

Contudo, constatamos que não havíamos perguntado ainda ao Saboya sobre seus

recados no Orkut, como se dava a relação entre ele e os seus recados. Foi então que lhe

perguntamos se ele apagava seus recados ou não, e, caso apagasse, se sempre havia feito

isso, desde que entrou no Orkut. Saboya respondeu o seguinte:

A princípio, eu não apagava, agora depois de passado algum tempo
eu passei a apagar, por uma questão assim, até mesmo de segurança,
de privacidade, de ter meu contato, vou dizer assim, mais privativos e
ter um certo controle também deles. Eu apago tanto pela questão da
minha segurança como da pessoa que me envia.

Nas palavras de Saboya, podemos notar determinado desconforto no que

conceme à questão da falta de "segurança" e "privacidade" que o Orkut proporciona aos

seus usuários através da exposição dos seus "eus" no site, realçada várias vezes em sua

fala. Ao o indagarmos sobre as "forças" que o atravessavam enquanto se sentia inseguro

no site, Saboya afirmou que elas não o incomodavam tanto, pois ele havia apreendido

uma' estratégia a fim de que pudesse fugir de tal sensação. Uma dessas estratégias

utilizadas por Saboya era justamente "apagar seus recados". Dessa forma, nosso

entrevistado podia considerar menor a sensação de desconforto e mal-estar provocada

pela ausência de "segurança" e "privacidade" proporcionada pelo site de

relacionamentos. Saboya acreditava que, dessa maneira, tal desconforto e mal-estar

podiam ser diminuídos também no outro. Perguntamos a ele de que forma esses

sentimentos poderiam ser diminuídos no outro. Nosso entrevistado afirmou que ao

apagar um recado alheio em sua página, ele também resguardando a privacidade _de

quem o mandou. Interrompendo-o, perguntamos se o outro não poderia apagar seu

próprio recado na página de Saboya, pois sabíamos que o próprio site proporciona essa

possibilidade, ou seja, o Orkut permite que o usuário possa apagar seus recados de uma
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maneira geral, seja este recado pertencente à sua página inicial, ou enviado por este

mesmo sujeito a outro usuário do Orkut. Saboya nos afirmou que:

Não é legal você apagar os recados que você manda pra outra pessoa,
isso é falta de educação.

Nesse sentido, podemos perceber que através do site, os sujeitos criam normas

de conduta, regras de civilidade para serem seguidas entre si. Diante destas afirmações,

podemos identificar que nosso entrevistado, embora tenha mudado sua conduta no site

passado determinado período de lirniaridade enquanto usuário do Orkut, onde percebeu

a estratégia de "apagar os recados" como uma maneira de evitar a sensação de

desconforto proporcionada pela regulação externa das suas possibilidades

sociointerativas, tenha modificado determinadas atitudes suas em relação aos recados.

Observamos que Saboya aprendeu a tentar fugir da vigilância empreendida no site após

algum período utilizando o software, tal período corresponde à aproximadamente 3

anos. Nessa perspectiva, podemos perceber ainda a preocupação de Saboya com a

"segurança" e a "privacidade" do outro, refletindo a prática da alteridade enquanto

empreende um cuidado a fim de preservar a "privacidade" e a "segurança" do outro em

sua página de recados. Identificamos que nosso entrevistado "vigia" os perfis de outros

usuários do Orkut ao afirmar que visita os perfis de quem ele julga interessante sempre

que possível. Perguntando-lhe se via algum problema "ético" e "moral" que pudesse

ferir alguma norma de civilidade no Orkut ao visitar um perfil alheio, Saboya nos

respondeu que não.

Finalizando a entrevista, identificando que Saboya havia construído seu perfil no

site antes da criação da ferramenta "visualizadores de perfil", perguntamos ao nosso

entrevistado quais as suas considerações sobre a criação de tal ferramenta. Ele nos

afirmou que aprovou a criação, pois, a partir dela, ele pode ter melhores informações

, sobre os usuários que "0Iham,,26 (para não usar o termo "vigiam") seu perfil. Dessa

maneira, Saboya acredita ter um maior controle, enquanto usuário do site, dos visitantes

de sua página inicial. Podendo identificar quem são, tendo acesso aos seus perfis com a

26 Optamos em utilizar o termo "olhar" para identificar aqueles indivíduos que "vigiam" uns aos outros
por constatarmos, durante a pesquisa empírica, que o termo "vigiar" carrega uma forte carga negativa.
Dessa forma, "olhar" significa, metaforicamente, nesta pesquisa, "vigiar". Podemos perceber na palavra
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exposição de seus nomes na página inicial do perfil de Saboya sempre que ele fizer o

login. Contudo, vale destacar que apenas quem tem acesso as informações fomecidas

pela ferramenta "visualizadores de perfil" que revelam os nomes dos últimos usuários

que visitaram sua página inicial é o próprio dono do perfil. Tal informação não é

pública.

Perguntamos ao nosso entrevistado se ele tinha alguma consideração final para

nos fazer em relação ao Orkut, ele afirmou que não. Saboya, em todos os momentos da

entrevista, nos pareceu bastante tranqüilo e seguro nas suas respostas, demonstrando a

todo instante que estava se sentindo "a vontade" para falar da forma mais "livre"

possível, até mesmo nos momentos em que percebemos que uma questão ou outra o

incomodou, perturbando-o, fazendo-o mexer-se na cadeira e se voltar em nossa direção

ao responder. Ao considerarmos encerrada a entrevista com Saboya, solicitamos que

nos indicasse alguém para "conversarmos" sobre o Orkut. Saboya nos indicou um

amigo de infância.

Sabíamos que o próximo "informante" indicado por Saboya para responder às

nossas perguntas sobre seus movimentos sociointerativos no si/e, obviamente, não

estaria muito distante dele nos graus de separação, porém mesmo assim, optamos em

entrevistá-lo e incluí-I o na nossa amostra, pois pretendíamos estabelecer graus

crescentes de separação entre os indivíduos ao longo da seleção dos mesmos para

comporem nossa amostra. Nesse sentido, buscamos tomar como base para os graus de

separação entre os indivíduos, Saboya, o primeiro sujeito a ser entrevistado para a

pesquisa.

4.2.3 Segundo informante: OLIVEIRA

Oliveira, 21anos de idade, foi o "segundo informante" selecionado para a

pesquisa, indicado por Saboya. Nosso segundo entrevistado fazia parte da rede social de

amigos de Saboya, portanto, o grau de separação entre eles seria o "primeiro grau".

Iniciamos o contato com Oliveira através do próprio Orkut, enviando a ele um

recado esclarecendo que éramos "amigos" de Saboya. Prontamente, Oliveira, nos

respondeu ao recado enviado alguns minutos depois. Respondeu com tamanha rapidez

"olho", certa proximidade com o termo "vigiar", evidenciada através das imagens metafóricas da
sociedade de controle observadas no símbolo do Grande Irmão, um olho.
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que logo de início pudemos perceber a intensidade e a assiduidade com que ele utilizava

o software diariamente, conforme havia nos informado Saboya. Depois de estabelecido

o primeiro contato, buscamos estreitar os vínculos trocando endereços eletrônicos.

Todas as vezes que fazíamos login em alguns dos softwares utilizados para

comunicação eletrônica através da Internet, como Orkut ou Msn Messenger, Oliveira

estava sempre on-line. Algumas destas vezes buscamos "quebrar o gelo,,27, iniciando a

conversa, porém em outras quando não tomamos a iniciativa para a interação, Oliveira

não interagiu conosco. A identificação de tal fato gerou certo receio para a escolha do

informante, pois suspeitamos que Oliveira talvez não estivesse interessado o suficiente

para compor nossa amostra. O que poderia resultar em respostas demasiadamente

superficiais para as questões que pretendíamos propor-lhe. Desse modo, buscamos

perceber nas entrelinhas do contexto social em que estávamos inseridos, traços sutis e

quase invisíveis do comportamento de Oliveira que pudessem traduzir tal atitude.

Porém, julgamo-nos impossibilitados de perceber tais traços, talvez até por

conseqüência de certa imaturidade para a pesquisa científica, antes do contato face-a-

face.

Imbuídos da tarefa de descrever densamente as possibilidades sociais do

comportamento de Oliveira, insistimos em várias ocasiões em tal estreitamento de

vínculos no intuito de marcarmos a entrevista. Pois, preferimos realizar todas as

entrevistas pessoalmente. O estreitamento de vínculos que nos referimos, diz respeito à

intensificação da troca e partilha de sentimentos e sensações comuns entre ambas as

partes. Acreditávamos que tal troca e partilha poderia se estabelecer entre os sujeitos,

pesquisador e pesquisado, através dos referidos softwares citados anteriormente.

Todavia, tal relação não ofereceu segurança suficiente para podermos marcar uma

entrevista com Oliveira pessoalmente. Ainda não tínhamos confiança suficiente na

solidez de tal vínculo.

Contudo, mesmo estando inseguros, optamos em tocar no assunto com Oliveira,

e na primeira oportunidade que surgiu, através do Msn Messenger, lançamos a proposta

da entrevista para nosso "segundo informante". A cada segundo que se passava, uma

sensação estranha habitava nosso ser pesquisador. Sentimos certo desconforto em

acreditar termos sido "apressados" demais com Oliveira, pois durante o curto período de

interação que tivemos entre si, percebeu-se o caráter reservado do informante. Tal

27 Expressão utilizada para designar a quebra de formalismos ou protocolos iniciais estabelecidos
socialmente, com o intuito de possibilitar a interação entre indivíduos desconhecidos.
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desconforto gerava a impressão de que teríamos, possivelmente, assustado Oliveira com

a, suposta, pressa em marcar a ''bendita'' entrevista. Diante da demora de sua resposta,

buscamos começar a nos conformar com o possível erro cometido enquanto etnógrafos.

Foi então que surge na tela, a caixa de diálogo laranja do softwariB informando que

Oliveira havia nos enviando uma mensagem. Num misto de ansiedade e medo da

resposta, abrimos a caixa de diálogo para ler a mensagem que dizia o seguinte: "Ok .. eu

topo marcar a entrevista .. =p"

Aliviados com a resposta de Oliveira, prontamente buscamos confirmar com ele:

hora, local e data de sua preferência para a realização da mesma. Depois de acertados

todos os detalhes para a realização do encontro, lembramos da caixa de diálogo do texto

com a resposta de Oliveira para nossa pergunta, foi então que buscamos analisar de

forma sucinta a frase que estava lá. Iniciando assim a pesquisa etnográfica entes mesmo

do encontro face-a-face. Nesta frase, encontramos algumas possíveis respostas para

nossa indagação anterior sobre os efeitos sociais do comportamento de Oliveira acerca

da passividade dele na iniciativa do contato conosco.

Levantamos a hipótese de que a sua demora ou a sua passividade na iniciativa

do contato interativo poderia estar ligada a dois fatores. Primeiro: Oliveira ter uma rede

social enorme, como pudemos constatar através do Orkut, daí a sua demora para

responder às perguntas no Msn Messenger estar relacionada à quantidade de "amigos"

com quem ele tem que dividir a sua atenção durante o processo sociointerativo que ele

estabelece com o uso de tais softwares. O segundo fator vem ao encontro do primeiro,

possibilitando a sua confirmação, de que nossa "presença" não o incomoda, visto o

símbolo que ele colocou no final da frase: "=p". Tal símbolo faz referência a um

comportamento amistoso e simpático do indivíduo que está localizado no outro lado da

tela. Em outras palavras, buscamos retificar a possível interpretação acerca do

comportamento do nosso segundo informante estar atrelado a um suposto inconveniente

causado com a nossa "aparição" em sua vida social, pois percebemos um tom amistoso

ao aceitar nosso convite para a referida entrevista.

Oliveira é técnico em informática e trabalha em uma assistência técnica de

computadores. Ao chegarmos ao seu local de trabalho, o encontramos sentado atrás do

balcão testando um computador de um cliente que tinha acabado de consertar. Logo de

imediato, foi possível o reconhecimento do nosso entrevistado devido as suas

28 Msn Messenger.
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fotografias expostas no Orkut. Aproximamo-nos do balcão e, apenas por uma questão

de formalidade, perguntamos se Oliveira estava presente. Nosso informante respondeu

prontamente ser ele o sujeito que estávamos procurando. Apresentamo-nos e logo

percebemos um leve sorriso estampado no rosto do nosso pesquisado.

Comparecemos ao local da entrevista no dia e hora marcada por Oliveira. Ele

preferiu realizar a entrevista no seu local de trabalho, pois considerou que ali teria

"liberdade" o suficiente para responder às nossas questões. Novamente percebemos o

termo "liberdade" soar como uma sirene aos nossos ouvidos, servindo de "termômetro

social" para percebermos a "temperatura" dos relacionamentos sociointerativos que

Oliveira empreendia no seu cotidiano enquanto usuário do Orkut. Dessa forma,

prontamente "sacamos" nosso pequeno gravador de voz juntamente como nosso guia de

entrevista, informando-lhe que nossa conversa seria gravada e que aquele papel que

portávamos serviria apenas como "guia" para a nossa conversa.

Ao enunciarmos que o termo "liberdade" soou em nossos ouvidos como uma

sirene que alerta nossa percepção, apontando para o nível da "temperatura social,,29 com

que Oliveira encara seus movimentos sociointerativos, escolhendo o local de trabalho

para dar entrevista como o lugar em que ele dispunha de mais "liberdade", buscamos

expor a preocupação de nosso informante com a possibilidade de se sentir atravessado

por sentimentos dotados da sensação de "regulação", "supressão" ou "renúncia forçada"

que viessem à tona em algum outro ambiente físico diferente do escolhido para

realizarmos a entrevista.

Oliveira nos levou para uma sala reservada, a fim de que pudéssemos, com

"calma", realizar a entrevista. Antes de iniciarmos as perguntas, o indagamos há quanto

tempo ele exercia as atividades de técnico em informática e quanto tempo fazia que ele

trabalhava naquela assistência técnica. Tais perguntas foram direcionadas com a

finalidade de não abordarmos diretamente o motivo pelo qual estávamos ali

conversando, como uma forma de diminuir a distância entre nós. Nosso informante

relatou o período de tempo que trabalhava como técnico de informática e falou também

um pouco de sua vida pessoal e os motivos que o levaram a trabalhar naquela

assistência técnica. Depois de "quebrado o gelo", portando o guia de entrevista e nosso

29 Ao construirmos tal termo, estamos fazendo referência à forma com que os indivíduos vêem as relações sociais
contemporâneas, criando o termo "cool" para designar aquelas relações socialmente enaltecidas como "ideais" entre
os sujeitos. O termo coo/ vem do inglês e está associado, literalmente, à idéia de "frio".
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gravador de voz desde o momento em que encontramos nosso informante, decidimos

iniciar a entrevista propriamente dita.

Perguntando-lhe quando ele criou seu perfil no site e quais as principais

motivações que o levaram a participar do Orkut, ele nos afirmou que havia criado seu

perfil em meados de 2005, em decorrência do convite de sua namorada para no site.

Nosso entrevistado afirmou ainda que na época que criou uma conta no site de

relacionamentos, coincidiu justamente com O período em que o Orkut teve um elevado

aumento no número de membros. Contudo, tal relato de Oliveira não pôde ser

comparado com dados estatísticos do site, pois as informações que dizem respeito a

quantidade de adesões referentes aos anos em que o Orkut está no "ar" não são

divulgadas no próprio site. Impossibilitando nosso acesso a esses números.

Nosso entrevistado nos afirmou que uma das suas motivações principais para a

criação de sua conta no site foi a possibilidade que o Orkut oferece em relação a

comunicação entre os usuários e a possibilidade de troca de informações dos mais

variados tipos, como podemos observar nas suas afirmações abaixo:

Criei o Orkut por necessidade de comunicação, ne!? Mensagens
rápidas e fácil acesso. Todo mundo usa!

Tal facilidade no acesso pode ser percebida como um dos atrativos principais do

site. Talvez isso possa justificar sua adesão em massa, comparado a outros sites de

relacionamentos que existem na Internet, como Multiply, HI5, Friendster e UolKut

entre outros. Porém, nossa pesquisa não estava interessada em descobrir o motivo pelo

qual o Orkut lidera o hanking dos sites de relacionamentos, mas sim como os indivíduos

empreendem seus movimentos sociointerativos no Orkut com O decorrer do tempo em

que eles criam seus perfis no referido site.

Percebemos que nosso entrevistado ia respondendo apenas as questões que lhe

eram apresentadas. Dessa forma, observamos que talvez o fato da nossa conversa estar

sendo gravada, bem como estarmos portando um papel que volta e meia nos

socorríamos dele a cada silêncio instaurado durante nossa conversa, pudesse induzir

nossa entrevista para relatos formais do entrevistado acerca dos seus movimentos

sociointerativos realizados na Internet. Dessa forma, buscamos empreender estratégias

que pudessem direcionar para um novo rumo nossa entrevista. Identificamos que tal
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atitude do nosso entrevistado era decorrência da noção que ele possuía de entrevista,

empreendida apenas com o uso de questionário. Nesse sentido, tentamos traçar

estratégias que pudessem desmistificar tal noção, transformando a entrevista em uma

"conversa informal" e "descomprornissada", procurando seguir a lógica presente nos

construtos do pesquisado, conferindo-lhe a "liberdade" suficiente que ele necessitava

para relatar os acontecimentos que quisesse, da forma como melhor lhe conviesse.

Nosso entrevistado afirmou que, dependendo do dia e da quantidade de

informações interessantes que ele se deparasse durante seus movimentos no Orkut,

poderia passar curtos ou longos período de tempo navegando no site de

relacionamentos. Indagando-lhe sobre o que ele considerava interessante, nosso

entrevistado afirmou:

Algumas discussões em comunidades, tópicos, ver as fotos dos
outros, mandar mensagens. Saber da vida dos outros ...

Oliveira afirmou que considera como "informação interessante" no site, "saber

da vida dos outros". Com base nisso, pode observar que Oliveira empreende

movimentos de vigilância no site de relacionamentos. Tais movimentos podem ter

variações na duração de tempo em que eles ocorrem, conforme o "leque" de opções

contendo informações pessoais dos mais variados níveis e graus de exposição sobre a

vida social dos indivíduos que Oliveira se depara durante a navegação empreendida no

Orkut.

O entrevistado relatou ainda que quando aderiu ao site de relacionamentos,

preencheu todos os campos destinados às informações pessoais e profissionais do

usuário. Perguntando-lhe sobre qual o motivo teria levado nosso pesquisado a preencher

todos os campos, ele afirmou tê-l os preenchido apenas por acreditar, na época em que se

inscrevera no site, que o fornecimento das informações era obrigatório para a efetivação

do cadastro enquanto membro do Orkut. Desse modo, podemos perceber que a

inexperiência do indivíduo enquanto usuário do site traduzia determinadas formas de

agir referente a este ethos. Tal observação pode ser confirmada posteriormente quando o

indagamos acerca da permanência das informações postas nos campos. Perguntando-lhe

se hoje ele possuía preenchidos os mesmos campos de outrora, Oliveira nos afirmou que

não. Relatando que, contrariamente, à época em que aderiu ao site de relacionamentos,
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hoje não tem preenchido todos os campos destinados às informações pessoais e

profissionais do usuário por uma questão de privacidade. Nesse sentido, percebemos

que o usuário, através de uma atitude socialmente adquirida em decorrência do tempo

de utilização do software na Internet, havia encontrado uma estratégia para "burlar" a

"invasão" sofrida durante a visita de outros usuários ao seu perfil. "Invasão" esta que

pôde ser verificada no instante em que o sujeito confessou modificar suas informações

pessoais e profissionais no intuito de obter "privacidade", omitindo-as na maioria das

vezes. Afirmou ainda que tais informações omitidas poderiam acarretar uma

interpretação ambígua e paradoxal da sua personalidade, como, por exemplo, ele não

expunha no seu perfil que, ao mesmo tempo em que era Ia de música instrumental,

socialmente considerada como gosto característico dos indivíduos "cultos", gostava de

determinados filmes considerados blockbuster", gosto atribuídos aqueles sujeitos que

pertencem a uma cultura de massa, conforme relatos de Oliveira.

Outra informação importante fornecida pelo nosso entrevistado, faz referência à

mudança de foto no seu perfil. Ele afirmou que tal mudança pode significar uma busca

pela exposição da atualização da identidade do sujeito, ou seja, através da foto,

conforme nos relatou Oliveira, o indivíduo pode, através da exposição de fotografias no

Orkut, externar socialmente determinado estado de espírito, traduzido em momentos de

felicidade ou tristeza, bem como buscar pôr, a vista dos outros usuários, características

físicas atuais, como corte de cabelo, indumentária ou a utilização de acessórios, dentre

eles piercings, óculos escuro e colares. Oliveira afirma ainda que através das fotografias

expostas no site, pode-se tirar "noções" acerca da vida sociais do indivíduo. Afirmando

que, através das fotografias expostas pelos usuários:

Você tem uma noção de como a pessoa vive, né!? Por exemplo, você
vai no perfil de uma pessoa que sai muito, você vê muitas fotos do
cara, você sabe que ele sai muito, porque você vê muitas fotos de
amigos dele na balada.

Oliveira afirmou também que através das comunidades, os indivíduos podem ter

"noções" sobre a personalidade dos sujeitos que delas fazem parte. Afirmou ainda que

as comunidades, assim como as fotografias, podem constituir uma extensão do perfil do

30 Termo em inglês utilizado para designar um filme que tenha sido um grande sucesso de bilheteria nos
cinemas.
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indivíduo enquanto membro do Orkut, contendo informações muitas vezes omitidas nos

campos específicos destinados ao preenchimento delas, concernentes à vida pessoal ou

profissional do sujeito.

Insistindo nessa temática, concernente à criação de estratégias criadas pelos

usuários do Orkut referentes à busca pela privacidade no site, indagamos ao Oliveira

qual era sua atitude em relação aos seus recados. Nosso entrevistado afirmou que

atualmente apagava-os. Perguntamos se havia um porquê para tal atitude e ele nos

informou que os apagava em decorrência da "vigilância". Como uma forma de fugir da

mesma empreendida no site de relacionamentos. Afirmou também ser a vigilância uma

das principais motivações que levavam os indivíduos tanto a manter seus perfis no

Orkut, bem como a excluí-los, dependendo do nível de desconforto enfrentado pelos

sujeitos em relação à vigilância. Oliveira afirmou que nem sempre foi assim; nem

sempre excluiu seus recados no site. Relatou que passou a excluí-los depois de notada a

vigilância empreendida por outros indivíduos ao seu perfil. Perguntando-lhe de que

forma ele notou tal vigilância, Oliveira nos afirmou ter sido através de comentários de

seus amigos na vida concreta sobre seus movimentos sociointerativos empreendidos no

site de relacionamentos, ou seja, percebemos que a vida virtual e material do indivíduo

passam a constituírem uma via de mão dupla, no sentido de uma influenciar e, por

vezes, completar a outra.

A vida potencial na Internet complementa a vida material; atualizada, quando os

indivíduos transpõem para a Internet, aspectos referentes às suas vidas sociais concretas,

tais como os amigos. Muitas relações sociais são migradas do plano material para o

plano virtual a fim de prolongar os vínculos sociais estabelecidos entre os indivíduos.

Dessa forma, a partir dessa migração, podemos perceber também que a vida material é

afetada pela vida virtual quando aspectos concernentes às interações sociais

empreendidas pelos indivíduos na Internet passam a ser o objeto principal de algumas

conversas entre amigos do plano material, como podemos perceber no caso de Oliveira.

Nosso entrevistado afirmou se sentir "vigiado" em relação às suas possibilidades

sociointerativas no site. Ele relatou que muitas das suas atitudes eram reguladas

frequentemente pelas críticas de sua namorada em relação aos recados deixados pelas

suas amigas no seu perfil. Em decorrência de tal fato, Oliveira passou a excluir os

recados depois de lidos e respondidos. Afirmando, em relação ao fato de se sentir

vigiado, que:
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A galera procura saber, ne!? Da tua vida ... E fica meio que de olho
em ti. Visita a tua página e vai logo nos recados pra saber da tua vida
e depois sai por aí comentando o que tava escrito lá.

Ainda insistindo nessa temática da vigilância, perguntamos ao Oliveira que

sentimento o tinha atravessado quando ele percebeu que o Orkut dispunha de uma nova

ferramenta, intitulada "visualizadores de perfil". Nosso entrevistado respondeu que, a

princípio, não gostou da criação da mesma, pois ela denunciava quando você "vigiava"

outros usuários, delatando o "espião". Oliveira declarou também que tal ferramenta

possibilitava uma "vigilância de mão dupla". Pedindo-lhe melhores detalhes sobre tal

termo, ele explanou que essa "vigilância de mão dupla" permitia que o usuário que

vigiasse, também fosse vigiado, ou seja, ao entrar no perfil de alguém para vigiar ou

obter qualquer outro tipo de informação acerca do usuário dono do perfil, o sujeito

"invadido", ao constatar tal "invasão", poderia "invadir" quem o tivesse "invadido",

buscando obter informações dos mais variados tipos sobre quem o estava "vigiando".

Dessa forma, ele poderia "vigiar" quem o havia "vigiado". Observamos que as

Tecnologias de Informação e Comunicação proporcionam aos indivíduos um

(re)aparelhamento dos dispositivos de controle, configurando formas de vigiar

diferentes das que estávamos acostumados no modelo panõptico " idealizado por

Jeremy Benthan.

Satisfeitos com as respostas fomecidas por Oliveira, perguntando-lhe se havia

mais alguma consideração a ser feita por ele sobre o site, nosso entrevistado respondeu

que não. Para finalizar de fato a entrevista, solicitamos ao nosso informante que

indicasse um "novo" sujeito para ser selecionado para a pesquisa. Pedimos a ele que nos

indicasse alguém que tivesse construído o perfil no Orkut em meados de 2006.

Prontamente, ele nos indicou uma conhecida de colégio. Oliveira nos indicou tal agente

por acreditar que a jovem garota pudesse ser considerada um "tipo ideal" para a

constituição do corpo da amostra da pesquisa por utilizar o site diariamente por longos

períodos de tempo.

31 O termo corresponde ao dispositivo de vigilância criado a fim de oferecer uma observação total do
indivíduo; ou seja, constitui a tomada integral por parte do poder disciplinador da vida de um indivíduo.
Em 1789, Geremy Benthan escreveu o panóptico, que foi pensado corno um projeto de prisão modelo
para a reforma dos detentos. Mas por vontade expressa do autor, foi também um plano exemplo para
todas as instituições educacionais, de assistência e de trabalho, uma "solução" econômica para os
problemas do encerramento e o esboço de urna sociedade, extremadamente, civilizada e racional.
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Dessa forma, pudemos identificar que a garota indicada por Oliveira já

constituiria uma distância aceitável no grau de amizades que a separava de Saboya,

nosso "primeiro informante". Contudo, só poderíamos constatar tal grau de

distanciamento entre eles, depois de estabelecido o primeiro contato com a jovem. Tal

contato deveria ser constituído através do Orkut, a fim de podermos identificar o real

grau de separação entre a "terceira informante" e Saboya.

4.2.4 Terceira informante: TATTY

Tatty, 19 anos de idade, foi nossa "terceira informante" selecionada para a

pesquisa, indicada por Oliveira. Tatty havia estudado no mesmo colégio de Oliveira há

aproximadamente um ano e meio atrás e desde que deixaram de estudar juntos, o Orkut

foi o principal meio que eles encontraram para encurtar a distância e preservar a

amizade entre ambos. Nossa terceira entrevistada fazia parte da rede social de amigos de

Oliveira, porém não conhecia Saboya, o que a colocava no "segundo grau de separação"

do nosso primeiro informante, tendo Oliveira como o amigo comum entre eles - Saboya

e Tatty. Tal "grau de separação" entre os dois pôde ser constatado a partir da página

inicial do Orkut, solicitando à Oliveira que nos enviasse por e-mail o link contendo o

endereço eletrônico do Orkut de nossa terceira informante, Depois de recebido o e-mail,

prontamente enviado por Oliveira, acessamos o perfil de Tatty, "vasculhando" seu

Orkut no intuito de obtermos absoluta certeza de que ela não possuía Saboya adicionado

à sua rede de amigos no site de relacionamentos, pois, caso ela o possuísse adicionado

como "amigo", não poderia ser escolhida para constituir o corpo de nossa amostra em

decorrência da "proximidade social" que Tatty apresentaria de Saboya, escolhido como

o referencial para podermos identificar os "graus de separação" entre os indivíduos

selecionados para as entrevistas. Depois de feito isso, buscamos estabelecer o primeiro

contato com a nossa informante. Tal contato foi estabelecido através do próprio site.

Deixamos um recado no seu perfil infonnando-Ihe do nosso interesse em entrevistá-Ia,

apresentando-nos como "amigo" de Oliveira.

Nossa informante demorou em tomo de dois ou três dias para responder ao

recado, informando-nos que aceitaria ser entrevistada, porém gostaria de saber melhores

informações acerca do real motivo da referida entrevista, mostrando-se disposta a

contribuir com nossa pesquisa. Logo ao lermos seu recado, o respondemos solicitando-

lhe seu e-mail a fim de que pudéssemos lhe dar os esclarecimentos que ela desejasse ter.
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Alegamos que tais esclarecimentos não poderiam ser enviados através do próprio Orkut,

pois tivemos receio de que o site, por sua característica "pública", pudesse atrapalhar os

objetivos de nossa investigação.
"' Depois de explicitado à Tatty nossa intenção de entrevistá-Ia, como, podemos

observar, na descrição no capítulo anterior da nossa estratégia metodológica

empreendida durante a pesquisa, buscamos estreitar os laços de forma a nos tornarmos

mais "próximos" de nossa informante. Nesse sentido, sempre que nos encontrávamos no

Msn Messenger ou enviávamos recados para ela no Orkut, buscávamos direcionar a

conversar para um sentido informal, num "tom cotidiano", que pudesse deixar nossa

informante mais a "vontade" com nossa "presença". Aos poucos, fomos nos tornando

mais próximos, familiares um ao outro. Até que um dia, conversando através do Msn

Messenger, Tatty nos surpreendeu com a seguinte pergunta: "tu ainda pretende me

entrevistar?" Tal pergunta nos causou certo desconforto, porém respondemos à nossa

informante que sim. Prontamente ela rebateu nossa resposta lançando uma nova

questão: "( ...) então, quando será nossa entrevista?" Percebemos que Tatty estava

ansiosa para ser entrevistada. O fato de ter sido escolhida para compor a amostra de uma

pesquisa sobre o Orkut a havia deixado alvoroçada, porém ao mesmo tempo empolgada

em poder contribuir, enquanto entrevistada, para uma pesquisa que tinha um objeto de

investigação deveras inusitado - o Orkut. O fato pôde ser observado quando lhe

enviamos o referido e-mail explicando os motivos da entrevista. Tatty demonstrou, em

seu texto de resposta, certa admiração pela escolha do nosso objeto de investigação.

Percebendo o desejo veemente em ser entrevistada o mais rápido possível,

procuramos marcar um local de preferência da nossa informante. Tatty afirmou ser

estudante de um curso de extensão em línguas estrangeiras pertencente a uma

determinada universidade. Declarou ainda que a entrevista poderia ser realizada logo

após sua aula no referido curso. Ajustado todos os detalhes, marcamos o dia mais

conveniente para ambos, pesquisador e pesquisado.

No dia, hora e local marcado estávamos lá. Chegamos bem mais cedo,

aproximadamente uma hora antes da marcada. Desse modo, pudemos perceber

peculiaridades dos movimentos sociointerativos relativos aos indivíduos que

freqüentavam o lugar. Observamos que a maioria dos indivíduos que ali estudavam,

possuíam vínculos sociais entre si bastante frágeis. Percebemos que a maior parte deles

andava sozinho, vagando pelos corredores da referida universidade de uma maneira

demasiadamente apressada e, aparentemente, apática em relação aos movimentos dos
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outros ao seu redor. Notamos também que lá, havia alguns bancos e mesas espalhadas

pelo pátio do prédio em que se localizava o referido curso de línguas estrangeiras. As

mesas se localizavam próximas umas das outras e possuíam quatro bancos, distribuídos

em cada um dos lados da mesa. Contudo, referente aos movimentos sociointerativos dos

sujeitos no local, pudemos observar indivíduos sentados distantes, separados uns dos

outros, ocupando somente um dos bancos das mesas localizadas no pátio. Percebemos

uma marcante presença de sujeitos individualizados reunidos naqueJe pátio,

representando uma forte inclinação para o "eu" na "balança nós-eu,,32 contemporânea.

Este fato nos suscitou algumas questões importantes relativas ao motivo pelo qual nossa

informante havia escolhido tal local que pudessem ser lançadas à nossa informante

durante a entrevista.

Depois de passado algum tempo, nossa contemplação de alguns fragmentos

relativos à realidade social observada naquele pátio foi interrompida com a presença de

nossa informante, sorridente e tímida. Ela usava calça jeans e tênis, refletindo um estilo

bastante informal, condizente ao papel social que ela ocupava naquele contexto -

estudante. Estranhamos sua aparição de repente, pois não nos conhecíamos

pessoalmente. Perguntando-lhe como ela havia "advinhado" quem iria entrevistá-Ia, ela

afirmou que suspeitou quando nos avistou. Logo, percebeu que éramos diferentes

daqueles indivíduos que ela estava acostumada a ver sempre que freqüentava o lugar,

bem como o fato de estarmos sentados próximos ao local que ela havia marcado.

Tatty, em nenhum momento demonstrou estar nervosa com a entrevista, apenas

bastante tímida com a situação. Percebemos sua timidez ao observamos que seu olhar,

na maioria das vezes, encontrava-se perdido entre as paisagens do local. Poucas foram

as vezes em que ela nos encarou. Suas pernas inquietas balançavam frequentemente e

suas respostas eram curtas, porém recheadas de significações diversas.

Depois de feitas as apresentações formais, retiramos da mochila nossos "fiéis"

companheiros de campo - o gravador de voz e o guia de entrevista - e, de um modo

quase "ritualístico", explicamos a ela o motivo pelo qual usaríamos tais objetos durante

a entrevista. Concordando acerca da gravação de nossa conversa, ela aceitou que

iniciássemos a conversa- começando com algumas perguntas presentes no nosso guia.
z,

32 Tal balança é descrita por Norbert Elias (1994) em sua obra intitulada "A sociedade dos indivíduos". O
autor analisa algumas mudanças estruturais ocorridas na vida dos indivíduos a partir da intensificação de
transformações sociais inclinadas à construção de um sujeito individualizado surgidas em meados do
século XVII, característico das sociedades complexas.
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Perguntamos à nossa informante, o motivo pelo qual ela havia criado um perfil

no Orkut. Tatty respondeu que o principal motivo de ter aderido ao site de

relacionamentos havia sido por influência dos amigos. Afirmando ainda que havia

criado seu perfil no site em meados do ano de 2006. Indagando-lhe sobre a "influência

dos amigos" na sua adesão ao site, perguntamos à nossa entrevistada de que forma seus

amigos a teriam influenciado a "entrar" no Orkut. Tatty afirmou que a influência deles

na sua adesão ao Orkut, deu-se ao fato de informarem a ela da existência do site. Ela

declarou que seus amigos faziam diversos comentários positivos acerca do Orkut,

falando de suas comunidades e das múltiplas possibilidades sociointerativas que o site

proporcionava aos seus membros. Conforme nos relatou Tatty sobre os comentários de

seus amigos a respeito do site de relacionamentos, o usuário, ao criar uma conta, pode

adicionar vários "amigos" ao seu perfil, proporcionando diversas possibilidades

interativas entre indivíduos dos mais variados tipos, gerando uma ampliação de suas

redes sociais.

Eu nem conhecia o Orkut, daí meu amigos chegavam pra mim e
falavam dele. Eles diziam que o site era o máximo porque a pessoa
podia interagir com outras pessoas das mais variadas localidades do
mundo, dos mais variados gostos, preferências ...

Tatty declarou utilizar assiduamente o Orkut, por, pelo menos, três horas diárias.

Afirmando ainda que o tempo de utilização do site poderia variar conforme suas

atividades diárias, dificilmente, deixava de acessa-lo todos os dias. Sorrindo, declarou

que mesmo quando viajava, procurava uma forma de acessar o site. Perguntando a ela

qual seria esta forma que utilizava para não ficar ausente dos movimentos

sociointerativos no site, ela respondeu que procurava a lan house33 mais próxima.

Insistindo ainda no assunto, indagamos-lhe sobre sua reação caso ela não encontrasse

nenhuma lan house aberta no local em que estivesse. Tatty declarou que "enlouquece".

Ela comentou que, esgotada todas as alternativas possíveis, ligava para a amiga mais

próxima que ela tinha, que também era a sua principal confidente, e, pedia-lhe que

"olhasse" o Orkut dela e a informasse as "novidades" que estavam lá.

)3 Estabelecimento comercial que oferece a seus clientes acesso à Internet, mediante o pagamento de uma
taxa, usualmente cobrada por hora.
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Eu fico louca se eu não entrar no Orkut todo dia, nem quando viajo
eu consigo ficar longe do Orkut. A primeira coisa que faço quando
viajo pra algum lugar é procurar a lan house mais próxima que tiver.
(...) se não encontrar nenhuma, chego a enlouquecer, daí ligo pra
minha amiga e peço a ela pra entrar no meu Orkut e ver as
'novidades' lá.

Analisando a "dependência" da utilização do site declarada pela nossa

entrevistada, percebemos a importância atribuída ao uso diário do software por Tatty.

Observamos nas entrelinhas de seu discurso, a constante necessidade que ela sente em

estar sempre conectada à sociedade em rede. Nossa entrevistada demonstrou que tal

necessidade não se reflete apenas na utilização da Internet, mas também do telefone

celular, ao recorrer a ele quando não consegue, por algum motivo, acessar ao site para

poder visualizar seus recados. Perguntamos à Tatty qual o principal motivo para ela

estar sempre acessando seu Orkut. Ela afirmou ser a preocupação com o que os outros

sujeitos podem escrever na sua página de recados no site. Declarou que tinha medo dos

seus amigos exporem fatos relevantes da sua vida pessoal através de recados deixados

no Orkut. Desse modo, através das declarações de nossa entrevistada, pudemos

perceber, na atitude de Tatty, um intenso sentimento de apreensão, traduzindo-se num

mal-estar provocado pelas limitações das suas possibilidades sociointerativas, ao estar

constantemente receosa das atitudes dos seus amigos, podendo expor, contra a sua

vontade, através de recados postos por outros na sua página, informações a seu respeito

no site.

Tatty revelou que não costumava apagar seus recados quando criou sua conta no

site, ,porém passou a adotar a "ética da não exposição" a partir de desagradáveis

experiências vividas por ela enquanto usuária do Orkut. Perguntando a ela quais foram

essas experiências, ela afirmou tratar-se de desavenças com antigos namorados, em

decorrência de ciúmes provocados a partir da leitura de recados, tidos por ela como

"comprometedores", deixados na sua página pelos seus amigos mais próximos. Nossa

entrevistada afirmou ter tido um namorado que "bisbilhotava" constantemente o seu

perfil no site de relacionamentos, revelando que tal atitude lhe causava certo

desconforto.

Eu não costumava apagar os recados. Passei a apagar depois de ter
notado que meu namorado, bisbilhotava direto meu Orkut, sempre
implicando com os recados que meus amigos deixavam pra mim lá.
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Ele se incomodava com tudo! Pra tu ver como ele era horrível... ele
se incomodava ate com os 'beijos' colocados no final das mensagens
enviadas por meus amigos.

De uma forma bastante desenvolta, diferente da apresentada por Tatty no início

da nossa entrevista, ela declarou ainda que utilizava as fotografias do seu perfil e álbum

para expressar seus sentimentos aos outros usuários do Orkut. Perguntando a ela se tais

fotos já expressaram esse receio que ela sente em relação as possíveis conseqüências

acarretadas com recados desavisados sobre sua vida social postos no Orkut, nossa

entrevistada afirmou que sim. Declarou que, quando se sente "reprimida" em

decorrência de tal fato, costuma pôr alguma foto que apareça ela olhando pro "nada", de

forma que possa refletir sua angústia decorrente desse sentimento de constante

preocupação relativa à regulação das atitudes dos outros. Nossa entrevistada afirmou

que tal sentimento se faz pior quando ela se sente "incapacitada" de "controlar" as

atitudes dos indivíduos que acessam sua página no site de relacionamentos.

Percebendo que nossa conversa estava se encaminhando para o tema sobre o

mal-estar provocado pela vigilância e o controle social sofridos pelos indivíduos.

Perguntamos à Tatty se ela costumava aceitar como "amigo" aqueles indivíduos que a

adicionavam como amiga no site sem conhecê-Ia, ou sem nunca tê-Ia visto antes. Nossa

entrevistada informou que não aceita de forma alguma tais indivíduos que a adicionam

como amiga sem conhecê-Ia. Tatty acredita que o perfil destes indivíduos, muitas vezes,

pode ser falso. Ela afirmou que tais perfis podem ser fakes que estão interessados em

"bisbilhotá-Ia". Nossa entrevistada declarou que os [akes, muitas vezes, são perfis

criados por aqueles sujeitos que buscam "bisbilhotar" a vida dos outros indivíduos,

porém recorrem a esta estratégia como uma forma de "vigiar sem ser vigiado". Tatty

declarou que se sente muito incomodada quando um possível fake a adiciona como

"amigo".

Nesse sentido, percebemos que tal sentimento advindo da preocupação em estar

sendo "vigiado", acarreta uma regulação social do comportamento individual do sujeito,

porém, tal estrutura social construída sobre as bases da "renúncia forçada" pode gerar

comportamentos individuais que busquem subverter tal ordem social, exemplo disso é a

criação dos perfis falsos - os fakes - que "vigiam sem serem vigiados".

Desse modo, podemos perceber que os perfis falsos servem, muitas vezes, como

uma das estratégias empreendidas por aqueles sujeitos que buscam reinventar a
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realidade social que participam. Realidade esta que pode ser traduzi da em movimentos

de desterritorialização empreendidos por aqueles indivíduos que possuem fakes como

forma de subverterem a ordem social instaurada no Orkut.

Indagando nossa entrevistada acerca da ferramenta "visualizadores de perfil"

contida no site, ela afirmou que tal ferramenta era de fundamental importância, tendo

seu lado "positivo" e seu lado "negativo". Ao comentar o lado "positivo" da ferramenta,

Tatty declarou que a partir dela, ela podia saber quem havia visitado seu perfil e,

dependendo da incidência e da freqüência com que essa visita ocorria, nossa

entrevistada acreditava poder identificar aqueles usuários que estavam a vigiá-Ia, a

menos que tais usuários tivessem perfis fakes. Contudo, comentando sobre a "face"

considerada pela entrevistada como "negativa" da ferramenta, a estudante afirma que o

aspecto ruim do "visualizadores de perfil" baseia-se no fato de "delatar" ao dono do

perfil quando o indivíduo, enquanto "sujeito bisbilhotador", visita a sua página a fim de

colher informações dos mais variados tipos possíveis. Tatty revelou ainda que costuma

deixar a ferramenta ativada em seu perfil, porém, quando sente o desejo de ''bisbilhotar''

o Orkut de alguém, utiliza um perfil falso, sem foto, sem amigos, sem comunidades,

criado "apenas com a única e exclusiva finalidade de vigiar os Orkuts alheios". Afirma

ainda que no seu perfil falso, a ferramenta é desativada.

Finalizando a entrevista, perguntamos a Tatty se ela se considerava "livre" para

interagir da forma como lhe conviesse com outros indivíduos no Orkut e ela respondeu

enfaticamente que não, declarando ainda que "ninguém se sente totalmente livre no

Orkut". Buscando fazer uma associação entre as observações realizadas ao chegarmos

no local escolhido por Tatty para fazermos as entrevistas e às respostas fomecidas por

ela durante nossa conversa, perguntamos à estudante o porquê da escolha de tal lugar

para realizarmos a entrevista. Ela afirmou que não havia nenhum motivo especial.

Declarou ter escolhido o local apenas por uma questão de conveniência. Insistindo na

questão, pautando-nos nas observações preliminares feitas sobre os movimentos

sociointerativos empreendidos pelos indivíduos naquele pátio, indagamos à Tatty se ela

acreditava que a condição de sujeito individualizado, anônimo, indiferente aos

movimentos dos outros indivíduos realizados no cotidiano, podia possibilitar uma

eficiente estratégia de fuga do controle empreendida por aqueles sujeitos que, por

ventura, se sentissem incomodados com a vigilância. Depois de passado um curto

período de tempo pensando, provavelmente ponderando a resposta que pretenderia dar a

esta questão, a estudante respondeu que sim.



102

Ao nos despedirmos de Tatty, agradecendo a sua presteza em nos conceder uma

entrevista para ser utilizada na análise dos dados desta pesquisa monográfica,

solicitamos a ela que nos indicasse um amigo ou amiga de sua preferência que pudesse

constituir o corpo da amostra selecionada para a pesquisa. Pedimos de igual modo à

Tatty que tal indivíduo indicado por ela não fosse "amigo" de Oliveira. Dessa forma,

dando prosseguimento à nossa estratégia metodológica empreendida na busca da não

homogeneização dos dados, buscamos conseguir mais um sujeito para constituir nossa

amostra que tivesse o maior "grau de separação", dentre os indivíduos selecionados até

aqui, de Saboya, nosso "primeiro informante".

4.2.5 Quarto informante: FERRElRA

Ferreira, 29 anos de idade, foi nosso quarto informante selecionado para a

pesquisa, estando distante de Saboya por três graus de separação. Indicado por Tatty por

pertencer à sua rede social de amigos, Ferreira aceitou prontamente o convite para ser

entrevistado. Tatty nos informou que seu amigo era estudante de Administração e

trabalhava em uma conceituada concessionária de automóveis localizada em Fortaleza.

Afirmou ainda que Ferrerira era "viciado em Orkut", passando longos períodos diários

preso ao computador, navegando pelas páginas do site de relacionamentos. Tatty

declarou que seu amigo era um ''tipo bastante peculiar" de usuário do Orkut. Comentou

que Ferreira passava longos períodos de tempo enviando mensagens para seus amigos

adicionados, interagindo com eles de uma forma, segundo nossa informante, "pouco

convencional", muitas vezes, visitando seus perfis apenas para lhes desejar "bom dia",

''bom fds,,34, "bom começo de semana" etc.

Na expressão "pouco convencional" utilizada por Tatty para descrever as

atitudes de Ferreira ao enviar recados a outros usuários do site apenas no intuito de

desejar-lhes um ''bom dia", por exemplo, podemos perceber que Tatty estava fazendo

referência à hábitos pertencentes aos indivíduos de "sociedades tradicionais"

reproduzidos e atualizados na Internet. Para Tatty, este era um dos motivos que fazia

com que ela percebesse Ferreira como um "tipo bastante peculiar" de usuário do Orkut.

34 Tal sigla é bastante utilizada pelos indivíduos nos chats da Internet como forma de abreviar a
expressão: bom final de semana.
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Todas estas informações preliminares da visão de Tatty sobre seu amigo

indicado para compor nossa amostra, causaram-nos uma imensa curiosidade em

construirmos um diálogo com Ferreira sobre tais hábitos. Dessa forma, buscamos

interpretar tal aspecto de forma que pudesse figurar entre algumas perguntas

selecionadas para comporem O guia de entrevista que seria utilizado na conversa com

Ferreira.

Com nosso quarto informante, como uma espécie de "experimentação

etnográfica", buscamos não seguir os mesmos passos que havíamos seguido com nossos

três entrevistados anteriores. Tal "experimentação" se deu na forma como abordamos

Ferreira. Aproximamo-nos de Ferreira através de Tatty, selecionando-o na lista de

amigos de nossa entrevistada. Ao entrarmos em contato com nosso quarto informante

pelo próprio site de relacionamentos, perguntamos a ele se aceitaria responder a

algumas questões referentes aos seus movimentos sociointerativos no site. Respondendo

que sim, indagamos ao nosso informante como ele preferia que fosse realizada a

entrevista. Ferreira respondeu que a entrevista poderia ser realizada na sua casa, num

sábado à tarde, pois na semana ele se considerava demasiadamente ocupado, declarando

trabalhar durante o dia e estudar à noite.

No sábado marcado comparecemos à casa de Ferreira. Ele estava nos esperando

em pé do lado de fora de sua casa. Nosso informante nos recebeu de uma maneira

bastante simpática, com um brilhante sorriso estampado no rosto. Ferreira vestia uma

blusa branca de malha com uma bermuda preta, calçava também um par de sandálias de

dedo. De uma maneira, aparentemente, empolgada e descontraída, convidou-nos a

entrar.

Sentados no sofá, Ferreira tratou logo de "quebrar o gelo" entre nós. Tal atitude

do nosso entrevistado, de início causou-nos estranheza, pois isto não havia acontecido

com os sujeitos entrevistados anteriormente, onde a iniciativa de "quebrar o gelo" havia

ficado sempre a nosso cargo, porém dessa vez foi diferente. O estudante iniciou a

conversa invertendo os papéis - entrevistador e entrevistado. Ele começou o diálogo nos

perguntando o motivo pelo qual havíamos decidido utilizar o Orkut como objeto de

investigação. Explicando a ele os vários motivos da escolha, rebatemos sua pergunta,

indagando-lhe o porquê de tal curiosidade. Ferreira nos afirmou que, por utilizar

assiduamente o Orkut, cria que o site continha imensuráveis aspectos considerados

micros pelos indivíduos que podiam fazer uma diferença enorme quando analisadas as

suas conseqüências num contexto macro. Afirmando que:
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Para mim [Ferreira), o Orkut tem muitos aspectos considerados
banais que podem fazer uma diferença enorme na vida das pessoas,
se raciocinados por elas.

Nosso entrevistado declarou ainda que percebia no Orkut, um "oceano" de

possibilidades sociointerativas diversas, afirmando acreditar que tais possibilidades

podem acarretar transformações sociais significativas na vida dos indivíduos.

Perguntando a ele quais transformações sociais eram essas que o site poderia acarretar

na vida social dos indivíduos, Ferreira nos afirmou que:

o Orkut é uma coisa bem interessante. Ao mesmo tempo em que ele
nos oferece uma infinidade de informações, ele também encurta
nossa rédea, limita nossos passos.

Percebendo o "sinal verde" dado por Ferreira em sua resposta, tratamos logo de

lançar-lhe uma nova questão que pudesse abrir o caminho para entrarmos no ceme de

nossa pesquisa: o mal-estar proporcionado através do controle e da vigilância

empreendida pelos indivíduos no ciberespaço. Dessa forma, analisando as entrelinhas

das respostas oferecidas por Ferreira durante a conversa, perguntamos ao nosso

entrevistado no que consistia essa "limitação dos passos" percebida por ele. Ferreira nos

afirmou que tal "limitação" era a principal "estratégia" empreendida pela sociedade aos

indivíduos com o intuito de lhes impor limitações sociais, traduzidas em regulações

diversas que podiam concemir a restrições sociointerativas impostas aos indivíduos no

site. Nosso entrevistado acreditava que as renúncias impostas aos indivíduos por uma

sociedade sui generis no Orkut era fruto de uma época sócio-histórica construída sobre

uma renúncia forçada ao instinto, tal como podemos observar nas explanações

freudianas acerca do mal-estar na civilização (ocasionado pela modemidade). Ferreira

demonstrou sentir-se desconfortável para realizar seus movimentos sociointerativos no

site, porém, em nenhum momento, pensou em abandonar o Orkut, afirmando que:
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Nunca pensei em sair do Orkut, porque, através dele, tenho a
oportunidade de conhecer pessoas diferentes, fazer novas amizades ...

Notando o tom que, aos poucos, a conversa, "quase sem querer", ia adquirindo,

fomos nos animando com o diálogo que era estabelecido com Ferreira, buscando

identificar pontos chaves que pudessem aproximar suas respostas daquelas forneci das

pelos entrevistados anteriores. Algumas respostas dadas por nosso informante nos

saltavam aos olhos, denunciando pontos convergentes e divergentes entre as respostas

dos indivíduos entrevistados anteriormente. Dessa forma, podíamos ir construindo as

perguntas de uma maneira aleatória, definindo-se conforme as respostas iam sendo

dadas por nosso entrevistado.

Nesse sentido, resolvemos dar um passo mais adiante na entrevista, perguntando

ao Ferreira como ele percebia as fotos dos outros usuários do Orkut. Sobre isto ele nos

respondeu que:

90% das fotos no Orkut significam um estado de felicidade das
pessoas, mas 10% é comédia mesmo. O pessoal coloca sacanagem.
Uma maneira da pessoa querer se expor, se mostrar. É como se fosse
um antigo 'cara a cara' da estrela, você vai selecionando as pessoas e
via qual era a que se encaixa melhor no ciclo de amizade.
Antigamente, pensava assim: criar uma Internet que você pudesse
tipo ter uma foto 3x4 para que você pudesse ir atualizando suas
amizades. Ter uma página cheia de foto 3x4, clicava nela e pronto,
você pegava todos os dados dos seus amigos e pronto, ia conversando
on-line.

Ao nos depararmos com tal resposta, logo pudemos analisar a forma como nosso

entrevistado percebia o Orkut. Ferreira nos afirmou que, através das fotografias, os

usuários buscavam de certa maneira, se exporem no site. Comparando ainda o site com

um antigo jogo da marca Estrela, o cara a cara. Perguntando ao nosso informante no que

consistia tal jogo, ele nos afirmou que:

através de um tabuleiro, onde estão algumas figuras, a criança tem
que descobrir o personagem da outra por meio de perguntas cuja
resposta deve ser 'sim' ou 'não', por exemplo, tem chapéu? tem
bigode? Sim! Não! A cada resposta, algumas alternativas podem ser
desprezadas. Ganha o jogo a criança que descobrir o maior número
de personagens da outra.
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Ao elaborar tal resposta, Ferreira afirma que o jogo social, tal como o jogo de

tabuleiro infantil, delimita papéis sociais aos indivíduos. Tais papéis podem sofrer

alterações diversas, quando migrados para a Internet. Através do Orkut, nosso

entrevistado afirmou ser possível, ao visitar o perfil de algum usuário, identificar, por

meio de informações relevantes inseridas no site, traços característicos de sua

personalidade. Admite ainda através da comparação com o jogo de tabuleiro infantil, ser

possível observar as várias identidades, ou papéis sociais, que o indivíduo exerce no

cotidiano. Dessa maneira, para nosso informante, o Orkut pode ser percebido como uma

imensa vitrine pessoal, onde alguns indivíduos buscam expor suas "melhores"

máscaras.

Indagando a Ferreira sobre as pessoas que o adicionavam sem o conhecer, ele

nos afirmou que as aceitava, sem nenhum problema, pois gostava bastante de ampliar

sua rede social. Afirmou ainda, tal como nos informou anteriormente Tatty, nossa

terceira informante, que adorava mandar mensagens de "bom dia" aos seus amigos,

acreditando que, através deste ato "simples", poderia encurtar a sua distância entre eles.

Percebemos no comportamento do nosso informante, certa "valorização" de tais

hábitos. Ele demonstrava que considerava importante estes gestos por acreditar que eles

podem "resgatar", segundo Ferreira, "antigos costumes perdidos na sociedade". Nosso

entrevistado declarou considerar a sociedade contemporânea bastante "dura" no que

tange à construção dos vínculos entre os indivíduos.

Ferreira comentou ainda sobre a visita aos perfis "alheios". Ele nos afirmou que

costuma visitar os perfis de outros usuários sempre quando eles o adicionam pela

primeira vez, a fim de saber "quem eles são", "de onde eles vêm", se já os conheciam

anteriormente e, caso os conhecesse, onde foram conhecidos. Desse modo, o Orkut pode

atuar como um dispositivo de controle disperso e fragmentado, onde, cada vez mais,

toma-se difícil identificarmos "de onde vem o controle" e quem o está exercendo, pois

os indivíduos que são membros do site, ao longo das entrevistas, vêm declarando que

"vigiam" e são "vigiados".

Depois dessas respostas, conversamos mais sobre o site de relacionamentos e

consideramos satisfatória a entrevista fornecida por Ferreira, Bastante empolgado com a

conversa, nosso entrevistado afirmou que conhecia uma garota parecida com ele no que

tange à utilização do site. Ferreira considerava sua amiga "viciada em Orkut". Desse

modo, de um jeito prestativo, adiantando-se ao protocolo que estávamos utilizando nas
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entrevistas anteriores, sempre solicitando ao atual entrevistado que nos indicasse um

amigo para conversarmos posteriormente sobre o Orkut, Ferreira foi logo convidando

uma amiga que morava vizinho a sua casa. Explicando a ela do que se tratava a

entrevista e nos apresentando à nossa quinta informante, Verônica. Ferreira nos deixou a

sós na sala de sua casa e foi para o computador que se localizava no seu quarto no

intuito de nos oferecer certa "privacidade" na conversa com Verônica. Imediatamente,

colocados "acidentalmente" diante da quinta informante, nos vimos "obrigados" a

buscar quase que "instantaneamente" estratégias que pudessem guiar nossa conversa do

jeito mais "natural" possível.

Iniciamos nossa conversa com Verônica comentando um pouco da percepção

dela sobre Ferreira. Provocando-a a falar sobre nosso quarto informante, retomando sua

frase, dita minutos antes de convida-Ia para nos conceder uma entrevista. Ferreira havia

afirmado que Verônica era parecida com ele, "viciada em Orkut". Ao ouvir tal

afirmação, Verônica saltou da cadeira e de um jeito descontraído declarou que Ferreira

era muito mais "viciado em Orkut" do que ela.

A partir daí, percebemos que o passo inicial para nossa conversa sobre os

movimentos sociointerativos da nossa quinta informante selecionada para a pesquisa

havia sido dado. Foi então que a explicamos sucintamente sobre o que consistiria a

conversa, mostrando a ela que 'utilizaríamos um guia de entrevista para orientar nosso

diálogo, bem como um gravador de voz para nos auxiliar posteriormente na análise dos

dados.

4.2.6 Quinta informante: VERÔNICA

Verônica, 22 anos de idade, é estudante de fisioterapia. Morava vizinho à

Ferreira, numa simpática casa de paredes brancas, muro baixo, e telhado bastante

inclinado, como aqueles utilizados nas casas coloniais brasileiras, de forma a evitar que

o sol "entre" e a chuva "caia" dentro de casa. Visitando o Orkut de Verônica, pudemos

identificar que ela estava no "quarto grau de separação" de Saboya, não possuindo

amigos em comum, nem amigos de amigos em comum com nosso primeiro informante.

Nossa quinta informante afirmou ser filha única e que passava a maior parte do

dia sozinha em casa. Filha de pais separados, ela comentou que morava com sua mãe e,

devido, a isso, ao fato de habitarem naquela residência somente duas pessoas, ela se
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sentia bastante sozinha, não hesitando em entrar na Internet todos os dias a fim de

diminuir tal sentimento de solidão.

Verônica logo foi demonstrando se sentir mais à vontade durante a conversa. A

cada nova investida que fazíamos com nossos questionamentos em relação aos seus

movimentos sociointerativos no Orkut, nossa entrevistada esbanjava sorrisos e

demonstrava-se bastante animada em estar conversando sobre o site. Logo de início,

pudemos perceber a empolgação de Verônica estampada no seu comportamento ao falar

do Orkut. Nossa entrevistada se movia no sofá de Ferreira constantemente, como se

quisesse extravasar todo o sentimento que o site lhe proporcionava ao diminuir a

sensação de solidão que a acometia constantemente.

Nossa informante afirmou reiteradas vezes que um dos motivos principais que a

haviam levado a criar um perfil e hospedá-lo no Orkut teria sido a necessidade de sentir-

se sempre conectada aos amigos que ela possuía. Afirmando considerar o site um

importante meio para os sujeitos "estabelecerem contato" uns com os outros. Verônica

declarou que, através do Orkut, ela se sente "menos s6", acreditando poder encontrar os

amigos todas as vezes que desejar.

Nossa entrevistada afirmou ter sido convidada pela primeira vez a participar do

site pelo seu vizinho, Ferreira. Declarou ainda que havia criado o seu perfil no Orkut em

tomo dos anos de 2006 ou 2007. Nesse aspecto Verônica demonstrou certa insegurança

ao poder afirmar com exatidão a data de criação do seu perfil no site.

Perguntamos à nossa entrevistada se, mesmo ela tendo o Ferreira como vizinho,

ela sentia necessidade de estender sua relação com ele através do ciberespaço. Verônica

nos respondeu que sim. Afirmou que através do Orkut ela pode se comunicar com ele "a

qualquer hora do dia", "em qualquer lugar", comentando ainda que "( ...)eu não preciso

esperar ele chegar em casa pra poder falar com ele". Nesse sentido, podemos perceber a

forma como Verônica utiliza o site, uma maneira de estender e prolongar o

relacionamento com seus amigos, podendo, através do Orkut, sentir-se sempre próxima

deles.

Diferentemente dos entrevistados anteriores, Verônica nos afirmou que, quando

criou pela primeira vez seu perfil no site de relacionamentos, não preencheu todos os

campos. Perguntando a ela o motivo, nossa entrevistada nos respondeu que:

Pra não expor muito a minha vida. Coloquei só nome, e-mail...
Pronto, ai eu não coloquei paixões pra não expor muito a minha vida.
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(...) Por uma questão de privacidade. Hoje meu perfil só tem nome e
e-mail.

Ao analisarmos tal resposta forneci da por Verônica à nossa questão, pudemos

observar que nossa entrevistada, desde a criação de seu perfil no Orkut, sempre buscou

priorizar sua privacidade. Podemos notar ainda que Verônica, embora sinta um

exacerbado desejo de estar constantemente conectada aos seus amigos, tomando o site

uma espécie de extensão e prolongamento de seus relacionamentos materiais,

contraditoriamente, prefere se "recolher" no que tange à questão da privacidade. Desse

modo, percebemos que Verônica não busca se expor demasiadamente, mas sim, opta em

estender e prolongar seus relacionamentos materiais para o plano virtual muito mais do

que construir novos laços sociais a partir da Internet.

Nossa entrevistada afirmou que tal atitude se refere a um medo que possui em

relação às construções das personalidades na Internet. Verônica afirmou que "na

Internet, qualquer um pode ser qualquer um", ou seja, um indivíduo qualquer pode

assumir identidades e personalidades diversas, conforme sua vontade. Tal possibilidade

deixa Verônica receosa em construir vínculos sociais sólidos na Internet. Nossa

entrevistada afirmou ainda que possui apenas uma foto sua no perfil do Orkut, tendo

excluídos todas as fotos de seu álbum por acreditar que tais fotos proporcionavam sua

exposição no site.

Verônica reafirmou várias vezes se sentir insegura em relação aos seus

movimentos sociointerativos no Orkut. Nossa informante declarou perceber o Orkut

como "um diário aberto, onde todo mundo pode ver quem você é e saber da sua vida.

Isso é um dos motivos que me levam a não me expor no site". Comentando sobre tal

insegurança, nossa entrevistada afirmou ainda que não aceitava como amigo aqueles

indivíduos estranhos que a adicionavam aleatoriamente no site, declarando ainda que

percebia o Orkut como um "espaço, onde as pessoas não podem fazer o que querem,

mas quando eles querem fazer alguma coisa que não podem, criam um perfil falso".

Ao indagarmos à nossa informante sobre os fakes no Orkut, Verônica logo se

adiantou e afirmou que condenava tal atitude. Comentando ainda que considerava o

indivíduo que criava umfake um "covarde, que não tem coragem de se expor, de botar a

cara pra bofete". Nesse instante, pudemos perceber um incômodo de Verônica ao se

sentir impossibilitada de regular as ações de tais indivíduos - fakes.
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Ao levantamos algumas questões sobre as comunidades no Orkut, nossa

entrevistada afirmou que costuma adicionar aquelas comunidades que ela considera que

podem extemar socialmente alguns hábitos e costumes seus, porém nunca adiciona

aquelas comunidades que descrevem seu cotidiano, informando os lugares que ela

freqüenta, trabalha e estuda, reafirmando ainda como resposta para tal prática, a questão

da privacidade. Verônica comentou ainda que tais cuidados, no que tange à questão da

sua privacidade no Orkut, foram conseqüência de uma experiência negativa que ela

experimentou há algum tempo atrás. Nossa entrevistada afirmou que já teve seu Orkut

"clonado". Perguntando a ela no que consistiria um "Orkut clonado", ela nos respondeu

que um indivíduo "clona" o perfil de alguém no site, inserindo as mesmas fotos e

comunidades que estão no perfil original, dessa forma, ele pode adicionar como amigo

as mesmas pessoas que estão no perfil original. Verônica não soube responder as

implicações de tal prática, afirmando apenas que a "clonagem" poderia prejudicá-Ia de

alguma forma. Ainda curiosos em saber como nossa entrevistada havia resolvido a

questão da "clonagem" de seu perfil, Verônica nos afirmou que denunciou ao site o

"clone" e o próprio Orkut excluiu seu perfil "clonado".

Ao nos lançarmos à investigação acerca da prática de Verônica em relação aos

seus recados, ela se antecipou e, antes que concluíssemos nossa questão, ela respondeu

que os apagava, afirmando que:

Eu apago. Hoje em dia eu apago. Antes eu não costumava apagar,
mas por uma questão de privacidade, eu apago eles todo dia. É tanto
que eu tinha muito, muito recado, daí como Orkut também é um
problema pra quem namora. Meu namorado vivia olhando meu perfil
e reclamando dos recados que meus amigos deixavam pra mim lá, eu
passei a apagar eles [os recados]. E também por privacidade. Daí
passei a apagar pra evitar que os outros passem o tempo todo
bisbilhotando meu Orkut.

Verônica afirmou ainda, sem que perguntássemos sobre a utilização da

ferramenta "visualizadores de perfil", que a deixava ativada de forma que pudesse saber

quem a havia visitado. Nossa entrevistada afirmou que tal ferramenta possibilitava, ao

dono do perfil, ter um "controle" maior sobre quem o estava "bisbilhotando". Nossa

informante confessou que, embora repudiasse a atitude do indivíduo de criar um perfil

falso no site, ela tinha umfake. Verônica afirmou considerar extremamente necessário

para si a criação de um perfil falso que pudesse "bisbilhotar os outros" sem que pudesse
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ser vista ou reconhecida. Comentou ainda que em tal perfil falso, não possuía nenhuma

foto ou informação relevante, declarando que o tinha apenas para poder navegar pelo

site de uma maneira mais "livre".

Contudo, depois de todas estas respostas forneci das por Verônica, de forma a

nos direcionar para uma análise mais contundente de seus movimentos sociointerativos

no site, no intuito de comprovar nossa hipótese, perguntamos à nossa entrevistada se ela

se considerava "livre" para interagir da forma como lhe conviesse no site. Para nossa

surpresa e espanto, mesmo depois de todas as respostas dadas por Verônica às nossas

questões, sempre reafirmando em suas respostas um desejo pela privacidade, nossa

informante respondeu que "sim", que se sente livre para interagir da forma como lhe

convém no site de relacionamentos - o Orkut. Dessa maneira, pudemos perceber que tal

resposta fornecida por Verônica foi dada de uma maneira inconsciente, de forma a

reafirmar o recorrente anseio de liberdade presente nos indivíduos da sociedade

moderna, percebido também na contemporaneidade.

Desse modo, consideramos por encerrada a entrevista de Verônica e buscamos

partir para o próximo sujeito entrevistado. Procuramos evitar a indicação de nossa

última entrevistada, tentando selecionar o próximo sujeito escolhido para compor nossa

amostra de forma aleatória, tal como fizemos com Saboya. Nesse sentido, passamos a

visitar novamente o Orkut assiduamente a fim de identificamos nosso novo informante.

4.2.7 Sexta informante: NAYARA

Nayara, 21 anos de idade, foi nossa sexta informante escolhida para compor a

amostra da pesquisa. Nossa informante foi selecionada de forma aleatória, quase ao

acaso. Numa de nossas visitas à Biblioteca do Centro de Humanidades da Universidade

Federal do Ceará, deparamo-nos com Nayara, sentada ao fundo da biblioteca, no setor

de periódicos, lendo um romance em francês - Madame Bovary. Ao avistarmos nossa

sexta informante, tivemos a impressão de que seu rosto já nos era familiar. Forçando

nossa memória, nos lembramos que Nayara sempre figurava na lista de amigos que

aparecia no perfil de Verônica toda vez que visitávamos a página da mesma a fim de

colhermos alguma informação relevante para a pesquisa. Tal lista faz referência aos

últimos indivíduos que acessaram ao site ou àqueles usuários que passaram maior

tempo conectados ao Orkut.



112

Dessa forma, tratamos logo de inventar alguma estratégia que pudesse nos

aproximar dela, de forma que Nayara não percebesse tal aproximação. Foi então que

resolvemos tirar uma obra da prateleira dos livros cativos da biblioteca e sentamos à

mesa ao lado.

Entre um olhar e outro em direção à nossa entrevistada, por cima das lentes dos

óculos, buscávamos analisar seu comportamento e criar coragem suficiente para abordá-

Ia e convida-Ia a compor nossa amostra. Nayara mostrava-se bastante concentrada em

sua leitura de Madame Bovary. Tal concentração, de início, criou uma "barreira" para

que pudéssemos nos aproximar de nossa informante.

No intuito de romper com esta "barreira", decidimos nos levantar, caminhar em

direção à nossa informante e comentar com ela alguma coisa em relação ao romance

que estava lendo. Nesse ínterim, a cada passo dado, um turbilhão de possibilidades

lógicas acerca de qual aspecto do romance seria interessante comentarmos para nos

aproximarmos de Nayara iam surgindo em nossa mente. Nayara, ao perceber nosso

movimento em sua direção, desprendeu o olhar do romance e o levantou em nossa

direção. Ela nos fitou por aproximadamente dois segundos. Tempo suficiente para nos

fazer pensar se deveríamos continuar nossa empreitada ou abandoná-Ia e escolher um

outro sujeito. Porém, a decisão em continuar o empreendimento etnográfico foi mais

rápida do que o olhar de Nayara em nossa direção. Aproximando-nos dela, perguntamos

se havia um outro romance de Madame Bovary na mesma estante que ela havia retirado

aquele. Para nossa sorte, Nayara respondeu que não. Pelo menos, não havia nenhum um

outro exemplar disponível na biblioteca que fosse em francês.

Rapidamente, tratamos de formular uma nova questão à Nayara, a fim de que

nossa conversa não se encerrasse naquele momento apenas com um "muito obrigado"

pela informação fomecida acerca do exemplar de Madame Bovary. Perguntamos à

nossa informante o motivo do seu interesse pela obra de Gustave Flaubert. Ela nos

respondeu que estava lendo em virtude de um exame que iria prestar num curso de

francês do qual era aluna.

Percebendo a receptividade de Nayara e o seu conforto com nossa presença,

perguntamos à nossa informante se ela possuía um perfil no Orkut. Tendo respondido

que sim, tratamos logo de lançar-lhe a questão responsável pelo motivo de nossa

companhia à Nayara na biblioteca. Perguntamos à nossa informante se ela desejava

constituir nossa amostra para a pesquisa, respondendo algumas questões que lhe

lançaríamos no decorrer de nossa conversa em relação ao Orkut. Nayara,
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simpaticamente, respondeu que sim, porém quis saber alguns detalhes acerca da

pesquisa e de como se procederia tal entrevista. Explicando a ela todos os

procedimentos que compunham nossa entrevista, Nayara aceitou que conversássemos

ali mesmo, na biblioteca.

Nayara afirmou que tinha criado seu perfil no site logo no início, quando o site

de relacionamentos foi criado em 2004, porém não o acessava. Perguntando o motivo

pelo qual nossa entrevistada havia criado o perfil no Orkut, mas não o acessava, Nayara

nos respondeu que:

Eu criei meu Orkut logo no comecinho, em 2004 acho, porém não o
acessava porque poucas pessoas que eu conhecia tinha Orkut, então
não via muita utilidade para aquilo. Comecei a acessar um dia desses,
quando meus amigos da faculdade sempre perguntavam se eu tinha
Orkut e eu respondia que sim, daí eles me pediam pra eu adicionar
eles.

Perguntando à Nayara se hoje ela percebia alguma "utilidade" no site, ela nos

afirmou que:

Sim. Hoje eu vejo muita utilidade pro Orkut, principalmente porque
todo mundo tem, então é um motivo a mais para eu manter meu perfil
lá. Com o Orkut, eu posso conversar sempre com meus amigos e
mandar recados pra eles. Sei que o Orkut, na maioria das vezes,
acaba sendo mais rápido do que o e-mail.

Nas palavras de Nayara, pudemos perceber que o site de relacionamentos

proporcionava à nossa entrevistada um bem-estar por estabelecer um estreitamento de

vínculos entre ela e seus amigos. Ao responder que "o Orkut, na maioria das vezes,

acaba sendo mais rápido do que o e-mail", nossa entrevistada afirma que ela prefere a

troca de recados através de tais sites de relacionamentos, como o Orkut, em detrimento

da troca de mensagens pelo correio eletrônico, fato que se deve pela facilidade e rapidez

no acesso que o Orkut proporciona aos seus usuários.

Nayara se mostrou muito desenvolta ao responder as questões que iam sendo

dirigidas a ela durante nossa conversa. Muitas vezes, respondendo às nossas perguntas

de forma aleatória, pois numa das respostas de nossa entrevistada, pudemos perceber

que algumas questões que estavam colocadas à frente no nosso guia de entrevista iam
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sendo respondidas "naturalmente" por ela, que ia proferindo comentários sobre seus

movimentos sociointerativos no site. Desse modo, tal desenvoltura apresentada por

Nayara durante a conversa, propiciou um diálogo bastante "leve" e agradável,

facilitando a troca de papéis entre pesquisador e pesquisado.

Ao perguntarmos à nossa entrevistada sobre a construção de seu perfil no Orkut,

ela nos afirmou que, desde quando entrou, tem a maioria dos campos preenchidos,

porém considera que apenas estão postas lá, informações relevantes acerca de sua

pessoa. Nayara afirmou que constantemente modifica a descrição do início do seu perfil.

Atribuindo tal comportamento às constantes transformações de seu "ser". Solicitando à

nossa entrevistada que comentasse mais sobre tais transformações de seu "ser" no

Orkut, ela nos afirmou que:

Eu mudo o 'quem sou eu' constantemente. Geralmente, coloco
alguma letra de música lá. Acho que o que eu coloco lá significa meu
estado no momento. Se estou alegre, coloco uma letra bem alegre,
feliz. Se estou triste, coloco uma letra de uma música triste. Isso faz
com que as pessoas que olham meu Orkut possam ver meu estado.

Nayara afirmou que muda periodicamente a descrição de seu perfil por acreditar

que tal mudança pode lhe proporcionar uma forma de expressar seus sentimentos ao

outros. Desse modo, percebemos que Nayara busca certo desejo de exposição ao

modificar sua descrição no intuito de que os outros possam perceber tal mudança e

assim notar seu estado de espírito. Nossa entrevistada afirmou ainda que, busca extemar

seu estado de espírito através das fotos de seu perfil.

Ainda insistindo no tema referente à construção do perfil de nossa entrevista no

Orkut, perguntamos se ela costuma adicionar comunidades ao seu perfil e com eu

intuito as adiciona. Nayara nos respondeu que:

Antes eu adicionava direto, mas hoje procuro não adicionar muito.
Porque passei a ver que tinha muitas comunidades repetidas.
Algumas eu adicionava pela descrição da comunidade, porque achava
.legal, interessante. Outras eu adicionava por causa da foto. Mas hoje
procuro não adicionar mais. Já tenho muitas comunidades lá, algo em
tomo de quinhentas e poucas.
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Nayara nos afirmou que adicionava comunidades ao seu perfil por julgá-Ias

interessantes. Perguntando a ela o que ela considerava interessante, nossa entrevistada

respondeu que:

Considero interessante as comunidades que contem algum traço da
minha personalidade

Pudemos perceber nas palavras de Nayara, que ela julgava como "interessante"

aquelas comunidades que podiam representar uma extensão de sua personalidade no

site. Nayara comentou ainda que nem sempre as comunidades representam uma

extensão da personalidade do indivíduos no site. Porém no seu caso, sim, elas

representavam uma extensão do seu "eu". Para exemplificar sua afirmação acerca da

possibilidade da comunidade não representar uma extensão da personalidade do sujeito

no Orkut, nossa entrevistada afirmou que:

o fato delas representarem ou não a personalidade do indivíduo no
site, vai depender do grau de sarcasmo e do desejo de exposição do
usuário, ou seja, existe pessoas que adicionam comunidades ao seu
perfil no site apenas para forjarem uma personalidade, buscando
ludibriar aqueles sujeitos desavisados que visitam seu perfil, de forma
a fugir da vigilância instaurada no site.

Ao indagarmos à Nayara sobre o perfil de seus amigos, perguntando se ela

costumava acompanhar os recados postos lá. Nossa entrevistada afirmou que não

considera ético alguém "bisbilhotar" o perfil alheio, porém declarou haver feito isso

apenas em um único caso, descrito por nossa entrevistada detalhadamente. Ao descrever

tal caso, percebemos certo desconforto por parte de nossa entrevistada com o fato de

nossa conversa estar sendo gravada. Constantemente, ao comentar o caso particular que

ela visitava constantemente o perfil alheio, Nayara olhava para o gravador de voz

colocado sobre a mesa, demonstrando certo desconforto. Percebendo tal atitude de

nossa entrevista, explicamos a ela que a conversar apenas estava sendo gravada com a

finalidade de nos auxiliar na análise dos dados posteriormente. Afirmando ainda que, tal

trecho não seria descrito na presente monografia em consideração ao desconforto que

nossa entrevistada demonstrou durante o relato do acontecimento. Depois disso, Nayara

mostrou-se segura novamente em relação às suas respostas durante a entrevista.
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Seguindo adiante na nossa entrevista, perguntamos à Nayara como ela havia

percebido a criação da ferramenta "visualizadores de perfil" no Orkut. Nossa

entrevistada afirmou que:

No início eu achei bem legal a criação dessa ferramenta, porém
depois meus amigos chegaram pra mim e falaram que ela não era tão
legal assim, pois à medida que você sabia quem havia te visitado, as
pessoas que você visitou também sabiam que você tinha visitado elas.

Desse modo, pudemos observar o descomedido desejo de "vigiar" sem ser

"vigiado" identificado na maioria das entrevistas realizadas até aqui. Sempre que

perguntamos aos nossos entrevistados acerca da criação de tal ferramenta, eles

forneceram respostas semelhantes à de Nayara, afirmando que no início teriam

concordado com a criação da ferramenta, porém, depois de perceberem as

possibilidades recíprocas de vigilância que ela oferece, passaram a encará-Ia com um

sentimento ambíguo de querer "vigiar sem ser visto".

Nayara nos afirmou que seria interessante a ferramenta não apenas expor os

cinco últimos usuários que visitaram seu perfil, mas sim, expor todos aqueles que o

fizeram durante o dia. Nossa entrevistada afirmou que num único dia, teve seu perfil

visitado por 85 usuários do Orkut, porém o site informar apenas os últimos 5 não

satisfaria seu desejo de descobrir quem o havia visitado. Dessa maneira, Nayara afirmou

que julgava mais interessante se a ferramenta expusesse, ao invés dos últimos 5, todos

os indivíduos que haviam visitado seu perfil durante o dia no site.

Ao perguntarmos à Nayara se ela sentia-se livre para interagir com os outros

usuários da forma como lhe conviesse no site de relacionamentos, nossa entrevistada

respondeu que não. Comentou se sentir bastante incomodada com o fato de existir

indivíduos que visitam o seu perfil nas intenções mais diversas possíveis. Tal fato

ocasiona que Nayara não expunha demasiadamente suas fotografias no site, temendo

que sujeitos mal intencionados pudessem fazer mau uso delas na Internet.

Desse modo, satisfeitos com as repostas de nossa entrevistada, solicitamos a ela

que nos indicasse um novo sujeito para entrevistarmos e assim, finalizarmos nossa

amostra. Nayara nos indicou Eduardo, amigo de faculdade.
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Visitando o perfil de Nayara no Orkut, pudemos identificar que ela estava

distante cinco graus de separação do nosso primeiro entrevistado, Saboya.

4.2.8 Sétimo informante: EDUARDO (Soldado Dreyfus)

Eduardo, 24 anos de idade, foi o sétimo e último informante escolhido para

compor a amostra de nossa pesquisa. Indicado por Nayara, Eduardo estava distante

quatro graus de amizade de Saboya. Eduardo e Saboya tinha um amigo em comum entre

seus amigos, tal fato foi identificado ao visitarmos o perfil de nosso sétimo informante,

fazendo com que o enquadrássemos no quarto grau de separação.

Nosso sétimo informante era estudante de turismo e trabalhava em um hotel na

orla marítima de Fortaleza. Conhecemos Eduardo através de Nayara, ambos estudavam

na mesma instituição de ensino, porém faziam cursos diferentes. Entramos em contato

com Eduardo logo depois de Nayara ter-nos fornecido dados suficientes para o

localizarmos no próprio Orkut. Depois de respondidos dois recados que postamos na

página do nosso sétimo informante, convidando-o a participar de nossa pesquisa,

explicando a ele que havíamos chegado até ele através de sua amiga Nayara, Eduardo

mostrou-se bastante interessado em poder fazer parte da amostra selecionada para a

pesquisa.

Marcamos a entrevista com nosso sétimo informante uma semana após

estabelecido o primeiro contato com ele. Para conveniência de todos, escolhemos a

Praça da Gentilândia como palco para a entrevista. No dia e hora marcada estávamos lá,

à espera de nosso informante.

Eduardo atrasou-se cerca de dez minutos. Identificamos nosso informante ao

percebermos traços característicos de sua fisionomia descritos em seu perfil no Orkut.

Nosso informante usava óculos de grau com armação preta e lentes quadradas, barba e

bigode. Eduardo trazia consigo também uma mochila vermelha que, aparentemente,

tinha poucos objetos guardados dentro dela.

Ao nos aproximarmos de Eduardo, nos identificando como "os sujeitos que

estavam interessados em entrevista-lo", nosso informante demonstrou-se bem à vontade

com a situação, nos levando a descartar qualquer possível empecilho que viesse a surgir

no decorrer de nossa entrevista, podendo afastá-Ia de qualquer relação concernente a
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uma possível situação de estranheza que muitas vezes o etnógrafo se depara ao

conversar com seu informante pela primeira vez.

Certo de que, naquele momento, estávamos distantes o suficiente de qualquer

possível situação de estranheza no empreendimento etnográfico, tratamos de começar a

conversa com Eduardo, sacando nosso guia de entrevista, bem como nosso pequeno

gravador de voz com três pilhas reservas, caso precisássemos trocá-Ias e uma lapiseira

para anotar tudo aquilo que julgássemos interessante comentar durante nossa análise dos

dados.

Iniciamos a entrevista perguntando a Eduardo há quanto tempo ele possuía seu

perfil no Orkut. Nosso entrevistado nos informou que possuía dois perfis no site. Um

com seu nome e um outro perfil fake, denominado Soldado Dreyfus. Eduardo nos

informou ainda que mal acessava seu perfil "original", demonstrando ter muito mais

afeto pelo seu perfilfake. Tal fato pode ser observado em diversas vezes no discurso de

Eduardo ao reafirmar a sensação de "liberdade" que ele tanto havia encontrado ao criar

um perfil falso no referido site de relacionamentos. Nosso entrevistado afirmou ainda

que havia criado seu perfil original e o hospedado no Orkut em meados de 2005, porém

havia perdido o interesse por ele por volta de 2006. Ao perguntamos qual o motivo do

desinteresse de Eduardo pelo seu primeiro perfil, considerado como "original" por

nosso entrevistado, ele nos afirmou que:

Perdi meu interesse pelo meu perfil original, o verdadeiro, quando
comecei a notar que as pessoas utilizavam o Orkut para bisbilhotar a
vida das outras. Isso me causava muita raiva ao ver que eu não podia
fazer o que queria fazer porque muita gente ficava de olho no meu
Orkut, nos recados que eu enviava e recebia dos meus amigos.

Logo no início da entrevista, nosso entrevistado afirmou que certo mal-estar

provocado pela sensação de regulação constante, proporcionada pela vigilância

empreendida por outros indivíduos aos seus movimentos sociointerativos no site, havia

provocado que ele construísse um segundo perfil com informações falsas, algo que lhe

proporcionasse uma maior "liberdade" para interagir da forma como bem entendesse,

podendo abreagir alguns dos seus desejos sem que se preocupasse com as restrições

sociais impostas por alguns usuários do Orkut.

Eduardo, ao comentar sobre tal sensação de "liberdade" que ele havia

conquistado com a criação de seu perfilfake, nos afirmou que:
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Com o meu perfil verdadeiro eu não podia fazer qualquer tipo de
coisa porque as pessoas logo iam comentar minhas atitudes com
minha namorada, com meus pais, e isso me causava certa revolta.
Não admitia que elas ficassem se metendo na minha vida.

Nosso entrevistado comentou ainda que, a partir de seu perfil falso, ele podia

tomar certos tipos de atitudes que não acarretariam tantas conseqüências pra si como se

tomasse com seu perfil "verdadeiro" acarretaria. Também afirmou que podia entrar nas

diversas comunidades que existem no Orkut e lá postar suas opiniões da forma como

lhe melhor conviesse, que não sofreria tanta repressão quanto estivesse utilizando um

perfil com seus dados pessoais. Ao perguntarmos se Eduardo não se incomodava com o

fato de poder ser expulso pelo "dono" da comunidade ao postar algo que fosse contra as

regras dela, Eduardo nos afirmou que não, pois como seu perfil era fake, então poderia

excluir e criar outro sempre que julgasse necessário.

Nosso entrevistado também declarou que com o seu fake, ele não precisava

tomar certos cuidados que normalmente teria que admitir em relação a sua conduta.

Eduardo afirmou que não se preocupava em excluir seus recados, pois todos os recados

que recebia eram também de fake, logo as pessoas que acessavam seu perfil não se

interessavam em "bisbilhotar" suas informações pelo fato de saberem que todas elas

eram falsas.

Imbuídos de podermos compreender melhor o significado do nome do perfil

falso de Eduardo no Orkut, o indagamos sobre o motivo pelo qual seu perfil se

denominava Soldado Dreyfus ". Ele nos respondeu que tal nome se deve ao fato de sua

admiração pela França. Então, viu no Orkut a possibilidade de homenagear o país

nomeando seu perfil falso com o nome de um soldado francês que havia vivido no final

do século XIX.

Percebendo o interesse despertado por Eduardo com a possibilidade de falar de

seu fake para nós, tratamos logo de lhe fazer perguntas acerca do Soldado Dreyfus.

35 O caso Dreyfus foi um escândalo político que dividiu a França por muitos anos, durante o final do
século XIX. Centrava-se na condenação por traição de Alfred Dreyfus em 1894, um oficial de artilharia
do exército francês, de religião judia. O crime foi enquadrado como alta traição e o acusado sofreu um
processo fraudulento conduzido a portas fechadas. Dreyfus era, em verdade, inocente: a condenação
baseava-se em documentos falsos, e, quando oficiais de altapatente franceses se aperceberam disto
tentaram ocultar o erro. A farsa foi acobertada por uma onda de nacionalismo e xenofobia que invadiu a
Europa no final do século XIX. Dreyfus foi condenado à prisão perpétua na ilha do Diabo, na Costa da
Guiana Francesa.
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Perguntamos a Eduardo no que diz respeito às comunidades de seu perfil falso, se havia

alguma comunidade em comum com seu perfil "original", nosso entrevistado nos

respondeu que:

Tem sim, claro! Tem algumas comunidades no meu fake que eu
possuo também no perfil original. Eu adicionei elas porque acho
muito interessante.

Desse modo, podemos perceber que Eduardo, em certa medida, faz de seu fake

uma espécie de alterego de sua personalidade. Adicionando informações e comunidades

ao seu perfil falso semelhantes ao perfil "verdadeiro".

Eduardo nos afirmou também que, mesmo em seu perfil falso, ele gostava de

fornecer apenas as informações que julgava necessárias. Ele comentou ainda que

costumava modificar as informações contidas no seu perfil, como uma forma de

demonstrar as transformações do seu "eu", mesmo que esse "eu" seja representado por

um perfil falso, como era o caso do Soldado Dreyfus.

Nesse sentido, podemos perceber que Eduardo, assim como os demais sujeitos

apresentados nessa pesquisa mono gráfica, imprimem estratégias e estratégias diversas a

fim de poderem (re)inventarem a realidade material e virtual de que participam a partir

de seus movimentos sociointerativos no site de relacionamentos em questão, o Orkut.

Dessa maneira, observamos que Eduardo busca formas de estabelecer e, ao mesmo

tempo, fugir de regras socialmente impostas aos indivíduos, atuando sobre as estruturas

sociais que, supostamente, manipulariam os comportamentos dos sujeitos.

Dessa maneira, notamos que através dessas estratégias sociointerativas

empreendidas nos movimentos cotidianos dos sujeitos na Internet, espaços-tempo são

engendrados, desenhando astúcias de interesses outros e de desejos que não são nem

sempre determinados nem captados pelas estruturas onde se desenvolvem.
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CONSIDERAÇOES FINAIS

"Hoje em dia eu apago. Antes eu não
costumava apagar, mas por uma questão
de privacidade eu apago eles todo dia".
VERÔNICA
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término de toda pesquisa cria-se, evidentemente, uma expectativa em relação

às "conclusões" obtidas pelo esforço empreendido. A presente monografia teve como

objetivo fazer uma análise das forças que estão em ação na Internet a partir de duas

matrizes: a sociabilidade e o mal-estar provocado pelo controle. Com esta abordagem,

pretendeu analisar e interpretar a dinâmica dos acontecimentos que transformam esse

meio de comunicação aberto, descentralizado e supostamente livre, em um eficiente

dispositivo de vigilância, tendo como campo empírico o site de relacionamentos

intitulado Orkut.

Durante a pesquisa pudemos perceber que muitos dos usuários que aderiram ao

site de relacionamentos, o fizeram por julgarem o Orkut uma ferramenta prática e fácil

de ser utilizada. Notamos ainda, no que tange a criação e manutenção dos laços sociais,

que o site apresenta características bastante convidativas à exposição do "eu", tais como

a publicação de fotos, a adesão de comunidades ao perfil do usuário que possam

representar uma extensão de sua personalidade e a preservação de recados postados no

perfil dos sujeitos no site.

Contudo, analisando de uma forma mais acurada o site de relacionamentos,

identificamos que tais atitudes dos sujeitos, enquanto usuários do Orkut, foram se

reinventando à medida que os mesmos diversificavam seus acessos sociointerativos

decorrentes de suas navegações pela Internet, resultando em novas formas de

aprendizagem por identificação e reconhecimento. Tais formas de aprendizagem dizem

respeito a transformações nas maneiras dos indivíduos se comportarem no site. Estas

mudanças correspondem a (re)invenções de preceitos éticos verificados nas narrativas

dos usuários entrevistados. Muitos afirmaram que a partir da percepção de um

determinado risco social advindo da exposição do "eu" no site, passaram a adotar novas

formas de conduta, podendo destacar a omissão de informações pessoais, antes

expostas, quase de forma compulsiva, pelos usuários do site.

Percebemos como a aprendizagem por identificação e reconhecimento pôde ser

movida pela tentativa do indivíduo de retomar a um estado de prazer perdido em

conseqüência da mutação do ambiente de que participa, levando-o a expor num

determinado momento, e omitir em outro, informações acerca de sua personalidade com

maior ou menor intensidade. Em outras palavras, identificamos que os indivíduos

aprendem a vigiar pela experiência conquistada em momenta sociointerativos passados.
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Essa relação antagônica interna aos indivíduos que transita entre expor ou omitir

informações acerca de si aos outros usuários nas plataformas de sociabilidade virtual,

levou-nos a verificar em que momento se instalou o mal-estar, a ponto do indivíduo

sentir a necessidade de reinventar a realidade social, utilizando instrumentos para vigiar

e controlar o padrão sociointerativo de que participa. O mal-estar acometido aos

indivíduos que utilizam o site de relacionamentos pôde ser observado em suas

narrativas ao afirmarem que sentem determinada regulação social de suas atitudes e

comportamento no Orkut, muitas vezes, tendo certas práticas individuais orientadas

coletivamente, conforme alguns dos princípios éticos e morais empiricamente

percebidos na sociedade de controle orkutiana. Dessa forma, ao identificarmos esses

momentos pudemos verificar que, a partir do mal-estar, o indivíduo passa a internalizar

um novo ethos no site de relacionamentos. Observamos ainda que tal fenômeno acarreta

a (re)invenção de uma ética entre os usuários da plataforma de sociabilidade virtual -

Orkut, conflituosa, que flutua entre o descomedido desejo de controlar e o sufocante

anseio de fugir deste controle: a ética do (des)controle.

Notamos que a partir do momento em que os sujeitos percebem o risco de sua

exposição pública no site, os mesmos criam estratégias para burlar a vigilância e o

controle exercidos no Orkut. Dentre as estratégias utilizadas, podemos destacar a

construção de perfis falsos que buscam "vigiar sem serem vigiados" - os fakes, bem

como a omissão de informações e descrições pessoais no perfil do indivíduo, além da

exclusão, pelo próprio destinatário, dos recados postados por outros usuários no seu

perfil.

A mudança das identidades individuais no site, bem como as transformações

percebidas no ethos dos usuários do Orkut, como a exclusão de recados, ausência de

fotos no álbum e a ativação da ferramenta "visualizadores de perfil" representa a

possibilidade de vigilância mútua no site empreendida por seus usuários. Nessa

perspectiva, pudemos perceber na utilização, por parte dos indivíduos, de tal ferramenta

oferecida pelo referido site, certa dose de sedução à vigilância.

Dessa maneira, observamos que, diferentemente das sociedades disciplinares

observadas nos estudos de Michel Foucault, podemos confirmar na contemporaneidade

a presença marcante de uma sociedade de controle, semelhante à descrita por Gilles

Deleuze em seus escritos acerca do grau de vigilância em que os indivíduos da

sociedade contemporânea alcançaram. Percebemos que o controle não precisa mais de
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um lugar delimitado para acontecer. Ao invés disso, ele se realiza de maneira dispersa,

fragmentada e deslocada das coordenadas espaciotemporais.

Pudemos perceber que o Orkut propicia aos indivíduos, pela sua estrutura aberta

e extremamente convidativa, um sentimento que permeia sensações de dominação,

oscilando entre o pólo dominante e o dominado, ao oferecer ao indivíduo a

possibilidade de vigiar e ser vigiado. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os sujeitos

que utilizam o site de relacionamentos se sentem poderosos, dominantes, por poderem

empreender a vigilância, quando atentam para o detalhe de que seus movimentos

sociointerativos também estão sendo vigiados, isto os toma fracos, desprovidos de

poder, entes dominados. Contudo, o desejo de criar e estreitar vínculos sociais acaba

superando o mal-estar provocado pelo sentimento de regulação, supressão ou renúncia

forçada impingido aos movimentos individuais no site. Em decorrência deste fenômeno,

observamos que as estratégias criadas pelos sujeitos para fugir da vigilância

empreendida no site de relacionamentos, como a omissão de informações pessoais, são

construídas de forma a, mesmo receosos em decorrência do controle, manter seus perfis

no intuito de conservar seus movimentos sociointerativos no Orkut. Nesse sentido,

observamos que informação e poder estão intimamente relacionados.

Através do nosso guia de entrevista, notamos tais estratégias descritas

anteriormente. Nosso empreendimento etnográfico na busca de tentar interpretar as

significações contidas nas respostas de nossos entrevistados, analisando seus discursos

cheios de elipses, incoerências e, por vezes, comentários tendenciosos foi pautado pela

preocupação com O que está sendo transmitido através da ocorrência de determinados

discursos relacionados aos movimentos sociointerativos empreendidos pelos usuários

do site de relacionamentos em questão.

Dessa forma, mesmo observando, registrando e analisando, consideramos que

tivemos acesso apenas a pequenos fragmentos da realidade sociocultural que estávamos

pesquisando através das informações que nos foram reveladas pelos indivíduos

entrevistados. Nesse sentido, compreendemos que nossa análise acerca da diversificação

dos acessos interativos empreendidos pelos usuários do Orkut pôde contribuir para a

mudança de preceitos éticos e das formas de exercício da vigilância interpessoal no

espaço virtual.

As interações sociais observadas no site de relacionamentos, bem como as

informações fomecidas pelos nossos informantes acerca de seus movimentos

sociointerativos no Orkut foram interpretados de segunda e terceira mão,
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essencialmente contestável, pois consideramos que o "continente de significados" se

mostra totalmente inatingível para o pesquisador durante a pesquisa.

Assim, nosso trabalho sobre a etnografia dos movimentos sociointerativos

empreendidos pelos indivíduos no site de relacionamentos pode ser percebido como

uma dentre várias possibilidades interpretativas que podem vir à tona ao descrever o

conjunto de disposições socioculturais presentes no Orkut, observadas durante a

pesquisa. Desse modo, cremos que nossa interpretação de tal universo sociocultural, por

mais persuasiva que porventura se mostre, está apenas a reconstruir, refrasear,

redescrever, com os recursos de um vocabulário ainda alheio à esta cultura - como é o

caso dos termos "controle", "mal-estar" e "vigilância" - aspectos entrevistos de

exuberância de sentido e de recortes lingüísticas utilizados de forma arbitrária, a fim de

legitimar a "autoridade" do discurso etnográfico.

Acreditamos que nosso estudo sobre o mal-estar causado a partir da percepção

dos agentes sociais de determinado controle social sobre a forma como eles expõem (ou

omitem) suas informações, seja marcado menos por uma perfeição de consenso do que

por um refinamento do debate. Este, talvez, seja o risco que corremos por nos

comprometermos com um conceito semiótico de cultura e uma abordagem

interpretativa.

Dessa forma, cremos que nossa pesquisa sobre a mudança do ethos dos

indivíduos, advindo com a experiência dos sujeitos ao utilizarem o Orkut, acabou por

iluminar certos aspectos de imensa importância presentes na sociedade de controle

orkutiana. Podemos caracterizar tais transformações no ethos dos usuários do site como

uma combinação de desejos, recalques e regulações de grande significação para os

indivíduos inseridos na sociedade contemporânea.

Portanto, observamos que a possibilidade cada vez mais intensa de (re)inventar

relações sociais na Internet através das chamadas plataformas de sociabilidade virtual -

como é o caso dos sites de relacionamentos - faz do espaço virtual não apenas um

universo complementar ao espaço material, mas um lácus de conflito com poderosas

linhas que o reterritorializam, suprimindo o suposto anseio de liberdade dos indivíduos

com a utilização de eficientes mecanismos de vigilância e controle social. E, embora

tendo percebido isto, nada do que foi exposto até aqui nos direciona a conclusões

fatalistas, orientadas por grandes narrativas que busquem explicar a vida social.
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