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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar a rede de relacionamentos Orkut, criada 

em janeiro de 2004 pelo Google, e amplamente aceita pelos brasileiros. Nosso intuito foi 

observá-la, sobretudo, através de uma de suas características mais fortes, a saber, o lúdico. 

Para tanto, interessou-nos atentar para os chamados perfis fakes (falsos) que compõem os 

mais de trinta milhões de membros da supracitada rede, numa alusão a alguns romances 

oitocentistas escritos por meio de cartas, os quais se valeram de estratégia semelhante; bem 

como para uma possível comparação entre a subjetividade dos indivíduos do século XVIII 

e os da contemporaneidade. Por fim, discutimos a questão da moral conforme expressa 

através das relações entre os membros e comunidades do Orkut. Preocupamo-nos com a 

epistemologia de alguns termos empregados, e em cercar nosso objeto de estudo com o 

pensamento de alguns autores que contribuíssem com o andamento de nossas pesquisas, 

cônscios dos limites que algumas teorias nos imporiam se usadas em sua totalidade e sem 

questionamentos. Assim, no que se refere à questão dos sujets de fiction,  os conceitos de 

moralidade, jogos e nonsense foram utilizados até a medida em que realmente podiam 

contribuir na caminhada aqui empreendida.  

 

Palavras-chave: 1. Internet. 2. Orkut. 3. Nonsense. 4. Comunicação e Cultura. 5. 

Comunicação Eletrônica.  
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ABSTRACT 

 

In this dissertation we analyzed Orkut, a relantionship network of the internet, widely 

popular in Brazil, created on January 2004, by Google. Our intention was to observe it, 

above all, through one of its strongests characteristics, the element of play. In order to 

achieve it, we paid particular attention to the fake profiles that are part of the more than 

thirty million Orkut members, in doing so, also alluding to some nineteenth century 

epistolary novels, which use a similar strategy. It was also very relevant to our research 

to compare the subjectivity of the individuals from that epoch (nineteenth century) and 

contemporaryones. Finally, we discuss the moral question as it is expressed through the 

relationship between Orkut members and communities. We focused on the epistemology 

of some used terms, approaching our subject with authors from diverse fields that could 

contribute to the understanding of the phenomena linked to the Orkut, aware of the limits 

which some theories would impose on us if we applied them without an interdisciplinary 

bias. Thus, the concepts of sujets de fiction, morality, games and nonsense were used 

insofar as they could contribute to this work and in relation with one another.  

Key-words: 1. Internet. 2. Orkut. 3. Nonsense. 4. Comunication and Culture. 5. Eletronic 
Comunication.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Escrever não é um ato simples: o conjunto de sílabas, palavras, frases, parágrafos 

por onde se estende qualquer texto proposto obriga-se dolentemente a se limitar ao idioma 

original em que foi pensado. Obriga-se ao limite imposto pela gramática. Escrever dói. 

Ainda que academicamente e, talvez principalmente, academicamente, escrever é se 

entregar a uma efemeridade apenas pretensamente duradoura. Podem ficar as letras e o 

papel, mas as idéias sempre correrão o risco de um dia não fazerem mais sentido – se é que 

fazem no presente. Escrever é aceitar o caos das interpretações possíveis, é como escutar 

em sussurro o anúncio do velório que virá após o ponto final. A presente dissertação não 

luta contra o tempo ou a morte. Aceita-os, enche-se deles, acomoda-se na caixa florida que 

por agora lhe serve de capa. 

 “E chega a algum lugar?”, perguntar-nos-ão. Sim, claro que sim. Não inventamos o 

homem e sua consciência, tampouco suas mazelas e glórias (sequer sabemos mexer em 

barro). Mas com papel e caneta, dedos e teclas; marchamos na direção do conhecimento 

para integrarmo-nos ao tanto de teorias que avolumam as estantes das bibliotecas. Eis o 

início de nossa marcha. De um mundo de objetos observáveis, vemos a rede virtual de 

relacionamentos: o Orkut. Vemos os frágeis laços que separam verdade e ficção novamente 

escancarados num Mídia. Novamente – dissemos – porque a dissertação aponta para o 

fenômeno ocorrido no século XVIII a respeito da troca de cartas que, por fim, gerou os 

mais importantes romances da época. 

Assim, não devemos nos demorar em dizer que nosso objetivo geral foi analisar 

perfis e comunidades do Orkut, tendo em mente o lúdico e a possibilidade de encontrar 

nele, no lúdico, uma fundamental característica de nossa época. Em decorrência deste 

objetivo, tivemos como objetivos específicos verificar a pertinência de uma semelhança 

entre a supracitada rede de relacionamentos e as formas de expressão da subjetividade dos 

indivíduos no século XVIII, bem como de que moralidade podemos falar quando tratamos 

de uma rede de relacionamentos existente dentro da internet. Evidentemente, não 

poderíamos, numa dissertação de mestrado, abarcar todas as facetas do Orkut. O que não 

significa que procuramos privilegiar as características mais pertinentes aos nossos 

objetivos. Significa, sobretudo, fazer um recorte possível de análise. Metodologicamente, 
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realizamos uma longa observação sobre nosso objeto de estudo, procurando detectar o 

paralelo pensado acerca do século XVIII através das expectativas dos membros que se 

integram à rede, e investigando a formação e proliferação também de falsos perfis 

espalhados por todo o Orkut (curiosamente não imaginados por seus criadores).      

Optamos por realizar uma divisão em cinco capítulos. Através da leitura deles fica 

claro o intuito de mostrar os limites do pensamento habermasiano no que se refere a 

compreender nosso objeto de estudo. Pode parecer contraditório, uma vez que temos neste 

autor, Jürgen Habermas, o conceito original da presente dissertação: os sujets de fiction 

(bem como a descrição do que significou o ato de trocar cartas num século em que a 

subjetividade dos indivíduos passou a ganhar voz). Ao que devemos salientar que apontar 

os limites do autor na análise do Orkut não significa rechaça-lo em toda sua trajetória como 

estudioso da grande ruptura que deu origem a modernidade, tampouco desconsiderar o 

diálogo que tantos outros autores se vêem impelidos a fazer.    

 Desse modo, no primeiro capítulo realizamos uma delimitação histórica da temática 

sugerida. Apontamos os autores utilizados, os caminhos que pretendemos seguir, e 

demarcamos até onde pensamos em chegar, já iniciando a discussão propriamente dita e 

utilizando o arcabouço teórico que norteia a dissertação como um todo. Discutimos os 

Sujets de Fiction e Avatares, e fazemos referência aos romances oitocentistas que serviram, 

de alguma maneira, para análise; a saber, Clarissa (1962) de Richardson, A Nova Heloísa 

(1994) de J. J. Rousseau, e Os Sofrimentos do Jovem Werther (1999) de J. W. Goethe. Já ao 

segundo capítulo, coube a descrição empírica de nosso objeto de estudo: o Orkut, 

procurando não nos limitarmos ao texto, mas também exibindo as figuras correspondentes 

da rede de relacionamentos.  

O terceiro capítulo discute o paralelo entre realidade e ficção, dando continuidade 

ao exposto no capítulo anterior e indicando em que sentido vemos clara a aproximação dos 

conceitos de Sujets de Fiction e Avatares. O capítulo também introduz a questão da 

comicidade no pensamento de Sigmund Freud, e trata de desenvolver epistemologicamente 

alguns conceitos chaves para a continuidade de nosso estudo. Antecipamos também a 

questão de uma moralidade universal, que será melhor avaliada no quinto e último capítulo. 

Os romances epistolares (escritos por cartas) ganham fôlego. Importante dizer que a 

escolha desses três específicos romances – claro – não foi aleatória. Eles resumem todo o 
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entorno de outros romances escritos no século XVIII, sendo considerados os mais 

relevantes para a discussão que ora pretendemos dar início.       

No quarto capítulo, amparando-nos em Huizinga (1971), Hegel (1996) e Deleuze 

(2003), discutimos a questão da ludicidade, dos jogos – fundamentais na construção de 

qualquer sociedade, bem como do nonsense. Fundamentais também para a compreensão do 

Orkut. Consideramos que está aí apresentada a grande limitação do pensamento 

habermasiano. Discutimos brevemente a questão da estética, e as ações teleológicas de que 

os indivíduos são promotores. Mas mostramos que talvez seja no jogo, no lúdico que as 

ações que intentam determinados fins poderiam ter seu limite. É evidente que não nos 

deixamos cegar pelo desejo de encontrar uma saída, ou um limite, para essas ações. Por 

mais desejosos que fomos em encontrar a possibilidade de uma brecha no contexto social 

em que vivemos, não nos furtamos a reconhecer até onde podíamos ir nessas discussões. 

Ainda, para a análise em questão foi fundamental ter como suporte o livro de Lewis 

Carroll, As aventuras de Alice no país das maravilhas, em suas duas versões: a original, em 

inglês (de 1994), e sua tradução para o português (de 1998).     

Ao quinto capítulo coube continuar a discussão sobre desenvolvimento moral, 

iniciada no terceiro capítulo, numa tentativa de enxergar que tipo de moral é possível na 

rede de relacionamentos que temos como objeto de estudo. Resgatamos algumas das 

primeiras comunidades do Orkut, que apontam para os objetivos iniciais dos 

programadores. Não foi nosso intuito engessar o Orkut em diretrizes predeterminadas a 

respeito do discurso. Tampouco intentamos verificar uma ética que extrapole as próprias 

possibilidades do mesmo. Quisemos, antes, apontar para as expectativas iniciais de seus 

organizadores e tentar encerrar as questões lançadas no início da presente dissertação. 

Dissemos tentar porque não há outra palavra apropriada. Dissemos tentar não por uma 

displicência acadêmica, mas, sobretudo, porque entendemos os nossos próprios limites 

diante de um objeto de estudo que hoje contém mais de trinta milhões de membros.  

Nossa conclusão, assim, talvez devesse adquirir o caráter menos conclusivo 

possível. E não porque nenhuma discussão pode ser encerrada, mas deliberadamente 

porque não nos propusemos a fazê-lo. Nossa intenção foi lançar olhares sobre o Orkut, 

circula-lo com o pensamento de diversos autores, construir teoria através da união de 

conceitos existentes. Se falhamos, se não fomos entendidos, arvoramo-nos em dizer, nos 
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termos kantianos, que simplesmente jamais poderíamos silenciar diante de tantas e tão 

importantes pesquisas. Servimo-nos do pensamento de diversos autores – e não o contrário 

– por acreditarmos no que estamos trabalhando, por acreditarmos que o estudo aqui 

empreendido pode gerar frutos e queremos estar por perto quando acontecer.    

Aceitamos, aceitamos o caixote em que a dissertação se transformará após sua 

encadernação, aceitamos o risco de perdê-la nalguma prateleira da Biblioteca Central. 

Aceitamos com o respeito do protagonista da obra de Rousseau (A Nova Heloísa), com a 

resignação de quem se autodestrói em nome de um amor impossível como na obra de 

Goethe (Os Sofrimentos do Jovem Werther), aceitamos, enfim, com a seriedade de Clarissa 

na obra de Richardson. Referimo-nos a esses personagens não meramente porque os 

utilizamos, paulatinamente, nas comparações entre seus livros e os perfis do Orkut. O 

fizemos, antes, porque acreditamos dividir o mundo com eles. 

Para nós, que enxergamos o mundo através dos sinais estéticos a que Hegel se 

refere, esses personagens, assim como o Visconde de Sabugosa (da obra de Monteiro 

Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo) ou o Copo Americano (perfis do Orkut observados) 

coabitam o mesmo plano que coabitamos. Nossos marinheiros não são tão fiéis como no 

poema de Drummond, e de antemão já vislumbramos um cruzador louco ancorando na baía 

em frente. Á dolente tarefa de escrever sobrepõe-se o indizível prazer em aceitar o convite 

feito pela Comunicação para que a discutamos. Tínhamos a chave, mas não a queremos 

somente nossa. Pelo contrário, entregamos-lhe para que, a partir de agora, a 

responsabilidade seja também pertencente a quem se dispuser a ler esta dissertação.               
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1 UM CORTE SOBRE A HISTÓRIA: A OPÇÃO DA INTERNET  

 

Recebo vossa carta e parto imediatamente: esta é 
toda a minha resposta. Ah! Cruel! Como meu 
coração está longe dessa odiosa virtude que 
supondes em mim e que detesto! Mas ordenais é 
preciso obedecer. Tivesse eu de morrer cem 
vezes, é preciso ter a estima de Júlia 
(ROUSSEAU, 1994, p.118). 
 

Este capítulo tem o intuito de indicar teórica e historicamente o ponto de partida da 

presente dissertação, bem como já iniciar o trabalho com os autores que nortearam nossas 

idéias, esclarecendo o motivo pelo qual optamos por determinado caminho em detrimento 

de outros tantos. Uma breve introdução acerca da rede de relacionamentos virtuais, o Orkut, 

também é realizada, mas sem o detalhamento que caberá ao segundo capítulo. Neste 

momento, o que nos importa é mostrar a que História estamos nos referindo e sobre que 

liames nos propusemos a abordá-la. As citações, no início de cada capítulo, contribuem 

para guiar o leitor no que se refere ao modo como a dissertação foi escrita: em constante 

diálogo com os romances que, ao fim, oferecem a estrutura e a abordagem pensadas para o 

ato de escrever as análises aqui realizadas.  

 

1.1 Racionalidade moderna: a invenção do homem 

 

 Afirmar que o saber moderno conheceu o homem de uma maneira que o 

pensamento clássico jamais o conheceria e que, justamente por isso, trata-se, o homem, de 

uma invenção recente, significa começar a entender as dramáticas transformações sofridas 

pela humanidade no passar do pensamento clássico para o moderno. Michel Foucault 

explica que “não foi em torno dele [homem] e de seus segredos que, por muito tempo, 

obscuramente, o saber rondou” (FOUCAULT, 2002, p.536). Quando as similitudes não 

mais estruturam o saber, quando as palavras se separam das coisas para, através da 

linguagem, voltarem a se encontrar, fica evidenciada que a dependência de verdades 

mágicas ou supersticiosas (herança dos tempos antigos) não é mais suficiente para explicar 

a relação do ser humano com o mundo.  
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 A natureza deixa de ser vista através de semelhanças (ontologia) para ser percebida 

em sua diversidade (taxinomia). A racionalidade tradicional dá lugar a racionalidade 

moderna, num processo em que toda a epistémê ocidental se vê claramente modificada. “O 

domínio empírico em que o homem do século XVI via ainda se estabelecerem os 

parentescos, as semelhanças e as afinidades”, salienta Foucault, “e em que se 

entrecruzavam sem fim a linguagem e as coisas – todo esse campo imenso vai assumir uma 

configuração nova” (FOUCAULT, 2002, p.75). Conforme o autor, abandonada a era das 

representações, a linguagem não é mais o próprio pensamento, mas sim um efeito exterior 

do pensamento.  

Valendo-se de Hegel, Jürgen Habermas aponta que o princípio dos novos tempos, 

referindo-se a modernidade, está no desenvolvimento da subjetividade dos indivíduos. 

Habermas afirma que a expressão subjetividade comporta conotações como individualismo 

e direito de crítica. Ou seja, que no mundo moderno a singularidade infinitamente particular 

pode fazer valer suas pretensões, que o princípio do mundo moderno exige que aquilo que 

deve ser reconhecido por todos se mostre a cada um como algo legítimo (HABERMAS, 

2002a, p.25-26).    

Vale destacar que se de um lado não nos interessa realizar um trabalho amorfo de 

mediação conceitual, ou de pseudo-atualizações de terminologias, também não nos 

interessa deixar passar em branco a construção de determinados termos utilizados. Deste 

modo, acerca do uso da palavra racionalidade, Habermas entende que tem menos a ver 

com o conhecimento do que com o uso que os sujeitos capazes de linguagem e ação fazem 

desse conhecimento (1987, p.23).  

Entendemos que ser, o homem, uma invenção recente, não é suficiente para saber 

quão duradoura será sua trajetória no mundo. A humanidade que de tempos em tempos 

sofre profundas modificações estruturais, também pode – utilizando-nos de uma imagem 

criada pelo próprio Foucault – desvanecer, como um rosto de areia na orla do mar. Por isso 

tentar entende-la, em suas diversas facetas, em sua dramaticidade e em sua delicadeza, é 

também construí-la, é também integrar a velha fotografia que todos nós inevitavelmente 

seremos para as possíveis gerações que esperamos nos sucederem. 

O destino do mundo, enfim, não se resolve apenas em grandes gabinetes 

presidenciais, salas de reuniões do governo Federal, através de diretrizes de alguma 
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ditadura imposta, ou nos campos de guerra. O destino do mundo também, e talvez 

principalmente, se desenrola nos salões, cafeterias e casas de madames ricas – como na 

França e na Inglaterra do século XVIII – assim como nos bares do Recife, nas salas de aula 

das Universidades, em salas de projeção de filmes, em conversas no ouvido de completos 

anônimos. E assim como, com a ascensão da internet, em ambientes de conversação e de 

exposição da subjetividade dos indivíduos. 

Este é o ponto a que queremos chegar. Com a rede mundial de computadores, 

encontros e discussões que outrora tiveram nos cafés e salões, por exemplo, uma 

espacialidade física para se desenvolver, na passagem do século XX para o XXI, tornaram-

se perfeitamente viáveis ainda que os interlocutores não estejam sequer no mesmo 

continente. Curioso lembrar que na França do século XVII a preocupação com as estradas 

era crescente, numa “época em que os estados europeus estavam em processo de 

centralização, de transmitir comandos mais rapidamente das capitais às províncias” 

(BRIGGS, Asa & BURKE, 2004, p.98) aquela época a mídia já exaltava a importância das 

novas invenções para o progresso da sociedade, sendo que aquelas ligadas ao transporte 

tinham prioridade. A metáfora da estrada do futuro utilizada por Bill Gates, em meados da 

década de noventa do século passado, ganha importante significado quando percebida 

dentro do contexto do encurtamento das distâncias.  

A comparação com os primeiros modernos, que aqui estabelecemos, torna-se 

pertinente uma vez que compreendemos o fato de que os ambientes virtuais, entendidos 

ainda como no início de sua evolução, poderiam se equiparar aos salões, cafés, clubes, em 

termos de liberdade para a troca de informações e de disposição para o diálogo. É verdade 

que muito se escreve – e se mistifica – acerca da internet, e que propor uma comparação 

com o século XVIII não é uma novidade. Nesse sentido, ficará claro, com o passar das 

páginas, que temos plena consciência desses fatores. Não pretendemos realizar um trabalho 

enfadonho para seus possíveis leitores; tampouco desperdiçar a oportunidade dada, 

construindo um texto pobre em teoria e estilo. Se não soar ambicioso demais, arvoramo-nos 

em antecipar que o que aqui pretendemos (pensando nos termos kantianos) é ajudar a 

construir o conhecimento.    
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1.2 Preâmbulo sobre a rede de relacionamentos Orkut: o estar junto na internet 

 

O Orkut é uma invenção norte-americana criada em janeiro de 2004 por um dos 

programadores do provedor Google, e já conta com mais de vinte milhões de usuários. 

Dada a quantidade de brasileiros inscritos, mudou, em 2005, o idioma oficial do programa 

para o português. Através dele é possível construir um perfil que começa com a resposta a 

pergunta: “que sou eu”, com a exposição de uma foto, e segue descrevendo gostos pessoais 

(como filmes, comidas e livros prediletos), podendo ser visto por qualquer outro membro 

que integre esta rede. É possível também criar comunidades virtuais para discutir temáticas 

das mais variadas, formar uma teia de relações com amigos virtuais e não-virtuais, trocar 

recados e dar testemunhos sobre pessoas conhecidas. Hoje os brasileiros já correspondem a 

mais de 70% dos participantes, conforme dados demográficos disponíveis no próprio site. 

Temos em mente, claro, o fato de que muitos brasileiros ao se cadastrarem nesta 

rede não colocam seu país de origem. É normal ver brasileiros cadastrados como franceses, 

iranianos, norte-americanos, indianos, ingleses, etc, o que aumentaria ainda mais a 

porcentagem. Só este fato já justificaria um estudo de caso voltado apenas aos brasileiros 

que integram o orkut. Todavia, por compreendermos que, por hora, o lugar de origem dos 

membros desta rede não corresponde à questão crucial de nosso problema de pesquisa, 

optamos por deixa-la ao menos momentaneamente de lado.  

O que vale destacar é o que diz Anthony Giddens, ao abordar a questão da 

modernidade e suas relações com a vida individual: “o isolamento existencial e uma 

separação entre o indivíduo e os recursos morais necessários para se viver uma existência 

plena e satisfatória” (2002, p.56). Para o autor, todavia, os indivíduos são impelidos a 

definirem quem são neste mundo cheio de opções. O Orkut, e os perfis de seus membros 

com respostas que indicam sexualidade, gênero, gostos musicais, comidas e filmes 

preferidos, são significativas demonstrações do caleidoscópio de opções no qual a 

contemporaneidade nos faz adentrar. Vale também, antes de dar continuidade a descrição 

do objeto de estudo, entender o conceito de figuration, descrito pelo autor Norbert Elias: 

 
Uma figuration é uma formação social, cujas dimensões podem ser muito 
variáveis (os jogadores de um carteado, a sociedade de um café, uma 
classe escolar, uma aldeia, uma cidade, uma nação), em que os 
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indivíduos estão ligados uns aos outros por um modo específico de 
dependências recíprocas e cuja reprodução supõe um equilíbrio móvel de 
tensões (ELIAS, 2001, p.13). 

 

O autor ainda considera “a abolição da distinção que em geral designa como 

concretos ou reais apenas os indivíduos de carne e osso e trata como abstrações as formas 

sociais que os ligam uns aos outros”. Utilizando como exemplo um jogo de cartas, Elias 

aponta que o jogo não tem existência própria salvo para os jogadores que o jogam, “mas, 

corolariamente, o comportamento individual de cada um dos jogadores é regulado pelas 

interdependências acarretadas por essa formação ou figuração específica que é o jogo de 

cartas” (2001, p.14). Tais considerações são imprescindíveis para o encadeamento das 

idéias que aqui pretendemos desenvolver, bem como para lidarmos com nosso objeto de 

estudo.      

Importante deixar claro, neste momento, que não desconsideramos as visões mais 

fatalistas dos integrantes da Escola de Frankfurt, e os primeiros textos do arcabouço teórico 

habermasiano. Entendemos que falar da inserção do orkut, que só se viabiliza através da 

internet – um meio eminentemente técnico –, no meio social, é, em parte, comprar uma 

briga com a (im)possibilidade de alcançar entendimento-mútuo através de mecanismos 

gerados a partir de uma racionalidade instrumental, teleológica, voltada apenas para o êxito. 

Não que as críticas aos meios técnicos partam apenas de Habermas, ou que a internet não 

seja vista com receio por muitos teóricos ainda. De um lado diz-se que “o uso intenso da 

internet leva a vínculos inclusive físicos” (CASTELLS, 1999), o que pode ser a 

demonstração de que os debates pela internet tendem a ganhar força e transcender o 

ambiente virtual. De outro lado, alguns teóricos encaram a internet inclusive como fator de 

corrosão democrática.  

Para Dominique Wolton, “a política [da Rede] é dominada pelos modelos de 

escolha consumistas e do livre mercado e não por procedimentos democráticos de discussão 

e deliberação” (ESTEVES, 2003). Optamos, contudo, por nos posicionar ao lado de visões 

como a de Martin Barbero: “as novas tecnologias da informação e da comunicação estão re-

configurando os modos de estar juntos” (2002). O que indica que pensamos que os 

ambientes de interação via internet cada vez mais estão se tornando indissociáveis da 

contemporaneidade (e que, como o cinema, o rádio, ou a televisão, também causaram 
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discussões controvertidas enquanto passavam por um processo de naturalização). No quarto 

capítulo, a presente dissertação abordará a questão dos jogos principalmente sob o olhar de 

autores como Deleuze e Huizinga. Nosso posicionamento sobre as motivações pessoais dos 

membros do Orkut (nosso objeto de estudo) irá ganhar grande relevância teórica.  

Afinal, a orientação para o entendimento mútuo, por um lado, ou para fins egoístas 

de uma racionalidade meramente instrumental (ou, de acordo com o sociólogo Max Weber, 

uma racionalidade dos fins), por ouro lado, parece ser ponto determinante para a 

estabilidade de um mundo em que possam frutificar e florescer esferas públicas 

suficientemente amadurecidas para adquirirem, ainda que apenas em alguns nichos, feições 

políticas, por exemplo. A primeira coisa que se pode pensar é que se a internet segue a 

lógica de um jogo, seria inerente a ela a ação teleológica. Mas conforme veremos no 

supracitado capítulo, o jogo no Orkut (valendo-nos da visão de teóricos sobre o assunto) 

teria um fim em si mesmo. Isso já descaracterizaria a instrumentalidade do meio.     

Mas voltando ao pensamento de Barbero exposto acima é inegável que a internet (e 

o Orkut) nos proporciona uma maneira diferente de estar juntos na sociedade. Lorenzo 

Vilches fala em migração digital, e não se refere apenas ao crescente número de pessoas 

conectadas a internet. O autor tem uma visão extremamente ampla – e em alguns momentos 

utiliza um vocabulário com o qual não nos interessa dialogar, e a respeito dos quais 

daremos destaque quando for pertinente –, apontando que a migração digital não se trata, 

apenas, de tecnologias de computadores. Para Vilches,  

 

diz respeito, em primeiro lugar, a sujeitos interconectados que 
chegam à nova fronteira da comunicação e do real. Essa nova 
fronteira, que alguns chamam de ciberespaço, é um novo espaço de 
pensamento e de experiências humanas, formado pela coabitação 
de antigos meios e novas formas de hiper-realidade (2003, p. 17).   

 

Para ele, ainda, “as fantasias do ciberespaço coincidem com a decepção das utopias 

políticas e sociais que caracterizam o século XX” (p.17). Encontramos em Vilches algo 

acerca das freqüentes narrações sobre seres provenientes da biologia e da cibernética: “no 

mundo das fantasias (ficção científica no cinema, a televisão ou os videogames) das 

migrações digitais ou teletransportes, o que se transmite não são corpos, mas informação” 

(p.18). Interessa-nos, assim, a expressão mundo das fantasias empregado. Um mundo em 
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que uma matéria-informacional é expressa, o avatar1, e com o qual verdadeiras relações – 

figurações – podem ser estabelecidas, com a finalidade de algum tipo de entendimento.  

Vilches declara: “Quando os meios estiverem suficientemente desenvolvidos, 

poderemos aplicar todos os nossos sentidos em nossas relações com os demais, unidos 

numa harmonia universal. Só então a comunicação será transparente, direta e imediata” 

(VILCHES, 2003, p. 149). O autor assume visivelmente um tom otimista, do mesmo modo 

que Lévy, mas talvez sem as proporções conceituais da narrativa deste. Pierre Lévy chega a 

considerar o potencial da internet em dar continuidade aos pressupostos iluministas (tendo 

em vista a possibilidade de discussões em busca de consenso). Ele afirma: 

 

Em contraste com a idéia pós-moderna do declínio das idéias das luzes, 
defendo que a cibercultura pode ser considerada como herdeira legítima 
(ainda que longínqua) do projeto progressista dos filósofos do século 
XVIII. De fato, ela valoriza a participação em comunidades de debate e 
argumentação. Na linha direta das morais igualitárias, encoraja uma 
forma de reciprocidade essencial nas relações humanas (LEVY, 1999, 
p.245).   

 

A argumentação desses autores não deixa de ser válida. Contudo, tendemos a olhar 

com suspeitas para tanto otimismo. O autor Zygmunt Bauman, cujo pensamento 

discutiremos mais adiante, destaca a ambivalência de uma época em que, ao mesmo tempo, 

encontramo-nos desesperados por relacionamentos e desconfiados com as relações eternas 

que impedem nossa liberdade. “Em nosso mundo de furiosa individualização, os 

relacionamentos são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como 

determinar quando um se transforma no outro” (BAUMAN, 2004, p.9). Em outro 

momento, Bauman explica que “hoje em dia as atenções humanas tendem a se concentrar 

nas satisfações que esperamos obter das relações precisamente porque, de alguma forma, 

estas não têm sido consideradas plena e verdadeiramente satisfatórias” (2004, p.10).     

 

 

 

                                                
1 Tendo em mente o artigo de Lúcia Leão, entendemos avatar “como aquilo que nos representa em determinado 
contexto”1. Na mística hindu, um avatar é uma encarnação (manifestação corporal) de um ser imortal ou divino. O termo 
deriva do sânscrito avatara, que significa descida, e implica, em geral, na descida deliberada dos deuses ao reino dos 
mortais. Assim, para a autora, o ciberespaço re-atualiza o conceito de avatar em universos como os RPGs, salas de bate-
papo e Orkut.  
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1.3 O homem público e o homem privado: o contexto da troca de cartas 

 

a vida de corte requer daqueles que dela participam propriedades 
psicológicas específicas, que não são comuns a todos os homens: a arte de 
observar, aos outros e a si mesmo, a censura dos sentimentos, o domínio 
das paixões, a incorporação das disciplinas que regem a civilidade 
(ELIAS, 2001, p.21).  

 

Discutir a modernidade, em sua interferência na subjetividade dos indivíduos, 

tomando Habermas como um dos autores-chave de nossa argumentação, impele-nos a 

entender com mais acuidade a construção do homem público – ou de uma esfera pública. 

Não somente através das considerações deste autor, mas também por meio de um diálogo 

com outros autores que enriquecem as idéias de que queremos tratar. Norbert Elias, nesse 

sentido, torna-se novamente imprescindível. Enquanto Habermas cuidará de refletir sobre a 

sociedade burguesa como um pós-marxista, atentando para os valores positivos que esta 

camada social inseriu na Europa oitocentista, Elias se debruça, sem perder o viés 

psicológico, sobre uma sociedade de corte que antecede a burguesa, mas que a influencia 

em vários aspectos. A rigidez apontada por Elias na sociedade de corte interessa-nos 

também para introduzir o pensamento de Richard Sennett. 

Sennett afirma que “nas cortes de meados do século XVII, não somente na França, 

mas também na Inglaterra, Itália e Alemanha, cumprimentos de pessoas de posições sociais 

diferentes envolviam uma elaborada lisonja” (SENNETT, 1998, p.84), baseada no 

conhecimento interpessoal em que, logicamente, o superior é o que tinha de ser lisonjeado. 

Na sociedade urbana do século XVIII, todavia, a cortesia tornou-se o contrário dos estilos 

da corte do século XVII. Segundo o autor, “o vínculo social inicial era estabelecido por 

meio de formas de cortesia baseadas no reconhecimento do fato de que as pessoas eram 

parte do grande número desconhecido” (1998, p.85).  

Enquanto Habermas, em seu clássico livro da década de 60, aponta logo de início 

para o desenvolvimento e consolidação de uma esfera pública literária e política, Sennett 

como que tece, lenta e sutilmente, a história e as mudanças dos papéis públicos. De acordo 

com este, “um dos modos pelos quais a sociedade urbana do século XVIII tornou os 

encontros sociais significativos foi por intermédio de códigos de credibilidade que 

funcionavam tanto no teatro quanto na vida cotidiana” (1998, p.88). Em Sennett, vemos 
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que “Rousseau escreveu, em 1757, um tratado para mostrar que as condições de vida em 

Paris forçavam os homens a se comportarem como atores, a fim de serem sociáveis uns 

com os outros na cidade” (1998, p.88). E completa, 

 
A ponte estrutural entre a credibilidade no teatro e na rua era formada por 
dois princípios, um referente ao corpo, o outro, à voz. As pessoas 
visualizavam as roupas como uma questão de artifício, decoração, 
convenção; o corpo servia como manequim, ao invés de ser uma criatura 
viva e expressiva. Ouviam discursos que significavam em si e por si 
mesmos, ao invés de faze-lo por meio de referências a situações 
exteriores ou à pessoa do locutor (1988, p.89). 

 

Habermas está, em verdade, mais preocupado em demonstrar as conquistas de uma 

sociedade burguesa – com princípios iluministas – que chegou a clamar que “a verdade, e 

não a autoridade, faz a lei” (2003, p.64), referindo-se a sociedade de corte já então 

decadente. Mas não quer dizer que dê às costas para aos sutis processos de mudanças que 

Sennett descreve. Afinal, ambos estão falando do mesmo século (XVIII) e em muitos 

momentos, comparando seus dois livros, dos mesmos anos e mesmos Países. Habermas 

considera a importância da esfera pública literária como plataforma aonde a esfera pública 

política pôde se desenvolver:  

 

O processo ao longo do qual o público constituído pelos indivíduos 
conscientizados se apropria da esfera pública controlada pela autoridade 
e a transforma numa esfera em que a crítica se exerce contra o poder do 
Estado realiza-se como refuncionalização da esfera pública literária, que 
já era dotada de um princípio possuidor de suas próprias instituições e 
plataformas de discussão. Graças a mediatização dela, esse conjunto de 
experiências privadas ligada ao público também ingressa na esfera 
pública política (2003, p.68).   

 

Contudo, é quando Habermas faz referência ao livro A Nova Heloísa, de Rousseau, 

que chegamos ao ponto nevrálgico de nosso estudo. Isso porque, inicialmente, mais do que 

nos preocuparmos com uma conclusiva definição do conceito de esfera pública – e por isso 

a opção de falarmos de homem público e homem privado – ou mesmo de entender a idéia 

de um mundo da vida como pano de fundo para que essas esferas se desenvolvam, 

interessa-nos a reflexão sobre o que pode ser chamado de real e não-real, e em que medida 

isso vai se tornar relevante na sociedade contemporânea. Habermas declara que,  
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quando Rousseau, com La Nouvelle Heloise, e, finalmente, Goethe com 
Werthers Leiden se utilizam da forma do romance em cartas, não há mais 
nada que a segure. O século que então se encerrava movimentava-se com 
gosto e maestria no terreno da subjetividade que, no começo do século, 
era pouquíssimo explorada (2003, p.66).   

 

Ele faz importante consideração sobre o século XVIII ter se tornado o século das 

cartas (consideração através da qual percebemos a pertinência de um paralelo com o que 

acontece hoje nas descrições pessoais dos perfis no Orkut). “Escrevendo cartas, o indivíduo 

se desenvolve em sua subjetividade” (HABERMAS, 2003, p.66), afirma. A obra Os 

Sofrimentos do Jovem Werther (de J. W. Goethe) é um exemplo de como se modificaram 

“as relações entre pessoas privadas, onde interesses de ordem psicológica se orientam para 

o humano, tanto para a introspecção quanto para a empatia mútua entre as pessoas privadas 

interessadas” (2003, p.67). A realidade apresentada como ficção era então denominada pelo 

termo inglês fiction, perdendo-se o caráter de ser algo meramente fingido. 

O autor faz referência a Madame de Staël que, em sua casa, cultivava desenfreada 

vida social na qual, “após a refeição, todos os convivas se retiram para escreverem cartas 

uns aos outros, torna-se consciente de que as pessoas se tornavam, para si e para os outros, 

sujets de fiction”. Entendemos, inicialmente, que os integrantes do Orkut têm como ponto 

forte em comum com esta realidade justamente a utilização desta ferramenta: a 

apresentação da realidade como ficção (uma vez que um avatar, por mais fiel que seja ao 

indivíduo que representa, jamais é ele mesmo). Não se trata, como vemos, da criação de 

personagens absolutamente desprovidos de sinceridade, mas antes de utilizar uma 

roupagem romanesca para representar e descrever a si próprios, na busca de uma 

participação, consolidação e, mais importante, na busca de uma negociação de seu espaço 

com os demais participantes do ambiente virtual. 

O que ocorre é que o século das cartas termina por desembocar num frutífero 

período em que populares romances foram escritos. Dialogaremos com três deles (de 

origem francesa, alemã e inglesa), na tentativa de explicar a subjetividade desenvolvida 

àquela época através dos sujets de fiction, bem como a dos perfis construídos na rede de 

relacionamentos Orkut. Os romances são os já citados A Nova Heloísa (de Rousseau) e Os 

Sofrimentos do Jovem Werther (de Goethe); além de Clarissa (Richardson). “O diário 
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íntimo”, afirma Habermas, “torna-se uma carta endereçada ao [próprio] emissor; a narrativa 

em primeira pessoa, um monólogo interior dirigido a receptores ausentes: experiências 

equivalentes à subjetividade descoberta no interior das relações da intimidade familiar” 

(2003, p.66). 

 

1.4 Cibercultura e avatares 

 

Para tornar mais claro um fundamental ponto de vista da presente dissertação, 

vamos utilizar Lúcia Santaella. A autora esclarece que avatares “são figuras gráficas, 

“habitantes dos mundos virtuais. Um avatar é uma máscara digital que se pode vestir para 

se identificar a uma vida no ciberespaço”. No ambiente virtual, continua, “o cibernauta 

pode selecionar e incorporar um avatar para se mover em ambientes bi ou tridimensionais, 

encontrar outros avatares, comunicar-se com eles” (2004, p.203). A respeito do conceito de 

ciberespaço, André Lemos afirma que diz que  

 
podemos compreender a cibercultura como a forma sócio-cultural que 
emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas 
tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência 
das telecomunicações com a informática na década de 70 (2003, p.12).       

 
 
Em outras palavras: “é a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. 

Vivemos a cibercultura”, diz Lemos. Num importante aprofundamento dessa questão, o 

autor declara que “se a modernidade pode ser caracterizada como uma forma de 

apropriação técnica do social, a cibercultura será marcada, não de modo irreversível, por 

diversas formas de apropriação social-midiática da técnica” (p.13). Valemo-nos dessa idéia 

para não entrarmos num labirinto pessimista que poderia, de imediato, nos levar a descartar 

as potencialidades deste meio técnico-social de relações humanas que é a internet. 

 Neste quesito, lembramos o conceito de sujets de fiction explicitado no início deste 

capítulo, com a intenção de mostrar uma identificação entre este conceito e o de avatar. A 

apresentação da realidade como ficção é o ponto chave de nosso paralelo. Tanto nas cartas 

do século XVIII quanto nos perfis do Orkut, pode-se dizer que tal apresentação é 

determinante. Vemos inclusive o paralelo sugerido se estender ao longo do processo de 

desenvolvimento de ambos meios de apresentação da personalidade do indivíduo. Enquanto 
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as cartas deram origem a todo um formato de romances lançados à época, os perfis do 

Orkut já passaram para uma nova fase: a de construção de falsos perfis (fakes), perfis 

fictícios, que coabitam o mesmo ambiente com os perfis originais da referida rede de 

relacionamentos. É isso que estará explícito ao longo desta dissertação.  

Mais do que tentar entender que tipo de ética – ainda que não nos recusemos a 

lançar nosso olhar sobre essa questão – é possível na relação entre personalidades fictícias e 

não-fictícias, mais do que cobrar maturidade de um ambiente construído com bases 

eminentemente lúdicas, pretendemos lançar mão de todo um arcabouço teórico para 

entender, por diversos ângulos, o que acontece com os indivíduos a partir desta apropriação 

de um meio sócio-técnico de relacionamentos. Não nos caberá discutir as questões exibidas 

nos telejornais a respeito de venda de drogas ou prostituição no Orkut. Tampouco os 

absurdos de utilizar perfis de pessoas famosas em jornais locais, após trágicos 

acontecimentos, como comprovação de sua felicidade ou infelicidade. Nosso objetivo é 

outro, nosso olhar de pesquisador tem outro foco (como deve estar ficando claro). Partindo 

deste ponto, podemos prosseguir nosso estudo.    

Cabe ainda salientar alguns aspectos a respeito da utilização do autor que, enfim, 

deu origem a nossa temática, através da concepção de Sujets de Fiction: Jürgen Habermas. 

Nossa tarefa, ao longo da dissertação, foi mostrar muito mais como este, apesar de dar 

origem as questões aqui apresentadas (com seu conceito de sujets de fiction), não poderia 

dar conta de nosso objeto de estudo. Se de um lado, pois, ele nos é central para definir 

certos conceitos e identificar o ponto de ruptura da modernidade, por outro lado 

entendemos que fracassaríamos se tentássemos analisar o Orkut com base, por exemplo, em 

sua Ética do Discurso. Encontrar-nos-íamos reféns de uma teoria que empobreceria a 

discussão aqui pretendida e entraríamos para o hall das pesquisas que tem como alicerce 

uma sustentação por demais rígida.       

Dito isso, é importante destacar o que, no autor alemão, entendemos como ao 

mesmo tempo indispensável para a concatenação do raciocínio que queremos desenvolver. 

Rechaça-lo por completo seria tolice, como reverenciar um novo modismo e curvarmo-nos 

a outros autores igualmente rígidos seria um equívoco a respeito do qual não pretendemos 

cair. Sendo assim, em Habermas, encontramos a preocupação sobre a moral moderna (que 

fechará a presente dissertação) e a questão dos meios técnicos de sociabilidade, mas que 
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pretendemos dar início desde já. Para isso, optamos por uma breve comparação com o 

pensamento de Michel Foucault. Ao entendermos que não seria pertinente usar a 

metodologia habermasiana para analisar o Orkut, não quisemos incorrer no erro de pensar 

sua busca por consenso como isenta de conflitos. Não superestimamos a palavra consenso 

conforme o autor a discute. O limite que vemos, e ao qual teremos o cuidado de nos referir, 

é muito mais metodológico do que conceitual.  

Devemos entender que Habermas teme a onda de relativismo e ceticismo éticos de 

que a sociedade moderna se mostra hospedeira – preocupação com a qual compartilhamos. 

Vale explicar: enquanto o primeiro é fruto da impossibilidade de pensar um senso ético 

absoluto, uma vez que existem diferentes culturas e povos no planeta, cada um com regras 

e características particulares; o segundo corresponde à dificuldade de distinção entre juízos 

morais corretos e errados. Outro ponto que se destaca nas discussões sobre a modernidade é 

a questão da tecnologia. Martin Heidegger declara que a tecnologia moderna é muitíssimo 

mais destruidora do que qualquer anterior. Para ele, os meios técnicos não são neutros, uma 

vez que seu conteúdo substantivo afeta a sociedade independentemente dos objetivos a que 

sirvam. Faz-se necessário referenciar o próprio Habermas, ao indicar uma diferenciação 

entre meios técnicos e regras técnicas: 

 

Con la palabra “técnica” nos referimos, en efecto, en primer lugar a un 
conjunto de medios que permiten una eficaz realización de fines con un 
ahorro de trabajo, o sea, a instrumentos, máquinas. Pero con esa palabra 
aludimos también a un sistema de reglas que determinan la acción 
racionalmente adecuad a fines; aludimos, pues, a estrategias y 
tecnologías (HABERMAS, 1987, p.315).2 
 
 

Esse sistema de regras, pois, corresponderiam às escolhas (indesejadas) que 

fazemos quando da inserção da técnica para facilitar o homem em suas atividades. Para o 

autor, “la técnica de nuevo estilo puede desplazar al hombre no solo ya em sus operaciones, 

sino también em sus funciones de control” (p.316). Neste momento a obra habermasiana 

discute a questão daquilo que entende por meios deslinguistizados de organização social. 

Dinheiro e poder (exemplos cujos papéis nas sociedades capitalistas ganham destaque 
                                                
2 Com a palavra técnica nos referimos, de fato, em primeiro lugar a um conjunto de meios que permitem uma 
eficaz realização de fins com economia de trabalho, ou seja, instrumentos, máquinas. Mas com essa palavra 
aludimos também a um sistema de regras que determinam a ação racionalmente adequada a fins; aludimos, 
pois, a estratégias e tecnologias (tradução livre).  



 30

jamais visto) induzem as ações dos indivíduos para determinados fins, e fazem com que o 

entendimento das pessoas se volte apenas para o êxito (racionalidade instrumental).  

O mercado sobrepõe-se no mundo como mecanismo de interação, e a busca por 

entendimento mútuo sucumbe aos relativismos éticos de um mundo em que diferentes 

culturas estão em permanente contato. Os sistemas tecnicamente avançados (eletrônicos), 

para o autor, possuem um caráter instrumental inerente a eles. O agir comunicativo é 

substituído por um agir estratégico (instrumentalizado). Toda ação humana passa a ter uma 

função teleológica, essencialmente voltada para a obtenção de lucros particulares. Como 

forma de ultrapassar essa barreira para um melhor convívio entre os indivíduos, Habermas 

propõe, como apêndice de sua Teoria da Ação Comunicativa, uma Ética do Discurso. Mas 

vamos a Foucault:    

    
[...] o trabalho foucaultiano busca não apenas o conhecimento erudito das 
sociedades passadas, mas, antes, a melhor compreensão de nós mesmos 
pela confrontação com o que já não somos (MUCHAIL, 2005, p.47-48). 
 
 

De certa forma Habermas também tem em mente a realização deste comparativo 

entre o conhecimento de sociedades passadas, talvez mais especificamente a sociedade 

burguesa do século XVIII, como meio de compreender quem somos no presente. Este 

autor, todavia, parece não acreditar que já não sejamos o que fomos naquela época. 

Acredita, antes, na possibilidade de um retorno da razão Iluminista, num resgate de suas 

potencialidades após o aprendizado com os fracassos do século XX.  

Se a leitura da obra de Habermas e Foucault já demonstra pontos de convergência 

teórica, mesmo que ambos não façam referências um ao outro, não é de se admirar que 

Habermas, em seu Discurso Filosófico da Modernidade, dedique um capítulo inteiro ao 

pensamento foucaultiano. Em tempo, vale dizer o que salta aos olhos dos leitores do 

pensador alemão e do pensador francês: a forma como esses autores escreve apresenta 

diferenças gritantes. Enquanto Foucault consegue manter um estilo poético em suas 

descrições sobre o mundo, usando de metáforas aparentemente improváveis, tornando seu 

texto, ainda que em muitos momentos confuso, igualmente belo; Habermas opta por uma 

objetividade mais acadêmica.  
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O autor alemão faz longa referência a história da loucura levantada por Foucault, 

lembrando em que perspectiva foi possível a psiquiatria moderna montar o esquema da 

loucura como dês-razão. Habermas traz à tona toda a força do texto de Foucault para 

demonstrar aquilo que só uma boa leitura de sua obra pode perceber. Foucault tem o tom 

grave, por vezes dramático, ao tempo que faz de seus escritos ambientes de revelação 

(confissão) do vai-e-vem de seus pensamentos.  Habermas aponta que a delimitação da 

fronteira entre razão e loucura, em Foucault, aparece como um mecanismo de exclusão: 

 

A eliminação da loucura ocupa, por um lado, o ponto médio entre a 
operação incomum de manter afastados do discurso os falantes rebeldes, 
de reprimir temas malquistos, de censurar expressões, etc., e, por outro 
lado, a operação inteiramente comum de distinguir dentro de um discurso 
coordenado os enunciados válidos e inválidos (2002, p.346).  

 

O autor francês vai dizer que não se pode comparar 1) a coerção da verdade 

organizada em torno de contingências históricas com 2) a violência de uma rede inteira de 

instituições que impõem e reconduzem esta verdade.  Para Foucault, a idéia de loucura foi 

construída em cima dessa segunda alternativa. A crítica de Habermas consiste na 

verificação de que Foucault não se deixaria “impressionar pela referência à clara ausência 

de coerção do argumento convincente com o qual se impõem pretensões de verdade e, de 

modo geral, pretensões de validade” (p.347). Ao adotar a atitude do arqueólogo, que dirige 

seu olhar sobre os fundamentos de sentido encobertos, sobre as infra-estruturas, a verdade é 

sempre percebida como “um pérfido mecanismo de exclusão, já que só funciona sob a 

condição de permanecer oculta a vontade de verdade que nele se impõe” (p.348).    

Talvez Habermas esteja sendo rigoroso. Mesmo porque Foucault jamais fechou os 

olhos para questões de busca pela verdade – e pelo entendimento mútuo – através do 

diálogo, aspecto fundamental no pensamento do autor alemão. Muito pelo contrário, na 

série de textos Ditos e Escritos (2006) particularmente no quinto volume, sobre ética, 

sexualidade e política, Foucault desenvolve um verdadeiro libelo em favor de um diálogo 

que não seja uma mera disputa entre adversários. Foucault se recusa a participar de muitas 

entrevistas de conteúdo polêmico por entender que teria, em seus interlocutores, apenas 

adversários, e não aliados na tentativa de entendimento mútuo (FOUCAULT, 2004b). 
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2 ORKUT: SOCIABILIDADE NA INTERNET 
 

Você é uma pessoa de verdade?3 
 

 

Este capítulo trata da descrição propriamente dita de nosso objeto de estudo. Do 

contexto de sua criação ao espaço que o Orkut foi ganhando ao longo dos anos, e as 

implicações deste fato nos relacionamentos entre seus membros. Ainda que não sobreviva 

ao término da segunda leitura desta dissertação, o fato é que em cerca de três anos o Orkut 

conseguiu angariar mais de trinta milhões de usuários. O uso que fazem desta plataforma de 

convivência é que se afigurará questão crucial para nós. Se o perfil de um indivíduo no 

Orkut é como uma carta endereçada a ele próprio, todavia, vale dizer que esse indivíduo já 

conta com a publicização daquilo que julga de si mesmo. 

 

2.1 Um primeiro olhar sobre o lugar em que estamos pisando 

 
All employees at Google are allowed to spend twenty percent of their time 
working on personal interests, a policy Google has to encourage creativity. 
Buyukkokten had an interest in social networking and so developed his 
service, Google says. Now the company has decided to open it to the 
public.4 
 
 

 Aberto ao público em janeiro de 2004, o orkut já conta, hoje, com mais de vinte 

milhões de membros espalhados pelo mundo. Número crescente – é bem possível que até o 

final deste texto a quantidade de membros já ultrapasse os 30 milhões. O que inicialmente 

era um programa desenvolvido para comunicação entre os funcionários do provedor 

Google – a idéia inicial teria partido do turco Orkut Buyukkokten, que até recentemente 

também tinha um perfil exposto –, tornou-se aberto ao público e vem sendo considerado 

um fenômeno de popularidade. Seja no ônibus, nos shoppings, na universidade, em 

qualquer lugar, não é raro se escutar alguma referência ao Orkut. O software funciona 
                                                
3 Pergunta realizada pelo Orkut ao iniciarmos o procedimento de criação de uma comunidade. 
4 Todos os empregados da Google têm permissão para gastar vinte por cento de seu tempo trabalhado em 
interesses pessoais, uma política que a Google possui para incentivar a criatividade. Buyukkokten se 
interessava por redes socias e, então, desenvolveu seu serviço, disse o Google. Agora a companhia decidiu 
abri-lo ao público (tradução livre). In: SULLIVAN, Danny. Google Releases Orkut Social Networking 
Service. In: http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3302741, 22/01/2004. 
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quase como se fosse um lugar material em que as pessoas podem entrar e encontrar velhos 

amigos ou desenvolver alguma espécie de diálogo com amigos conhecidos através da 

própria rede. Acontecimentos do mundo extravirtual são comentados no Orkut, bem como 

o contrário. Discussões entre amigos ou dentro de comunidades são temas que extrapolam o 

âmbito da internet e ganham espaço também fora dela.  

Contudo, gostaríamos de começar a descrição de nosso objeto de estudo por uma 

obviedade mais sensorial do que demográfica5. A obviedade de que queremos partir é o 

fato de que os membros do Orkut, por mais que entrem e saiam de perfis e comunidades, 

jamais se tocam. Não há a possibilidade das pessoas esbarrarem os ombros umas nas outras, 

como acontece mesmo numa breve caminhada pela avenida Conde da Boa Vista. O Orkut 

oferece uma quase infinita gama de possibilidades no estabelecimento de relações, mas não 

é possível sentir o cheiro do cigarro na mesa ao lado, da pessoa ao lado, como em algum 

restaurante. Por mais que se possa flanar pelos ambientes da supracitada rede de 

relacionamentos, nunca se pode pisar no chão deles. Não há diferença entre o áspero e o 

liso, não há areia, não há gelo.  

Tampouco se pode sentir com os pés a calçada esburacada, a agitação dos 

transeuntes em marcha contra o sol, ou ainda as implicações de se entrar num ônibus cheio 

de estudantes com cadernos e bolsas num dia normal de aula. Pode-se ver uma bela foto, 

mas não tocá-la e levá-la ao peito em gesto de profunda afeição. Não chove no orkut, o que 

impossibilita que dispensemos o guarda-chuva e permitamos que os pingos, sejam grossos 

ou finos, encharquem roupa, cabelo, sapatos. Não existe engarrafamento de carros, ao som 

de buzinas desnecessárias, como também não existe a possibilidade de margear o laguinho 

da Universidade Federal de Pernambuco, à noite, ao som de insetos alardeando a invasão de 

seu território. Tampouco, e por fim, não se pode descobrir que é impossível deletar uma 

pessoa da vida de outrem; assim como a felicidade não está em apertar o botão correto, mas 

talvez, talvez, em ver que não há botões a serem apertados.   

Não que o Orkut – ou a internet – seja menos concreto por conta disso. Apenas mais 

seguro, mais confortável. Através dos olhos, apenas nossa mente passeia ou se detém ante 

                                                
5 O próprio orkut oferece um link para uma página de dados demográficos em que atualiza dados como a 
quantidade de membros brasileiros, a quantidade de membros solteiros, de mulheres, etc. O que não quer 
dizer que corresponda a verdade, uma vez que muitas pessoas,  no mínimo,  não indicam seu verdadeiro país 
de origem.    
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um novo perfil ou comunidade, ante uma nova identidade forjada ou negociada com o 

meio. Eis a extensão de nossa mente – como outrora foi dito que o carro o era de nossos 

pés. Então que se abra o limpo azul do Orkut e as representações, ou extensões negociadas, 

de quem somos: 

 

 

                                       
 

                     Figura 1 (Imagem do membro do Orkut) 

 

 

Extensões negociadas por conta da variedade de papéis que podemos desempenhar, 

bem como por conta das constantes alterações que geralmente um usuário faz em seu 

próprio perfil. Usando um perfil como exemplo, podemos mostrar que ele se divide em 7 

partes absolutamente públicas com espaço para: foto (figura 1), gostos pessoais, fotos dos 

amigos, fotos das comunidades as quais o membro pertence, depoimentos de amigos, 

álbum de fotos, e uma página de recados. A seguir, vemos o espaço para a descrição de 

“quem somos”, como que em resposta a uma sub-entendida pergunta de uma sociedade 

que, conforme vimos, nos impele a ser “alguém”. Vale destacar que a questão inicial é uma 

tradução do próprio Orkut do original, em inglês, “about me”, ou seja: “sobre mim”. Por 

isso não vemos a necessidade, neste momento, de vislumbrar filosoficamente as respostas 

dos membros da rede como grandes questões filosóficas, a respeito de “quem somos”, ou 

“de onde viemos”.   
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                                                                Figura 2  
                       (Imagem do espaço para determinação dos gostos pessoais) 
 
 

A resposta à pergunta “quem sou eu” nem sempre é direta e objetiva. Não é raro que 

o membro se utilize de um texto de um autor famoso, de um poema, de um blog de um 

amigo, ou mesmo de um trecho de um diálogo iniciado através do próprio Orkut. Mas em 

geral, este espaço (Figura 2), e talvez o Orkut como um todo, sugere que digamos quem 
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somos principalmente através de nossos gostos. O que dizemos de nós mesmos, no espaço 

“quem eu sou” é complementado pela indicação de filmes favoritos, livros, músicas, 

humor, e-mails de contato, etnia, orientação sexual, etc. Além disso, como veremos na 

Figura 3 e na Figura 4, existe o espaço para fotos de nossos amigos e comunidades a que 

pertencemos, não deixando também de ser uma indicação daquilo que escolhemos ser. 

 

 

 

                          
 

                                                       Figura 3 

                           (Imagem dos amigos dos participantes) 
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                                  Figura 4 (Imagem das Comunidades) 

 

 Os depoimentos dos amigos têm uma função diferenciada. Trata-se, obviamente, de 

um espaço que não é construído pelo próprio membro. É um lugar em que, numa primeira 

instância, os amigos deixam como que um testemunho da existência da pessoa em questão, 

atribuindo a ela qualidades ou características que legitimam sua identidade também no 

mundo fora do Orkut. Ao mesmo tempo, como no espaço “quem sou eu”, é um ambiente 

para parafrasear poema ou trechos de livros que digam respeito a relação dos membros em 

questão. Entendemos, neste tópico, a relevância de uma construção coletiva da 

personalidade de determinado integrante da rede de relacionamentos. Os amigos 

contribuem para a legitimidade do perfil (conforme a figura 5). 
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                                           Figura 5 (Imagem dos depoimentos) 

 

 

2.2 Recados e novas identidades: um segundo olhar sobre o Orkut 

 

Talvez o espaço para os recados, a “página de recados”, tenha sido uma das mais 

curiosas facetas inventadas dentro do Orkut. Assim como no século XVIII os integrantes da 

família terminavam seu jantar e se recolhiam em seus aposentos para escrever cartas uns 

para os outros (tratando de questões que podiam ter sido verbalizadas pessoalmente), 
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deixando para os dias que se seguiam a entrega da carta, a página de recados do Orkut 

termina funcionando também como meio de escrever algo como bilhetes virtuais para 

membros com os quais muitas vezes o remetente passou o dia próximo (seja no trabalho ou 

na universidade). A página de recados publiciza os comentários escritos e, por algum 

tempo, funcionou como um diário de mensagens deixadas por outros membros (há perfis 

com mais de mil recados).   

 

 
                                            

                              Figura 6 (Imagem da página de recados) 

 

Dissemos que foi utilizado por algum tempo como um diário porque, atualmente, 

alguns membros do Orkut têm preferido deletar os recados após terem sido lidos. À clara 

exposição dos indivíduos a que a supracitada rede de relacionamentos sempre se propôs, 

surge uma forma de rejeição. Mais adiante trabalharemos mais essa questão. Esses recados, 

assim como os depoimentos e as próprias respostas de cada membro ao “quem sou eu” 

merecem destaque por serem públicos. Mesmo indivíduos que não se conhecem 
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pessoalmente, começam a entrar em contato através da leitura desses escritos. Ou por serem 

participantes de uma comunidade em comum, ou porque a foto é bonita, ou porque o perfil 

atraente, ou por tantos outros motivos.        

  O álbum de fotos, o sétimo espaço público do Orkut, termina servindo como um 

fotolist em que as pessoas têm o direito de exporem até doze fotos. Com o passar do tempo, 

inclusive, em algumas situações, o Orkut começou a se assemelhar com blogs em que os 

indivíduos utilizam os espaços públicos a que têm direito de escrever para falarem de si 

cotidianamente, modificando o perfil quase diariamente (dependendo do estado de espírito, 

do humor da pessoa). A figura 7 mostra um perfil que está em constante mudança, e nos 

oferece a ligação ideal para começarmos a descrever uma outra utilização desta rede de 

relacionamentos, uma utilização tão importante e legítima quanto a que apresentamos até o 

presente momento.   

O perfil é de Mata Hari, numa alusão não tão imediata ao estado de espírito e 

pensamentos do membro que optou por utilizar-se da verdadeira história de uma entidade 

mundialmente conhecida. Não tão imediata, mas não menos emblemática para quem tem 

algum conhecimento sobre Mata Hari. Numa semana esse mesmo perfil pode se modificar 

e apresentar fotos e história (ou diálogos) de personagens reais ou fictícios. Optamos por 

não exibir esse perfil completamente por entendermos que serve de link teórico para a 

questão aqui apresentada, muito mais do que uma contribuição efetiva para nossa 

argumentação. Exibimos apenas o avatar simplificado do perfil, uma vez que o leitor já 

deve estar se acostumando com as imagens do Orkut.  

De maneira menos elaborada, outros membros simplesmente modificam a resposta 

do “quem sou eu” – como que obedecendo a uma outra tendência de nossa época, a 

transitoriedade daquilo que somos – ou deixando mensagem para si mesmos, na própria 

página de recados. Dissemos uma outra tendência de nossa época porque inicialmente nos 

referimos a Giddens e à necessidade de sermos alguém, ainda que através de nossos gostos 

pessoais, no mundo contemporâneo. Então buscamos uma identidade, sim, ainda que 

provisória e absolutamente descartável.    
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                   Figura 7 (Imagem do início do perfil de Mata Hari) 

 

A partir deste perfil podemos demonstrar, empiricamente, o que pensamos quando 

utilizamos o termo sujets de fiction para falar dos perfis do Orkut. Se um avatar, como 

vimos no primeiro capítulo, é a representação de um indivíduo (e é apenas através desta 

representação que é possível estar no território da internet), o Orkut engendra personagens 

que, nas palavras de Habermas, não são meramente fingidos. Mesmo um perfil de um 

indivíduo que exista concretamente no mundo extravirtual, transforma-se num personagem 

ao se expor dentro dos liames desta rede de relacionamentos. E quando um membro acessa 

um perfil de um completo desconhecido, mais ainda, consolida-se o fato de que aquelas 

descrições pessoais a que ele passa a ter acesso são como as confissões das cartas escritas e 

publicadas no século XVIII.  

Cartas que darão origem aos romances citados no primeiro capítulo, e que tomamos 

como parâmetro para um dos argumentos aqui levantados. “O romance psicológico é que 

primeiro cria esse realismo que permite a qualquer um participar da ação romanesca como 

substituta da ação pessoal”, aponta Habermas, “substituindo a realidade das relações 

humanas por relações entre personagens, entre leitores, personagens e público” (2003, p. 

67). Mas é desde antes de atingirem essa maturidade que as cartas do século XVIII servem 

de paralelo para os perfis do Orkut. O mesmo autor aponta: 

 

Cartas de outros não são apenas emprestadas, mas copiadas; várias 
correspondências são de antemão destinadas a serem impressas [...]. Uma 
expressão corrente na época confirma isso: de uma carta bem redigida 
dizia-se que “era boa para ser impressa” (p.66). 
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O Orkut dá margem ainda a um processo extremamente significativo: a criação de 

falsos perfis (fakes). Todavia perfis que vão adquirindo legitimidade inclusive através de 

uma construção coletiva de sua identidade. Por exemplo, há perfis do Visconde de 

Sabugosa (personagem da conhecida estória de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau 

Amarelo), do Bob Esponja (personagem de recente desenho animado norte-americano, 

criado por Stephen Hillenburg, sucesso entre crianças e adolescentes), do Charlie Brown 

(personagem do cartunista Charlie Schulz, que também virou desenho de sucesso nos anos 

80), numa longa lista de personagens utilizados por membros que continuam e reinventam 

suas estórias através de longos perfis, em geral, cômicos, atraindo a atenção de muitos 

outros membros da rede. O perfil do Bob Esponja, por exemplo, chega a ter 908 amigos, 

aproximando-se do limite inicialmente dado pelo Orkut: de 1000 amigos. Hoje esse limite 

já não existe. Os perfis citados estão apresentados a seguir, nas figuras 8, 9 e 10.    

 

 

 

    
 

                   Figura 8 (Imagem do Perfil do Visconde de Sabugosa) 
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                         Figura 9 (Imagem do perfil de Bob Esponja)  

 

Apesar de serem perfis fakes, é curioso que alguns de seus inventores insistam em 

afirmar sua “originalidade” como sinal de que foram os primeiros perfis criados a respeito 

de determinado personagem. No caso do perfil mostrado na figura 9, seu autor indica que já 

criou outro perfil, do mesmo Bob Esponja, para suprir a procura de outros membros. 

Charlie Schulz, que fez sua última tira de jornal em 2000 por achar que não podia mais 

continuar o trabalho, tendo morrido no mesmo ano, curiosamente tem seu trabalho revisto 

da esfera das tiras de jornais (seu trabalho começou na década de 50), e da TV , agora para 

a internet, com a construção coletiva de vários participantes. 
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                          Figura 10 (Imagem do perfil de Charlie Brown) 

 

Como dissemos, identidades deste tipo costumam angariar muitos amigos e fãs, 

além de depoimentos e recados que confirmam o que falávamos sobre uma contribuição 

coletiva das mesmas. Perfis ainda mais improváveis, como dissemos, são aqueles que não 

fazem referência sequer a pessoas, mas a objetos: os do Cartucho de Tinta, do Garrafão 

d´Água, do Cone para baliza, do Elevador de Prédio, da Batedeira, e do Copo Americano, 

por exemplo. O perfil deste último conta com 840 amigos, 1606 recados e 251 fãs, além 

dos depoimentos que “testemunham” sua identidade. Não só eles conversam entre si, mas 

para a realização da presente pesquisa, também nós nos vimos em absolutamente insólitos 

diálogos com esses perfis. A seguir, mostramos o perfil do Copo Americano (Figura 11) e 

da Batedeira D´Bolo (Figura 13), que inclusive oferece um depoimento ao primeiro, 

conforme mostramos na figura 12.  
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                            Figura 11 (Imagem do perfil do Copo Americano) 

 

                   

                   
 

 Figura 12 (Imagem dos depoimentos deixados para o Copo Americano) 
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                                 Figura 13 (Imagem do perfil da Batedeira D´ Bolo) 

 

 E, assim por diante, a Batedeira deixa testemunho no perfil do Copo Americano. 

Perfis e relações improváveis que, contudo, ganham força no Orkut. Há diversas 

comunidades que defendem os perfis fakes e chegam a pedir o apoio de outros também 

fakes contra os perfis de pessoas “de verdade”. Destacamos a comunidade “Com os Fakes 

naum se Brinca” (Figura 14). Mas, antes de apresentá-la, vale destacar que é impossível 

não lembrar a famosa cena do casamento do anão Hans com a bela Cleópatra, no filme 

Freaks (Monstros, 1932), encarado como clássico do grotesco. Passado num circo, o filme 

mostra a relação entre pessoas com deficiências físicas e pessoas “normais”. Sabendo que 

Hans herdará uma grande fortuna, Cleo decide casar-se com ele e ir aos poucos o matando 

com veneno. No dia do casamento, porém, um dos anões se levanta na mesa e começa a 
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festejar, gritando: “nós a aceitamos como um de nós”. Isso a apavora, ela não podia 

conceber tal lógica (afinal, para ela, era ela quem os deveria ou não aceitar). Aos poucos, 

seu plano vem à tona e a vingança dos freaks é impiedosa. Eles já diziam: “mexeu com um 

de nós... mexeu com todos”.   

 

                    
 

                   Figura 14 (Imagem da Comunidade Com os Fakes Naum se Brinca) 

 

Éssa tem sido a intenção das comunidades que defendem os perfis fakes: mostrar 

que quem mexer com um, mexeu com todos. Todavia o Orkut possui ainda toda uma gama 

de comunidades aonde as pessoas se agrupam para discutir determinadas temáticas. 

Discutir, em verdade, talvez não seja um termo apropriado. Uma vez que o mote da 

supracitada rede é a ludicidade, os membros tendem mais a acumularem comunidades das 

quais sequer visitam. Ou, mais obviamente, comunidades que apenas digam respeito a 

algum aspecto de sua personalidade. Por isso não. Não estamos diante de um ambiente 

ideal proposto por Habermas para discussão e busca por consenso. É certo, todavia, que em 

alguns momentos haja tentativas de se debaterem temas sérios da atualidade, como na 

comunidade Botequim Socialista, onde, inclusive, dois dias após a execução do ex-ditador 

Saddam Hussein, já havia um link para um site aonde se podia assisti-la sem cortes. 

A questão das comunidades do Orkut ainda será discutida na presente dissertação, 

mas devemos lembrar que não podemos fugir à nossa temática de estudo, tampouco 

pretender abarcar tudo o que existe nesta rede de relacionamentos. Seria como tentar 

descrever cada bairro, cada rua, cada viela e cada grupo de indivíduos da cidade do Recife; 
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em seus diferentes humores, em seus diferentes percursos, em seus diferentes estilos sociais 

e trajetos de vida. Entendemos que terminaríamos por fugir ao nosso objeto de estudo, 

quando não parecêssemos estupidamente errar, mesmo na impetuosa tentativa de matar 

uma formiga com uma bola de canhão. Para além disso, é importante que se diga que o 

Orkut tem sofrida grandes modificações. Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, 

vários dispositivos foram sendo acrescentados ao “Orkut Beta”, primeira versão lançada. 

Todavia, como as alterações não dizem respeito ao que nos é de interesse de estudo, 

optamos por não fazer descrições e atualizações a respeito das ferramentas que o Google 

vem adicionando a sua rede de relacionamentos. Mudanças de cor, de posicionamento das 

fotos, ou a possibilidade de descobrir quem visitou nosso perfil recentemente, por exemplo, 

não mexe – acreditamos – com a proposta de pesquisa aqui empreendida. 
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3 FICÇÃO E REALIDADE ATRAVÉS DO CÔMICO 

 
As grandes cidades precisam de espetáculos e os povos corrompidos de 
romances. Vi os costumes de meu tempo e publiquei estas cartas. Ah! se 
tivesse vivido num século em que tivesse de jogá-las ao fogo!  Embora 
apresente aqui apenas o título do Editor, trabalhei eu mesmo neste livro e 
não o escondo. Terei feito tudo e a correspondência inteira é uma ficção? 
Sociedade, que vos importa? É certamente uma ficção para vós 
(ROUSSEAU, 1994, p.23).  

 
 
 Este capítulo se dedica a discutir a tênue linha que separa o real do fictício. Partimos 

da consideração de Oscar Wilde de que é a vida que imita a arte para fazer uma releitura de 

autores já apresentados nesta dissertação. Começamos mostrando um perfil do Orkut em 

que um jovem declara que irá se matar e usa o espaço virtual como despedida. Fazemos 

alusão a Werther (do romance de Goethe), em sua última carta deixada. Intentamos também 

analisar até que ponto a busca por uma verdade universal é realmente válida e em que 

sentido a internet (e o Orkut) podem estar inseridos dentro desta questão. Por fim, voltamos 

as considerações de Barbero e Lemos, e entendemos que a utilização do Orkut é um 

exemplo prático da apropriação do meio tecnológico pela sociedade.   

 

3.1 Os sofrimentos dos Seres e a questão inicial dos jogos 

 
O que é o homem, esse semideus enaltecido! Não lhe faltam as forças 
justamente no momento em que mais precisa delas? E, voando de alegria 
ou sofrendo profundamente, nos dois casos, ele não se detém, recobrando 
a consciência embotada e fria, justamente quando ansiava perder-se no 
infinito? (GOETHE,1999, p.112).  

 

No trecho acima, Werther, já decidido a se matar, escreve sua última carta ao amigo 

Wilhelm. Na obra, o amigo ainda resgata trechos de cartas deixadas por Werther 

explicando como quereria que se desenrolasse seu funeral e dando razões para o ato que 

cometeria. No Orkut, é possível ver o perfil de um jovem que também decide se matar, 

mas, antes, opta por usar o espaço público para dar explicações finais. Ele usa o espaço 

“quem sou eu” como uma carta de despedida. É taxativo ao dizer que “a natureza do 

homem é ser ruim”, mas é, acima de tudo, sincero naquilo que escolheu escrever como 

últimas palavras. Ao contrário de Werther, Marcus Vinícius não declara como motivo de 
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seu suicídio um amor impossível. Werther defende que não se pode punir o indivíduo que 

desfecha sua própria vida tomando como exemplo o enfermo que não pode se levantar de 

sua cama. “Não se culpa a imobilidade do indivíduo”, diria o mesmo hoje, “que foi pego 

por uma forte gripe”. Assim, o suicídio seria natural... e corajoso em alguns momentos. 

Longe de querermos tomar este ou aquele posicionamento, o que nos importa é que Marcus 

Vinícius, por alguma razão, decidiu usar o Orkut para suas últimas explicações. 

 

 

 

                         
 

                     Figura 15 (Imagem do perfil de Marcus Vinícius - primeira parte) 
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                      Figura 15 (Imagem do perfil de Marcus Vinícuis - segunda parte) 

 

 O perfil do jovem foi encontrado na comunidade “Gente Morta no Orkut”, em que o 

intuito é colocar o link de pessoas que tinham Orkut e morreram (indicando a data e o 

motivo, ou o local aonde a notícia e o motivo da morte foi dado). Notícias enganosas são 

imediatamente rechaçadas pelo dono da comunidade. Assim, é possível ver o perfil de 

pessoas que morreram por algum acidente, assassinato, etc. Mais do que isto, é possível ver 

as mensagens que são deixadas na página de recados, que mesmo após a morte do membro, 

continuam sendo deixadas, como se ele as pudesse ver. Em alguns casos, as pessoas pedem 

para que o perfil não seja deletado como se, através dele, pudessem realizar uma 

negociação com a morte, como se fosse possível manter um pouco do indivíduo ainda 

presente entre os demais seres humanos. Infelizmente, para a nossa pesquisa, a maior parte 

desses perfis terminam por serem deletados pela família.    

Aqui não é a ludicidade – é evidente – que impera. É, antes, a ficção. Marcus 

Vinícius não deixa de ser um exemplo da utilização do Orkut que contribui para nossos 

objetivos. Sua credibilidade no fato de que seria lido, como uma carta, e que talvez fosse 

entendido, entra em consonância com o que se tornaram as cartas do século XVIII. Mas 

move-nos, agora, pois, o intuito de compreender os estreitos laços que separam a ficção da 
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realidade. Tomando o dicionário Logos da Língua Portuguesa como suporte (utilizado 

também no primeiro capítulo) encontramos duas distinções para o conceito de real: “a) por 

oposição a possível, ou ideal, no sentido normativo do termo, exprime aquilo que de fato é, 

e não o que podia ou devia ser; b) por oposto a irreal ou ilusório, é equivalente de 

verdadeiro” (LOGOS, v.4, p.591). A concepção de ideal, como oposto a real, encaixa-se na 

visão habermasiana de um mundo em que o agir comunicativo pudesse florescer. Mas é a 

segunda definição, no momento, que mais nos chama a atenção. 

 O mesmo dicionário apresenta um breve histórico a respeito do conceito de ficção, 

indispensável para a abordagem aqui pretendida. “A ficcionalidade de um texto pode ser 

determinada a partir da intenção deliberada de fingimento de um autor ou da aceitação 

tácita do jogo do texto por parte do leitor” (LOGOS, v.2, p.536). Tornar real algo antes 

inexistente, nesta concepção – a ficção – mesmo que associada a uma capacidade inventiva, 

era como uma consagração de vida, “um dar forma e realidade a algo que não a tinha ou 

que havia apenas um esboço no espírito do criador” (v.2, p.534). A palavra jogo, por sua 

vez, evoca uma atividade livre e gratuita, fora e acima das numerosas opressões e urgências 

da vida cotidiana. “Uma ação livre, fora da vida corrente, desprovida de interesse ou 

utilidade material” (v.3, p.62), conceito indispensável para a questão que trataremos no 

quarto capítulo. Kant, relata o mesmo dicionário, trata o jogo como uma ocupação em si e 

sem outra finalidade. 

 Já o Vocabulário Técnico e Crítico de Filosofia, organizado por André Lalanda, 

divide a palavra “jogo” em dois conceitos. Entende-o, primeiro, como “dispêndio de 

atividade física ou mental que não tem um objetivo imediato útil, nem sequer definido, e 

cuja razão de ser, para consciência daquele que a ele se entrega, é o próprio prazer que aí se 

encontra ”. Num segundo momento, entende como “organização desta atividade sob um 

sistema de regras que definem um sucesso ou fracasso, um ganho ou uma perda” (1999, p. 

599). Surge, ao nosso ver, uma fissura. Até aqui estávamos caminhando na direção da 

compreensão do “jogo” como algo com um fim em si mesmo, que escapasse a teleologia de 

nossa contemporaneidade. Mas, oras, sem querer parecermos-nos demais com os estudiosos 

franceses – que se delongam em questões epistemológicas – é preciso que se diga que não 

vemos na possibilidade de “um fim” para o qual o derrotado de um jogo veja suas 
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“estratégias” falidas como um antagonismo absoluto à idéia de que o lúdico seja capaz de 

fugir a lógica do mercado.        

O mesmo Vocabulário Técnico prefere abordar o lúdico no quesito “loucura”, 

mesmo entendendo que o termo foi “criado para servir de adjetivo correspondente à palavra 

jogo”. E estipula: recomenda-se a utilização deste termo [lúdico], particularmente cômodo 

nos trabalhos psicológicos sobre crianças ou sobre histéricos: “atividade lúdica, aquela que 

se executa no jogo; desvio de imaginação para o jogo” (p. 637). Por sua vez, Aristóteles, 

em Ética a Nicômaco (2006), compara felicidade e virtude desejáveis por si mesmas e não 

em ordem de um fim ulterior. O jogo, como veremos, escaparia às ações teleológicas 

temidas pelos autores já citados. E é neste “lugar” que queremos em parte posicionar o 

orkut. Como um jogo, cujo fim se dobra em si mesmo, através de sua ludicidade e 

construções fictícias. Lembramos que mesmo os perfis mais “honestos”, ainda não se 

equiparam ao indivíduo que o produziu, de acordo com o conceito de avatar apresentado no 

primeiro capítulo.  

Nesse sentido, não haveria diferenças entre a construção da personalidade do Copo 

Americano, de Marcus Vinicius, e do jovem Werther. Como sujeitos de ficção, eles têm sua 

consolidação dada através dos demais membros do orkut que atestam sua concretude, bem 

como o personagem de Goethe a angaria através de seus leitores. Dizer que a internet como 

um todo é uma ficção soaria ousadia demais. Salientamos, pois, que nos referimos 

especificamente ao orkut, que se veste de roupagens possíveis para se expandir. Sem 

espanto, essa é uma verdade também vivenciada no mundo extravirtual, como quando 

usamos diferentes máscaras para diferentes ocasiões.  

Dadas às diferenças, o orkut atualiza este hábito, torna-o campo de estudo para 

análises de expressões da contemporaneidade. Espaço de agudização dessas manifestações. 

Não falamos, como vimos, de homens usando perfis de mulheres, etc., simplesmente. 

Falamos de uma espécie de caráter novelesco no tocante às interações pelo orkut. Somos 

vários, na possibilidade de sermos um “nós” compartilhado. Somos todos – e todos nos são 

– na busca por uma efemeridade perfeita. O trivial não é obsoleto. Armazena, pelo 

contrário, facetas das quais não podemos prescindir. Oras: não precisamos nos defender, é 

uma postura viável e que não nos afasta de prerrogativas teóricas densas e, por vezes, 

árduas. É com cuidado, todavia, que falamos deste “nós” compartilhado – e é neste ponto 
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que o quesito Universalidade se torta relevante. Dissemos com cuidado porque é preciso 

deixar claro em que sentido podemos e devemos pensar esta palavra no tocante ao nosso 

objeto de estudo, e a toda carga teórica e ideológica que ela carrega consigo.  

 

3.2 Universalidade moral 

    

Por mais que Pierre Lévy, em Cibercultura (1999), aponte para a Internet como 

ambiente de compartilhamento de um mesmo contexto, indicando para um fenômeno visto 

apenas antes da invenção da escrita, vemos sua distinção entre Universalidade e Totalidade 

meramente como um trocadilho de palavras. Lévy insiste em nos conduzir para a 

credibilidade no imperativo moral iluminista, mas sem apontar precisamente para a relação 

filosófica e psicológica do significado de Universalidade. Neste sentido, Habermas torna-se 

indispensável. Não por acreditarmos ou deixarmos de acreditar em seu pensamento, mas 

pelo denso trabalho realizado acerca desta questão. Desde já observamos que não 

concebemos a aplicação de uma Universalidade moral no Orkut. Ainda assim, se 

pensarmos em pequenos nichos, em algumas comunidades, conforme mostraremos, talvez 

seja possível detectar a concretização, ainda que frágil, deste pensamento.    

É preciso deixar claro, contudo, que ao utilizar o arcabouço teórico habermasiano, 

mais do que verificar conceitos de reciprocidade ou não-coerção, e conjugá-los com o 

funcionamento de um ambiente de interação pela internet, afigura-se mais legítimo para nós 

ir ao ponto em que Habermas fundamenta, empiricamente, sua credibilidade na ação moral 

de indivíduos unidos pelo diálogo (antecipando-nos um pouco ao que será trabalhado no 

quinto capítulo). Não desmerecemos as pesquisas que tomam os conceitos da ética do 

Discurso como base, apenas optamos por visualizar aquelas experiências que antecedem a 

determinação de palavras-chaves. E o fazemos para que não estejamos limitados a 

oposições do tipo: “uma ética discursiva é ou não é utilizada”; mas, antes, para que seja 

possível verificar como o senso moral de universalidade está sendo utilizado. 

Sendo assim, em linhas gerais, Habermas busca no pensamento de Jean Piaget e 

Lawrence Kohlberg alguns princípios norteadores (alcançados através do resultado de 

incansáveis pesquisas realizadas com crianças e adultos) sobre o entrelaçamento do 

desenvolvimento cognitivo e moral dos indivíduos. A preocupação é clara, trata-se de 
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entender “em que sentido e de que maneira podem ser fundamentados os mandamentos e 

normas morais” (HABERMAS, 1989, p.78). Os autores trabalham com a idéia de que a 

moral se desenvolve através de aprendizagem, o que implica na passagem por estágios: 
 
O processo de aprendizagem deve poder se compreender internamente 
como a passagem de uma interpretação X(1) de um problema para uma 
interpretação X(2) do mesmo problema, de tal modo que o sujeito que 
aprende possa explicar, à luz de sua segunda interpretação, por que a 
primeira é errada (p.78).  

 

Ou, nas palavras de Kohlberg, a moral se desenvolve de modo que cada estágio é 

uma estrutura que se encontra num equilíbrio mais estável do que a estrutura dos estágios 

anteriores. Habermas se mostra consciente da delicada e “importante relação de 

complementaridade entre reconstrução racional e análise empírica” (p.78), quando se volta 

para a procura por uma convergência entre “a reconstrução filosófica das intuições morais 

consolidadas com as explicações psicológicas da aquisição desse saber intuitivo” (p.54). Se 

nos dois volumes de Direito e Democracia (1997), o autor revê os conceitos de Mudança 

Estrutural da Esfera Pública (2003), entendendo a existência de várias esferas públicas 

(dentre as quais a internet poderia estar inserida) como ambientes de discussão não 

institucionalizados, e chega a trabalhar a madura idéia de uma “negociação” de interesses; 

em Consciência Moral e Agir Comunicativo (1989) ele cuida de manusear todo um 

instrumental teórico em constante diálogo com a empiria.     

É neste último livro que aponta que a moralidade infantil não é inata, dá-se por 

processos com o mundo social (seria um fenômeno universal, pelo qual toda criança passa). 

Se num primeiro momento, para a criança, seu ego e o universo formam uma só e única 

coisa, no estágio mais desenvolvido o indivíduo aceita ser guiado por princípios éticos 

universais. Em consonância com o pensamento de Kohlberg, no que se refere a uma teoria 

psicológica, Habermas explica que os indivíduos preferem o estágio mais alto de reflexão 

moral que dominam. Uma afirmação que, segundo ele, é apoiada pela pesquisa. 

Para o autor, ainda, não basta que um indivíduo reflita sozinho se poderia dar seu 

assentimento a uma norma, e “não basta nem mesmo que todos os indivíduos, cada um por 

si, levem a cabo essa reflexão, para então registrar os seus votos” (1989, p.78). O que é 

essencial é, antes de tudo, uma argumentação concreta da qual participem em cooperação 

todos os envolvidos de uma discussão. Entendemos que a forma de participação, no sentido 
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de quais argumentos foram utilizados e como os indivíduos aquiesceram ao acordo 

intersubjetivo, determina o estágio moral em que se encontram. 

Em certa medida, a comunidade do orkut “Botequim Socialista” aceita uma espécie 

de universalidade moral e a explicita logo em seu início. Tendo sua imagem periodicamente 

modificada, os moderadores – membros donos das comunidades, que podem vetar a 

participação de outros membros – sempre apontam para um link que a explica:  

 

           

           
 

             Figura 16 (Imagem da Comunidade Botequim Socialista) 
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Mas, afinal, por que decidimos iniciar uma discussão sobre moralidade? Por que 

questionar os costumes e o âmbito reflexivo em que certas decisões dos indivíduos são 

tomadas? Por que realizar uma costura entre este e o quinto capítulo? Respondemos. Nós 

mesmos nos sentimos impelidos a discutir moralidade, nós mesmos antecipamos o evidente 

quesito que jamais deixará de ser pauta em qualquer discussão sobre conglomerados 

humanos. Já a costura que optamos por fazer se deve ao fato de que não queríamos ver essa 

problematização isolada, no último capítulo da dissertação, como um monstro a respeito do 

qual não soubéssemos o que fazer. E não poderíamos, por fim, declinar da possibilidade de 

falar em moralidade e ludicidade, ao mesmo tempo, costurando a ambos.  Se não tivemos 

como objetivo, para a construção desta dissertação, seguir o pensamento habermasiano a 

respeito de uma Ética do Discurso; também não tivemos como objetivo a comprobação de 

seu oposto, ou seja, de que seus pressupostos são inválidos. Simplesmente percebemos, 

durante a leitura, e conforme fomos expondo aqui, que sua aplicação prejudicaria nosso 

objeto de estudo. Habermas – talvez possamos dizer – esperaria uma sistematização que o 

Orkut, até agora, não demonstrou ser capaz de oferecer. Em consonância a isso, 

empreendemos outra tarefa. Não a de derrubar ou erguer mitos, mas a de analisar um objeto 

de estudo conforme aquilo que ele tem para mostrar.         

 

3.3 A comicidade em Freud 

 

Voltando a questão da comunidade Botequim Socialista, vale destacar que esse tipo 

de comunidade ainda é raro no Orkut (tendo em mente os milhares de outras comunidades). 

É raro e foge ao nosso tema proposto. Foge e, salientamos, travaria nossa pesquisa se 

decidíssemos explorar essas aparições na supracitada rede de relacionamentos. Mas de 

qualquer modo, há de se dizer, por mais que não possamos pensar num imperativo 

universal iluminista, é verificável que aqueles que aquiescem às normas do Orkut ou de 

qualquer uma de suas comunidades, não deixam de compartilhar alguma idéia o regra. A 

maior comunidade do orkut, até a presente data, por exemplo, é a Eu Odeio Acordar Cedo 

(com mais de três milhões de integrantes): 
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         Figura 17 (Imagem da comunidade Eu Odeio Acordar Cedo) 

 

Seria precipitado, todavia, simplesmente dizer que a necessidade do estabelecimento 

de determinadas regras corresponda a uma comprovação inquestionável de que os 

princípios iluministas ainda se encontram vivos mesmo em aparições das mais prosaicas. 

Preferimos entender esta e tantas outras comunidades pelo viés da psicanálise. Ao contrário 

do que poderia parecer, não queremos enxertar o pensamento de Sigmund Freud sem uma 

razão específica. Lógico que não poderíamos tratar de todo seu arcabouço teórico na 

dissertação. Mas é o próprio Orkut que, de maneira clara, termina por fazer um chamado às 

específicas questões que agora trataremos. Por exemplo, em O Chiste e sua Relação com o 

Inconsciente, o lúdico é indispensável para aliviar tensões e frustrações que, de outro modo, 

tornaria os humanos em bombas prontas para explodir. De fato, a psicanálise atravessa 

todas as questões aqui abordadas, uma vez mesmo que é característica da comunicação 

oferecer este intercâmbio de áreas. Ora entendida, ora não, para nós essa possibilidade de 

intercâmbio demonstra uma capacidade sine qua non de lidar com questões teóricas e 

práticas.  

Freud irá diferenciar a comicidade do chiste. De maneira simplificada, o chiste 

surge como algo sem-querer, enquanto a comicidade é provocada intencionalmente. É ao 

segundo que precisamos nos ater. O autor explica inicialmente que “a revelação de estar em 

nosso poder o tornar cômica qualquer pessoa – inclusive a nossa própria – abre o acesso a 



 59

insuspeitas obtenções de prazer cômico e dá origem a técnica muito ampla” (FREUD, 

p.193). Seguramente não iremos nos delongar nas longas descrições freudianas a este 

respeito, mas apenas apontar para a legitimidade do dispêndio de energia exigido. Um 

esforço não displicente, não leviano. À difícil análise do desenvolvimento moral, 

apontamos o desenvolvimento dessa característica como marca fundamental no que se 

refere a descrição de nosso objeto de estudo. “Podemos despertar o cômico em nossa 

própria pessoa”, diz Freud, “com o objetivo de divertir os demais” (p. 204). No que se 

refere a tornar algo cômico, o autor também faz referência a imitação, “que produz no 

ouvinte extraordinário prazer e torna cômico o que é objeto dela” (p.205). A caricatura, por 

outro lado, provoca a degradação “extraindo do conjunto do objeto eminente um traço 

isolado que se torna cômico, mas que antes, enquanto fazia parte da totalidade, passava 

despercebido” (p.206). São diversos os perfis e comunidades do orkut que pleiteiam tal 

comicidade através desses princípios. Utilizar-se de piadas descrever características que 

fujam ao senso comum é um exemplo óbvio, mas grande parte dessa comicidade é 

almejada através de diferentes maneiras de se auto-descrever, conforme vemos na figura 4.  

                           
                  Figura 18 (Imagem do perfil de Letícia Bisson) 
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O membro se descreve como um produto, indicando como deve ser usado. Talvez 

mais evidente seja apontar para as comunidades que utilizam uma outra pessoa para 

angariar membros. É o caso da comunidade “Sanduicheiche Ruth Lemos” (figura 5), que 

possui mais de quinze mil membros, e faz alusão a profissional nutricionista que foi 

entrevistada ao vivo pelo NE TV em 2004. Na ocasião, Ruth Lemos gaguejou durante a 

entrevista e não conseguiu pronunciar a palavra sanduíche. Um dia depois o vídeo da 

entrevista já estava espalhado pela internet. No seu caso, contudo, não se trata de uma 

caricatura. Não houve um quesito que tenha passado desapercebido pela população e, no 

orkut, tenha sido caricaturado. A caricatura pode ser vista na figura 6, a respeito do 

apresentador Sílvio Santos. Ainda que não seja uma novidade utilizar a figura do 

apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) para imitações caricaturadas, 

serve bem de exemplo para o que estamos apontando.    

 

                         
                                             

                  Figura 19 (Imagem da comunidade Sanduicheiche – Ruth Lemos) 
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                  Figura 20 (Imagem da comunidade Eu me gasto com o Sílvio Santos) 

 

 Quisemos apontar para a comicidade e introduzir a questão do lúdico, uma vez que 

o próximo capítulo discutirá mais densamente este último, margeando o pensamento de 

Freud por entendermos que esta é a melhor maneira de expor nosso objeto de estudo. 

Usarmos o segundo capítulo – que é o que descreveria o Orkut propriamente dito – faria 

com que talvez incorrêssemos num imperdoável equívoco, a saber, realizar um capítulo 

pesado, e esquecer o material que temos em mãos nas demais páginas da dissertação. Por 

isso espalhamos a descrição do Orkut por todo o presente texto, ancorando-o com as teorias 

de que não prescindimos para analisá-lo.    

Em tempo, antes de findar este tópico, vale destacar o livro A Realidade Social da 

Ficção, de Sebastião Vila Nova, em que apresenta alguns conceitos ou explicações 

pertinentes à presente discussão. O autor apresenta a idéia de personificação de objetos 

(2005, p.31), como atribuição de qualidades humanas aos objetos. Objetos humanizados 

funcionando como pessoas. O que nos interessa neste conceito é a oposição ao corrente 

conceito de coisificação dos humanos. Curiosamente, aqui tratamos não da problemática de 

transformar pessoas em coisas, mas, em oposto, do fato de humanizar objetos de ficção. O 

autor classifica essa atitude como uma forma de alívio de tensões provocadas pela 

responsabilidade da vida social: “é através do personagem de ficção que o leitor pode ter a 

experiência de novas emoções, pode satisfazer a sua necessidade de novas experiências” 

(p.36). De acordo com Vila Nova, inclusive, Freud teria apreendido muito de seus 

conceitos através de uma apurada leitura da obra do escritor russo Fiodor Dostoievski. 
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3.4 O avatar de Saint Pierre 

 

 Marshall Berman, em seu “Tudo que é sólido desmancha no ar”, cita o livro A Nova 

Heloísa como precursor da palavra “modernidade” (modernist) como a utilizamos hoje. 

Chega a fazer citações de trechos das cartas de Saint Pierre a sua amada Júlia. Ao contrário 

desse autor, contudo, intentamos aprofundar a personalidade do supracitado personagem. 

Pierre não é apenas um jovem apaixonado, que deixa sua terra natal para conhecer Paris na 

esperança de se aproximar de Júlia. Sua busca, rica em virtude como nas outras obras aqui 

citadas, e seu espanto para com a capital francesa, assemelha-se, em alguns pontos, com o 

espanto de Alice (em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Carroll).  

 Para Rousseau, como vimos, não importa ao leitor se a narrativa contada é ou não 

real (em oposição ao que é fictício). Importa, antes, sua descrição. É assim que 

tangenciamos o campo da estética. Oscar Wilde, em A Verdade das Máscaras, defende que 

é a vida que imita a arte, e não o contrário. Entender que a arte inventa a vida, e ajuda a 

construí-la, não significa escapar das questões concretas do mundo em que vivemos. 

Significa abraçar nosso objeto de estudo da maneira que ele nos chama a abraça-lo. 

Evidentemente não se pode comparar o comportamento humano no século XVIII com o 

que vemos no século XXI. Mas, de outro modo, como não comparar as cartas de Saint 

Pierre com os escritos igualmente publicizados de tantos membros do Orkut?  

Voltando a Rousseau, e ao fato de que para ele não interessa se seu livro trata de 

indivíduos reais ou fictícios, ele vive numa época em que muito mais importante do que 

isso é “a realidade como ilusão”. Uma vez que “o leitor repete as relações privadas 

esboçadas na literatura; ele preenche a fingida intimidade a partir das experiências das 

relações reais e se prova naquelas para estas” (HABERMAS, 2003, p. 68). A densidade da 

referida troca de posição realizada pelo próprio indivíduo, entre ficção e realidade, é o que 

move esta dissertação. Para o escritor-leitor das cartas do século XVIII o posto da 

intimidade intermediada pela literatura não é a publicização daquilo que ele cria, mas a 

leviandade. O lúdico não é uma demonstração de leviandade. Trata-se, antes, de uma 

maneira de existir e vivenciar o mundo-presente através da Internet.    

  E como não pensar nos termos habermasianos – agora sim, que deram origem ao 

presente trabalho – no que se refere ao romance psicológico ser o primeiro que cria um 
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realismo que permite a qualquer um “participar da ação romanesca como ação substitutiva 

da ação pessoal, substituindo a realidade das relações humanas por relações entre 

personagens, entre leitores, personagens e público” (2003, p.67)? Rousseau, contudo, 

apresenta-nos um Saint Pierre aflito ao se deparar com uma Paris tão diferente da terra de 

onde viera. Antes de dar continuidade à troca de cartas entre o Pierre e Júlia, observa: 

 

Sem prevenir o julgamento do Leitor e o de Júlia sobre estes relatos, creio 
poder dizer que, se tivesse de faze-los e não os fizesse melhores, eu os faria 
pelo menos diferentes. Estive várias vezes a ponto de retira-los e de 
substituir-lhes outros à minha maneira; enfim, deixo-os e gabo-me desta 
coragem. Digo a mim mesmo que um jovem de vinte e quatro anos que 
entra na sociedade não deve vê-la como um homem de cinqüenta a quem a 
experiência ensinou muito bem a conhece-la. Digo ainda a mim mesmo 
que, sem ter nele desempenhado um grande papel, contudo não estou mais 
em condições de falar dela com imparcialidade. Deixemos pois estas Cartas 
como estão. Que os gastos lugares comuns permaneçam, que as 
observações triviais permaneçam, tudo isso é um mal pequeno. 
(ROUSSEAU, p.210). 

 

Rousseau fala de um de um jovem que escreve para sua amada (por vezes, em sua 

opinião, de maneira sofrível), e, como homem da verdade, opta por não alterar os escritos 

encontrados: homem da verdade, crédulo dos imperativos iluministas, seguro de que é a 

verdade que faz a lei. Assim, Saint Pierre entra “com um secreto horror neste vasto deserto 

do mundo. Este caos oferece-me apenas uma solidão horrível onde reina um triste silêncio. 

Minha alma aflita procura expandir-se nele e por toda parte sente-se comprimida” E 

complementa: “o honesto interesse da humanidade, a efusão simples e tocante de uma alma 

sincera têm uma linguagem muito diferente das falsas demonstrações da polidez e das 

aparências enganadoras que o hábito da sociedade exige” (ROUSSEAU, 1994, p.211). Ele 

faz referência ao fato de que só vê máscaras, jamais rostos de homens. 

Poderíamos discorrer a respeito da evidente relação do exposto com os 

apontamentos de Richard Sennett, realizados no primeiro capítulo, mas estaríamos 

negligenciando o que nos é mais caro neste momento. Sim, a nova sociedade burguesa 

assustou a vários de seus próprios integrantes. As discussões em pequenos círculos, os 

clubes, salões, comensais, cafés, não nasceram no ínterim de um pôr e nascer do sol, 

tornando todos cúmplices e pacatos entendedores dos novos tempos que se iniciavam. Para 

além de uma burguesia já ansiosa por mais espaço nas deliberações governamentais, há de 
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se imaginar uma enorme parcela da população pega absolutamente de surpresa com as 

novidades que aquele momento histórico começava a acarretar.  

A obra de Rousseau mostra um material já pronto de um processo de troca de cartas 

que, deve-se dizer, ajuda a resgatar muitas das inquietações e estilos de vida 

experimentados no século XVIII. Se de uma boa carta, conforme ditado corrente à época, 

ela devia ser publicada; podemos voltar ao Orkut e verificar também como é comum usar 

deste artifício em seus perfis. Os perfis apresentados nas figuras 7 e 8 mostram membros da 

supracitada rede que optaram por se descreverem através de trechos de poemas. Utilizam 

Paulo Leminski e Clarisse Lispector, numa curiosa demonstração da realidade que hoje 

vivemos no início do século XXI: 

 

 

  

                 
                                                                

                                  Figura 21 (Imagem do perfil de Lucas Cardim) 
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                                       Figura 22 (Imagem do perfil de Ieda**)  

 

 Curiosa demonstração, mas não necessariamente nova. Trata-se de uma observação 

de como a época em que vivemos anseia não somente o êxito e a ludicidade, mas também 

uma intensidade de experiências que fazem com que a vida pareça ser mais vivida. Os 

perfis 7 e 8 apontam claramente para o que dizíamos de cartas copiadas, cartas 

publicizadas. Mas apontam também para o que Pascal Bruckner, em Euforia Perpétua, 

indicaria como uma obrigatoriedade de sermos felizes. Seja pelo êxito, pelo lúdico, pelo 

prazer efêmero, pelo instante fortuito ao qual nos deliciamos, mas que, logo depois, enfada-

nos. O autor cita A Nova Heloísa, mas pela ótica de Júlia, a amada de Saint Pierre: “Vejo 

por toda parte apenas razões de contentamento, mas não me sinto contente” (2002, p.49). 

 Talvez este seja ainda o princípio-mor da contemporaneidade. Essa busca constante 

por uma felicidade buscada através de tentativas fáusticas – numa referência a obra de 

Fausto (Goethe) – de felicidade por meio de extravagâncias. Neste momento, pois, 

queremos lançar mão de um conceito engendrado em cima das questões aqui expostas, e 

continuadas no capítulo seguinte, a saber, a estética do lúdico. Em nossas análises, 
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gostaríamos de explorar mais a questão da estética, mas sugerimos que esta integre nossos 

objetivos pela continuidade da pesquisa aqui iniciada através de um Doutorado. Por uma 

questão de espaço e de tempo, não podemos nos arvorar em discutir todos os quesitos que 

julgamos de extrema pertinência, mas que nos fariam desviar dos interesses estipulados. 

Mas, como veremos nas próximas etapas de nossa discussão, falar especificamente de uma 

estética do lúdico é essencial. O lúdico como contribuição para a formação de uma cultura 

social e das personalidades que nela se integram.  

 Quanto ao avatar/sujet de fiction de Saint Pierre e de Werther, antecipamos o 

pensamento de John Huizinga, em seu Homo Ludens (1971), a respeito desses romances. 

Huizinga expressa, criticamente, que o século XVIII conseguiu realizar nos indivíduos uma 

cópia incrivelmente perfeita e horrível deles. Horrível, porque o autor, ao contrário de tudo 

o que expressamos aqui, discorda absolutamente da moda estabelecida na época, 

desconsiderando toda a mudança processada na subjetividade dos indivíduos de então. 

Huizinga não é claro, e infelizmente não prolonga a questão. Mas ainda que considere a 

máxima de que nem tudo é verdade, mas tudo é jogo; o autor chega a questionar o caráter 

lúdico de certas manifestações (p.217). Vislumbra o resultado de novos impulsos estéticos, 

ao qual julgamos poder colocar nossa época como promotora de uma estética do lúdico, 

não deixando de considerar o caráter teleológico de nossas ações e o pensamento do autor 

citado a respeito do artista como Ser superior.     
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4 O JOGO DO NONSENSE NO ORKUT  

 

 Neste capítulo discutimos a questão do lúdico, do jogo, como fundamento principal 

da rede de relacionamentos Orkut. Não pretendemos, neste momento, julgar o Orkut sobre 

os olhos de qualquer senso moral. Pretendemos, antes, mostrarmo-nos conscientes da do 

que pode ser obrado m se tratando do Orkut. Importa-nos a lógica daquilo que poderia ser 

chamada de uma estética do lúdico na nossa contemporaneidade. E interessa, também, o 

paralelo com a obra de Lewis Carroll, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Para 

isso, autores como Johan Huizinga e Gilles Deleuze foram cruciais, sobretudo no tocante a 

discussão sobre as ações teleológicas praticadas pelos indivíduos.   

 

4.1 Para começar, o improvável 

 
Certamente, se houvesse um cruzador louco, fundeado na baía 
em frente da cidade, a vida seria incerta... improvável...6 

 

 No trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, Privilégio do Mar, o poeta 

faz referência à solidez do nosso mundo. À obviedade do constante subir-e-descer dos 

elevadores, dos terraços em que nos postamos mediocremente na certeza de que nada nos 

acontecerá. Bebemos cerveja e sentimos a brisa do mar, no alto dos edifícios, como quem já 

sabe, de antemão, todo o repertório de acontecimentos possíveis que nos circundam e que, 

independente de nossa presença, irão se consumar. Para Drummond, neste poema, jamais 

um cruzador louco apareceria fundeado na baía em nossa praia. Não significa, claro, que 

esta seja a visão do poeta em todo o conjunto de sua obra. E citar especificamente este 

trecho também não significa que a imutabilidade do mundo seja uma hipótese que 

queiramos defender. Pelo contrário, é contra ela que nos erguemos. 

 De início, vamos apresentar um paralelo entre o Orkut e o fabuloso mundo criado 

por Lewis Carroll n’As Aventuras de Alice no País das Maravilhas (1875). Logo no início 

do conto, Carroll nos apresenta uma menina extremamente curiosa e esperta, características 

importantes para seguir no desenrolar de sua estória. “Alice só gostava das coisas 

extraordinárias”, destaca o autor. Alice não gosta do que é simplesmente comum, ela se 

                                                
6 ANDRADE, Carlos Drummond. Sentimento do mundo. In: Reunião. Rio de Janeiro: Olympio, 1980, p.50.  
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sente pronta mesmo para enfrentar as improbabilidades do extraordinário País das 

Maravilhas.  

A menina acha estranho, sim, encontrar ratos falantes, cartas de baralhos que 

andam, tartarugas que contam histórias, gatos que desaparecem no ar. Ela acha estranho, 

improvável, mas não impossível. Em sua cabeça, a interação com aqueles seres é sempre 

legítima. Alice utiliza a etiqueta do mundo de onde veio, a Inglaterra do século XIX, para 

fazer comparações que, na maior parte dos casos, são insuficientes. O chá das cinco, as 

matérias aprendidas na escola, a boa educação que uma menina de sua idade deve ter, 

enfim, toda a lógica sobre a qual o mundo se alicerçava antes dela cair na toca do coelho 

branco, é a lógica com que ela tenta compreender os novos acontecimentos com que se 

depara.  

 Nossa etiqueta, no Orkut, de certo, pode soar descabida mesmo para quem passeia 

apenas brevemente por ele. O conjunto de comunidades, o diálogo entre indivíduos 

concretos e indivíduos visivelmente in-concretos no mundo não-virtual, a liberdade para 

reinventar e expressar, abertamente, motivações para eleger novos comportamentos certos e 

novos comportamentos errados – para sermos sucintos – é o que torna o Orkut tão 

improvável. A ludicidade, motivo dessas invenções, é o que talvez explique esse possível 

descabimento. Aliás, tal palavra nem seja tão apropriada. Se se trata, o Orkut, de um jogo, 

tudo que há dentro dele corresponde a uma figuração que tem sentido em si e para si 

mesma. Esta é a chave para o presente capítulo, e a explicação para termos o antecedido ao 

próximo – que irá complementar o terceiro capítulo, discutindo a questão da moral.  

 A partir deste ponto, não iremos mais cobrar uma etiqueta – ou ética – exemplar e 

teoricamente bem definida por parte do Orkut. Desse modo, o próximo capítulo, como 

ficará claro, tratará de discutir a necessidade de seguir pressupostos morais na 

contemporaneidade, sim, mas cônscios da proposta que pretendemos levantar na presente 

dissertação. Em tempo, sobre o conceito de virtualidade, perguntamo-nos se ao falar de 

mundo virtual estamos estabelecendo uma oposição ao mundo real. Em verdade, de acordo 

com a origem latina da palavra, virtus significa força, poder. Segundo o dicionário Aurélio, 

virtual corresponde a algo suscetível de realizar-se. Já a Enciclopédia Luso-Brasileira de 

Filosofia mostra a relação do termo com a teoria das causas: “A causa produz o efeito; por 
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isso, de algum modo, o efeito está nele presente. Mas esta presença é virtual, não formal”7. 

Trata-se de uma presença que existe enquanto faculdade, porém sem efeito atual. 

Virtualidade, desse modo, não poderia se opor à realidade, mas, antes, à atualidade. Em 

verdade, não pretendemos utilizar tal nomenclatura, a fim de não causar confusões quando 

estivermos nos referindo, por exemplo, à contemporaneidade. Importa-nos apenas 

demonstrar a consciência de tal dicotomia.  

 Importa-nos também entender que o os perfis do Orkut não têm sua existência 

apagada quando o membro desliga o computador. Assim como cartas escritas, e até filmes, 

músicas, ou livros, os perfis têm sua existência prolongada para que outros membros a 

vejam, ou, como nós, a analisemos. Mesmo que não possamos realizar uma comparação 

absoluta entre filmes ou livros, já que os perfis podem ser apagados ou constantemente 

modificados; o que queremos dizer é que o participante desta rede de relacionamentos, ao 

contrário de sites de bate-papos, por exemplo, em que existem apenas enquanto ali estão 

conversando, no Orkut possuem uma existência mais prolongada.  

Sua existência extrapola o tempo imediato, e vai além do que a simplicidade do 

teclado e do monitor pode indicar. Existir através do Orkut, contudo, não deve significar 

algo transcendental. Mas se os meios prolongam alguma coisa de nosso corpo, e pode-se 

dizer que talvez a internet seja o prolongamento de nossas mentes; afigura-se válido 

entender o que esta rede de relacionamentos prolonga, destarte sua também inegável 

efemeridade. Os autores em que pegamos carona para tentar alcançar a mudança de 

subjetividade ocorrida no século XVIII estão sendo postos, assim como o ponto nevrálgico 

desta dissertação quanto a pesquisa empírica e algumas manifestações do contemporâneo.  

  

4.2 O lúdico como fundamento 

 

 Para Johan Huizinga, em seu Homo Ludens (1971), “com o passar do tempo 

passamos a compreender que, afinal de contas, não somos tão racionais quanto a 

ingenuidade e o culto da razão do século XVIII fizeram supor”. O autor considera que o 

jogo constitui uma das principais bases da civilização. E vai mais a fundo, declarando que 

“o jogo não é compreendido pela antítese entre sabedoria e loucura, ou pelas que opõem a 

                                                
7 LOGOS. Enciclopédia luso-brasileira de filosofia. Lisboa/São Paulo: Verbo, 1992. 
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verdade e a falsidade, ou o bem e o mal”. E ainda lança a dúvida: “se, portanto, não for 

possível ao jogo referir-se diretamente às categorias do bem ou da verdade, não poderia ele 

talvez ser incluído no domínio da estética?” (p.9).  

Para nós, o autor deixa a questão em aberto. Servimo-nos, então, do pensamento 

hegeliano para complementar esta déia, ainda que Huizinga não tenha necessariamente 

pensado em estética nos termos daquele autor. Hegel, salientamos, não se atém ao tema do 

jogo, e sim ao da arte. Contudo, é a questão da estética que nos interessará. Para ele, “veio a 

ser um hábito da nossa inteligência, quase uma segunda natureza, a definição do particular 

segundo princípios gerais: dever, princípio, direito, máxima etc.” (HEGEL, 1996, p.19). O 

que Hegel defende é que esse hábito não é um produto da vida artística: 

 
O que exigimos a uma obra de arte é que participe da vida, e à arte em 
geral exigimos que não seja dominada por abstrações como a lei, o 
direito, a máxima, que a generalidade que exprima não seja estranha ao 
coração, ao sentimento, e que a imagem existente na imaginação tenha 
uma forma concreta (Ibidem). 

 

 Sem pretendermos fugir do nosso foco de estudo, o que vislumbramos é a 

possibilidade de encarar o Orkut como um produto estético de nossa sociedade, um meio de 

entretenimento que, em certo sentido, também reflete quem são os indivíduos deste início 

de século XXI. Não há que se duvidar das formas como a contemporaneidade se manifesta. 

Se pode haver algo acima do bem e do mal – ou paralelo a estes – não sabemos dizer se é o 

jogo. Mas optamos pela visão de Gilles Deleuze acerca desta questão, e a discutiremos mais 

adiante. Todavia valemo-nos das considerações de Huizinga para entender os jogos, mesmo 

os mais simples, como indispensáveis no desenvolvimento de uma sociedade. Reportamo-

nos, agora, diretamente ao orkut: 
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                                               Figura 23   

                      (Imagem do jogo das profissões da comunidade Recife) 

 

 

 Numa das principais comunidades do Recife, com mais de 53 mil membros, um dos 

jogos sugeridos é o de tentar adivinhar a profissão através da foto do membro acima. 
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Entendemos, vale dizer, que o Orkut como um todo pode ser encarado como um jogo (em 

suas criações de perfis ou nos diálogos entre membros como o Elevador de Prédio e do 

Garrafão de Água, mostrados no segundo capítulo), por exemplo. Todavia, ainda sobre 

esses jogos, há exemplos mais insólitos que não podem ser desconsiderados. Na 

comunidade “Adoramos os jogos do Orkut”, com mais de 500 membros, um dos jogos 

consiste em tentar escrever com o cotovelo: 

 

                        
                  

                        
 

              Figura 24 (Imagem do jogo escrever com o cutuvelo da comunidade Recife) 
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Antes de dar continuidade, não podemos nos furtar a dizer que lugares como o País 

das Maravilhas, de Carroll, são terrenos férteis para justificar ações levianas sob o pretexto 

da brincadeira, do lúdico. A rainha do baralho no conto de Carroll, por exemplo, tinha 

motivações também nada razoáveis, para o mundo de onde Alice viera, para querer degolar 

seus acusados. E o que dizer da carta supostamente escrita pelo Valete de Copas, e lida pelo 

coelho branco no tribunal? “Carrapato carrapicho, carrapicho, carrapato. Patocarra, 

pichocarra, pichocarra, patopicho... Carracarra, pichopato”, ao que o Rei declarou, 

triunfante: “eis a prova mais evidente que já vi em minha vida”.  

Alice não entende como aqueles versos sem sentido podem provar qualquer coisa. 

Mas na lógica daquele maravilhoso mundo, o rei conseguia ver uma evidente declaração de 

culpa nas palavras. Entendemos que essa lógica do Orkut se trata apenas de uma plataforma 

diferente – a internet – de desenvolver uma visão de mundo aparentemente sem sentido. 

Aliás, a internet sempre deu pistas, ou indícios, desse tipo de função. Não podemos deixar 

de atentar para a falsa sensação de liberdade que essa ferramenta pode nos dar. Em 

consonância com o pensamento de Zizek, entendemos que a opção por pequenos grupos, 

habitantes de guetos, etc., compõem o ambiente ideal para o que ele chama de lógica da 

ideologia cínica pós-moderna se desenvolver. 

Em contrapartida, ainda sobre o Valete de Copas, é bem possível que ele realmente 

fosse culpado e que seu próprio espanto, ao escutar aquelas palavras sem sentido para Alice 

ou para o leitor, fosse por conta de realmente ver explicitado o conteúdo de sua culpa. 

Afinal, o Valete de Copas está dentro do jogo a respeito do qual tanto Alice quanto o leitor 

apenas é um visitante. Conforme Huizinga, o jogo é em si mesmo e o que ele significa para 

os jogadores. Alice não é uma jogadora, mas uma visitante naquele mundo em que o 

sentido das coisas se encontra escondido por detrás de regras inconcebíveis para ela, ou 

espalhado psicológica e filosoficamente por sobre uma lógica própria.   

Huizinga continua suas considerações sobre o jogo nos reportando a questão das 

guerras, referindo-se a uma competição de tambores num antigo ritual entre os esquimós. 

“Além do concurso de tambor, os conflitos são por vezes, resolvidos por uma luta a murro 

ou corpo a corpo”, diz o autor. “Trata-se aqui, portanto, de um costume cultural que 

desempenha a função judicial sob uma forma perfeitamente agonística, sem contudo deixar 

de constituir um jogo” (HUIZINGA, 1971, p.98). O fator crucial é que, de acordo com o 
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autor, tudo ocorre no meio de risos e da maior alegria, porque o que mais importa é 

conseguir divertir o público. Para nós, além de considerar extremamente relevante a 

consideração de que os jogos e competições são funções culturais das quais as sociedades 

não podem prescindir, é quesito fundamental perceber o que pode parecer uma ausência da 

ação teleológica desses jogos. 

Se grande parte da crítica habermasiana acerca da razão instrumental se deve à 

busca incessante pelo êxito por parte dos indivíduos, o que os impediria de colocar em 

prática o Agir Comunicativo, começamos a vislumbrar, em nosso objeto de estudo, 

características que poderiam fugir a este princípio das sociedades capitalistas. Mas 

Huizinga não fecha os olhos para essa questão. Considera que na contemporaneidade, em 

termos políticos (e não extrapola seu pensamento além disto), o lúdico também funciona 

como tendo objetivo a algum fim (p.227). Não se refere a uma estética própria do lúdico, 

como dissemos que apontaríamos, mas entende uma exaltação sem precedentes, no século 

XVIII, de uma fruição estética das artes clássica e romântica, que mais fervorosa se tornou 

devido ao intuito de construir um substituto da religião (p.224).  

Antes de prosseguir nesta discussão, abramos um parêntese acerca deste 

entendimento. Ao contrário de Adorno e Horkheimer, que entendiam a busca pelo êxito 

como algo inerente a espécie humana, Habermas percebe esta tendência como marco das 

sociedades capitalistas e forma adequada a problemática da racionalização social” (1987, 

p.23). Sendo assim, o princípio da Racionalidade – abordamos o significado da palavra 

racionalidade no primeiro capítulo – Comunicativa se baseia na capacidade que o indivíduo 

tem de gerar consenso através da fala argumentativa, onde “diversos participantes superam 

a subjetividade inicial de seus respectivos pontos de vista”, colocando-os “à mercê de uma 

comunidade de convicções racionalmente motivadas” (p.27).  

Ser racionalmente motivado implica que todo argumento expresso representa uma 

pretensão de validade; e que para qualquer observador ou destinatário o argumento tenha o 

mesmo significado que para aquele que o expressa. Habermas esclarece que “as afirmações 

e ações são tão mais racionais quanto melhor podem fundamentar as pretensões de verdade 

ou eficácia vinculadas a elas” (p.26). Trabalhando os pensamentos de Max Weber, 

Habermas aponta que este julga 
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o marco central da economia capitalista e do Estado moderno como 
subsistemas de ação racional com objetivo à determinados fins, em que 
se desenvolve o racionalismo ocidental. [Weber] teme como seqüela do 
resultado da burocratização uma coisificação das relações sociais que 
acabe sufocando os impulsos motivacionais de que se nutre o mundo 
racional da vida (p.198). 
         

  

 Não discordamos que a inserção do capital tenha causado as seqüelas a que estes 

autores se referem. Não discutimos a legitimidade da dicotomia entre uma Razão 

Comunicativa (que pode emergir da própria sociedade, conforme vimos no capítulo 

anterior, e que não tem um fim como objetivo) e uma Razão Instrumental (como ação 

teleológica, movida para determinados fins). Entendemos, apenas, que o tipo de jogo em 

que o Orkut estaria enquadrado não teria ligação com nenhuma das supracitadas formas de 

utilizar a razão humana. É na idéia do Homo Ludens que nos firmamos. É na questão do 

entretenimento, talvez tão pouco amadurecida quanto os primeiros jogos de sociedades 

primitivas, que desenvolvemos nossa argumentação.  

Os personagens criados pelo Orkut, sejam eles pessoas reais ou não, fundamentam 

uma teoria que provavelmente escapa à visão de seus próprios membros. Correspondem a 

uma tentativa, de nossa parte, de mostrar como é possível verificar, num meio encarado por 

muitos como trivial e efêmero, uma espécie de profundidade ou densidade a respeito da 

qual não podemos silenciar. Não vamos discutir se a superfície é mais densa do que a 

profundidade, conforme Deleuze (2003). Tampouco intentamos entrar em choque com 

observação de Habermas sobre a modernidade ter oferecido uma escapatória à efemeridade 

e não a trivialidade (2002). Nossa intenção é questionar: o que há de tão dramático em ser 

trivial? Trivial ou não, o Orkut poderia seguir a linha epistemológica seguida no capítulo 

anterior, como um jogo em cuja figuração de membros limitariam suas motivações ao 

próprio meio, ao próprio círculo de ações desenvolvidas, e cujo objetivo é a diversão. 

 Mas não é nosso intuito ficarmos cegos a tais questões. Uma estética do lúdico 

prescinde das considerações epistemológicas e dos apontamentos de Huizinga. Vivemos em 

uma época em que é manifestação de enquadramento a sociedade em que habitamos. Não 

adianta Bruckner considerar que o século XX já não teve a prudência do século XVIII, no 

que se refere a um século de um bem-estar arrogante, mas, sim, “do bem-estar frágil, da 

sensibilidade sempre exaltada que se inquietava por não encontrar no real as expectativas 
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criadas” (p. 50). A estética do lúdico estaria muito bem expressa pelo Orkut, 

desconsiderando inclusive o que o próprio Huizinga expressa sobre “o que torna séria uma 

questão é seu conteúdo moral” (p.234).   

 É evidente que há interferências do Orkut no mundo fora dele, mas este não é nosso 

objetivo de estudo. Delongaria-nos-mos em discussões que extrapolariam nosso tempo e 

espaço. Mas uma estética que tenha na ludicidade seu fim foge, como estamos verificando, 

ao menos entre os membros do Orkut, a lógica tacanha de um êxito monetário que 

rechaçaríamos de nele víssemos despertada. A estética no Orkut tem muito mais relação 

com a construção de falsos perfis que hoje já são exaltados e objetivam ter seu espaço 

garantido dentro de um mídia que em muitos momentos não deixa de ser uma janela para o 

mundo, ou a sociedade, em que estamos inseridos. 

 

4.3 Teoria do nonsense e as relações pela internet 

 

− Como sabe que eu sou maluca? – perguntou Alice. 
− Deve ser – respondeu o Gato – do contrário não estaria aqui.8 

 

 O texto de Ângela Prysthon deixa mais claro o que se entende por nonsense, estilo 

literário atribuído a Lewis Carroll. Para a autora, nos dois livros mais famosos de Lewis 

Carroll, Alice no pai das maravilhas e Através do espelho, “existe um sistema fechado, 

preenchido por leis estritas como um jogo. Um mundo regido pela estranha coerência dos 

paradoxos”. A idéia é a de que existe uma ordem no nonsense, e não há espaço, nele, para a 

falta de sentido. Pelo contrário, há um excesso de sentido. (PRYSTHON, 1993, p¿). A 

respeito dos paradoxos em Alice, Deleuze destaca: 

 
Uma espécie de jogo ideal, cujo sentido e função é difícil perceber à 
primeira vista [...] Estes jogos têm de comum o seguinte: são muito 
movimentados, parecem não ter nenhuma regra precisa e não comportar 
nem vencedor nem vencido.  Não conhecemos tais jogos, que parecem  
contradizer-se a si  mesmos.  [...] É preciso imaginar outros princípios, 
aparentemente inaplicáveis, mas graças aos quais o jogo se torna puro 
(DELEUZE, 1974, p. 242). 

 

  

                                                
8 CARROLL, Lewis. Alice no país das maravilhas. São Paulo: Editora Companhia Nacional, 1998, p.43 
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O objetivo do autor francês, evidentemente mais do que o nosso, é desvelar os 

acontecimentos transcorridos com Alice, seja através da filosofia, seja através da 

psicanálise. O autor considera que “a altura do gato, em cima da árvore ou no céu, todas as 

suas características, inclusive as terrificantes, identificam-no ao superego como bom objeto 

das alturas (ídolo): ‘Ele parece ter um bom caráter’, pensou Alice” (p.242). O que nos 

interessa pensar neste momento é o que está por debaixo dos jogos aparentemente nulos de 

sentido no Orkut. Como já adiantamos, ao citar Bauman, entendemos viver numa época de 

ânsia por nos relacionarmos, ainda que temamos a falta de liberdade que esses 

relacionamentos possam nos causar. Então a solução é a possibilidade de desconexão assim 

que nos enfademos de mais uma busca cansativa.  

É possível perceber um paralelo entre o que Bauman diz e o que Zizek afirma 

acerca do Outro asséptico. Bauman afirma que não é admirável o fato de que a proximidade 

virtual tenha ganhado a preferência das pessoas e seja praticada com maior zelo e até 

espontaneidade do que qualquer outra forma de contigüidade. O autor aponta para algumas 

condições que tornam o contato virtual tão encantador e, até, preferível nas relações 

desenvolvidas na pós-modernidade: 

 
Quanto mais atenção humana e esforço de aprendizado forem absorvidos 
pela variedade virtual de proximidade, menos tempo se dedicará à 
aquisição e ao exercício das habilidades que o outro tipo de proximidade, 
não-virtual, exige. Essas habilidade caem em desuso – são esquecidas, 
nem chegam a se aprendidas, são evitadas ou a elas se recorrer, se isso 
chega a acontecer, com relutância. Seu desenvolvimento, se requerido, 
pode apresentar um desafio incômodo, talvez até insuperável. Isso 
aumenta os encantos da proximidade virtual (BAUMAN, 2004, p.84).   

 

Esta conclusão apresenta uma boa direção para explicar o crescimento de membros 

do Orkut, contudo ainda não nos é suficiente. Considerar essa preferência por contatos 

virtuais, mais higiênicos no sentido de que não há o gasto de energia num enfadonho 

aprendizado de conversar, por exemplo, olhando nos olhos no plano não-virtual, clareia 

apenas parte do bloco de motivações que podem descrever o objeto sobre o qual ora 

lançamos nosso olhar. O próximo passo talvez seja perceber que nesse processo de busca 

asséptica de relacionamentos também existe um forte desejo de exposição (uma vez que o 

Orkut é um ambiente onde todas as informações expostas estão acessíveis a todos os 
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membros cadastrados) e, também, certa tentativa de consolidar personalidades, ainda que 

pouco duradouras. 

Quando falamos em consolidar personalidades não estamos pensando na construção 

de fiéis descrições pessoais (condizentes com as personalidades do mundo extra-virtual) 

nas páginas das redes de relacionamentos. Estamos pensando, pelo contrário, numa 

negociação entre o que somos no mundo concreto (fora da internet) e no que somos no dito 

maravilhoso país do Orkut. A consolidação desta negociação parece afigurar-se como 

indispensável para os indivíduos da contemporaneidade. O que dizer de indivíduos 

aparentemente não-fictícios que estabelecem contato com personagens propositadamente 

construídos ficcionalmente? Curioso que grande parte das personagens fictícias do Orkut 

conseguem angariar muitos amigos e fãs, chegando a ultrapassar sua cota de amigos, e 

recebendo vários depoimentos ou recados que os ajudam numa construção coletiva de suas 

identidades.  

Isso quando não se tratam de recados trocados entre os próprios personagens da 

literatura mundial, ou da construção de entidades que sequer são humanas. Repetimos: 

improváveis, sim, mas não impossíveis. É preciso salientar que não estamos com isso 

querendo dizer que, no Orkut, os perfis de pessoas provavelmente existentes também no 

mundo não-virtual não se encontrem num mesmo patamar que essas outras entidades.  Ao 

contrário, o que destacamos é a improvável relação que nasce desses entes. O que 

destacamos é que negociar identidades com o mundo virtual é algo crescente na 

contemporaneidade. Para sermos ainda mais radicais, ousamos destacar que o Orkut, com 

todos os males herdados do mundo extra-virtual, funciona como um verdadeiro libelo para 

demonstrar quão próximos estamos de sermos, nós mesmos, a menina curiosa da fantástica 

obra de Lewis Carroll.         

 

4.4 Conjecturas sobre a maluquice 

 

Vimos-nos, à todo momento, com o desejo de exceder as próprias questões que 

levantamos. Cercarmo-nos do pensamento de Deleuze, por exemplo, exige uma atenção e 

espaço talvez maiores do que no momento podemos oferecer. Mas, tendo ainda em mente a 

idéia de nonsense, ou do não-senso, conforme Deleuze, a trajetória de Alice no país das 
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maravilhas e as características do Orkut, acreditamos que podemos ainda avançar um pouco 

mais. Deleuze destaca que a “lei normal de todos os nomes dotados de sentido é, 

precisamente, que seu sentido não pode ser designado a não ser por outro nome. O nome 

que diz seu próprio sentido só pode ser um não-senso” (DELEUZE, 1974, p.70). 

Impossível não lembrar o escritor irlandês James Joyce quando lemos o exemplo dado por 

Deleuze: fumioso – fumante e furioso. “Cada parte virtual de uma tal palavra designa o 

sentido da outra ou exprime a outra parte que, por sua vez, o designa. Sob esta forma, além 

disso, a palavra no seu conjunto diz seu próprio sentido e é não-senso sob este novo título” 

(p.70). O esforço de Deleuze é no intuito de mostrar que o senso e o não-senso não formam 

uma oposição como o que é verdadeiro e não-verdadeiro. Pelo contrário, 

 
a lógica dos sentidos vê-se necessariamente determinada a colocar entre 
o sentido e o não-senso um tipo original de relação intrínseca; um modo 
de co-presença, que, por exemplo, podemos somente sugerir, tratando o 
não-senso como uma palavra que diz seu próprio sentido (p.71). 

 

Já confusa com tanta maluquice e grosseria por parte do Chapeleiro e da Lebre, 

Alice decidiu ir embora. Deparou-se, então, com uma árvore que tinha uma porta: “É 

curioso isto de árvore com porta!”, pensou. “Mas que é que não é curioso nesta terra 

estranha?” E tratou de ir entrando (CARROLL, 1998, p.51). Eis a coragem da menina 

criada por Carroll, que percebendo que a conduta fora do país das maravilhas não tinha 

grande utilidade ali, dava continuidade ao jogo do não-sentido, talvez conforme os 

resistentes participantes do Orkut. No final do conto, há, contudo, um ápice de 

enfrentamento de Alice com aquele mundo. Ela se ergue contra a rainha do baralho, 

enfurecida: “ninguém liga a mínima importância às ordens de Sua Majestade. Você não 

passa de uma simples Rainha de Baralho” (p.78), diz.    

Todas as cartas do baralho avançaram sobre ela, sufocando-a, até que enfim acorda 

de seu comprido e interessante sonho. Carroll faz com que tenhamos que nos despedir 

daquele país com inevitável melancolia. Alice sai do colo da irmã e corre para sua casa, 

enquanto, em meio-sono, sua irmã começa a ter o mesmo sonho de Alice. A presença da 

irmã talvez funcione como a voz do autor, indicando-nos o que pensar depois de toda 

aquela aventura narrada. Ela não quer abrir os olhos porque sabe o que encontrará. Então, 
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assim, sentada, com os olhos fechados, quase acreditou estar ela mesma no país das 

maravilhas, 

 
mesmo sabendo que quando abrisse os olhos novamente, tudo voltaria a ser 
chata realidade de sempre... a grama se mexeria apenas com o vento e a 
lagoa estaria se movimentando apenas com os juncos... o tilintar das 
xícaras novamente seria o badalar dos sinos pendurados nos pescoços dos 
carneiros... os gritos agudos da rainha seriam apenas os berros do pastor... o 
espirro do bebê, o guincho do grifo, e todas as outras coisas esquisitas iriam 
se transformar (ela sabia), no confuso clamor da vida no campo 
(CARROLL, 1994, p. 147-148).         

 

O adormecer e despertar de Alice poderia corresponder ao nosso conectar e 

desconectar da rede. O convite do Orkut não é mais uma invenção simplesmente técnica e 

fria de um meio inerentemente maléfico – a internet. O Orkut, mais do que nunca, é a 

concretização de uma experiência vivida na obra 1984, escrita por George Orwell, mas com 

algumas diferenças básicas. Em 2005, começo do século XXI, nós queremos nos expor. Ao 

contrário da obra de Orwell, a idéia de estarmos sendo observados não nos assombra, pelo 

contrário, instiga-nos. Salientamos, não nos cabe, agora, levantar ou rebater as suspeitas 

heideggerianas a respeito da tecnologia (seria temática para outro ensaio). Cabe-nos 

perceber o processo de naturalização pelo qual as relações, mediadas por computador, vêm 

passando. 

Nesse sentido, o Orkut é um bom objeto de estudo para avaliar como as pessoas se 

agrupam, e que motivações as conduzem na construção de identidades negociadas entre o 

não-virtual e o virtual. É uma mostra de como estamos interagindo com o Outro e em que 

medida pode-se efetivamente pensar numa ciber-revolução... na apropriação deste veículo 

ainda elitista pela grande massa de oprimidos (tendo em mente o pensamento marxista 

sobre a ditadura do proletariado). O potencial de sublevação, para além da crítica com tom 

lúdico, na internet, também é assunto para um posterior estudo.           

Mas não queremos, por fim, deixar uma sensação de completa falta de conclusão. 

Escondermo-nos atrás de perspectivas para futuros estudos também não nos agrada. 

Reservamo-nos, então, a destacar pontos cruciais que já levantamos. Se nos posicionamos 

no entremeio daqueles que chamamos de otimistas ingênuos e pessimistas radicais, não foi 

à toa. Quisemos apontar para os processos de exclusão que, assim como no mundo extra-
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virtual, também acontecem no Orkut. Esta rede não seria apenas a demonstração de uma 

inerente cordialidade para com os Outros, mas também mostraria o quanto somos 

preconceituosos e o quanto nos é necessário externar as eleições que fazemos, 

cotidianamente, a respeito do que julgamos ser bom ou ruim.  

Também entendemos que a melhor maneira de encarar o Orkut não é através de 

análises meramente técnicas (com estatísticas e gráficos) ou que se limitem a discussões 

inócuas sobre o ciberespaço. É através do paralelo com a obra de Carroll que podemos 

deixar registrada a maneira que acreditamos ser a mais adequada para estudar o 

crescimento da referida rede de relacionamentos. É o não-sentido de Deleuze que pode nos 

impulsionar. É o não-sentido, o excesso de sentido, unido ao que vimos como sinal de 

nossa época, a busca – ainda que com reservas – por relacionamentos (assépticos) que está 

por trás do hábito diário de ligar o computador, acessar a internet e abrir o Orkut. 
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5 DESENVOLVIMENTO MORAL NO ORKUT 

 

The moral nature of Clarissa is not puritan: it is idealistic, and its 
absolutes make no concessions to circumstance. This attitude becomes 
inevitably tragic. Probably no novelist has ever been under more pressure 
from friends than Richardson was from readers who whished Clarissa to 
have a happy ending. Firmily, Richardson held that Clarissa not be 
merely a second Pamela9 with her virtude here rewarded: her suffering, 
he held, could only be rewarded in another life (RICHARDSON, 1962, 
p.viii).10 

 

 Neste capítulo desenvolveremos a questão da moral no Orkut, tendo em vista 

algumas das primeiras comunidades criadas pelos elaboradores da rede. O intuito é retomar 

a temática inicialmente discutida no terceiro capítulo e concluir os olhares que lançamos 

sobre a mesma. Tomamos a obra de Richardson, Clarissa (1962), como paralelo, e 

analisamos a construção do eu na contemporaneidade. Hegel e Thompson são 

imprescindíveis para a presente discussão, bem como retomar algumas questões expostas 

nos capítulos anteriores para a concatenação final deste estudo. Destacamos que também 

nos apropriamos do pensamento de Slavoj Zizek e Zygmunt Bauman para entender de que 

moral estamos falando.   

 

5.1 Inclusão e Exclusão 

 

Evidentemente, as facetas do Orkut apontam não apenas para a transformação de 

indivíduos em personagens (dentro do paralelo por nós indicado), mas também para o que 

há de lúdico na criação de identidades absolutamente inusitadas e, ainda mais, no diálogo 

que existe entre elas. Além de ser extremamente significativo o fato de que milhões de 

pessoas queiram dizer, de um modo ou de outro, quem são; o lúdico é marca forte do Orkut. 

Mais do que isso, a estética do lúdico é marca forte no Orkut. Enquanto Adorno e 

                                                
9 Primeiro livro do autor. 
10 A natureza moral de Clarissa não é puritana: é idealista, e não faz, de forma alguma, concessões às 
circunstâncias. Essa atitude se torna, inevitavelmente, trágica. Provavelmente nenhum romancista foi tão 
pressionado por amigos quanto Richardson o foi pelos leitores que desejavam que Clarissa tivesse um final 
feliz. Irredutível, Richardson sustenta que Clarissa não poderia ser, meramente, uma segunda Pámela, com 
sua virtude recompensada aqui: seus sofrimentos, ele insistia, só poderiam ser recompensados em outra vida 
(tradução livre).  
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Horkheimer apontariam para uma estética burguesa do êxito, vemo-nos diante de uma 

estética que tem no riso, no cômico, e não no crédito, sua mais significativa característica.  

Por conseguinte, será que estamos incorrendo em erro? Será que deveríamos ser 

mais rígidos quanto ao nosso objeto de estudo, no que se refere ao entretenimento? Antes 

de dar continuidade a essas conjecturas, encontramos importantes comunidades do próprio 

Orkut que contribuem em muito para o presente capítulo. As primeiras comunidades desta 

rede não tinham como prever que seu crescimento se daria de forma tão explícita através de 

perfis falsos. A preocupação inicial dos organizadores do Google consistia claramente em 

separar o real do fictício, apontando regras de convívio e formas de capturar os perfis 

falsos. Observemos algumas dessas comunidades, expostas a seguir: 

 

 

 

                    
                                                                     

                                Figura 25 (Imagem da comunidade Orkutiquette) 
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                   Figura 26 (Imagem da comunidade Orkut Correctional Center) 

 

 A etiqueta do Orkut tenta determinar as primeiras regras de convívio, que 

absolutamente impediriam o desenvolvimento desta dissertação se fossem seguidas. É 

curioso como a própria foto da comunidade Orkutiquette parece uma epístola oitocentista, 

procurando consolidar uma maneira de lidar com o Orkut que, três anos depois, com mais 

de 30 milhões de membros, tornou-se inviável. O Orkut Correctional Center, se pretendia 

funcionar como uma delegacia de controle aos moldes norte-americanos, observando tudo o 

que acontece na rede de relacionamentos recém-criada, terminou por se mostrar obsoleta. 

Sequer as comunidades pornográficas ou de tráfico de drogas conseguiram ser impedidas. 

Mas o que se aproxima mais de nosso objeto de estudo é a comunidade que mostra o Papai 

Noel (ou Santa), impedido de realizar suas funções: 
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                      Figura 27 (Imagem da comunidade Real or Not) 

  

 O texto da figura 3, numa tradução livre, diz que a batalha entre o bem e o mal se 

tornou aquela entre o real e o falso. Você pode realmente confiar em quem são seus 

“amigos”? Vocês são garotos populares inconscientes de 15 anos? Nessa mãe de todas as 

batalhas, nós seremos árbitros da verdade, do moralmente correto e da sobrevivência. 

Nossos testados detectores de mentira irão alegremente apagar todos os sites pornográficos, 

se eles tiverem que fazer isso. Se nós destruímos o Papai Noel, podemos destruir Leonie. À 

despeito do fato de não compreendermos quem é Leonie (talvez um antigo membro do 

Orkut), é clara a tentativa de equiparar os perfis falsos no Orkut com o mal. Assim como é 

evidente a postura dos primeiros membros da rede em se auto-elegerem possuidores de 

uma verdade que deve ser seguida pelos demais membros. 

 A figura 2, (também traduzida livremente), corresponde a uma espécie de 

penitenciária do Orkut, e julga-se ampla e consistentemente considerada um modelo 

excelente de administração pública, além de ser o mais útil promotor de eficientes, seguros 

e humanos serviços e programas de punição no ciberespaço. As primeiras comunidades do 

Orkut tendiam a relembrar e discutir sobre a etiqueta no orkut (conforme a figura 1). 

Impossível, pois, não discutir que tipo de que tipo de moral podemos realmente falar em se 

tratando desta rede de relacionamentos. Mas, de acordo com o que ainda veremos, tais 

expectativas não surtiram efeito. Não vamos, todavia, desconsidera-las. Pelo contrário, 

essas expectativas são um norte para voltarmos a discussão sobre ética. 

Neste momento, pois, o que queremos destacar é que a liberdade para engendrar 

novos parâmetros de sociabilidade, como encontramos no Orkut, talvez não se refira apenas 
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ao espírito amistoso dos brasileiros. O que pode estar escondido atrás da ludicidade 

percebida é, também, o preconceito, a violência verbal, a superficialidade e a irreverência 

leviana de muitos participantes. É prudente antecipar que isso não corresponderia a um mal 

inerente do meio, mas antes a um retrato do que já vivenciaríamos no mundo fora deste 

território chamado internet.  

Será mesmo que o crescente número de membros do orkut (fundamentalmente de 

brasileiros) se dá por características amistosas de um povo ou por uma pretensa 

generosidade imanente nas relações com o próximo? Será que o Orkut é uma ferramenta de 

Inclusão do Outro (título de uma das obras de Habermas)? Neste livro, destacamos, o autor 

também trata da questão da identidade, declarando que a mesma “não é apenas algo que 

assumimos, mas um projeto de nós mesmos” (2002b, p.320). Consideramos que tal visão 

corrobora com a idéia que temos de negociação de identidades no mundo virtual. Mas, 

especificamente, no tocante a questão da tolerância, o autor declara: 

 

[...] só podemos chegar a um consenso sobre a tolerância mútua de 
formas de vida e visões de mundo que signifiquem umas para as outras 
um desavio existencial, quando temos uma base constituída de 
convicções em comum em favor desse agree to desagre. [...] Quando, 
porém, não consideramos possível a conquista racional de um consenso, 
nem mesmo um plano abstrato, então só resta o recurso às práticas 
costumeiras, à imposição forçada de interesses e à adequação 
involuntária (p.324). 

 

Quem também nos oferece útil retrato do que se pode chamar de uma tolerância 

para com o próximo na nossa sociedade é o autor esloveno Slavoj Zizek. Ele discorre sobre 

o que seria o Outro-folclórico. Este, sim, para o autor, tem toda tolerância na 

contemporaneidade. Sobre este, a aceitação coletiva se torna factível. Não se trata de basear 

a tolerância no consenso habermasiano, construído através de um debate público da Razão; 

mas, antes, de algo bem mais simplista e pouco enobrecedor. Para o autor, em seu texto 

sobre multiculturalismo, 

 
a “tolerância” liberal fecha os olhos ao Outro folclorizado, privado de sua 
substância – como multiplicidade de culinárias étnicas em uma 
megalópole contemporânea; contudo, qualquer Outro “real” é 
imediatamente denunciado como “fundamentalista”, pois o cerne da 
alteridade (otherness) reside na regulação de seu gozo “jouissance”: “o 



 87

Outro real” é, por definição, “patriarcal”, “violento”, nunca o Outro de 
sabedoria e costumes encantadores. (2005,p.23). 

 

Zizek nos lembra ainda Herbert Marcuse e seu conceito sobre tolerância repressiva, 

mas “concebendo-a agora como tolerância do Outro em sua forma asséptica, benigna” 

(p.24). Como crítico do multiculturalismo, o autor acusa peremptoriamente o jogo obsceno 

do poder econômico que fazemos prosperar através das atitudes mais inocentes.  A idéia de 

inclusão do Outro em sua forma asséptica, do Outro isento de germes, não tem nenhuma 

relação com a necessidade de tolerância anteriormente citada. Nesse sentido, não será que o 

Orkut funciona muito mais como um ambiente de livre exclusão e eleição? Explicamos: 

eleição e exclusão de amigos, eleição e exclusão de depoimentos, eleição e exclusão de 

comunidades, como uma criação de guetos através de critérios por vezes nada razoáveis?  

Comunidades como Eu amo Amarelo ou Eu odeio muito gente Burra, ou mesmo de 

comunidades mais explícitas, que, olhadas com acuidade, talvez denotem a intenção de 

formar esses pequenos grupos, podendo estabelecer certo isolamento. Ainda conforme 

Zizek, Bill Gates costuma celebrar o ciberespaço como algo que abre perspectivas para o 

que chama de capitalismo sem atrito – “expressão que traduz perfeitamente a fantasia social 

subjacente à ideologia do capitalismo do ciberespaço: a de um meio de troca 

completamente transparente, etéreo, de onde desaparece o último vestígio de inércia 

material” (p.21).  

 

5.2 Internalização de valores 

 

 Habermas segue a idéia freudiana de que é na subjetividade que o indivíduo 

processa a internalização dos valores sociais circundantes e, mais do que isso, cuida de 

entrelaçar as características que conferem a subjetividade moderna a uma racionalidade que 

se cruza nas estruturas da intersubjetividade mediatizada pela linguagem. Baseamo-nos, 

oras, justamente nisso para entender que o aprendizado moral se processa. Se por um lado, 

a credibilidade do pensamento habermasiano numa suposta bondade humana inerente a 

cada indivíduo que se encontra forte aliado no ideal de aprendizagem descrito por Piaget e 

Kolhberg, e que serve de justificativa para o resgate de uma razão Iluminista (conforme 

pretendida por Habermas, cujos esforços não teriam ainda esgotado seu potencial; por outro 
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lado, outros dirão, os discernimentos morais da contemporaneidade não dizem mais 

respeito àqueles embates do século XVIII. E, salientamos, talvez esta seja a visão mais 

prudente. Bauman declara que “um código de ética nunca vai ser encontrado a toda prova – 

universal e fundado inabalavelmente” (1997, p.15). Ao mesmo tempo em que discute a 

legitimidade de um conceito que, até agora optamos por não aceitar nem rechaçar. 

 

É a descrença nessa possibilidade que é pós-moderna, “pós” não no 
sentido “cronológico” (não no sentido de deslocar e substituir a 
modernidade, de nascer só no momento em que a modernidade termina e 
desaparece, de tornar a visão moderna impossível, uma vez chegada ao 
que lhe é próprio), mas no sentido de implicar (na forma de conclusão ou 
de mera premonição) que os longos e sérios esforços da modernidade 
foram enganosos, foram empreendidos sob falsas pretensões, e são 
destinadas a terminar – mais cedo ou mais tarde – o seu curso (1997, 
p.15).   

 

 O autor salienta que “poucas escolhas (e apenas as que são relativamente triviais e 

de menor importância existencial) são boas sem ambigüidade” (p.17). Ao contrário de 

Habermas, Bauman (como outros autores) entende que a moralidade não é universalizável. 

Considera que, no final das contas, “a responsabilidade moral é a mais pessoal e inalienável 

das posses humanas, e o mais precioso dos direitos humanos. Não pode ser eliminada, 

partilhada, cedida, penhorada ou depositada em custódia segura” (p.285). A 

responsabilidade moral é incondicional e infinita, “e manifesta-se na constante tortura de 

não se manifestar a si mesma suficientemente” (p.285). 

Eis um impasse. Ainda que este não seja o foco de nossa pesquisa, concordamos 

com o conceito de pós-modernidade adotado por Bauman, e entendemos que tão 

importantes posicionamentos acerca da moralidade humana não podem ser meramente 

desconsiderados. Cônscios de que não poderemos, tampouco pretendemos, chegar a uma 

conclusão acerca da dicotomia Universalidade moral Vs. Não-Universalidade Moral, 

voltamo-nos agora para o pensamento de Lipovetsky: 

 
Certamente a fascinação pelo dever não é uma nota específica da 
modernidade. É, contudo, a afirmação da obrigatoriedade do dever como 
algo extrínseco aos dogmas de toda e qualquer religião revelada, a 
difusão na sociedade de uma moral liberta de uma tutela divina. Nesse 
ponto, a ruptura ideológica com o passado é categórica, um exemplo da 
conquista moderna da auto-suficiência terrestre (2005, p.8). 
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 Em certo sentido, isso explica as primeiras tentativas do Orkut em normatizar a rede 

de relacionamentos. O que parece claro é que não se esperavam tamanhas construções e 

negociações de personalidades. Com John Thompson, em A Mídia e a Modernidade 

(2005), aquilo que ele chama de self não é visto nem como um produto de um sistema 

externo, nem como uma entidade fixa que o indivíduo pode imediatamente e diretamente 

apanhar; muito mais do que isso, o self é um projeto simbólico que o indivíduo constrói 

ativamente. De acordo com o autor, ainda, “é um projeto que o indivíduo constrói com 

materiais simbólicos que lhe são disponíveis, materiais com que ele vai tecendo uma 

narrativa coerente da própria identidade” (p.183). 

 Seu conceito tem alguma semelhança com o de Habermas, exposto acima, mas não 

julgamos apropriado colocá-los em conjunto porque Thompson não compartilha de muitos 

dos pensamentos do autor alemão; e poderia dar a impressão de que estamos passando por 

cima disso. Não passamos por cima desta evidência, apenas não se afigura como 

indispensável adentrar em tais discussões para entender a temática de nosso estudo. O mais 

importante é consolidar a idéia de que a narrativa a que Thompson se refere “vai se 

modificando com o tempo, à medida que novos materiais, novas experiências vão entrando 

em cena gradualmente redefinindo a sua identidade no curso da trajetória de sua vida” 

(p.183). Para o autor, a mídia enriquece e acentua a organização reflexiva do self, sem, num 

primeiro momento, considerar os pontos negativos desta interferência. 

 Preferimos os apontamentos de Hegel e Schopenhauer a respeito do eu para 

complementar a questão levantada. Hegel define que o eu se contrapõe ao Outro e o exclui. 

O autor parte do conceito do eu que Immanuel Kant desenvolvera sob o título da unidade 

“sintético-originária da apercepção. Aqui, o eu é representado como a unidade pura que a si 

mesma se refere, como o eu penso, que deve poder acompanhar todas as minhas 

representações”, em Técnica e Ciência como Ideologia (1968, p.13-14). Hegel entende que 

todas as experiências vivenciadas pelo indivíduo transformam-se nele próprio. Em outras 

palavras, tudo o que eu vivo e vejo passa a ser eu mesmo. Dessa forma, o eu exclui o Outro, 

uma vez que, nas palavras de outro Schopenhauer (que corrobora com este pensamento), 

todos aqueles que, na história da humanidade, já disseram eu, eram eu mesmo (2001, p.28).  
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 A questão da exclusão, levantada no tópico acima, teria um sentido muito maior se 

observada à luz desses pensamentos. Contudo é relevante que se diga que nenhum dos 

autores citados termina seus pensamentos por aí. O próprio Schopenhauer declara que o eu 

é o ponto obscuro da consciência, e que o cérebro é de uma completa insensibilidade (p.55). 

Hegel procura no amor a possibilidade de não exclusão do Outro, mas percebe que só 

entendemos o Outro, seja em que instância for, na medida em que nos vemos nele. Todavia, 

ao contrário de Kant, que vê o eu como uma unidade originária da consciência 

transcendental, Hegel “é levado a vislumbrar o eu enquanto identidade do universal e do 

particular, ao discernimento de que a identidade da autoconsciência não pode conceber-se 

como originária, mas apenas como fruto de um dever” (p. 29). O autor renuncia a idéia de 

um eu já pronto e sem reflexão. 

 Toda essa construção do self ou mesmo as conjecturas filosóficas a respeito do eu 

também contribuem para o que pensamos sobre construção de identidades na internet, 

como viemos discutindo, bem como para a apresentação da mudança na subjetividade dos 

indivíduos. A mudança na subjetividade a que nos referimos foi exposta pelos autores com 

que dialogamos, coube-nos a apresentação dos indivíduos conforme expostas no Orkut. 

Mas nosso intuito ao discutir moralidade não pode ser encerrada sem que nos perguntemos, 

afinal, em se tratando de sujets de fiction e avatares, que espécie de moral pode ser 

pleiteada? A moral dessas entidades, se formos dar a elas a idéia de uma construção 

estética, estaria acima da moral exigida aos demais indivíduos?  

Em outras palavras, existiria uma moral diferente acerca da qual eles se baseiam, a 

despeito de sua instabilidade? É justamente sua instabilidade que nos preocupa. Por mais 

que intentássemos desfechar essas inquietações com a conclusão de que deveríamos deixar 

que os sujets de fictions/avatares seguissem sua alegre marcha – sem retoques – por 

caminhos que a realidade palpável não permitiria, jamais pretendendo podar seu poder 

criativo, mas, antes, reconhecendo-nos neles – nessas entidades romanescas –, ou pelo 

menos reconhecendo a contemporaneidade neles, nós nos sentiríamos levianos. Por isso a 

necessidade de prosseguir com a discussão. 
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5.3 Finalmente, de que moral podemos falar 

 

No momento de encaminharmos a dissertação para seu final, aludimos para o fato 

de que se o arcabouço teórico habermasiano afigurou-nos como insuficiente para a análise 

de nosso objeto de estudo (o Orkut), ele surge agora através de outro viés. Não por meio do 

engessamento de uma ética do Discurso, mas através de um contraponto com o pensamento 

de Niklas Luhmann. Para isso precisamos realizar breve comparativo o exposto no livro 

desse autor, A Realidade dos Meios de Comunicação (2005), e o livro de João Esteves 

Pissarra, Espaço Público e Democracia (2003). Nossa intenção não é questionar a validade 

do conceito de pós-modernidade, criticado por Pissarra, mas de aludir diretamente a 

questão de que Luhmann entende o poder como um meio legítimo de interação. O autor cita 

o caso do ex-Ministro da Fazenda, Ruben Ricúpero, em entrevista cedida a Rede Globo, em 

setembro de 1994.  

O ministro do PSDB, acreditando que não estava mais sendo filmado, declarou ao 

entrevistador que não tinha a intenção de colocar em prática aquilo que acabara de expor. 

Luhmann observa que, mesmo a população tendo tomado conhecimento da declaração, não 

modificou sua intenção de voto no presidente Fernando Henrique Cardoso, o que 

demonstraria, ao seu ver, que, “contra todas as suposições racionalistas sobre o efeito da 

elucidação da verdade, que está no ato de tornar público, esse caso demonstra que a 

verdade não reside na comunicação pública, mas na comunicação reservada” (2005, p.81).   

Não pretendemos – lógico – enveredar para o quesito político no momento final da 

presente dissertação, mas apenas pôr em evidência uma idéia com a qual não podemos 

compartilhar. Não se trata de nos agarrarmos a um ideal de comunicação, mas de averiguar 

com cautela o que significa tomar e aceitar o poder como linguagem, como Esteves se 

refere ao discorrer sobre o fôlego que a teoria sistêmica tem ganhado no novo milênio. 

Ainda que o autor discuta essa questão fundamentalmente no que diz respeito a política, o 

que extraímos de suas observações são as conseqüências do que seria um código binário de 

sociabilidade, destinado a tornar a mesma o mais favoravelmente acessível ao sistema 

(2003, p.109). Para o autor, fica clara a profunda homogeneidade esperada, através de 

projetos e propostas essencialmente e cada vez mais indiferenciados. 
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Como dissemos no início da presente dissertação, Habermas não entende o poder 

como meio válido de sociabilidade, uma vez mesmo que jamais o encararia como uma 

forma lingüística de entendimento. As pretensões expostas teriam, assim, na lógica do 

mercado, e apenas para a lógica do mercado, algum benefício. De fato, não poderíamos 

concordar com o pensamento de Luhmann e aceitar uma espécie de moral que se preocupe 

em legitimar tal lógica. Se hoje a Alemanha o lê e aceita, não significa que tenhamos que 

nos curvar às suas teorias. O que envolve nosso objeto de estudo, neste momento, é se 

estamos cegos às implicações do Orkut, projetado pelo Google para angariar mais 

internautas no seu domínio, e as relações que extrapolam a rede e atingem o mundo 

atual/extravirtual.  

Mesmo que tenhamos tomado uma faceta do Orkut, absolutamente inesperada pelos 

seus criados (em janeiro de 2004), como objeto de estudo e que assumamos a expectativa 

de ter angariado algum sucesso ao comparar sujets de fiction e avatares, bem como ao 

analisar o lúdico na referida rede de relacionamentos; não podemos deixar de pensar 

mercadologicamente neste fato. Longe de ser um objetivo de pesquisa, esse aspecto surge-

nos apenas como mais uma inquietação que se junta às tantas outras expressas nessas 

páginas. Saindo da esfera do Orkut, mas tendo suas características de construção de 

personagens não meramente fingidos internalizadas, perguntamos: de que indivíduos – e 

comportamentos – falaremos daqui a dez anos, por exemplo?  

Não que as máscaras sociais sejam uma novidade, conforme vimos nas declarações 

de Sennett e Rousseau. Não que a modernidade já não dê aos indivíduos a liberdade 

necessária para trabalharem suas individualidades conforme queiram, como também vimos. 

Não que a perda de uma moral ideal conforme vimos mesmo expressa por Richardson, em 

sua obra Clarissa (1968), seja uma discussão acabada. Mas, antes, e sobretudo, trata-se de 

verificar a legitimidade com que esses indivíduos buscarão consolidar suas identidades. 

Insistimos, contudo, que não é o lúdico que atrapalha uma ação mais enfática por parte dos 

concidadãos. Simplesmente, em se tratando da internet, hoje é impensável que os 

internautas estabeleçam uma revolução como a ocorrida no século XVIII. É impensável a 

possibilidade de todos levantarem seus teclados e irem às ruas na busca por mais justiça 

social e por um novo norte que oriente a relativa liberdade de que dispomos e, infelizmente, 

ainda não sabemos o que fazer com ela. 
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Mas não, não é o lúdico, ou uma estética do lúdico, conforme apontada no Orkut, 

que coloca globalmente (ou localmente) em risco a sociedade. Voltando ao pensamento de 

Huizinga, este declara que “mesmo Bach e Mozart pouca consciência podiam ter de 

estarem praticando o mais nobre dos passatempos”. E pergunta: “não terá sido 

precisamente esta sublime ingenuidade que lhes permitiu atingir a máxima perfeição?” 

(1971, p.234). Entendemos, pois, que o que quer que sejamos no Orkut, já o éramos antes 

dele existir. Suas manifestações apenas se mostram através de um novo viés, possibilitando 

a comparação por nós apontada entre um processo que começou com a troca de cartas, 

gerando os melhores romances do século XVIII; e os perfis do Orkut nos dias atuais, tendo 

como suporte as características de sociabilidade no século XXI.  

 Antes de fecharmos o capítulo, voltamos as considerações de Slavoj Zizek. 

Trabalhando há algum tempo como colunista da Folha, o autor, em coluna do dia 25 de 

dezembro de 2006, alude à uma reportagem da revista norte-americana Time, e questiona  

algumas características fundamentais do ciberespaço, mantendo seu estilo verborrágico e 

irônico. Segundo Zizek, os teóricos do ciberespaço adoram proliferar a idéia de uma 

imersão das pessoas num espaço que, “embora sem janelas capazes de se abrir diretamente 

para as realidades externas, espelha em si mesma todo o universo” (2006). Vemos a 

referência que fizemos a Hegel e Thompson sobre a construção do eu novamente se erguer. 

Zizek considera que a inércia da vida real desaparece magicamente na navegação pelo 

ciberespaço, desprovida de fricção. No mercado atual, encontramos toda uma série de 

produtos privados de suas propriedades malignas: café sem cafeína, creme sem gordura, 

cerveja sem álcool... ciberespaço.  

Para o autor, a realidade virtual cria uma realidade privada de substância. “Da 

mesma maneira que o café descafeinado tem cheiro e gosto semelhantes aos do café sem 

ser café, minha persona na rede, o você que vejo lá, é sempre um eu descafeinado”. 

Pergunta-se sobre algumas brincadeiras realizadas como manifestação do contemporâneo, 

compara-as às questões do ciberespaço e é enfático ao dizer que muitas delas não passam 

de estupidez. E continua sua argumentação: “Nossa identidade social, a pessoa que 

presumimos ser em nosso intercurso social, já é uma máscara, já envolve a repressão de 

nossos impulsos inadmissíveis”, e é precisamente nessas condições de "só uma brincadeira, 
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quando as regras que regulam os intercâmbios de nossas vidas reais estão temporariamente 

suspensas, que podemos nos permitir a exibição dessas atitudes reprimidas” (2006).  

Já vínhamos nos inquietando com esses quesitos, mas salientamos que nossa 

dissertação não quis seguir, deliberadamente, este rumo. Não quisemos simplesmente 

observar o real e o não-real da internet como uma brincadeira estúpida e sobre a qual 

mantêm-se embotadas regras inconscientes que nos levarão um dia a viver em completa 

assepsia nas relações humanas ou que a lógica do mercado imperará sobre quaisquer 

impulsos acadêmicos, coletivos ou individuais, de contê-la ou melhor entendê-la. Mas é 

verdade, concordamos com as preocupações de Zizek e tantos outros, consideramos a 

importância de mantermo-nos de olhos abertos para as mais aparentemente inocentes 

manifestações do contemporâneo.  

Os limites morais do Orkut desenham-se através de suas relações de modo pouco 

maduro. Entendemos que funcionam muito mais por receio de uma punição, num nível de 

convenção que Habermas só entenderia ainda como inicial ou intermediário. Este parece-

nos ser seu provisório limite, ainda pouco se questionando a respeito de si mesma, com 

pouca capacidade de gerar reflexão. Contudo discordamos, absolutamente – e nossa atitude 

não poderia ser outra – a respeito de qualquer dúvida levantada sobre os sujets de 

fiction/avatares do Orkut serem uma brincadeira meramente estúpida. Seria extremamente 

precipitado, por exemplo, em meados do século XVIII, dizer que as aquelas primeiras 

trocas de cartas, de conteúdo nada nobres, eram manifestações estúpidas. 

Foi justamente a capacidade de escrever sobre si mesmos que gerou toda uma 

mudança na subjetividade da época, como vimos com os autores aqui utilizados. Foram 

essas cartas que deram origem aos mais importantes romances da época (dos quais optamos 

por citar apenas três aqui), num processo de dúvida sobre realidade e ficção que até hoje 

gera grandes discussões. Obviamente não quisemos nos aprofundar nos romances 

utilizados, sob o risco de fugir de nossos objetivos. Mas quisemos citá-los, aos poucos, para 

dar o tom ideal ao presente texto. Para entender, conforme Rousseau, que em dado 

momento pouco importa a diferença entre real e não-real. Para que Werther encontre-se 

com Clarissa, para que o Visconde de Sabugosa freqüente as livrarias e casas de chá, para 

que a subjetividade dos nossos jovens contemporâneos desenvolva-se; e estejamos 

próximos pra estudar esse processo. Assim terminamos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao fim da dissertação, consideramos que não é possível usar a palavra conclusão. 

Não apenas porque nenhum objeto é fonte inesgotável de estudo, mas, sobretudo, porque 

sequer foi um de nossos objetivos concluir as análises aqui inicialmente empreendidas. Este 

é o porquê de adotarmos o titulo considerações finais. Entendemos, todavia, que atingimos 

os intuitos primordialmente lançados. Através de cinco capítulos, exploramos uma análise 

teórica e empírica do Orkut, lançando mão dos autores estipulados e dentro dos limites 

previstos. Faremos a seguir um breve resumo. 

 Ao primeiro capítulo coube estender uma linha teórica por sobre a dissertação, na 

tentativa de explicitar o corte teórico que optamos fazer, indicando, de antemão, caminhos 

que não poderíamos, e tampouco quereríamos, seguir. Por lidarmos com autores que 

carregam consigo pensamentos a que o leitor provavelmente recorre quando os vê, 

precisamos estipular especificamente aquilo que nos afigurou como pertinente nesta 

dissertação. Longe de querermos ser estipuladores de uma nova ordem, quisemos clarear o 

caminho do leitor e engendrar um trabalho realmente denso naquilo a que se propôs 

realizar. 

 E a quê nos propusemos? Além de aceitar o convite feito pela Comunicação para 

construir conhecimento, quisemos analisar o Orkut tendo em vista alguns aportes teóricos e 

alguns conceitos com os quais julgamos possível articular nosso discurso. Não negamos a 

dificuldade em desmistificar a união entre autores como Jürgen Habermas e o conceito de 

Esfera Pública. Não negamos a tentação em servirmo-nos de seu esquema sobre uma Ética 

do Discurso para avaliar o que ocorre no Orkut. Mas salientamos, com todas as letras 

possíveis, que não foi isso que fizemos – como bem deve ter ficado claro. Começamos com 

um conceito, o de sujets de fiction, e foi sobre ele que lançamos nosso olhar. Apropriamo-

nos daquilo que vimos como evidente, e decidimos descrever essa evidência.  

 Sujeitos sem rosto? Não, pareceu-nos muito pouco defini-los desta forma. O século 

das cartas e as novas relações estabelecidas – com profundas mudanças na subjetividade 

dos indivíduos de então –, afigurou-nos como translúcida comparação com aquilo que hoje 

representam os avatares. Para essa comparação usamos a internet, sim. Mas não a internet 

dos diálogos imediatos. Usamos o Orkut. O Orkut, como vimos, não possibilita esse tipo de 
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diálogo, mas, em nosso benefício, representa justamente a partilha de indivíduos que 

negociam personalidades através de um sem-número de relações possíveis. De indivíduos 

que, por um momento, distanciam-se de si mesmos e para criar e ver suas identidades. Este 

processo de distanciamento possibilita uma forma de verem a si mesmos e repensarem suas 

subjetividades, como o fizeram os indivíduos do século XVIII.    

 Assim, o segundo capítulo iniciou a descrição da supracitada rede, como uma 

introdução às suas características primeiras. Contudo, também tratamos de espalhar sua 

descrição por toda a dissertação. Usamos os exemplos tão logo eram exigidos, mostramos 

as figuras assim que, no texto, eram imaginadas. Se não traçamos um histórico acerca da 

internet foi por julgarmos que desperdiçaríamos um precioso espaço com relatos 

formais/burocráticos a respeito de um ambiente que, em certo sentido, já não precisa de 

tantas introduções. Não julgamos desnecessário, apenas optamos por não faze-lo. 

 No terceiro capítulo, pois, continuamos a descrição do Orkut e fomos moldando-a 

ao nosso interesse maior. Destrinchar epistemologicamente certos termos, pensar na 

possibilidade de um senso universal de moralidade, discutir a questão da comicidade, 

introduzir a questão do lúdico na referida rede de relações, apresentar as similitudes entre 

os romances epistolares do século XVIII e o Orkut, foram nossos objetivos. No que se 

refere ao último quesito, começamos por uma carta de Werther e chegamos às de Saint 

Pierre. Suas sensações, nós as sentimos. Mas seus exemplos, nós os vimos representados no 

objeto de estudo. 

 O quarto capítulo insere o Orkut no quesito dos jogos, procurando uma escapatória, 

na contemporaneidade, para as ações teleológicas, ou seja, que visam determinados fins. 

Com Huizinga e Hegel, procuramos completar a discussão do capítulo anterior e, mais do 

que isso, com Deleuze e o comparativo com As aventuras de Alice no país das maravilhas, 

de Lewis Carroll, buscamos adentrar a lógica do Orkut. Só fazendo isso pudemos entender 

que muito provavelmente o Valete de Copas era provavelmente culpado e, principalmente, 

através de que enfoque pensamos o Orkut. Os diálogos de Alice com personagens tão 

insólitos nos deram fôlego para mostrar os membros e comunidades do Orkut, e foi por 

meio de Deleuze que pudemos verificar a questão estética que paira sobre o que relatamos. 

 O quinto e último capítulo procurou fechar a análise complementando algumas 

questões lançadas no terceiro capítulo e, por que não dizer, por toda a dissertação. 
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Preocupamo-nos em verificar a possibilidade de uma moral no media estudado, entendendo 

a inexigibilidade de uma conduta contrária uma vez que tomamos como objeto de estudo 

um ambiente de relacionamentos da internet. Essa cobrança, entendemos, cedo ou tarde 

surgiria. Nossas respostas ao quesito moral seguiram em torno de que tipo de moral 

podemos falar, e não sobre nenhum pressuposto ideal. Usamos a obra de Richardson, 

Clarissa (1962), como exemplo de uma moralidade inalcançável, mas também apontamos 

para uma moral possível em se tratando de nossa contemporaneidade. Nesse sentido, Hegel 

e Schopenhauer e a construção do eu vieram à tona, bem como a construção do self 

conforme apontada por John Thompson.  

A consideração a que chegamos destarte é a já expressa por Bauman: “a 

responsabilidade moral é a mais pessoal e inalienável das posses humanas, e o mais 

precioso dos direitos humanos. Não pode ser eliminada, partilhada, cedida, penhorada ou 

depositada em custódia segura” (1997, p.285). Sem desconsiderar, contudo, que essa 

responsabilidade não é a mesma a que Luhmann se refere, não quer dizer que desconsidere 

a necessidade de uma espécie de diálogo publicizável e que tente o entendimento mútuo. Se 

os criadores do Orkut falharam em sua primeira tentativa de estabelecer uma 

sistematização, não indica que o esforço tenha sido em vão.  

Se hoje os perfis falsos se espalharam pela rede numa proporção difícil de medir e, 

inclusive, contem com adeptos que formam comunidades em sua defesa talvez seja um 

indicativo de que mesmo esses perfis precisem contar com uma espécie de credibilidade em 

algo que torne sua existência válida. Sua continuidade, entendemos, é inerente ao meio já 

que o próprio conceito de avatar considera que não há uma verossimilhança completa 

mesmo entre os perfis ditos não-falsos. Se somos todos parte de uma grande ficção ao 

adentrarmos no Orkut, haveria pouca distinção entre todos os perfis forjados. Uma 

responsabilidade moral, sim, é necessária e há inúmeras tentativas elaboradas pelos 

próprios membros da rede de relacionamentos.  

O que deve ser impedido não é aquilo que tomamos como objeto de estudo para 

essa dissertação, mas os casos em que perfis verdadeiros violam normas de conduta 

condenáveis também no mundo extravirtual. Todos os casos de pornografia, de troca de 

drogas, de aliciamento de menores, de incentivo a atitudes preconceituosas e radicais, estes 

sim, são casos em que o Orkut se mostra prejudicial. Essas condutas, sim, violam a 
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possibilidade de entendimento e devem ser deletadas tão logo descobertas. Mas não são, 

nem de longe, um produto do Orkut. São, como dissemos, o que já somos, independente da 

existência ou não deste. Se é que há uma maior facilidade de disseminação de tais 

comportamentos, há também uma maior facilidade de detectar de onde eles se originam. 

Mas não, não foi este nosso objeto de interesse. Não discutimos se a obra de 

Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, no século XVIII, gerou uma série de suicídios 

entre os jovens da época. Discutimos a tênue linha que separa o real do que não é real, da 

importância dos jogos, da mudança na subjetividade conforme exposta pelos autores de que 

lançamos mão e como o lúdico é presente na contemporaneidade. A discussão não pode ser 

encerrada. Soma-se, agora, à dor inicial de escrever, a dor de terminar de escrever. A 

relevante questão do estudo da estética, conforme percebemos, será nosso próximo passo 

ao continuar na análise do Orkut, ao tentar entender que o tema que ora tivemos em mãos 

extrapola as discussões aqui iniciadas.      

 Últimos parágrafos. A cidade do Recife se movimenta como antes de iniciarmos 

nossos estudos. De um ônibus, pode-se ver o enorme varal feito no meio da rua, em 

comunidades mais carentes. O Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de 

Pernambuco guarda potenciais ainda não conhecidos, alguns bares circundantes tocam 

Chico Buarque enquanto vendedores de amendoim se repetem em suas ofertas. As salas de 

aula quentes, as exibições de filmes alternativos, as primeiras aulas de professores 

estagiários: alegrias e frustrações de jovens que mudam de rostos, mas não de atitudes. O 

sublime precisa ser escavado, garimpado, questionado. 

Sonhos tão reais, desentendimentos tão reais, confianças e descobertas tão sólidas 

em olhos tão questionadores. Envelhece-se rápido em sala de aula. Nenhuma dissertação 

deve ter como fim um velório de pensamentos, as bibliotecas não devem ser cemitérios de 

enigmas indecifráveis. Mas é preciso largar o balé de letras e sílabas, é preciso pegar o 

carro ou o avião e encarar o mundo de objetos de estudo observáveis. O autor se impõe a 

responsabilidade por equívocos, o autor aceita a efemeridade de sua época. Sabe que em 

sala de aula precisa passar o que aprendeu, sabe como é fácil incorrer em erro, e que a 

grande parcela de sua vida aqui deixada pode jamais ser escavada. O autor agora se separa 

de seu texto, transforma-se em sujet de fiction, e desenha um ponto final.   
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