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Em uma curiosa articulação que reúne tecno-
logia e imaginação, resultando no florescimento de
comunidades virtuais que proliferaram vertigino-
samente nos últimos anos com o surgimento de
plataformas de administração de comunidades vir-
tuais, a internet oferece hoje oportunidades inusi-
tadas, como a de comprimir relacionamentos afe-
tivos do passado, atuais e futuros em um mesmo
ambiente virtual de interação: credos e amigos de
credo, vícios e amigos de vício, família, antepassa-
dos, escola... E agora, ainda por cima, você está
conectado a mais de 10 milhões de pessoas que
você sequer imagina quem sejam. Não importa:
são amigos dos amigos de seus amigos, e você
sempre pode mapear quem é amigo de quem, até
identificar seus próprios amigos. Soa confuso, mas
é simples. Só entra no Orkut quem for convidado
por um 'amigo' que já faça parte da rede.

Boa parte da literatura em ciências sociais so-
bre comunidades virtuais se ocupa da etnografia
desses ambientes de interação mediada por com-
putador, buscando desvendar as particularidades
da interação social quando ela ocorre em um es-
paçp em que os atores se comunicam sem co-
presença física. Mas alguns autores se dedicam a
questões históricas e sociológicas, tentando ver

como essa inovação nos modos de interação huma-
na está relacionada com outras transformações na
mediação técnica da sociabilidade. Nesse sentido,
possivelmente a carta como meio de comunicação
a distância na Antigüidade inaugurou o processo
tecnológico de mudança nas formas de interação
mediadas entre seres humanos. Assim, a escrita de
uma missiva diplomática na Renascença, a carta
de um viajante ao Novo Mundo, um jornal distri-
buído pelos cafés de cidades européias do século
18, ou mesmo o envio de um telegrama ou uma
chamada telefônica mostram como as inovações .na
comunicação tecnicamente mediada se deram de
modo acelerado na era moderna, permitindo que,
a custos cada vez menores, mais pessoas produzis-
sem mensagens destinadas a audiências cada vez
maiores.

De uma perspectiva filosófica, é possível afir-
mar que a rápida e bem-sucedida disseminação da
internet não substituiu, como tantas vezes se disse,
o real pelo virtual. Ao contrário, o mundo contem-
porâneo é cada vez mais objeto de uma constante
'virtualização do real'. Essa tendência resulta de
um processo de sofisticação acelerada das novas
tecnologias de informação e comunicação, acom-
panhado do crescimento em grande escala das
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redes sociais e interativas, formais e informais, dos
habitantes do planeta. Esse movimento, que envol-
ve simultaneamente sofisticação de tecnologias e
ampliação de contatos virtuais entre pessoas de
todas as partes do mundo, tem levado alguns au-
tores a ver nele um efeito revolucionário e até a
preconizar a superação da modernidade. Tal mo-
vimento não pode, entretanto, ser confundido com
uma verdadeira mudança qualitativa.

A despeito desse novo tipo de mediação, os pro-
cessos de interação social estabelecidos em espa-
ços virtuais como o do Orkut parecem superar a
suposta impessoalidade que os caracteriza. As mo-
dulações sofridas por esse espaço revelam sobretu-
do que a virtualização do real é um processo social
ligado às especificidades culturais de seus usuá-
rios. O Orkut comporta membros de diferentes
credos e condutas morais, orientados por regras de
convivência que visam à construção de uma civi-
lidade entre eles. Uma vez que esses padrões de
civilidade obedecem (ou não) à diversidade cultu-
ral do grupo, o Orkut acaba por se tornar uma ci-
dade virtual moldada à imagem do espaço urbano
de seus usuários.

Voltemos ao fato de que "você está conectado a
10.172.743 pessoas através de 42 amigos". Quem

seriam afinal esses mais de 10 milhões de poten-
ciais amigos com os quais está conectado? É im-
portante ressaltar o predomínio de usuários brasi-
leiros no Orkut. De acordo com estatísticas do pró-
prio portal, em consulta realizada em 01/09/2005,
75,71% dos membros cadastrados eram brasilei-
ros, seguidos de norte-americanos (5,74%) e irania-
nos (3,90%). Mas se levarmos em conta a propor-
ção entre o número de usuários cadastrados no
portal e o número de usuários iranianos da inter-
net, estes ocupariam o segundo lugar no ranking
do Orkut. A maioria dos usuários (53,90%) tem
entre 18 e 25 anos, e 15% estão na faixa de 26 a
30 anos. Isso significa que, do total de usuários,
quase 70% têm no máximo 30 anos.

As estatísticas apresentadas pelo Orkut suge-
rem, portanto, que essa cidade virtual é 'coisa de
jovem'. Mas será que dos 10 milhões de novos
amigos conectados a você 7 milhões seriam real-
mente jovens? Podemos afirmar que o Orkut é uma
rede de relacionamentos virtuais orientada para
esse público? Quem são os jovens do Orkut?
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Jovem, eu?
Para tentar descobrir algo sobre esses jovens,
criamos uma comunidade virtual no Orkut inti-
tulada 'Jovem, eu?'. Poderíamos ter aderido a um
dos grupos caracterizados explicitamente pelo in-
teresse ao tema 'juventude': torcidas jovens de ti-
mes de futebol, juventudes partidárias... O maior
deles, curiosamente, com mais de 20 mil partici-
pantes, denomina-se 'Minha mãe é/ou pensa que é
jovem'. Mas queríamos um espaço que nos permi-
tisse fazer simultaneamente um exercício etno-
gráfico pelo ambiente orkutiano e ouvir opiniões
sobre a seguinte afirmação: 'Esta comunidade é
para aqueles que consideram a associação (comum
na opinião pública) entre comunidade virtual e
juventude uma babaquice. Ser jovem é uma ques-
tão de espírito e não de idade. Revolte-se você
também contra mais esse rótulo.'

Inicialmente as opiniões se limitavam a questio-
nar ou reforçar os clichês contidos na afirmação.
De um lado, espiritualistas declaravam a univer-
salidade da condição juvenil, sua independência
em relação a faixas etárias, e justificavam sua pai-
xão por comunidades virtuais. De outro, relativistas
associavam comportamentos juvenis a diferentes

estados de espírito e suas respectivas faixas etárias.
Enquanto aqueles se diziam "ainda cheirando a
leite", prometendo beber sempre da fonte da ju-
ventude apesar de seus 20 e tantos anos ou mais,
estes anunciavam que o Orkut "é a cara dos perdi-
dos no tempo", preconizando um comportamento
deliberadamente anacrônico.

Com o tempo, à medida que os integrantes do
debate iam se conhecendo melhor e novos interlo-
cutores se juntavam a eles, começaram a aparecer
sugestões mais instigantes. Para um participante,
estar no Orkut era uma oportunidade para "brin-
car de massinha, modelando o eu virtual". Outro
anunciava orgulhosamente que era "jovem no Or-
kut, membro há apenas um mês, e em outras áreas
também: em astronomia, dieta de macacos, salto
ornamental, futebol de botão, cozinha tailandesa;
enfim, infinita juventude para infinitos desconhe-
cimentos".

Uma navegação exploratória por outras comu-
nidades do Orkut revelou um mundo bem mais
populoso e diverso que aquele que o nosso peque-
no exercício de observação participante permitiu
captar. Nesse espaço virtual ocorre um fenômeno
curioso: o ímpeto juvenil do descobrimento, da
experimentação e da exploração do desconhecido
destoa do desejo compartilhado por inúmeros par-
ticipantes de encontrar-se com um passado recu-
perado no presente, no qual uma turma de colégio
de 1962 parece obedecer às mesmas formas de so-
ciabilidade de uma turma de 2003. O passado, ao
menos para boa parte dos brasileiros que tomaram
o Orkut de assalto, é um dos principais elementos
de aglutinação, representado por lugares vividos,
pessoas lembradas, escolas freqüentadas e outras
lembranças que compõem um imaginário vigoroso
nesse inovador padrão de sociabilidade. Pode-se
dizer que não são os membros do Orkut que são
jovens (o que, segundo as estatísticas, é verdade);
é a cidadania orkutiana que incentiva determina-
do padrão de interação jovem. No caso brasileiro,
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significa uma sociabilidade simultaneamente vi-
gorosa, porque intensa e cotidiana, e saudosa, por-
que ligada a lembranças de um passado comum
que reforça tradições compartilhadas por uma co-
munidade ancorada no real.

Contracolonização
controlada
Embora haja um predomínio de usuários brasilei-
ros no Orkut, é impossível ignorar que essa cidade
virtual está estruturada a partir de uma concepção
americanizada de vida urbana. Já nas primeiras
linhas do texto de apresentação do portal, 'Quem
somos', observa-se esse ponto de vista. A adminis-
tração do Orkut revela a dinâmica da plataforma:
"Você decide com quem interagir; é fácil encon-
trar pessoas que curtem os mesmos interesses que
você; basta um clique para a plena liberdade de
associar-se a uma das comunidades orkutianas."
Tem-se, em outras palavras, um controle social di-
fuso, perfeitamente adaptado aos padrões da vida
associativa norte-americana, em que os pontos de
encontro das cidades foram trocados pela inte-
ratividade rápida e consumista propiciada pelos
shopping centers.

A previsibilidade de escolhas que os citadinos
do Orkut revelariam se buscassem só pessoas que
têm os mesmos interesses certamente não levaria
os usuários da plataforma a alcançar o "nirvana
social" prometido no referido texto. Ao contrário,
em vez de expandir as potencialidades associativas
de seus integrantes, essa filosofia tenderia a produ-

zir círculos de interesse cada vez mais fechados,
restritos a um universo de relações artificializadas,
onde tudo é calculado e previamente delimitado.
Nessa medida, o modo de vida orkutiano acabaria
por subverter o sentido de uma comunidade urba-
na (que se traduz na vivência de um interesse
comum a todos), uma vez que o encontro com
estranhos é parte vital da expansão das redes de
sociabilidade de cada cidadão.

Porém, se redes de sociabilidade como o Orkut
podem ser definidas como alvos de um processo
de virtualização do real, é válido afirmar que elas
sofrem as modulações decorrentes da diversidade
cultural de seus usuários. Diante da esmagadora
presença de brasileiros no portal, esses efeitos são
bastante visíveis e definem o que chamamos de
'contracolonização controlada'. Em um legítimo
processo antropofágico (uma vez que se valorizam
os elementos nativos no processo de assimilação
de valores estrangeiros), a invasão do Orkut por
jovens brasileiros surge como variável imprevista
no controlado método associativo da plataforma.

O modo como os iranianos vêm 'colonizando' o
Orkut suscita curiosidade. Mas as barreiras lingüís-
ticas se impõem mesmo na internet. Certamente
essa colonização difere não só do padrão brasilei-
ro, como também do modelo normatizado pela
matriz norte-americana do ambiente. A invasão
brasileira do Orkut é marcada pela utilização do
'passado' como foco interativo e sugere um novo
jeito de revigorar redes sociais perdidas no tempo.
Tal invasão sugere que há algo novo no ar - algo
tropical na distante e fria conexão binaria desse
estranho espaço de sociabilidade concebido no he-
misfério Norte.

Text Box
Fonte: Ciência Hoje, v. 38, n. 226, p. 30-35, maio 2006.




