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Notas sobre um corpo-rede rizomático: o
orkut

Resumo
O Orkut é hoje o mais representativo

site entre os que se dedicam às comunidades

virtuais do ciberespaço. Além de um território

para interações informacionais, é também um

locus privilegiado para construção e expressão

de subjetividades. Os conceitos de cibercultura,

de quase-interação mediada, de socialidade e

de rizoma, apoiados em uma pesquisa empírica,

serviram como base para a escritura destas no-

tas sobre o grande corpo-rede rizomático que o

Orkut tem sido no cotidiano, principalmente dos

jovens. Neste grande corpo-rede compartilha-

se materiais que são produzidos e consumidos

pelos mesmos indivíduos que os utilizam para a

formação de sua subjetividade, considerando as

possibilidades do Orkut dentro de suas práticas

sociais. Acreditamos que cabe a nós, pesquisa-

dores do campo da comunicação, a busca do

entendimento das estratégias comunicacionais

e de seus impactos de recepção desta cibercul-

tura veiculada pela mídia no ciberespaço que

é o Orkut. Algumas notas a respeito de seus

troféus, de seus rituais de consagração e de

suas tribos com suas práticas sociais são con-

tribuições que buscamos construir aqui como

pesquisador integrante deste campo pertencen-

te às Ciências Sociais Aplicadas.
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Antes de existir computador existia tevê
Antes de existir teve existia luz elétrica

Antes de existir luz elétrica existia bicicleta
Antes de existir bicicleta existia enciclopédia
Antes de existir enciclopédia existia alfabeto

Antes de existir alfabeto existia a voz
Antes de existir a voz existia o silêncio

O silêncio
Foi a primeira coisa que existiu
Um silêncio que ninguém ouviu

Arnaldo Antunes
O Silêncio - 1995

Introdução
O site Orkut1 tem sido, no cotidiano, uma entre

as várias opções de fontes de certa materialidade que

pode ser usada por diferentes públicos para construção

e expressão de sua cibersubjetividade2. Esta materia-

lidade pode se dar através do que é construído, des-

construído, experimentado e também expresso pelos

próprios usuários do site. O conteúdo materializado

é formado por manifestações de afetos, de emoções

possivelmente contidas até então e por revelações de

algumas intimidades, tudo facilitado pelo possível ca-

ráter de quase-anonimato do meio. Quase-anonimato

porque um usuário do Orkut pode, na declaração de

suas informações que o identificam, divulgar-se através

de vários níveis de anonimato: desde apenas mostrar-

se através de um simples apelido, que pode ou não o

identificar diretamente, até através da revelação de

muitas de suas informações seguidas de algumas fotos

pessoais, O usuário do Orkut, então, tem a sua dispo-

sição diversos graus de anonimato que pode assumir

no site, a qualquer tempo. São possibilidades de se

construir o como se pretende ser visto e identificado.

O constante fluxo e refluxo na disponibilização

dessas informações constrói, destrói e reconstrói os

conteúdos compartilhados neste site. Trata-se de um

trabalho cooperativo e negociado entre os usuários

para a construção do que é veiculado no Orkut. É um

compartilhar também carregado pela sensação de ser

observado, de ser visto, de ter suas informações visita-

das por outros. Como se aquilo que foi disponibilizado

estivesse o tempo todo ao alcance de todos. Neste

caso, ser visto pode ser entendido também como um

compartilhar, um estar junto. Compartilhar o que se

produz. Isto faz com que qualquer navegador que utilize

o site possa, além de consumir o que é materializado

ali, produzir, caso queira, o que vai ser compartilhado

e visto, virtualmente3, por todos.

Segundo Castro (2005), quando trabalha as tri-

bos de ciberouvintes que compartilham música através

da internet, o compartilhar no ciberespaço pode ser en-

tendido como "sintomas dos novos modos de produção

de subjetividades". Uma cibersubjetividade produzida

e compartilhada "através de laços afinitários em'torno

do lúdico, do imaginário, dos pequenos acontecimen-

tos cotidianos (...)". Os espaços compartilhados pelos

usuários do site Orkut, como locais para pequenos e,

eventualmente, importantes acontecimentos cotidia-

nos, permitem que estes laços sejam potencializados

e mantidos. O Orkut parece ter, como uma de suas

possibilidades, aptidão para ser um espaço de expressão

de um compartilhar entre corpos que após o encontro

com a tecnologia potencializam suas possibilidades de

experiências subjetivas. Experiências que podem levar

um usuário a produzi-las e compartilhá-las com outros

com quem mantém "laços afinitários".

Um processo de observação em alguns espaços

do Orkut tornou possível a escritura de algumas notas

a respeito de uma eventual cultura veiculada pela mí-

dia, possivelmente absorvida pelos usuários e expressa

1 http://www.orkut.com
2 Subjetividade construída e expressa no ciberespaço.
3 Aqui entendemos virtual como um devir do real, conforme Parente (1999, p. 14).
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no ciberespaço da internet. Este espaço cibernético,

que permite a quem até lá chegar ser consumidor e

também eventual produtor, tem sido freqüentado e

utilizado como território de manifestação assim como

de formação de subjetívidades. Cibersubjetividades

formadas, também, a partir dos materiais disponibi-

lizados pela cultura midiática que se mostra presente

neste tipo de site de comunidades como é o caso do

Orkut. Para Lévy (1999), ciberespaço é um "espaço

de comunicação aberto pela interconexão mundial dos

computadores e das memórias dos computadores."

Interconexão que possibilita, segundo o autor, acesso

a computadores remotos. A internet, como parte des-

te ciberespaço, contempla aparatos tecnológicos que

viabilizam a construção de espaços comunitários como

é o site Orkut.

A internet: parte do ciberespaço
No Brasil, o início da utilização da internet em

escala comercia! aconteceu em 1995. Antes disto, ape-

nas alguns links internacionais eram mantidos por aqui,

mas seu uso era restrito a envios e troca de mensagens

em formatos diferentes dos atuais e-mails e também a

algumas consultas a bases de dados internacionais. A

world wide web (ou simplesmente www), no formato

que a usamos hoje, foi introduzida no Brasil apenas em

1995 com a chegada da internet comercial. A partir daí,

a www passou a ser, também, opção para interações

sociais que foram incorporadas ao cotidiano. Estas in-

terações habitam o dia-a-dia de diferentes indivíduos,

entre eles os jovens. Estes têm utilizado intensamente

a www, assim como o e-mail4 e outras formas de inte-

ração disponíveis na rede, para além da simples troca

de informações. A internet tem sido, principalmente

para este público, um território habitado e usufruído

para suas práticas sociais. Um locus cibernético que

pode oferecer uma nova relação entre espaço e tempo

para quem se aventura a navegar por ele.

A world wide web é um tipo de aplicação da

internet com uma interface gráfica que facilita o com-

partilhamento de informação. A www foi desenvolvida

em 1990 por um programador inglês chamado Tim

Berners-Lee, em Genebra, na Suíça. Segundo Castells

(2003), Berners-Lee criou, em agosto de 1991, o primei-

ro navegador de hipertexto5 da web. Este permitiu que

se navegasse através de uma interface diferente da linha

de comando que era comum na época. Antes, um cursor

esperava na tela do computador por uma ordem que

vinha do usuário através de uma linguagem específica.

Uma linguagem que não era de fácil entendimento: seu

conhecimento era de poucos técnicos que precisavam

de alguns anos de estudo e de prática para dominá-la.

Os navegadores desenvolvidos desde então permitiram

uma interface gráfica mais simples e direta.

Muitos outros navegadores foram concebidos a

partir do primeiro de Berners-Lee. Estes possibilitaram

um rápido desenvolvimento da www, o que ajudou

a internet a tornar-se o fenômeno social que é hoje.

Esta interface gráfica permite uma fácil navegação

por diversos tipos de informação disponibilizadas em

tempo real6 aos seus usuários. Fácil navegação devido

à apresentação dos conteúdos de forma gráfica e da

possibilidade de se escolher o que se quer ver, quando

ver, com qual profundidade e de que forma, isto com

o auxílio de uma tela e de um mouse.

Desde 1995, a www vem sendo largamente uti-

4 E-mail é o nome dado ao correio eletrônico via internet. E o envio de mensagens escritas e, eventualmente, acompanhadas de sons e imagens que podem ser
enviadas de usuário a usuário da rede.
5 Utilizaremos, neste texto, hipertexto em um dos sentidos propostos por Parente (1999, p. 80): "Um método intuitivo de estruturação e acesso à base de dados
multimídia".
6 Estamos utilizando a expressão tempo real no sentido de um tempo técnico que as informações levam para serem disponibilizadas pelos hardwares e softwares

18 da rede internet.
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lizada e, por isso, rapidamente desenvolvida em seus

aparatos técnicos. A world wide web é utilizada por

empresas, indivíduos, órgãos de governo, escolas e,

também, por grupos de jovens reunidos por alguma

razão específica. Sua utilização é variada e bastante

difundida. São inúmeros os exemplos de sites da

internet que demonstram objetivos diferentes: ven-

der produtos e serviços, compartilhar idéias, divulgar

notícias, manifestar-se politicamente a favor ou contra

uma determinada causa e, também, ser um espaço

comunitário. São diferentes as formas de se utilizar

este espaço cibernético.

Lévy (1999) relata isso através da análise de al-

guns conflitos de interesse e da diversidade de pontos

de vista em relação ao ciberespaço. Comerciantes, mí-

dia, Estados e propagadores da cibercultura têm olhado

e ocupado o ciberespaço de diferentes de formas. Estas

têm, entre outras conseqüências, o conflito de interesse

que gravita a realidade da world wide web. Comercian-

tes têm a tendência de entender a web como um even-

tual grande shopping center que, em escala mundial,

tem capacidade de colocar em prática a utopia do total

liberalismo econômico. A mídia, interessada em eventos

que se tornem notícia, algumas vezes, segundo Lévy

(idem), trata o ciberespaço como um território apenas

ocupado por práticas condenáveis como o cibersexo, a

pedofilia e as infiltrações clandestinas.

Estado moderno, por sua vez, enxerga uma

eventual perda de controle decorrente da desterritoria-

lização, característica imanente ao ciberespaço. Por fim,

os propagadores da cibercultura, que se manifestam de

várias formas e falam de diversos lugares, lutam para

não permitir que estes outros pontos de vista prevale-

çam no espaço cibernético em detrimento ao seu. Eles

buscam, também de forma ideológica, a liberdade na

troca de informação e na expressão de significados

através dos bits veiculados pelos espaços virtuais

desterritorializados. Parece-nos que esta diversidade

de interesses trazida pelo autor gera um conflito que é

processo e não evento a ter um fim determinado. Um

conflito em processo que parece ser uma das molas

propulsoras da dinâmica do ciberespaço.

Os sites de comunidades virtuais da
internet

Site é o nome dado a um conjunto de páginas

pertencentes à world wide web que é disponibilizado

como um grupo de informação com formas e conteúdos

ligados entre si. Conforme supracitado, alguns sites da

www são desenvolvidos com o objetivo de se tornar um

tipo de comunidade no ciberespaço. Um território que

é, por razão de sua origem, compartilhado por muitos

usuários da internet que se tornam responsáveis pelo

desenvolvimento do conteúdo a ser compartilhado.

Estes usuários podem ser, então, produtores do próprio

conteúdo que consomem — produção possibilitada a

partir da interação que estes usuários estabelecem

mediados pelo Orkut.

Entre as interações trabalhadas por Primo (2007)

está a interação mútua que possibilita certa invenção

conjunta da relação e da interação. Parece ser este o

caso da produção cooperativa do conteúdo materializa-

do no site Orkut. Seus usuários parecem não só trocar

informações mediadas pelo computador, mas prova-

velmente vão além disto. Transformam suas relações,

sua sensibilidade com que absorvem a materialidade

produzida e suas diferentes formas de experimentar o

que é disponibilizado. Mutuamente, através da intera-
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ção mediada pelo computador, constróem, destroem e

expressam o conteúdo disponível pelo Orkut, mesmo

este conteúdo sendo produzido dentro de fronteiras

parametrizadas pelos programadores do site.

É importante ressaltar que os sites de comunida-

des virtuais da internet são previamente parametrizados

pelos desenvolvedores para serem preenchidos pelos

futuros usuários. São pensados estrategicamente como

uma espécie de espaço em branco a ser completado,

como grids7 a serem preenchidos. Espaços delimitados

pelos parâmetros do desenvolvedor que, no caso do

Orkut, é a empresa norte-americana Google8. Por-

tanto, essas comunidades trazem para seus usuários

uma liberdade de produção limitada à parametrização

que é dimensionada a partir da tecnologia utilizada

no desenvolvimento do site. Apesar de o conteúdo

dessas comunidades virtuais ser totalmente construí-

do, modificado e destruído pelos próprios usuários, as

fronteiras são previamente determinadas e podem ser

(re)parametrizadas a qualquer tempo pelos detentores

do direito de uso do site. Diante disto, as comunidades

virtuais na internet, em nosso ponto de vista, dispo-

nibilizam certa liberdade vigiada. Uma liberdade de se

preencher espaços em branco da forma que faça sentido

para quem os preenche, entretanto sempre dentro das

fronteiras vigiadas, parametrizadas e (re)parametrizadas

pelos proprietários do território comunitário.

Sabemos que as fronteiras simbolicamente cons-

truídas quando se está expressando subjetividades e

se construindo sentido de certa forma de habitar um

espaço, seja ele ciber ou não, são caras para quem está

em seu interior. Portanto, a existência de parâmetros

técnicos que determinam esses limites fronteiriços nos

sites de comunidades virtuais parece nos colocar à

frente de sensações modernas, já vivenciadas antes

como certa hierarquização e compartimentalização.

Estas são contrárias às idéias que permeiam os discur-

sos dos precursores da cibercultura. Estar à mercê de

qualquer mudança técnica a qualquer tempo não deixa

em situação cômoda quem está habitando um espaço

que simbolicamente faz sentido à expressão de sua

subjetividade.

Os sites Friendster9, Orkut10, Myspace11 e Beltra-

no12 são exemplos deste tipo de espaço parametrizado

e desenvolvido para ter seu conteúdo preenchido pelos

eventuais associados. Este tipo de site só tem função

se for utilizado e se tiver seu conteúdo recheado pelos

que o utilizam. Não é lançado para início de utilização

com um conteúdo prévio, apenas é parametrizado e

disponibilizado à espera de usuários interessados em

compartilhar a materialidade narrativa de suas vidas

cibernéticas.

As motivações que levam usuários a compartilhar

tal material é uma inquietação presente no campo da

comunicação. Paiva (2007) reflete sobre a importância

dos estudos em torno da comunicação comunitária que

se vê concretizada na academia através do crescente

"(•••) número de pesquisadores, professores e alunos

preocupados com os temas afins"13. Da mesma forma,

a busca pelo entendimento do que é comunidade como

espaço de expressão de cibersubjetividades torna-se

pertinente tema de análise e reflexão.

O site Orkut
O Orkut é, hoje, o site de comunidades na inter-

net mais representativo entre os usuários brasileiros.

São aproximadamente 27 milhões de associados no

país14. Este fascínio aparente dos brasileiros faz com
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que foquemos nossos estudos, neste momento, a este

site. Ele funciona como um tipo de clube do qual se

deve ser sócio para participar. A partir da associação,

pode-se utilizar os "benefícios" disponíveis aos sócios,

parametrizados anteriormente pelos desenvolvedores.

Para se associar ao site, é necessário ser convidado por

um sócio15. O convite acontece através de um e-mail

enviado pelo sistema do próprio site quando o sócio

escolhe, dentro de uma página específica, quem quer

convidar para entrar no "clube". Não existe limite para

o número de convidados.

Uma vez associado ao Orkut, o indivíduo tem

a sua disposição vários recursos para interagir16 com

outros associados que estejam ou não on-line no

momento do seu acesso. O s/te permite que se cons-

trua e se armazene uma lista de amigos. Esta lista é

apresentada juntamente com o perfil do associado em

sua "página de perfil". Cada associado apresenta-se, a

quem visitar sua página inicial, através desse perfil, que

pode ser formado por fotografias, preferências pessoais,

hobbies, formação profissional e acadêmica, orientação

sexual, interesses na rede e outras informações, além

de sua lista de amigos e de comunidades.

Por outro lado, sabemos que só podem fazer

parte do Orkut os jovens e outros indivíduos que habi-

tam o ciberespaço da internet. No Brasil, apenas uma

parcela da população tem acesso a esse espaço. Indo

um pouco mais à frente com esta reflexão, podemos

dizer que existe um virtual17 destempo flagrante entre

os que participam e os que não participam do ciberespa-

ço. Orozco (2006) trata do destempo existente entre as

mudanças tecnológicas e a escola, onde, segundo ele,

os sistemas educativos e a educação em geral podem

estar ficando para trás. No caso do comparativo entre

jovens participantes e não-participantes da cibercultura,

parece ocorrer um destempo que implica uma situação

assíncrona entre estes jovens. As conseqüências deste

assincronismo estão em aberto, mas, em nosso ponto de

vista, pedem a atenção dos pesquisadores das ciências

sociais aplicadas e constituem foco inquietante para

estudos futuros.

Dentro do Orkut
Para melhor compreendermos a dinâmica de

funcionamento do Orkut, utilizaremos as páginas refe-

rentes à associação do pesquisador ao site. A Figura l

mostra a página de perfil do pesquisador. Nela vemos,

como exemplo, os diversos elementos que compõem o

perfil de um associado do Orkut. O item A mostra, no

alto, à esquerda, a foto do associado com seu nome

e com algumas informações logo abaixo. À direita da

foto, encontramos, mais uma vez, o nome do associa-

do, além de outras informações. Trata-se das diversas

informações que este associado pode decidir declarar

ou não. As informações são divididas pelo próprio site

em sociais, profissionais e pessoais (como mostrado na

Figura 1). Estas, somadas à foto, dão ao usuário o seu

grau de quase-anonimato, mencionado anteriormente

neste texto. Além disso, também podemos observar

no item A da Figura l, logo acima à direita, algumas

informações adicionais que são alimentadas automa-

ticamente pelo site. Elas revelam quantos recados

(chamados no Orkut de scraps) estão armazenados

na área específica para isto, quantos são os amigos

do associado que declaram ser seu fã, e quantas fotos

e vídeos este deixou disponível para serem vistos. Os

desenhos de coração, de sorriso e de um tipo de cubo

de gelo demonstram a opinião dos outros usuários em



relação, respectivamente, a este ser ou não sexy , à

sua confiabilidade e, finalmente, à sua simpatia. Por

fim, é importante mencionarmos que o associado opta

por quais informações estarão disponíveis para serem

observadas por quem visita seu perfil.

O item B da Figura l mostra as fotos e os apelidos

de oito amigos do associado. Estes amigos são mostra-

dos na seguinte ordem: o primeiro à esquerda e acima

é o amigo que acessou o Orkut mais recentemente. Ao

seu lado, o segundo, e assim por diante. Vemos que

existe um rodízio entre os amigos do associado mos-

trados em seu perfil. Logo abaixo das fotos, tem-se a

opção, através de um clique, de ver a lista de amigos
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completa do perfil que está sendo visitado.

Ainda na Figura l, vemos no item C o exemplo

de um depoimento, como é chamado pelo site. Depoi-

mento é uma declaração que o amigo do associado faz

em relação a este. Na maioria, são depoimentos de

amizade, declarações de amor e de admiração. O de-

poimento só é disponibilizado a todos com a autorização

do dono do perfil. Já no item D vemos as imagens e os

nomes de nove das comunidades virtuais das quais o

associado faz parte. As comunidades são mostradas de

forma aleatória. Portanto, cada vez que se entra na pá-

gina de perfil, aparecem nove diferentes comunidades.

Esta variação de comunidades pode ser entendida como



Ano VIII - NO 8 - Outubro 2007

fragmentos da cibersubjetividade construída por este

associado — cibersubjetividade expressa a partir de sua

"colcha de retalhos" de comunidades do Orkut.

Esta descrição de uma página de perfil permite

perceber que o usuário que tiver mais de oito amigos

em sua lista e participar de mais de nove comunidades

terá sua página de perfil mostrada de forma diferente a

cada acesso. Quanto mais amigos tiver e a mais comu-

nidades se integrar, maior será a variação do seu perfil.

Mas o que interessa aqui não é o resultado estatístico

da variação de perfil. O que nos inquieta é a possibili-

dade de se cartografar as diferentes combinações de

amigos e comunidades que sabemos expressar certa

subjetividade construída. Quando um usuário escolhe

qual amigo adicionar em sua lista e a qual comunidade

se filiar, está, de alguma forma, construindo sua ciber-

subjetividade no Orkut. Quem o visitar pode, a cada

acesso, realizar uma espécie de cartografia afetiva do

visitado, já que a escolha dos amigos e das comunidades

reflete as formas como este indivíduo é afetado e afeta

o espaço cibernético.

Dentro de uma comunidade do Orkut

Além da disponibilização imagética e textual do

perfil e da lista de amigos de um usuário, e da troca

de mensagens (scraps) entre associados, o ingresso

no Orkut permite também a participação em uma ou

mais comunidades. Comunidade, no Orkut, é um agru-

pamento de pessoas que se juntam em torno de um

tema e, a partir daí, ocupam um território para com-

partilhar. No item D da Figura l é mostrada a lista de

nove comunidades às quais o pesquisador aderiu e que

representam fragmentos da "colcha de retalhos" de sua

cibersubjetividade. Em uma rápida cartografia afetiva

da existência pontual do pesquisador no ciberespaço,

podemos flagrar um fragmento de sua subjetividade.

Em outra área específica, os associados que

optarem em participar de uma ou mais comunidades

podem se manifestar criando fóruns de discussão e

enviando mensagens com dicas e opiniões a qualquer

um do site, conforme vemos no item G da Figura 2.

Também podemos notar no item G um espaço para se

criar enquetes sobre qualquer assunto referente ao

tema da comunidade, assim como, uma área para a

divulgação de eventos. Cada participante tem, ainda,

um lugar próprio que mostra a miniatura de sua foto

acompanhada de seu nome que são mostrados ao lado

de todos os outros participantes, conforme ilustra o

item F da Figura 2. Trata-se da lista de associados da

comunidade que é disponibilizada a qualquer um que

queira consultá-la. Esta lista é mostrada em ordem, a

exemplo da lista de amigos de uma página de perfil de

um associado — o primeiro a aparecer no topo da lista

é o último a ter acessado o site e assim por diante.

Ainda na Figura 2, podemos ver mais três ca-

racterísticas da página de uma comunidade. O item I

mostra a ilustração da comunidade que é a imagem

que será mostrada na página de perfil do participante,

conforme o item D da Figura l, que traz várias ilustra-

ções de comunidades. Esta ilustração pode ser mudada

a gosto do proprietário19, inclusive ser suprimida, o que

não parece comum no Orkut.

No item E vemos o nome da comunidade, sua

descrição, o idioma em que os membros majoritaria-

mente se manifestam, a categoria à qual pertence, o

nome ou apelido do proprietário, que é o seu criador, o

nome dos mediadores que podem existir ou não, e as in-



formações de data e local da criação desta comunidade.

Por fim, o item H, opcional para o dono da comunidade,

pode sugerir outras comunidades que possuam alguma

ligação com a que se está participando. É importante

observar que é possível criar uma ou mais comunidades

sobre qualquer tema e, a partir daí, convidar qualquer

outro associado a participar.20

Entre os associados do Orkut percebe-se uma

valorização do quantitativo em relação ao número de

integrantes de uma comunidade. Quanto mais mem-

bros, maior o reconhecimento. Em algumas vemos,

em sua descrição, a valorização que se dá ao número

de associados. Poderíamos até arriscar a dizer que se
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trata de um tipo de capital simbólico que está em jogo

no Orkut. Um "troféu" como parte de um ritual de

reconhecimento. Se, para melhor compreensão deste

pensamento, traçarmos um paralelo com o que Bour-

dieu (2004) chamou de "rituais de consagração" de um

determinado campo21, é possível dizer que a valorização

quantitativa (o que não quer dizer que não exista uma

ordem de valor qualitativo) teria o sentido de uma

eventual busca dos integrantes do Orkut por processos

sociais de perpetuação, uma procura por rituais que va-

lorizem aquilo que colabora com a continuidade do que

está estabelecido. Assim como no conceito trazido pelo

autor, o Orkut, mesmo não estando livre das imposições
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externas a ele, tem seus próprios troféus. E um deles,

acreditamos, é a consagração das comunidades que se

destacam pelo número de membros que apresentam.

Os donos das comunidades rejubilam-se exibindo seus

troféus e exaltando seus índices de inscritos.

A comunidade "Eu danço"22 traz em sua des-

crição uma espécie de contemplação ao número de

membros. Lista as datas seguidas dos horários em

que a comunidade atingiu algumas marcas. Quando o

número de filiados ultrapassou 10 mil, 20 mil, 50 mil

e 100 mil, foi registrado na comunidade como marcos

em sua existência. Por outro lado, foi possível obser-

var a existência de inúmeras comunidades que são

criadas com um nome precedido da expressão "maior

comunidade" Esta observação teve o propósito de

entendermos um pouco mais as motivações que levam

os "donos" a procurarem por troféus relacionados ao

número de membros inscritos em seu território. Alguns

exemplos23: "A maior comunidade do mundo"24, "A

maior comunidade do Orkut"25, "A maior comunidade"26,

"A maior comunidade Evangélica"27 e também "Maior

comunidade do Orkut"28.

O interessante de se observar como recorrente

nesses casos, além dos títulos com a expressão "maior

comunidade", foi o pequeno número de participantes

que elas demonstraram ter. A comunidade que apre-

senta um número de participantes mais representativo

entre os exemplos não passa de 3.200 membros, o que

perto da comunidade "Eu danço" parece ser, quantita-

tivamente, irrelevante. Entretanto, percebemos um es-

forço dos donos destas comunidades em tornarem-nas

grandes, antes mesmo de chegarem lá. Parecem estar

em busca da consagração desde seu nascimento. Os

títulos que já trazem a declaração de seu objetivo de ser

"a maior", sem antes sê-lo, pode remeter a um reforço

no entendimento da valorização quantitativa entre as

comunidades do Orkut. Ser numericamente grande é

um dos troféus perseguidos dentro do site. A busca de

troféus de consagração é uma prática social presente,

segundo Bourdieu (idem), em vários campos, como por

exemplo o científico, o artístico e o econômico. E, de

acordo com o que mencionamos, o da cibercultura.

Interações mediadas no Orkut

Por outro lado, na página de cada associado,

onde se vê representado seu perfil específico, existe

uma área com as fotos ilustrativas dos fragmentos da

colcha de retalhos das comunidades das quais este

associado faz parte, conforme mostrado na Figura l

item C e analisado anteriormente. Desta maneira, cada

associado tem, além da lista de amigos, que também

aparece ilustrada com fotos e nomes, e da descrição

de seu próprio perfil, uma área onde todos podem ver

em quais comunidades este indivíduo, voluntariamente,

está inserido. Os temas, além dos citados, vão desde

curiosidades como "Eu amo dormir com chuva", passan-

do por assuntos como livros, música, artes, habitantes

de uma mesma cidade, pessoas que afirmam ter visto

discos voadores, até chegar a questões do tipo "Eu falo

alto, e daí?".

O que se compartilha através dessas comunida-

des é o perfil dos associados e suas participações no

site. São as informações que ele mesmo disponibiliza

como produtor de sua própria participação. O comparti-

lhamento é de materiais a respeito do próprio associado,

que este pode desenvolver dentro do espaço do Orkut.

Um usuário do site pode deixar mensagens para outros



em áreas específicas, colaborar com alguns fóruns de

comunidades, entrar ou sair destas, enviar depoimentos

a respeito de qualquer amigo, estabelecer um bate-papo

on-line ou apenas circular pelo site como um ciberflâ-

neur, como menciona Lemos (2002b).

O Orkut, como território de interatividade me-

diada, no sentido sugerido por Thompson (1999), é o

espaço para eventual construção simbólica de um tipo

de subjetividade. Um tipo onde o outro, que, como

um ciberflâneur, pode "espiar" a qualquer instante,

se torna uma virtual29 continuidade do eu. Ser visto é

uma forma de estar acompanhado. Como disse Rim-

baud, "o eu é um outro". Neste caso, o eu é também

no outro. O que parece ser é o que nos parece mais

importar, independentemente se é ou não. O processo

de subjetivação realizado a partir do Orkut pode ser

entendido também como construção dialógica de um

eu formado por um foco em interação constante entre

enunciador e enunciatário de uma subjetividade for-

mada e expressa no ciberespaço. Esta, que chamamos

neste texto de cibersubjetividade, é um processo que

nos parece composto por uma contínua incompletude.

Deixa-nos a impressão de ser um processo em constan-

te construção e desconstrução, um fluxo e refluxo de

cibersubjetivação através das várias formas de interação

mediada do site.

Thompson (1999) conceitua interação media-

da como aquela que não é face a face. Segundo seu

entendimento, a interação face a face seria a única

interação sem mediação. As comunicações através das

ainda usadas cartas, dos contatos telefônicos e dos

e-mails seriam interações mediadas por algum tipo

de dispositivo. O mesmo nos parece acontecer com as

interações no Orkut. São mediadas por computadores,
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pela rede da internet e por outro dispositivo tecnológico

que é a plataforma em que funciona o site, formada

pela linguagem HTML30, pelos bancos de dados e ou-

tros softwares que a compõem. Podemos dizer que

no Orkut acontecem construções, desconstruções e

expressões interativo-mediadas de cibersubjetividades

dos seus usuários.

Algumas práticas sociais do Orkut
Continuando com estas notas que também des-

crevem e analisam algumas práticas sociais presentes

no Orkut, acreditamos que os estudos da pós-moder-

nidade podem contribuir metodologicamente para o

entendimento de uma inquietação que nos remete a

continuar refletindo sobre o que é compartilhado en-

tre os usuários do site. Para Lemos (2002a), citando

McLuhan, a invenção de Gutenberg trouxe ao mundo

a opção da destribalização. O processo que teria con-

tribuído com um determinado individualismo. Experiên-

cias trazidas pelo papel impresso, entre outras coisas,

trouxeram a práxis de um prazer intelectual vivido

individualmente. Um prazer tipicamente moderno em

que os indivíduos podem construir parte de seu saber

sozinhos e isolados.

A observação atenta dos materiais disponibiliza-

dos no Orkut, que nos pareceram remeter a algumas

construções e expressões de cibersubjetividades nas

comunidades estudadas, levaram a pensar no conceito

de retribalização trazido por Maffesoli (2006). O autor

menciona a questão da socialidade como possibilidade

de práticas diferentes das presentes na sociabilidade. A

sociabilidade pode fornecer ao indivíduo uma função na

sociedade capaz de dar a ele um caráter de estabilidade

e de uma só identidade construída. Em contrapartida,



a socialidade traz a "uma pessoa (persona)"31 a re-

presentação de papéis que podem ser representados

nas diversas tribos sociais de que esta pode participar.

Estes papéis remetem a uma espécie de nomadismo

identitário, onde um indivíduo pode migrar de papel em

papel, variando, assim, suas identidades de acordo com

seus interesses e com sua conveniência.

Falar de identidades na característica da socia-

lidade parece um eventual paradoxo. Um nomadismo

identitário pressupõe identidades que podem ser

trocadas a qualquer tempo. Por esta razão, trabalha-

mos com a idéia de subjetividade, ou melhor, de uma

cibersubjetividade formada, modificada, destruída,

reconstruída e expressa, ao invés de uma mutante

"multiidentidade". A socialidade citada por Maffesoli

(2006) é um dos pensares pós-modernos que pode

nos apoiar no entendimento das diversas expressões

destas cibersubjetividades formadas e manifestadas no

Orkut como partes de um processo de (re)tribalização.

Processo no qual as personas podem participar de

uma ou mais tribos representando diferentes papéis

que, em conjunto, constróem e desconstroem suas

cibersubjetividades, ao mesmo tempo em que sempre

as expressam.

Não só as comunidades nos parecem se adequar

ao conceito de tribos no Orkut. A página de perfil de um

usuário tangibiliza sua tribo de amigos mostrando-a de

forma imagética, em uma lista à direita como mostra

o item B da Figura l, chamada de "meus amigos". Os

participantes desta lista não participam apenas desta,

mas também de outras e de outras e de outras, for-

mando assim uma grande rede de amigos do Orkut

onde seus nós são amigos que se conectam entre si,

formando diferentes tribos que acabam se interligando

com outras tribos a partir de um ou mais nós.

Comunidades e lista de amigos são, em nosso

entendimento, agrupamentos de indivíduos dentro do

site que nos ajudam a entender as motivações da bus-

ca por socialidade. Diferentemente da sociabilidade, a

socialidade pode permitir construções e expressões de

subjetividades cibernéticas a partir do material produ-

zido e modificado pelos mesmos associados do Orkut

que constróem e expressam essas cibersubjetividades

em grupo e não individualmente. Portanto, parece-nos

possível enxergar o conjunto de tribos dentro do Orkut

como uma grande rede interligada a partir de nós que

são os usuários cibersubjetivados pelo material auto-

produzido e automodificado no ciberespaço do próprio

site.

O Orkut como corpo-rede rizomático
Neste sentido, o ciberespaço torna-se o que Le-

mos (2002a, p. 173) chamou de corpo-rede. Um corpo

sem fronteiras claras entre uma parte física e uma parte

rede. Um híbrido de corpo com rede, uma completude

de carne, utilizando-se a expressão cyberpunk, com

bits e bytes capazes de formar um espaço simbólico

para a subjetividade estar presente. O Orkut torna-se,

neste sentido, um corpo-rede que é um espaço simbi-

ótico entre a rede de tribos do site e os corpos dos nós

(usuários) pertencentes a ela.

O corpo-rede do Orkut pode ser entendido,

portanto, como um grande território retribalizado onde

se formam, se modificam e se expressam as práticas

comunicacionais cibersubjetivadas por elementos deste

próprio corpo. Um corpo-rede não hierárquico, não com-

partimentalizado e não arbóreo. Corpo-rede que pode

ser entendido como rizoma, no sentido sugerido por
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Deleuze e Guattari (1995a). Rizoma é uma expressão

botânica apropriada pelos autores para apoiar o enten-

dimento de estruturas não arbóreas, sem raízes, não

radiculares, sem um pivô que as sustentem. Estruturas

que apresentam características de heterogeneidade,

multiplicidade e rupturas em seu corpo-rede, como

pode ser também compreendido o Orkut.

Neste site as partes que germinam são os usu-

ários e os processos sociais que emergem a partir das

interações medidas. Partes que podem ser, sempre,

conectadas às outras ou desconectadas e, a partir daí,

transformar ou reconstruir o rizoma. Uma orquídea é um

rizoma, uma trepadeira é um rizoma, uma erva-daninha

é rizomática e alguns tipos de gramíneas são rizomas.

Estas não têm um pivô sobre o qual germinam, não têm

uma estrutura arbórea clara nem órgãos claramente

divididos. Um rizoma não se desfaz com a perda de

uma de suas partes: continua existindo quando parte

de sua estrutura se desprende. Pequenas partes de um

rizoma podem ser responsáveis pela sua nova germi-

nação e crescimento. Entendemos o Orkut como um

corpo-rede rizomático formado pelos usuários e pelos

processos cibersociais que se estabelecem a partir de

uma interação mediada.

Acreditamos que cabe a nós, pesquisadores do

campo da Comunicação, a busca do entendimento das

estratégias comunicacionais e de seus impactos de

recepção desta cibercultura veiculada pela mídia no

ciberespaço que é o corpo-rede rizomático do Orkut.

Algumas notas a respeito de seus troféus, de seus

rituais de consagração, das colchas de retalhos das

comunidades, da cartografia afetiva dos usuários, de

um eventual nomadismo identitário e de suas tribos

com suas práticas sociais, são algumas contribuições

que entendemos ser importantes para um pesquisador

integrante deste campo pertencente às Ciências Sociais

Aplicadas.



Ano VIII - N° 8 - Outubro 2007

monica
Text Box
Fonte: Rastros, ano 8, n. 8, p. 16-29, out. 2007.




