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RESUMO:
O presente trabalho é uma análise do sistema do Orkut e de suas comunidades que se encontram
em Belo Horizonte/MG. O objetivo é investigar, a partir da análise da configuração léxicosemântica da paixão Amizade e do percurso gerativo do sentido nessa Rede Social, que
configurações sintáticas e semânticas (do sistema de redes sociais e dessas comunidades digitais)
irão agenciar o conteúdo amizade. A expressão dessa amizade no Orkut é produzida,
essencialmente, pelo meio escrito, adornado por fotografias e elementos gráficos que compõem a
mensagem em um texto multimodal e sincrético. No Orkut, essa amizade é uma representação
daquilo que supomos ser essa “paixão” que se configura por trás de uma “ideologia” e conforma o
sistema de aplicativos das redes sociais. A ideologia desse sistema resulta de aplicativos que
articulam de maneira preestabelecida e pré-moldada as relações e os sentidos nele produzidos. O
conteúdo é, então, submetido, regulado pela conformação do mecanismo dessa rede social, a uma
receita canônica de “como fazer amizades”, na certeza eufórica de que elas acontecerão
inexoravelmente por meio desse sistema.
Palavras-Chave: Orkut, rede social, Internet, amizade, semiótica, paixão.

RESUMEN:
El presente trabajo es un análisis del sistema del Orkut y de comunidades que se encuentran en
Belo Horizonte, Minas Gerais. El objetivo es investigar, a través del análisis de la configuración
léxico-semántica de la pasión Amistad y del recorrido generativo del sentido en esta Red Social,
que configuraciones sintácticas y semánticas ( del sistema de redes sociales y de esas comunidades
digitales) irán agenciar el contenido amistad. La expresión de esta amistad en el Orkut es producida,
en esencia, en el medio escrito, adornado por fotografías y elementos gráficos que construyen el
mensaje en un texto multimodal y sincrético. En el Orkut, esta amistad es una representación de
aquello que suponemos ser esa “pasión”, la cual se configura detrás de una “ideología” que
conforma el sistema de aplicativos de las redes sociales. La ideología de este sistema es resultado de
aplicativos que articulan, de manera pre-establecida y pre-moldada, las relaciones y los sentidos que
se producen en él. El contenido es, entonces, sometido, regulado por la conformación del
mecanismo de esta red social, a una receta canónica de “como hacer amistades”, en la certidumbre
eufórica de que ellas sucederán, inexorablemente, por medio de este sistema.
Palabras clave: Orkut, red social, amistad, Internet, semiótica, pasión.

ABSTRACT
This study is an analysis of the Orkut network and its communities found in Belo Horizonte/MG.
It aims at investigating, from the analysis of the lexico-semantic configuration of the passion
Friendship and the generativist course of meaning in this Social Network, which syntactic and
semantic structures (of the social networking system and these digital communities) will negotiate
the friendship content. The manifestation of this friendship on Orkut is produced, essentially, in
written form, adorned by pictures and graphic elements that create the message in a multimodal and
syncretic text. On Orkut, this friendship is a representation of what we assume to be this “passion”,
which is formed behind an “ideology” and accommodates the system social network applications.
The ideology of this system results from applications that articulate the relations and meanings
produced within it in a pre-established and pre-molded fashion. The content, then, undergoes a
canonical recipe of ‘how to make friendships’ being regulated by the conformation of the
mechanism of this social network, in a euphoric certainty that these friendships will happen
inexorably through this system.
Keywords: Orkut, social networks, social networking, friendship, Internet, semiotics, passion.
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INTRODUÇÃO

A elaboração da presente pesquisa, enquanto um projeto vinculado à semiótica
francesa, e mesmo, a um projeto científico, permite-nos pensá-lo em diferentes níveis,
semelhante ao que ocorre com a elaboração do projeto teórico da semiótica. O primeiro
nível é o da linguagem-objeto, sobre o qual nos debruçaremos e nos capítulos 1 e 2
deste trabalho, “um conjunto significante, apreendido intuitivamente, a que se aplicarão
procedimentos de análise” (GREIMAS e COURTÉS, 1993, p.498). Nesse nível,
procuramos conhecê-lo e, em termos gerativos, construir esse objeto de pesquisa, a fim
de reconhecer-lhe o status de corpus que o “atualiza” para poder ser pesquisado. O
segundo nível é o descritivo, em que esboçamos uma metalinguagem para representar a
linguagem-objeto. A semiótica francesa é a teoria principal desse empreendimento e
dessa discussão teórica. Os objetivos correspondem ao terceiro nível, o metodológico,
ou seja, aquele em que procuramos esboçar os conceitos e procedimentos que nos
permitirão construir o nível anterior, o da representação. Enfim, o nível epistemológico,
sem o qual não se justifica o esforço de uma pesquisa, em que demonstramos a
pertinência do seu projeto, a coerência do corpo de conceitos e procedimentos como
uma contribuição efetiva para o desenvolvimento da teoria geral ao qual se vincula.
Temos, portanto, no primeiro nível, um objeto ainda virtual que nos remete a
diversos e reconhecidos sistemas semióticos na superfície da significação que, enquanto
categorias, reconhecemos como, por exemplo, “língua”, “Amizade”, “intimidade”,
“Internet”, “Redes Sociais”. Os procedimentos de virtualização visam trazer esses
objetos para um nível mais profundo, permitindo sua representação. Contudo, essa
representação não visa apenas reproduzi-los ou explicitá-los, descrevendo-os, mas
também reescrevê-los de um ponto de vista preciso, procurando construir uma
linguagem de descrição e antevendo no objeto de linguagem, grosso modo, seus
investimentos semânticos e sintáticos, juntando-os ou confrontando-os com conceitos
interdefinidos e controlados pela teoria.
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Em vista dessa construção, reconhecemos, de antemão, enquanto hipótese, o
potencial e a descrição das categorias como a paixão Amizade e o discurso de
intimidade que vamos atualizando durante a pesquisa, diante dos fatos em que
atestamos sua ocorrência. Desse modo, por baixo dessa “realidade” objetiva,
postulamos uma metarealidade subjetiva, que supomos comportar-se de forma
semelhante e representativa.
Porém, é na comparação dessas realidades que podemos supor a realização dessa
investigação, pois é no ajustamento bidirecional entre ambas as realidades que podemos
considerar a precisão e a adequação do modelo hipotético-dedutivo construído. Segundo
Greimas e Fontanille (1993, p.101)

[...] as paixões só têm existência discursiva graças ao uso, comunitário ou
individual, seu estudo não pode limitar-se às generalidades e aos “noemas”
semânticos e sintáticos que as constituem; a língua natural é a esse respeito
como que a testemunha do que a história de uma cultura reteve como paixões
dentre todas as combinações modais possíveis.

Assim, semelhante ao estudo que Greimas e Fontanille (1993) empreenderam em
“Semiótica das Paixões” com respeito às paixões “avareza” e “ciúme”, interrogamo-nos
sobre o caráter imanente da paixão “amizade”, partindo do estudo desse verbete e suas
definições, tomadas de empréstimo ao dicionário de língua portuguesa que atesta sua
existência em dados usos, a fim de avaliar as organizações modais subjacentes e
operações que predispõem a “amizade” a participar das configurações passionais (ver:
item 3.4.2 p.101). Trata-se, também, como dizem Greimas e Fontanille (1993), de
transformar papéis patêmicos em patemas-processos pela substituição de uma definição
à sua denominação, ou seja, pela análise dos lexemas patêmicos extraídos de suas
definições e, em seguida, a reformulação sintática da própria definição. Esse
procedimento ou método, como atestam Greimas e Fontanille (1993, p.101),
“experimentado em várias ocasiões, baseia-se na constatação das propriedades de
condensação e de expansão do discurso, que autorizam a desdobrar, a partir de um único
lexema, o conjunto de uma organização sintática” e “consiste em ao mesmo tempo dar
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base dedutiva e em explorar, a seguir, os discursos e os usos que estes manifestam para
estabelecer os modelos sintáticos”. Esse modelo de base metodológica hipotético
-dedutiva nos impõe a tarefa de, em seguida, analisar os discursos com base nos usos,
no presente caso, avaliar a ocorrência ou não desses modelos sintáticos e organizações
modais nos enunciados das comunidades do Orkut com objetivo de verificar a sua
ocorrência e delinear esse discurso de intimidade ( Ver capítulo 4 p.122).
Assim como Greimas e Fontanille (1993) procuraram, com essa metodologia,
explorar a manifestação dos usos e discursos para o estabelecimento de modelos
sintáticos gerativos, supomos que se possa fazer também o caminho inverso, ou seja,
verificar nos usos e discursos o aparecimento de modelos sintáticos gerativos para
delinear os tipos discursivos. Acreditamos que esses discursos girem em torno de um
mesmo, podemos dizer assim, campo passional .
Então, a paixão “amizade”, assim como o “amor”, são classificadas como paixões
complexas de benquerença, condensando modalizações e percursos comuns a outras
paixões simples e complexas1. Elas possuem, enquanto paixões complexas de um
mesmo ramo hierárquico, campos comuns, intersecções passionais, como se pode ver
em suas ocorrências lexicalizadas no dicionário. Observamos também, em enunciados e
discursos cujos temas e usos estão relacionados à amizade e ao amor, grosso modo, uma
certa ambivalência, sintoma de que existe um campo onde elas aparecem como tema
genérico e paixão (sentimento) na superfície discursiva e também como categoria
semântica suscetível de ser articulada no quadrado semiótico.
Talvez venha daí a dificuldade de conceber um percurso claro e recorrente de
estados e configurações passionais que gerem essas paixões, por seu caráter cultural
fortemente marcado por representações figurativas e usos mais variados e, por outro
lado, por sua universalidade, contraste que emerge da estrutura profunda das categorias
de base para a superfície ainda carregada de seu caráter abstrato, a despeito da
diversidade de representações figurativas que as expressam como conteúdo idealizado
em diferentes culturas.
1

Entre essas paixões, podemos citar: afeição,carinho, simpatia, estima, ternura, fraternidade, atração,
pertencimento, desejo, ciúme, entendimento, dedicação.
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Portanto, podemos levantar a hipótese de que esse discurso de intimidade é gerado
por efeitos patêmicos que se constituem de paixões, temas e figuras ancorados na
paixão-tema “amizade”2. Para delinear esse discurso de intimidade, a pesquisa não
poderá se deter no levantamento dos constituintes sintáticos que geram, em diferentes
níveis, as paixões, mas também, observar, na superfície dos discursos, os temas e
figuras, bem como os programas narrativos que são convocados com objetivo de
produzir na superfície esse efeito de intimidade.
Procuramos nos capítulos, delinear os contornos da paixão Amizade e verificar os
discursos subjacentes a essa paixão nos textos do Orkut e de suas comunidades,
permitindo verificar a contribuição que a semiótica francesa pode dar para revelar os
mecanismos semiodiscursivos em torno das interações cotidianas das Redes Sociais.
Para a linha de Linguagem e Tecnologia, enquanto pertencente à área de Linguística
Aplicada, este trabalho procura chamar atenção para a importância de se estudar as
configurações passionais nas conformações dos sistemas de aplicativos da rede digital
como condicionadores das interações dos “internautas” enquanto um componente
importante para o esclarecimento do comportamento linguageiro dos usuários das redes
e contribuição para entender as motivações que determinam papéis e comportamentos
do ambiente digital.
Em 1 “A INTIMIDADE NO ORKUT ”(p. 21), introduzimos a polêmica questão da
perda da privacidade com o advento do ambiente digital, procurando colocar o tema
dentro da relação entre o público e o privado. O objetivo é se perguntar como os
usuários se relacionam e negociam com os outros e com o mundo, ou seja, como eles
oferecem aquilo que é de sua esfera particular e pública, com o fim de obter, em troca, a
amizade do outro.
No capítulo 2 “DESCRIÇÃO DO CORPUS ” (p. 25), abordamos temas relativos à
Internet, às redes sociais, ao contexto em torno delas, cotejando questões pertinentes à
pesquisa. Nos itens 2.2 “O Orkut” (p. 26) e 2.3 “O que é e o que vem se tornando o
Orkut” (p. 28), descrevemos a rede social Orkut, procurando mostrar seu sistema,
2

Por extensão e vinculação, esse discurso parece se ancorar também na paixão-tema “Amor” enquanto
“amor carnal”, que acontece entre parceiros, e não ao “amor universal”.
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aplicativos, história, construção e concepção. Em 2.4 “O público e o privado e o jeitinho
do "Orkuteiro”” (p. 36), retomamos a questão do público e do privado, procurando
pensar que razões levaram o Orkut a obter tamanho sucesso no Brasil, relacionando-as
com a construção da identidade nacional brasileira. Em 2.5 “Redes de Relacionamento
ou Redes Sociais: é namoro ou amizade?!” (p. 39) discutimos a complexidade do estudo
das redes sociais, contextualizando-a em seu ambiente digital da Internet e discutindo as
abordagens desse “gênero textual”.
O capítulo 3 “ANÁLISE DA PAIXÃO AMIZADE NOS DISCURSOS DO
DICIONÁRIO E DA REDE SOCIAL ORKUT.” (p. 47), aborda os temas paixão
amizade e redes sociais, procurando conhecê-los e construí-los em termos gerativos, a
fim de compará-los e correlacioná-los em uma mesma base teórico-metodológica. Em
3.1 “A edificação da teoria” (p. 47), avaliamos e justificamos a nossa opção teóricometodológica. Em 3.2 “O Percurso Teórico-metodológico” (p. 50), analisamos os
procedimentos dessa construção teórico-metodológica. Em 3.3 “As Paixões na
Semiótica” (p. 54), analisamos o percurso gerativo da paixão amizade construído no
ambiente digital do sistema Orkut. Em 3.4 “Análise do verbete “amizade” ” (p. 96),
analisamos a paixão amizade no discurso do dicionário e o correlacionamos com o da
paixão amizade construído no Orkut.
No capítulo 4 “ANÁLISE DO CORPUS” (p. 122), analisamos duas comunidades do
Orkut e contrastamos as peças publicitárias do Orkut e do site Match.com que promove
encontros amorosos do ponto de vista semiótico.
Enfim, a Rede de Relacionamento Orkut, a paixão amizade e o discurso de
intimidade são universos e temas com inesgotáveis possibilidades de investigação.
Optamos por fazer uma exploração introdutória sobre a paixão Amizade na teoria
semiótica e levantantamento do cenário sociodiscursivo da intimidade, explorando
diferentes perspectivas teórico-metodológicas.
Com respeito a esse referencial teórico, achamos importante retomar uma discussão
suscitada quando foi escrita a dissertação de mestrado.
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(...) a perspectiva da AD me coloca, por assim dizer, “entre a cruz e a
caldeirinha”, pois tenho de dar conta dos mecanismos que envolvem o
discurso e tenho de tentar explicar os seus efeitos, procurando manter um
certo distanciamento das paixões que esse mesmo discurso suscita. Fazer
isso, trabalhando em diferentes domínios como o discurso, a educação e a
mídia, não é tarefa fácil. Nessas áreas de estudo, as interpretações da
realidade se dissolvem rapidamente, leis e conceitos podem ser desmontados
quase ao mesmo tempo que são construídos, sob o peso de novas questões.
(...) Acontece que, como já foi observado nessa dissertação, esse universo
discursivo esconde uma realidade fugaz, pois, mesmo que se faça um
levantamento com controle e registro razoavelmente precisos de um discurso,
é no momento de sua interpretação que a análise se complica, dados os
múltiplos e diferentes aspectos e dimensões que ele assume nos diferentes
recortes da realidade ao qual está sujeito: social, econômico, psicológico,
cultural, situacional, intencional, interacional, político, ideológico etc..
Interpretá-los é, ainda, o maior dos desafios da pesquisa, ainda que o
processo de registro e preparo do corpus sejam fundamentais, como também,
a escolha e adequação do instrumental teórico. (CARVALHO, 2001, p. 189)

Portanto, o pesquisador em uma linha que congrega Linguagem e Tecnologiae num
domínio que também agrega teorias da AD e de Semiótica Francesa, precisa buscar um
“porto de ancoragem” suficientemente seguro, um referencial teórico, a fim de que,
partindo desse lugar, digamos assim, “assumindo uma bandeira”, possa ser reconhecido
pelos seus pares (pesquisadores) quando, "navegando", aportar em outros domínios e
teorias, e voltar a esse “porto seguro” sempre que a natureza fugidia da significação
ameaçar o programa e os objetivos da “viagem pretendida” (a pesquisa).
Tomaremos por base, então, a semiótica francesa, nosso “porto de ancoragem”, que
procura descrever a ação narrativa e discursiva, seu percurso gerativo, tendo em vista o
caráter múltiplo dos textos do corpus (fotos, grafismos, imagens em movimento, vídeos)
e das relações interactanciais entre os sujeitos digitais e reais que interagem no Orkut.
Em especial, parece-nos promissor adotar a Semiótica das Paixões que trata “[...] da
relação intersubjetiva de manipulação entre o destinador e o destinatário...” que resulta
numa “[...] abordagem da modalização do ser...” (BARROS, 2007, p.60) por
trabalharmos com depoimentos de pessoas que interagem no ambiente digital e que, por
isso, produzem textos que, diferentemente dos textos literários, têm um caráter mais
expressivo que narrativo. Os valores culturais e "o(s) objeto(s) fim" das interações dos
usuários das redes estão, apenas, parcialmente explicitados na superfície discursiva, em
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temas e figuras que se conectam, que revelam seu sentido e coerência em estruturas
mais profundas, nos planos narrativo e fundamental, nos quais o drama aparentemente
se desenrola, fruto do estabelecimento de relações de amor e amizade insuspeitas,
inapreensíveis para o analista, sem um aprofundamento analítico, pois, muitas vezes,
essas relações se encobrem assim para os próprios indivíduos, interactantes das
comunidades. Elas são digitalmente estabelecidas dentro das comunidades pelo dono,
pelo confronto cultural dos usuários, reguladas pelas ferramentas digitais e mutantes do
Orkut, em um jogo, muitas vezes, velado, que se apresenta, aparentemente, na superfície
discursiva, como espontâneo, mas que possui regras, muitas vezes, rígidas, que só vão
se explicitando nas interações, à luz da análise.
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1 A INTIMIDADE NO ORKUT

Investigar nesse ambiente digital como os usuários estabelecem seus limites, como
concebem aquilo que pode ou não ser tornado público e aquilo que consideram ser de
sua esfera privada, privativo, pessoal, é também uma forma de delinear como eles se
relacionam e como negociam com os outros e com o mundo, quais são suas demandas,
qual é a cultura do(s) grupo(s) a que pertencem, enfim, como eles oferecem aquilo que é
de sua esfera particular e pública, com o fim de obter, em troca, a amizade do outro.
A intimidade, contudo, não é algo preestabelecido, nem fixo; tem como plano de
fundo o que não pode ser exposto, falado, escrito, publicado, ou seja, não pode tornar-se
público (ou pelo menos não deveria), pois pertence às coisas que devem ficar na esfera
do privado, particular.

De modo mais amplo, podemos defini-la [a intimidade] como um campo de
ações que incluem o discurso sobre si, a história da vida pessoal, o
compartilhar sentimentos, emoções e pensamentos, a experiência da vida
cotidiana, as relações amorosas e de amizade e tudo aquilo que pode ser
colocado sob o domínio do privado e do familiar e que é compartilhado
apenas entre um grupo de pessoas conhecidas. (ALBUQUERQUE, 2005, p.
18, grifo nosso)

Porém, o que é público e o que é privado variam segundo o tempo, a cultura, a
região geográfica, o meio e o aparato tecnológico, o tema, as convicções políticas,
religiosas e pessoais, o ambiente social, a instituição, a profissão, a convivência, o
relacionamento, etc. Enfim, tudo que concerne ao difícil campo da ética. Define-se,
assim, o que é esse espaço da intimidade no privado e no público e na interseção entre
eles.
Entretanto, o significado daquilo que é intimo aparenta estar mudando, pois não são
raros os exemplos nas mídias que expõem a intimidade com o consentimento das
pessoas, apesar dos protestos e tentativas de regulação e regulamentação das mídias e da
Internet. Na Internet, a exposição da intimidade, desde a pornografia até a revelação de
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desejos íntimos, rompe a barreira do que pode ser dito e visto. O que há poucos anos
seria inconcebível de ser mostrado, pois estava submetido a um estrito controle social,
agora explode em número e diversidade de formas e manifestações nas páginas da
Internet, a um simples clique do mouse. De fato, a liberdade com que se publica de tudo
na Internet “gratuitamente”, permitindo a todos verem um lado do mundo que era, antes,
bastante restrito e, no caso das crianças, até proibido (o acesso lhes era negado), está
mudando significativamente a nossa própria relação com a sociedade e, principalmente,
no caso das crianças, com as coisas do mundo, o que afeta as relações sociais.
Albuquerque nos lembra, ao estudar a exposição da intimidade das pessoas nos
Reality Shows, que ela, mais que um bem, é um produto histórico que, aparentemente,
vem mudando, deixando o território do privado e alcançando espaços mais públicos:

A intimidade parece estar perdendo suas características marcantes em relação
ao secreto e ao privado para se transformar numa experiência cada vez mais
pública. Alguns discursos veem nisso certa degradação da humanidade, que,
através desses programas, estaria comercializando e transformando em objeto
mercadológico aquilo que marca nossa dignidade e nos caracteriza como
humanos. A partir dessa perspectiva, a intimidade é, prioritariamente,
considerada um bem supremo que deve ser resguardado da lógica
capitalística e preservado de qualquer participação no mundo do espetáculo,
pois isso só exporia as pessoas ao ridículo e a humilhações, caracterizando
uma desumanização de nossa sociedade. Dessa forma, a intimidade surge
como um valor universal, inquestionável e inerente à vida humana, ocultando
seu caráter de produto histórico. (ALBUQUERQUE, 2005, p. 17)

Longe de querer fazer um juízo de valor, como bom ou ruim, pretendemos estudar
o impacto sociodiscursivo que os inúmeros sistemas que aproximam as pessoas no
ambiente digital vêm produzindo. Para tanto, é importante entender como esses sistemas
têm sido interpretados por seus participantes, buscando pistas, a partir da interpretação
dos enunciados produzidos nesses meios ( no nosso caso específico, no Orkut), de modo
a depreender de suas enunciações, das estratégias discursivas e formas linguageiras, os
efeitos de intimidade.
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Intimidade significa a revelação de emoções e ações improváveis de serem
expostas pelo indivíduo para um olhar público mais amplo. Na verdade, a
revelação do que é mantido oculto das outras pessoas é um dos principais
indicadores psicológicos, capaz de evocar a confiança do outro e de ser
buscado em retribuição (GIDDENS, 1993, p.153/154 apud
ALBUQUERQUE, 2005, p. 18)

Há, portanto, no Orkut e nas comunidades enunciados que evocam a confiança do
outro e que convocam à retribuição do outro, ou seja, que revelam, perante um grupo,
“somos íntimos”, e negociam o quanto são íntimos.É essa questão que pretendemos
estudar. Mais do que expor a intimidade como um produto de “quinta categoria”, a
Internet possibilita aproximar pessoas através de inúmeros sistemas mais aperfeiçoados
e sofisticados, permitindo o encontro e o reencontro, afastando o medo moderno da vida
anônima das grandes cidades: o de ficarmos sós e, pior, tornarmo-nos,
irremediavelmente, solitários. Cabe a nós avaliar, qualitativamente, como isso tem sido
feito para poder-se pensar, propositivamente, como pode ser feito.
Os “orkuteiros” negociam sua intimidade e expressam, espontaneamente, paixões
correlatas a Amizade e Amor

3

em suas relações “digitais”, com o objetivo de “serem

felizes”, porém, nas comunidades, eles se submetem às limitações e às determinações
do ambiente digital e ao(s) objetivo(s) e hierarquia dessas comunidades.
Para observar isso, trabalhamos com alguns enunciados em comunidades que
promovem, no ambiente digital, encontros “reais”, fora dele, permitindo que pessoas se
conheçam e se relacionem presencialmente. Assim, investigamos essas comunidades,
em que os membros usam o Orkut para fazer amigos, bem como para cultuar lugares,
atitudes e gostos comuns, buscando, em seus enunciados, contrastar suas relações
digitais, pessoais e presenciais.
Como observou Greimas(1976, p. 39), ao discorrer sobre a disciplina “Comunicação
Social” e sobre a “Dimensão Semiótica da Sociedade”, o objetivo é:

(…) encontrar uma abordagem que permita compreender e descrever de que
maneira o indivíduo, nesse novo contexto , consegue transcender a si mesmo
e juntar-se ao outro, de que maneira ele se integra e vive sua integração nos
3

Como exemplo podemos listar: carinho, afeição, atração, pertencimento, desejo, ciúme.
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grupos sociais, emfim,quais são as “representações coletivas” novas, ao
mesmo tempo coercitivas e assumidas, que fazem dele um ser social.
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2 DESCRIÇÃO DO CORPUS

2.1

As condições de produção

A Internet e as redes sociais nasceram e fazem parte de um sistema econômico e
tecnológico sujeito a se modificar num ritmo mais rápido. Atualmente, esse ritmo tem
sido alucinante. Por um lado, elas se modificam para aperfeiçoar o serviço oferecido, a
segurança do ambiente e a facilidade de acesso a seus usuários. Por outro, modificam-se
para cumprir a lógica do sistema e se incorporam ao cotidiano das pessoas, a fim de
reduplicá-la, cumprindo uma agenda de consumo voltada para uma forma de
desenvolvimento que prima por valorizar, estimular e antecipar a obsolescência dos
produtos.
Esse modelo tem sido questionado por esgotar os recursos naturais existentes no
planeta e por nos expor a riscos ambientais, em detrimento da manutenção e
aperfeiçoamento das relações sociais e da busca de um modelo econômico que vise a
sustentabilidade da vida humana, em sua procura da felicidade, da igualdade, da
qualidade de vida e da sobrevivência no planeta. São essas questões do mundo ôntico
que nos atravessam, enquanto a semiótica dá sua contribuição para o alcance desses
objetivos, uma vez que ela estuda os mecanismos de circulação dos valores dentro da
produção dos discursos que sustentam a lógica desse perverso sistema econômico.
A motivação desse objeto de pesquisa e a interpretação dos dados têm,
necessariamente, um direcionamento. Há, portanto, uma ideologia por trás do nosso
envolvimento com a pesquisa. Ela tem um propósito, um objetivo, como todas, no
fundo, têm, independentemente, do grau de isenção e objetividade a que se propõem.
Por outro lado, o engajamento de um cientista não pode resultar em uma interpretação
das relações estabelecidas nas redes de relacionamento como alienantes ou engajadas,
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tendo em vista um modelo de cidadania, seja de inspiração positivista, marxista etc.
Saber qual é a imagem fim que predomina no propósito de fazer amizades nas redes
sociais é também identificar em que aspectos da vida social elas vêm sendo alienantes
ou engajantes, tarefa difícil de avaliar sem incorrer no erro de assumir um conceito de
alienação: complexo e ontológico. Porém, sob a luz da semiótica, podemos analisar
textos que avaliam o Orkut e outras redes sociais, fazendo um contraponto com o que
observarmos neste site. É uma forma de abordagem indutiva para deduzir com isenção,
como preconizam Greimas e Fontanille (1993).
De início, supomos que a alienação, que se opõe ao engajamento, é modalizada por
um não saber ser e um dever saber, submetida ao julgamento de um destinador que
sabe ser. É a partir dessa modalização (que contrapõe os saberes intertextuais e
interdiscursivos dos que, de fora, avaliam o Orkut e daqueles que participam dela) que
iremos contextualizar os discursos e valores em torno da paixão amizade dentro do
sistema. O nosso contexto foi extraído de outros textos, de um olhar externo que induziu
nossa interpretação. Então, avaliar como os discursos estabelecidos nas redes cumprem
o propósito de manter seus “laços de amizade”, que chamamos aqui de discurso de
intimidade, enunciando que valores e com que objetivos eles o fazem ao escolher
transitá-los pelo sistema digital do Orkut, pôde nos fazer entender melhor esse “motor
digital” que comove o cidadão – a Amizade – mesmo sem precisar exatamente para
onde ele nos move, mas apreendendo o como nos move.

2.2

O Orkut

A escolha do Orkut se deve ao fato de que ele é um site pertencente ao gênero
Redes de Relacionamento ou Redes Sociais4 que tem por objetivo aproximar pessoas
(ver: Ilustração 12 p.170), pois seu formato organiza e hierarquiza as relações entre seus
4

“As chamadas Redes de relacionamentos, na internet, são sites como Orkut, Friendster, LinkedIn que
permitem criar e manter comunidades de pessoas.” (WIKIPEDIA,Redes de relacionamento, 2006)
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participantes de forma a tentar refletir o que fazemos no cotidiano com nossas amizades,
relacionamentos amorosos, relações familiares, etc. Ele também permite a aproximação
de pessoas a partir da proposição dos usuários de temas livres e gostos de todo tipo (as
comunidades), que são concebidas livremente pelos usuários em busca da adesão de
outros.
Para participar do Orkut (no seu início, em 2004), era preciso que um usuário, que já
possuísse uma identidade digital, convidasse alguém, seu conhecido, para que esse
pudesse entrar. O convite era expedido através de e-mail, o que pressupunha uma
comunidade de pessoas que estariam, obrigatoriamente, incluídas e alfabetizadas no
meio digital. Aceito esse convite, o convidado se cadastrava, preenchendo, passo a
passo, alguns formulários que iriam ajudá-lo a apresentar-se aos demais usuários do
Orkut e, só então, ele seria incluído na relação dos amigos5 de quem o convidou. Assim,
lhe estaria permitido ter acesso a outras identidades. O passo seguinte era procurar
amigos ou fazer amigos que já estavam, ou não, no Orkut e, então, fazer o mesmo,
convidá-los (caso não fossem usuários ainda) ou adicioná-los.
O assinante do Orkut passaria a ser reconhecido por sua identidade digital,
confirmada através de um “login” e uma senha (secreta) que impediriam que outros
usuários alterassem sua identidade. A partir daí, o titular 6 agiria como um anfitrião que
poderia aceitar ou recusar convites de outros usuários cadastrados e solicitar a inclusão
de outras pessoas.
Em resumo, o Orkut é constituído por um perfil, em que o usuário preenche um
formulário a fim de se apresentar aos demais, um scrapbook em que os membros
trocam mensagens assíncronas7, uma lista de amigos em que são armazenadas e
classificadas as pessoas com que se tem contato e uma seleção de Comunidades do qual
o “Orkuteiro” participa.

5

A palavra amigo, aqui, não é um critério de avaliação (amigo, desconhecido etc. ), mas todo perfil de
usuário que esteja cadastrado no Orkut e que tenha sido anexado na relação de amigos do titular.
6
O Titular é o usuário que é dono da página que apresenta o seu perfil. Só ele pode modificar sua
página de acordo com as ferramentas de configuração próprios.
7
De resposta não imediata, não simultânea.
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O Orkut procura, em parte, reproduzir, no ambiente digital, as interações sociais
existentes, organizando e refletindo as formas de relacionamento social da vida real. Ele
é, portanto, o lugar ideal para se pesquisar, no ambiente digital, essa produção
linguageira que busca estabelecer e manter relações de intimidade com o outro. Os
textos que analisamos foram retirados da “descrição:” que abre a página da comunidade
do Orkut que se formou com a finalidade principal de aproximar as pessoas.
Uma característica patente do Orkut é sua finalidade de fazer amigos; outra é o de
ser um lugar dominado por “brasileiros”. Isso nos faz pensar que as ferramentas
desenvolvidas nele visam facilitar o estabelecimento de amizades e sua manutenção,
pressupondo que seus usuários irão aderir às suas proposições e restrições, o que não é
totalmente verdadeiro. Apesar dos avisos e restrições, os usuários frequentemente não
respeitam os limites (de idade, por exemplo) e regras previstas no contrato ao ser feita a
inscrição no site8 e, em função disso, algumas ferramentas foram modificadas e
aperfeiçoadas com intuito de impedir atitudes inadequadas e preservar a privacidade e
integridade dos usuários.
Sendo um site voltado para as amizades, ele tem a característica, como outros do
mesmo tipo, de ser totalmente gratuito. Essa característica é particularmente
interessante, já que os sites de relacionamentos amorosos são, apenas, parcialmente
gratuitos. Nestes, o usuário tem de pagar para ter acesso integral a todos os recursos do
sistema.

2.3

O que é e o que vem se tornando o Orkut

O Orkut é uma ferramenta digital de rede social que permite, através de um portal
na Internet, que uma pessoa (usuário/assinante) reproduza, no ambiente digital, a rede

8

Disponível em: https://www.google.com/accounts/NewAccount?continue=http%3A%2F
%2Fwww.orkut.com%2FRedirLogin%3Fmsg%3D1&service=orkut&hl=pt-BR. Acesso em: 12 dez. 2007
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de amigos que já possui na vida real e estabeleça outras “redes”, possibilitando que os
usuários mantenham contato, independentemente da distância temporal ou espacial que
os separe.
No início , para participar do Orkut era preciso que você fosse amigo de quem
possuísse uma identidade digital que o convidasse. Alguns anos depois, essa lógica
mudou, acompanhando a evolução de outras redes digitais concorrentes. Aceito esse
convite ou, recentemente, cadastrando-se espontaneamente, o convidado preenchia
alguns formulários, passo a passo, que iriam apresentá-lo aos demais usuários do Orkut
e, só então, ele seria incluído na relação dos amigos 9 de quem o convidou. Assim, ele
teria acesso a outros usuários da rede e suas respectivas identidades. O passo seguinte
era procurar amigos que existiam ou não no Orkut e, então, fazer o mesmo, convidá-los
(caso não fossem usuários ainda) ou adicioná-los (caso já tivessem uma identidade no
sistema).
Os contatos entre os “Orkuteiros” eram

feitos, deixando-se um recado no

denominado Scrapbook ou enviando uma mensagem de e-mail, ou ambos. A primeira
ferramenta de troca de mensagens, de recados, era conhecido pela denominação inglesa
“Scrap”. O Scrap podia ser visto por qualquer um que visitasse a página do usuário, o
que permitia que um eventual bisbilhoteiro lesse as mensagens deixadas por outros
usuários. Esse aplicativo, como outros do Orkut, têm, atualmente, ferramentas que
restringem esse acesso. Contudo, esse bisbilhoteiro não pode e não podia alterar nem
apagar os “scraps”, sendo isso permitido apenas ao titular do scrapbook ou do autor da
mensagem.
O Scrapbook10, portanto, permitia que parte da intimidade do autor ficasse exposta.
Por essa razão, alguns usuários preferiam apagar as mensagens depois de lê-las 11. Eles
deixavam avisos com dizeres como: “mensagem lida, mensagem apagada” no próprio
9

Ver nota5 pág. 27.
O termo já se encontra traduzido na versão mais recente como Página de recados.
11
Em versões mais recentes da ferramenta do Orkut, o usuário pode configurar o grau de exposição
(privacidade) que sua Página de Recados pode ter. São três as opções: somente amigos, amigos dos
amigos e todos. Essas mudanças permitem também restringir o acesso de outros usuários ao conteúdo de
formulários ou gerado por aplicativos da página do titular denominados ver página de recados, escrever
na página de recados, vídeos, depoimentos, feeds e álbuns.
10
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Scrapbook. Atualmente, com as modificações introduzidas, fazer isso não é mais
necessário para se prevenir de ser indevidamente exposto. A quantidade de mensagens
existentes nesse Scrapbook parece constituir um dos índices de popularidade do
Orkut12.. Aparentemente, quanto mais recados o titular obtiver no Scrapbook, mais
valorizada será sua identidade digital. Assim, no Scrapbook, a fama do titular é
diretamente proporcional ao seu grau exposição. Existem outras ferramentas que
expõem os titulares (já que eles podem ser vistos pelos usuários/assinantes do Orkut)
embora, atualmente, possam ser configuradas para que o titular seja capaz de restringir
essa exposição, se desejar. Ainda assim, as ferramentas de comunicação do Orkut
seguem a mesma premissa do Scrapbook, em que, quanto mais o titular se permitir
expor, supostamente, maior será a possibilidade de ele ser popular. São eles o Perfil, os
Amigos e as Comunidades.
A forma e as ferramentas pré-customizadas que regulam o controle da exposição
que o usuário se permite possui graduações que avaliaremos a partir das categorias de
base volitivas (LANDOWSKI, 1992) de que ainda falaremos, pois elas permitem
verificar como os usuários percebem e lidam com as modalidades do público (pode e
deve ser visto) e do privado (não pode e nem deve ser visto).
Os usuários cadastrados no Orkut registram um perfil que contém, desde
informações básicas como nome e aniversário, até dados como religião, etnia,
orientação sexual. Cada usuário no Orkut tem um perfil próprio que é dividido em três
partes:

Perfil social : ( ou geral ): o usuário pode falar um pouco de si mesmo,
além de apontar características como gostos, livros preferidos, músicas,
programas de TV, filmes, etc.

Perfil Profissional: Seleção da atividade profissional com informações
sobre o grau de instrução e carreira do usuário.

12

A popularidade é um valor incentivado no próprio sistema do Orkut, não só porque ser popular é
muito valorizado neste mundo predominantemente midiatizado, mas também porque isso permite ao
usuário do Orkut a possibilidade de compartilhar, mobilizar ou manipular outros usuários
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Perfil Pessoal: Com objetivo de facilitar as relações interpessoais,
apresenta informações físicas e sobre o tipo de pessoa com que o usuário
gostaria de se relacionar, ou mesmo namorar/casar. (Wikipédia Orkut) 13

Não é obrigatório preencher o Perfil e nele também existe uma ferramenta de
ocultação que possibilita ao titular regular o grau de exposição das informações ali
contidas. Assim, os Perfis acima podem ser mostrados em quatro gradações: “só eu”,
apenas para si mesmo; “amigos”, somente para aqueles adicionados ao seu grupo de
amigos; “amigos de amigos”, os respectivos amigos desses amigos e, finalmente,
“todos”, qualquer um que acesse sua página.
O preenchimento do Perfil é estimulado pela ferramenta do Orkut no processo de
inscrição, como parte do cadastramento do usuário. O preenchimento lhe permite,
assim, conectar-se a outros usuários que possuam interesses comuns, pois as
informações ali contidas são tratadas como Links que o aproximam de outros usuários
que tenham inserido o mesmo verbete, palavra ou expressão. Reiteramos que, também
no Perfil, quanto maior for a exposição a que o usuário se permite, maior será a
possibilidade de ele se tornar popular.
Em função disso, existem diversas ferramentas que estimulam a aquisição de amigos
no Orkut. Na página inicial, por um certo período mostrou-se a totalização que o usuário
possuía nos cinco degraus de conexões, contados a partir dos amigos

14,

o que lhe

permitia comparar seu desempenho com o de outro usuário. A mudança ocorrida nesse
item atual parece refletir a mudança de perfil dos usuários ou da estratégia dos
programadores. Quando o usuário entrava no sistema e abria sua própria página, via o
seguinte cabeçalho:

13

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut#Perfil . Acesso em: 17 de julho de 2007
Esse recurso foi suprimido na última reformulação de design do Orkut, em 23 de agosto de 2007. (cf.
NARAYAN KAMATH, 2007)
14
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Bem-vindo(a), Fulano

Você está conectado a 62.638.127 pessoas através de 167 amigos.

Aumente sua rede agora mesmo! (página do meu Orkut)

Ilustração 1: Orkut no início (2004)

A última frase era um link que nos remetia para uma página que gerenciava os
amigos. Portanto, ter muitos “amigos” aumenta seu índice de popularidade e ser
popular é estimulado pelo Orkut porque isso aumenta, exponencialmente, a visibilidade
do usuário. Como já dissemos, isso foi suprimido, o que merece uma nova avaliação. É
preciso, então, que se faça uma análise, avaliando as redes de relacionamento também
de forma diacrônica, buscando compreender a lógica por trás da necessidade de
constante mudança e avaliando essa trajetória evolutiva obrigatória que sistemas, como
o Orkut, tendem a buscar.
Assim, o sistema pressupõe que os usuários/actantes estejam em conjunção com
esse objeto valor popularidade. Espera-se, portanto, que exista, a priori, um programa
de aquisição desse objeto-valor difundido na lógica desse sistema e que os perfis de
“brasileiros”, por conseguinte, também desejem estar em conjunção com esse objeto
valor modal volitivo popularidade (querer ser visto).
Em outras ferramentas do Orkut, a popularidade também é tomada como um
objeto-valor positivo, com o qual os usuários devem estar em conjunção. Como explica
Barros (2001, p. 30) "(...) pode-se dizer que o sujeito não existe nem semântica nem
semioticamente se não for determinado pela relação transitiva com um objeto. Se a
relação que os liga for de disjunção, serão chamados de sujeitos (e objetos) atualizados,
se de conjunção, serão ditos realizados."
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As relações de conjunção e disjunção entre sujeito e objeto ou entre sujeito e
sujeito, formuladas como parte da Sintaxe Narrativa proposta por Greimas (1993)
permitirão esmiuçar as relações empreendidas entre os usuários nos fóruns das
comunidades e extrair seu significado a partir dos papéis que os participantes assumem,
sujeitos submetidos a uma dramaturgia social previsível e às restrições sociais desse
ambiente digital, que geralmente se manifestam em conformidade com os jogos e temas
propostos."(...) entende-se a sintaxe narrativa como o simulacro do fazer do homem que transforma o
mundo. Desvendar a organização narrativa consiste, portanto, em descrever e explicar as relações e
funções do espetáculo, assim como em determinar seus participantes. "(BARROS, 2002, p. 28)

Porém, o Orkut não provê apenas um controle da quantidade de amigos, mas,
também, permite um gerenciamento subjetivo e qualitativo desses amigos. Existe uma
ferramenta que impõe a todos os que são adicionados ao hall de “amigos” uma
avaliação quanto ao grau de intimidade. Tal ferramenta é chamada de nível de amizade:

Ilustração 2: Nível de Amizade Orkut .jpg Acesso em : 16 out.2007

Essa gradação remete à categoria reconhecimento vs estranhamento, a qual
relaciona-se ao plano da expressão pela variação de cor dos ícones: dos tons
avermelhados (mais estranhos) para os esverdeados (mais conhecidos) - e acrescente aí
uma mudança aspectual que introduz, no grau acima do “conhecidos”, um salto para
“amigos”, em que se reconhece, portanto, algo além. Uma constatação aparentemente
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óbvia que se pode fazer é a de que um amigo não possa ser desconhecido, pois
desconhecê-lo é não incorporá-lo em sua lista. O salto do qualificativo bons para
melhores e não para ótimos ou excelentes também parece ser significativo. Ser o melhor
amigo é fazer parte de um círculo muito restrito em que a amizade se cristaliza, indo
além da mera qualificação e incorporando diversos e complexos aspectos que, a priori,
assumem valores tensivos de intensidade e extensidade máximos15.
Existem outras ferramentas de gerenciamento desses amigos, como o de
classificação em grupos cuja denominação e critérios são definidos pelo próprio usuário.
Há outra ferramenta em que o titular avalia seu amigo a partir de um formulário, mas
com critérios pré-estabelecidos:

Ilustração 3: Avaliação do Amigo Orkut .jpg Acesso em : 17 out. 2007

Os ícones ficam dispostos em sequência de três, diante da foto e do nome do amigo.
Quando coloridos, são considerados, pelo programa do Orkut, preenchidos. À medida
que clicamos em cima deles, preenchendo-os, estamos avaliando, respectivamente, o
15

Aparentemente essas categorias foram suprimidas com as últimas modificações da ferramenta.
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grau de confiabilidade do amigo (confiável), o quanto ele é agradável (legal) e atraente
(sexy) de forma cumulativa e positiva. Preencher esse formulário não é obrigatório e só
o usuário titular pode vê-lo e preenchê-lo, pois ele é recurso privativo do perfil desse
titular.
A possibilidade de atribuição desses valores qualitativos (confiável, legal e sexy)
pelo titular/actante ao seu interactante, previsto no sistema, parece estar subordinada ao
valor quantitativo popularidade, que não é atribuído, mas deduzido. Cabe aqui avaliar a
razão pelo qual foram pré-determinadas essas características e não, por exemplo,
inteligente, misterioso, divertido, etc. Sera possível, neste caso, a análise tensiva da
forma como são expressos esses conteúdos, a partir de suas representações (estrelinha,
carinha, cubinho e coraçãozinho16)”. É importante verificar o porquê da escolha das
figuras e dos valores confiável, legal e sexy que nos remete a três temas: confiabilidade,
alegria e beleza. Essas categorias atributivas, numa pré-análise, nos levam a pensar que
o Amigo é tomado como um objeto valor e não como um sujeito ou antissujeito no
ensaio desse drama narrativo. Isso ocorre em função da dimensão passiva dessas
categorias, enquanto estados de alma e de coisas: ser confiável, ser ou estar alegre e ser
ou estar atraente (sexy).
Analisando os critérios e formato desse julgamento, pelos quais se dão os valores
atribuídos aos Amigos pelo titular (um destinador julgador) também podemos observar
como esses aspectos são considerados no Orkut, que formas adjetivas pré-definidas o
site incorpora com o inocente fim de facilitar a tarefa do “Orkuteiro” o que possibilitará
descobrir como a Amizade e mesmo o Amor17 são considerados na concepção geral da
mecânica social digital desse site. Partindo da análise dessas ferramentas, é que
poderemos avaliar a performance (e a competência pressuposta) da interação dos
“Orkuteiros”, avaliando se eles interagem da forma esperada ou não.

16

O uso da forma diminutiva procura expressar a sensação de que essas imagens nos remetem a uma
lógica infantil.
17
No Orkut, o amor, desejo carnal é visto como uma paquera.
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2.4

O público e o privado e o jeitinho do "Orkuteiro”

No Orkut, há aplicativos cujas informações são privativas, ou seja, só podem ser
vistas pelo titular, não aparecendo para os visitantes de sua página. Há outras
informações que o usuário titular pode definir se devem ser privativas ou públicas.
Ainda outras que ele pode definir para quem podem aparecer e, finalmente, aquelas que
são sempre públicas, ou seja, que sempre serão vistas por todos os visitantes da página.
Esses aplicativos parecem querer reproduzir, no ambiente digital, as formas como
lidamos com nossa intimidade nas interações presenciais. Como o sistema do Orkut lida
com o que é privado ou público, também constitui um indício de como o “Orkuteiro”
lida ou deve lidar com sua intimidade. Sabemos que as reconfigurações das ferramentas
do Orkut resultam da interpretação que os programadores da Web fazem da demanda de
seus usuários. Devemos, portanto, contrastar e comparar as enunciações dos usuários
nesses espaços, ao mesmo tempo, públicos e privados enquanto sujeitos às restrições
predeterminadas pelo sistema, bem como a forma pela qual as mudanças feitas no
sistema, desde sua inauguração, respondem adequadamente às demandas culturais de
seus usuários.
Assim, o critério “fã” é público, pois se pode ver, em sua página principal 18, o total
de fãs do usuário visitado e quem são eles 19. Ser fã de um amigo constitui, também, um
fator de popularidade, uma vez que esse critério de avaliação fica visível para todos os
usuários do Orkut. Isso parece induzir o usuário à reciprocidade porque, se ele elege
outro usuário como um ídolo (fã), talvez isso aumente a possibilidade de que esse outro
usuário o eleja também. A quantidade de fãs que um usuário possui é mostrada no seu
perfil, e isso significa, para os visitantes, o quão popular ele é.
Fazer e manter amigos é, então, o principal objetivo da concepção do Orkut e todas
as estratégias do site visam a esse objetivo. Ele se destaca sobre os demais – por
exemplo, MySpace ou Friendster, entre outros, no Brasil – pelo seu formato singular,
18

A página principal é a primeira página do usuário titular, que é mostrada quando ele faz seu login,
ou ainda é a primeira página daquele perfil que é visitado.
19
Esse recurso se manteve após a reforma.
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bastante interativo e descomplicado, o que resultou na sua popularidade aqui: houve
uma curiosa e significativa invasão dos brasileiros no Orkut, fenômeno de difícil
apreensão, mas merecedor de investigação (ver: e Gráfico 7 p. 181 e Gráfico 8 p. 182
nos ANEXOS)
Supomos que esse fenômeno esteja em estreita relação com a imagem que os
“Orkuteiros” que declaram ter o perfil20 de “brasileiro”

21

fazem de si, seu Éthos, a

construção e a projeção da imagem do que se espera que seja o brasileiro. Antecipando
essa discussão, podemos dizer que existe como senso comum, partilhado entre
brasileiros e outros povos, um estereótipo do brasileiro como alguém que possui uma
facilidade inerente de estabelecer relações, laços de amizade, de intimidade e de
proximidade com o outro. Acreditamos que essa característica que nos identifica como
um povo alegre e festivo, tenha conexão com o estereótipo de que somos o povo do
jeitinho, que subverte relações estabelecidas, como faz o personagem folclórico Pedro
Malasartes, de origem portuguesa, que se tornou popular no Brasil, através do livro
"Malasaventuras", escrito pelo paulistano Pedro Bandeira, e também outros, como o
anti-herói Macunaíma, de Mário de Andrade e João Grilo, personagem de Ariano
Suassuna em O Auto da Compadecida.
Em seu programa narrativo, eles são aqueles que conseguem, de forma inusitada,
reverter a seu favor, uma situação desfavorável. Essa doxa, incorporada à imagem que o
próprio brasileiro tem de si, amplamente reproduzida pela mídia, reforça e reproduz esse
senso comum de que temos grande facilidade de expressarmos em público, externar
nossos sentimentos para com os amigos e até para com estranhos, seja em ambientes
formais ou informais, de modo único, íntimo e acolhedor, permitindo-nos lidar com as
mais difíceis situações, lançando mão do denominado “jeitinho”, de improviso e em
público.
Segundo a Wikipédia, o verbete Jeitinho é definido, curiosamente, como uma forma
de “navegação social”. Essa metáfora enfatiza o caráter digital desse comportamento
tipicamente brasileiro, em que:
20

Ver sobre perfil mais adiante.
Não se pode dizer que todos aqueles que se declarem ter nacionalidade brasileira, em seu perfil, o são
realmente, já que não há como o sistema verificar o que foi declarado.
21
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O indivíduo utiliza-se de recursos emocionais – apelo e chantagem
emocional, laços emocionais e familiares, etc. – para obter favores para si ou
para outrem. Não deve ser confundido com suborno ou corrupção .[...] O
jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca
influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário,
pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo. O que se busca é obter
um rápido favor para si, às escondidas e sem chamar a atenção; por isso, o
jeitinho pode ser também definido como "molejo", "jogo de cintura",
habilidade de se "dar bem" em uma situação "apertada". Não deve ser
confundido, porém, com malandragem, que possui seus próprios
fundamentos. (Wikipédia: Jeitinho, 2007)

Esse jeitinho de se relacionar, portanto, talvez possa ser identificado nas
enunciações dos brasileiros, pelos seus traços retórico-discursivos: figuras de
linguagem, uso das emoções, formas perlocucionárias, ironia, o costume de colocar
apelidos, etc. Eles buscam a proximidade do interlocutor, seu convencimento, sua
aceitação e, finalmente, o estabelecimento de uma relação de intimidade e de
cumplicidade que visa obter alguma vantagem ou instituir um ambiente de descontração
e informalidade.
Se existe esse modo inusitado de ser, um jeitinho especial de se relacionar do
brasileiro, ele deve aparecer, preferencialmente, em ambientes que promovam e
permitam relacionar-se com certa descontração, ainda que possa ocorrer, com maior
risco, em situações que exijam maior formalidade. Os aplicativos que permitem
interagir em ambiente digital (através da Internet) constituem um ambiente ideal para o
estabelecimento desse tipo de interação, já que eles eliminam, em parte, o risco da
ameaça da face (GOFFMAN, 1998), uma vez que a identidade real do usuário se dilui,
submetida a uma identidade especular, construída de si sobre si mesma no ambiente
digital, não mais imposta pelo meio social. É possível e é permitida, nesse ambiente
digital, a liberdade de assumir outras identidades, como um nome fictício e ou um perfil
inventado pelo usuário que deseje esconder sua verdadeira identidade: uma espécie de
“carnavalização digital”.
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2.5

Redes de Relacionamento ou Redes Sociais: é namoro ou

amizade?!

Redes de Relacionamento ou Redes Sociais são, atualmente, sites que permitem uma
conexão síncrona e/ou assíncrona entre seus usuários por meio de uma interface gráfica,
multimodal e sincrética, com a finalidade principal de fazer e manter relacionamentos22.
O termo Rede Social é mais amplo do que a acepção aqui utilizada, que se restringe
aos sites do ambiente digital: networking social.

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas (ou
organizações, territórios, etc.) - designadas como nós – que estão conectadas
por um ou vários tipos de relações (de amizade, familiares, comerciais,
sexuais, etc.), ou que partilham crenças, conhecimento ou prestígio.
(WIKIPEDIA Rede Social, 2010)

Contudo, essas redes sociais digitais estão inseridas num universo mais amplo de
investigação que constituem as relações sociais que funcionam como uma rede.

A Análise de Redes Sociais analisa as relações sociais com base na Teoria de
Redes (network theory). Os nós (nodes), actores individuais que formam a
rede, e os laços (ties), as relações que unem os atores, são as duas noções
fundamentais da Teoria de Redes.(Wikipedia Rede Social, 2010)

A investigação sobre Redes de Relacionamento ou Redes Sociais23, por sua
complexidade, remete a vários temas, campos do conhecimento e diferentes
possibilidades de abordagem. Elas são um fenômeno recente que incorpora e mescla
características e tecnologias de diversas ferramentas interativas 24 já existentes na
Internet. O advento dessas Redes promove a criação de novas ferramentas e novos
22

WIKIPEDIA Redes de relacionamentos, 2006
Ver nota 4 pág.26
24
Como exemplo, temos o E-mail, os Chats, os Foruns, os Grupos ou Listas de Discussão, os sites de
postagem de fotos e os sites de postagem de vídeos.
23
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formatos que vão sendo desenvolvidos para incrementar as possibilidades de interação
no ambiente digital25. É frequente a mudança de formato desses sites e seus aplicativos
sempre sofrem alterações para adequar-se às necessidades de seus usuários, às pressões
econômicas do mercado e às constantes inovações e aperfeiçoamentos que os meios
informáticos vêm apresentando. Uma infinidade de programas e novas linguagens de
programação, que são difundidos pela Internet, são incorporados a essas redes .
A própria Internet foi concebida, originalmente, como uma rede de relacionamento.
Ela tornou-se um meio de comunicação bastante intrincado, dada a quantidade e
variedade de atividades que, atualmente, podemos realizar por meio da Internet. As
mudanças que vêm sendo operadas na forma de as pessoas e instituições estabelecerem
suas relações por intermédio dela, alterando vertiginosamente o cotidiano em que
vivemos, integrando-nos a todo o mundo e, ao mesmo tempo, acelerando e
automatizando processos, têm, aparentemente, mudado a forma de nos relacionarmos.
A Internet é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores
interligados pelo Protocolo de Internet que permite o acesso a informações e todo tipo
de transferência de dados” (Wikipédia: Internet, 2008)
Essa vocação da Internet para ser, não só um meio intenso de tráfego de todo tipo de
informações mas, fundamentalmente, de estabelecimento e manutenção de relações, tem
mudado os hábitos de viver em todo mundo. Há relatos de casos extremos – e mesmo
problemas clínicos

26

– de pessoas que passam a “viver” em função desse mundo

digital27. O crescimento e a popularidade das redes de relacionamento não nos
surpreende, portanto, dada a gênese da própria Internet.

A World Wide Web (que em português significa "Rede de alcance mundial";
também conhecida como Web e WWW) é um sistema de documentos em
hipermídia que são interligados e executados na Internet. Os documentos
podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para visualizar a
informação, pode-se usar um programa de computador chamado navegador
para descarregar informações (chamadas "documentos" ou "páginas") de
25

O Twitter, a Wikipedia, o Second Life são sites que propõem outras formas de interação.
Ver: Vício em internet é doença mental, afirma especialista (Folha Online 19/03/2008 - 11h13)
27
Como exemplo dessa demanda por uma “vida” digital, temos o Second Life, que pretende instituir
uma vida social paralela no mundo digital.
26
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servidores web (ou "sítios") e mostrá-los na tela do usuário 28 (Wikipédia:
World_Wide_Web, 2008)

É a partir da criação da Web que as Redes Sociais ganharam popularidade, pois a
introdução de aplicações, em modo gráfico e em hipermídia,29 tornou as redes mais
interativas e acessíveis ao público leigo em informática.
O Orkut30 é um site que pertence ao gênero Redes Sociais que, por suas qualidades
gráficas e interatividade, ficou muito popular, especialmente no Brasil.

Com apenas três anos de existência o sistema já possui atualmente mais de
sessenta milhões (68.182.265 em 20 de agosto de 2007) de usuários
cadastrados. O Brasil é o país com o maior número de membros. Em torno de
55,29% dos usuários do sistema declaram-se brasileiros. (Wikipedia Redes
de relacionamento, 2006)

Em pouco tempo, o Orkut se incorporou ao cotidiano de milhares de pessoas e ao
meu próprio cotidiano: após aderir a ele, o Orkut passou a mediar algumas relações que
mantenho com alunos31, amigos, familiares e outras pessoas que vim a conhecer através
da Internet, por meio do Orkut e de outros meios semelhantes (grupos de discussão,
fóruns, chats), sendo que, graças a ele, alguns ainda convivem ou mantêm contato
comigo.
O objetivo principal do Orkut, então, é aproximar pessoas, criar e manter amizades.
Seu formato organiza e hierarquiza as relações entre seus participantes, com a finalidade
28

O usuário é aquele indivíduo, cadastrado no Orkut, que tem acesso ao site na página inicial do portal
através de um login uma senha.
29
Segundo Laufer & Scavetta, hipermídia (ou Hipermédia em Portugal) é a reunião de várias mídias
num suporte computacional, suportado por sistemas eletrônicos de comunicação. (...) Hipermídia une os
conceitos de não-linearidade (não-linear), hipertexto, interface e multimídia numa só linguagem.
Traduzida erroneamente como mero suporte, hipermídia não se configura só como meio de transmissão
de mensagens, e sim como uma linguagem com características próprias, com sua própria gramática.
Hipermídia, diferentemente de multimídia, não é a mera reunião dos meios existentes, e sim a fusão
desses meios a partir de elementos não-lineares. (WIKIPEDIA. Hipermídia, 2008)
30
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut. Acesso em: 17 de julhode 2007
31
Tenho 120 alunos e ex-alunos cadastrados. A maioria advinda do último ciclo (6ª, 7ª e 8ª séries) do
ensino fundamental. Alguns, atualmente, mantêm contato comigo, apesar de morarem no exterior. Todos
eram menores e ignoraram a advertência de limite de idade. Entrei no Orkut graças ao convite de uma de
minhas alunas. Muitos deles tiram dúvidas e se comunicam comigo por ele.
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de manter e catalogar amizades e outros relacionamentos. Para aproximar os usuários e
estimulá-los a criar e manter laços de amizades, o Orkut permite conceber todo tipo de
Comunidades32, a partir de temas propostos pelos próprios usuários.
Essa forma customizada, com que o Orkut permite a seus usuários hierarquizar e
classificar as amizades, será objeto do capítulo 3.3 (p. 54) que avalia os critérios dessa
hierarquia e classificação pré-customizadas na ferramenta. Como veremos mais adiante,
parece ser possível compreender como o Orkut e seus usuários idealizam essa paixão
semiótica complexa – a Amizade – partindo da resultante das relações entre os
diferentes componentes semióticos do conteúdo – narratividade, modalidade,
aspectualidade, tensividade – e da expressão – topológicos, cromáticos e eidéticos de
seus elementos escritos e gráficos, pré-customizados na ferramenta e resultante das
escolhas dos usuários, quando criam sobre esses elementos dados.
As opções de preenchimento do perfil, preestabelecidas pela ferramenta do Orkut,
para a classificação das amizades, por exemplo, mesclam diversos níveis e critérios
(ver: a análise adiante 2.3). Esses níveis e critérios têm como referencial a amizade e
são construídos, tendo em vista a distinção da amizade em relação à paixão “Amor”
(aqui, tomada como atividade de namoro, paquera). Analisar essas paixões dentro do
Orkut, contrastando-as com outras redes de relacionamento, pode nos permitir verificar
o ideário que configura a “amizade” e, consequentemente, o “amor” digitais33.
No Orkut, como já foi dito, há diversas interfaces que permitem ao usuário
expressar suas emoções. Essas interfaces, baseadas em textos, fotos, vídeos , desenhos
em ASCII e animações, direcionam a maneira como os usuários podem expressar suas
emoções e a escolha de temas e figuras que são compartilhados entre os “Orkuteiros”.

32

“(...) sua estrutura foi planejada para facilitar o uso. Assim, qualquer pessoa pode aprender a lidar
com os recursos de uma comunidade com relativa facilidade.” (Wikipédia Orkut)
33
Que se manifestam na Internet
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Ilustração 4: Mensagens ASCII Disponível em: <http://www.superorkut.com/> .
Acesso em: 16 out. 2007

Porém, diferentemente do Second Life34, que pertence a uma nova geração de
ambientes digitais em 3D, o Orkut não pretende criar uma segunda vida, em que os
participantes simulam alguns aspectos da vida real e social em um ambiente digital
tridimensional. O Second Life é também usado como uma rede social, mas não é para
esse objetivo que foi feito, ou seja, o de aproximar pessoas da vida real, mas para
manter os participantes desse mundo digital distantes de sua “entediante” vida e
envolvidos em um jogo que propõe uma vida paralela.
O objetivo desta tese é avaliar o entorno da imagem fim – “a conjunção pela
amizade” – analisando-a partir de diferentes paradigmas e distintos planos: do mais
abrangente ao mais específico. É a partir dessas diferentes instâncias enunciativas que
poderemos verificar em que valores do nível fundamental essa amizade digital está
ancorada. Nesse nível, avaliaremos as regularidades, tomando por base a semiótica
tensiva e das paixões para estabelecer as características das interações nessas
comunidades, partindo do percurso dos sentidos de um sujeito que, a priori, desse lugar
digital, sente, percebe e faz. No nível narrativo, avaliamos o papel dos actantes e seu
posicionamento em relação ao(s) objeto(s) valor, fazendo um levantamento destes, no
nível discursivo, a fim de distinguir, no nível discursivo, a quais temas e figuras está
associado esse fazer amizades.

34

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Second_life. Acesso em: 03 de agosto de 2007
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Essa abordagem investigativa visa depreender, dos textos das comunidades, as
estratégias com que elas pretendem efetivar a amizade entre seus membros. Essas
estratégias são estabelecidas a partir de objetivos propostos em cada uma delas pelos
donos que as idealizaram. Esses objetivos costumam ser explicitados no frame
descrição, que apresenta essas comunidades e imprimem, já na sua concepção
inaugural, suas motivações e intencionalidades.
Assim, poderemos estabelecer relações entre as categorias dos diferentes níveis no
sintagma discursivo e observar se há relações entre as categorias no paradigma das
diferentes instâncias. Especificamente, no Orkut, podemos avaliar se o que é esperado
pelo sistema é realizado nas interações dos usuários e se podemos pensar em um
contrato enunciativo referente à amizade, partilhado entre as instâncias – mídia, Orkut e
usuários.
Esses recortes das diferentes instâncias nos permitiram uma análise abrangente que
abarcasse a complexidade e heterogeneidade socio-comunicativa que o sistema do
Orkut promove em torno dessa paixão “Amizade”. O presente estudo pretende delinear
os elementos mínimos de que se compõe a paixão Amizade e avaliá-la dentro de um
sistema hipermidiático (que possui múltiplas formas de expressão). Para levantar esses
elementos mínimos, foi feito um recorte que reduz o corpus à algumas interações em
comunidades que reproduzem a intenção do Orkut de promover encontros, procurando
fazer uma acurada análise dessas interações e ampliar a percepção dos desdobramentos
que esses elementos mínimos podem ter nas instâncias enunciativas, fato que nos
aproxima, portanto, do contexto social em que essas interações se inserem.
É importante fazer um contraste entre o Orkut (voltado para relações de amizade e
gratuito) e as Redes Sociais que objetivam, especificamente, promover Encontros
Amorosos, sites que só liberam algumas importantes funções em troca de pagamento 35.
No entanto, observamos que em ambos casos, promove-se um discurso intimista que
busca a adesão do outro, um discurso manipulador, especialmente por meio da sedução.
O Orkut e os sites de relacionamentos amorosos lançam mão de formas estratégicas que
permitem que as pessoas se descubram. No primeiro caso, para que encontrem amigos
35

São exemplos os sites Yahoo! Encontros, Parperfeito, Combine etc.
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ou possíveis amigos, enquanto no segundo, para que encontrem um namorado. Um
estudo contrastivo de textos, formatos e aplicativos se justifica, por terem finalidades e
intencionalidades aparentemente antagônicas. que podem ser constatadas na pergunta
“É namoro ou amizade?!” 36 ,cristalizada na cultura e reiterada pela mídia.
Em razão disso, é importante distinguir suas estratégias enunciativas que, porém,
buscam atrair usuários com a mesma promessa: a de uma felicidade sem solidão.
Mantemos, então, a metodologia de buscar a significação nos textos a partir dos seus
contrastes, procurando suas invariâncias nos sintagmas e paradigmas das formas de
produção, para ressaltar as singularidades das paixões semióticas Amizade e Amor. É
esse o viés da pesquisa, o de buscar as formas de significação pela contrastividade, que
norteou nossas investigações desde os primeiros trabalhos publicados em AD com o
"[...] fim de demarcar o terreno em torno do corpus, pretendo assegurar sua `condição de contrastividade`,
ou seja, `em construir um corpus segundo um movimento que procede por contrastes sucessivos.`"
CARVALHO (2001, p. 21 apud CHARAUDEAU, 1996: p. 38-39) .

Porém, como já alertou Marcuschi sobre os gêneros textuais emergentes 37, o Orkut,
enquanto pertencente a esses gêneros, é heterogêneo e está em constante mudança. Por
essa razão, provavelmente nunca conseguiremos delimitá-lo de forma definitiva, uma
vez que ele não pertence a um gênero estável, dado que seu suporte digital está
condenado a uma constante e imprevisível metamorfose. O grande risco que corremos
ao definir e identificar esses gêneros situa-se na própria natureza da tecnologia que os
abriga. Seu vertiginoso avanço pode invalidar com grande rapidez as idéias aqui
expostas, o que obriga a ter muita cautela (MARCUSCHI, 2005, p. 25).
É difícil categorizar esses novos gêneros textuais já que o constante surgimento de
novas tecnologias formam novos gêneros ou desdobramentos dos gêneros existentes. É
preciso, também, delimitar o entorno das Redes Sociais, reconhecer suas fronteiras, a
fim de distinguir a cultura que o engendra para poder levantar suas categorias mais
significativas nos planos de expressão e de conteúdo, identificando seus temas e figuras
recorrentes. Segundo Marcuschi(2005, p. 26):
36

Pergunta sempre feita no conhecido programa do apresentador Silvio Santos que promove encontro
de casais na TV.
37
Marcuschi chama “gêneros emergentes” àqueles que surgiram com a Internet.
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Todas as tecnologias comunicacionais novas geram ambientes e meios novos.
Assim foi a invenção da escrita que gerou um sem-número de ambientes e
necessidades para seu uso (...). O mesmo ocorreu com a invenção do
telefone, do rádio e da televisão. Hoje, a Internet tornou-se um imenso
laboratório de experimentações de todos os formatos.

Assim, essa constante modificação que sofre o gênero Redes de Relacionamento
dificulta a classificação das fronteiras existentes entre esse gênero e outros gêneros
emergentes, já que eles, no ambiente digital, se misturam, incorporando características e
funções que, antes, eram singulares, próprias de apenas um gênero. Portanto, as Redes
de Relacionamento incorporaram funções dos e-mails, chats, fóruns etc., o que demanda
uma nova classificação desses gêneros, segundo uma nova perspectiva menos
sustentada no suporte tecnológico e mais voltada para as finalidades e intencionalidades
dos usuários. Além disso, a Internet já é, de certa forma, uma grande Rede de
Relacionamento e tudo que está nela visa estabelecer relações entre os usuários,
estabelecendo interconexões entre suas ideias, atitudes e práticas.
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3 ANÁLISE DA PAIXÃO AMIZADE NOS DISCURSOS DO DICIONÁRIO E
DA REDE SOCIAL ORKUT.

3.1

A edificação da teoria

Na introdução do livro Semiótica das Paixões, Greimas e Fontanille (1993)
consideram que a teoria semiótica enquanto concebida como percurso deve,
constantemente, interrogar-se sobre a atividade de construção desse percurso. É
interessante notar que eles usam muitos dos conceitos e instrumentos da própria teoria
semiótica francesa para avaliar seu percurso histórico. Os autores analisam as etapas de
construção da teoria como em um “percurso gerativo” que vai superando níveis. Por um
princípio empirista, as observações da superfície textual têm prioridade nesse edifício
teórico, sua instância ad quem. Sua elaboração pretende ultrapassar-se, paradoxalmente,
andando “às arrecuas”, recuando toda vez que uma inconsistência dessa superfície não
ressoe em profundidade na teoria, em suas formulações epistemológicas, sua instância
ab que. Por essa razão que, consideram eles, a metodologia semiótica é indutiva na
exploração dos fatos textuais e “hipotético” dedutiva em suas formulações.
Assim, nessa introdução, eles lançam-se ao desafio de construir um “edifício
teórico” que possa resistir aos sismos provocados por questões que a complexidade da
linguagem impõe ao teórico. Esse desafio nos faz perguntar se estamos realmente
preparados para reconhecer a ruína desse edifício, em sendo esse sismo excessivamente
provocador, dada a própria radicalidade e coerência da proposta. Por enquanto, não se
observa essa radical situação e a solidez desse edifício parece se sustentar exatamente
na radical dialética dessa concepção teórica. Essa concepção admite pensar a teoria
como um edifício passível de ser refundado. Observamos, então, que o texto em questão
vai, por essa razão, lançar um olhar que ora busca descrever os fatos da língua na
superfície textual, ora busca seu reflexo nas estruturas profundas do percurso gerativo
da teoria.
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Por isso, é particularmente difícil compreender esse texto em sua primeira leitura.
Os autores abordam o problema das paixões no âmbito da teoria. A dificuldade está em
que eles descrevem o objeto Paixão manifestado na superfície textual, ao mesmo tempo
em que reformulam a teoria a partir de conjecturas suscitadas por esse objeto, as quais
refletem e provocam mutações nos operadores da teoria. Estes, por sua vez, atuam,
nesse texto, tanto na descrição do objeto semiótico, quanto na descrição e reformulação
da teoria.
A assumida incompletude da teoria semiótica demanda, portanto, um fazer teórico
que sempre se reformule, porém, sem afetar a coesão e coerência do corpo teórico de
base. Essas reformulações, segundo Greimas e Fontanille (1993), devem respeitar os
limites das instâncias ab quo, a manifestação discursiva ad quem, sua imanência, para
não desintegrar o corpo da teoria. Além dela, perfila-se o inacessível horizonte ôntico.
O objetivo não é somente definir e construir os limites do objeto investigado pela
teoria, mas também, marcar sua autonomia em relação a outras abordagens teóricas do
discurso. Sem esses limites, ela condenar-se-ia a um fazer meramente holístico, sob o
peso de se tornar, grosso modo, uma teoria do todo, ou tornar-se-ia uma epistemologia
em busca de uma possível conexão de todas as dimensões do discurso: a dimensão
social, psicológica, histórica, comunicacional, conversacional, fonético-fonológica,
estrutural, sincrética etc.
Essa discussão não pretende fazer uma crítica às abordagens teóricas que tenham
alguma dessas pretensões. Consideramos estas, aliás, como necessárias, haja visto as
dimensões e implicações que a linguagem e o discurso tem, as quais permeiam todas as
instâncias do fazer humano. A semiótica greimasiana procura se impor limites, na
tentativa de, em seu discurso semiótico descrever suas próprias estruturas imanentes e a
construir simulacros que deem conta das condições e pré-condições da manifestação do
sentido e, como Greimas e Fontanille (1993 p.12) disseram,:“(...) de certa maneira, do
'ser'. Como sabemos, tanto o alargamento de fronteiras quanto a imposição de limites
teóricos comportam problemas e vantagens. A expressão “de certa maneira” presente
nesse texto teórico denuncia sua semiose, uma visão inerentemente parcial desse “ser”
que pertence ao universo ôntico do qual se pretende manter-se à distância segura.
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Ocorre que, esse universo ôntico, mesmo que à distância, apesar da necessária
autonomia do objeto semiótico, vê-se, forçosamente, projetado nos operadores e nas
discussões da teoria semiótica. A própria concepção de ciência, ainda que não
homogênea, resulta da impossibilidade de reconhecer e explicar os fenômenos da
natureza e da cultura sem um instrumento metodológico que nos permita pensá-lo sem
implicar-nos nele. Temos, então, atualmente, um discurso científico que pretende nos
fazer pensar os fenômenos, assumindo sua parcialidade, na busca de uma
imparcialidade, longe do que o ingênuo olhar metafísico pretende alcançar. O recorte
desse discurso semiótico tem suas razões de ser e visa, a nosso ver, exaurir as
possibilidades do que é enunciado, dada a complexidade dos fenômenos relacionados
aos contextos da enunciação.
A razão dessa introdução não é discutir ou questionar a opção da semiótica
Greimasiana, mas avaliar nossa proposta de diálogo com outras teorias que abordam o
mesmo fenômeno: o discurso, muitas das quais procuram abordar esse objeto para além
desse universo ôntico. Fazer essa opção não significa abrir mão do rigor metodológico
proporcionado pela relativa estabilidade e correspondência entre os conceitos dentro da
teoria ou propor estender suas fronteiras, importando outros que não tenham
correspondente nela e jamais querer resolver o problema posto pelo horizonte ôntico,
mas abordá-lo enquanto um pesquisador engajado, que não pode se negar a ver a ciência
também como um discurso, portanto inevitavelmente ideológico, pois escolhe um
propósito, quando poderia escolher tantos outros. Por outro lado, um pesquisador
procura, também, responder a questões que sua vivência demanda e traz, à luz da teoria,
questionamentos e aspectos virtualmente ocultos que pertencem necessariamente ao
universo ontológico.

50

3.2

O Percurso Teórico-metodológico

Parece ser uma prática comum que os textos de semiótica de linha francesa sejam
introduzidos por uma resenha histórica a fim de explicitar seu percurso teóricometodológico. Podemos pensar vários motivos para que essa recorrente introdução
ocorra. A semiótica do discurso ou de linha francesa é uma teoria relativamente nova
que procura se firmar, buscando na explicitação de seu percurso histórico apresentá-la
de maneira didática. É uma teoria que se reconhece como em constante construção a
qual é feita como um simulacro, aos moldes da própria narrativa semiótica. Enquanto
texto e discurso, a teoria semiótica é um objeto também passível de verificação e
análise, o que revela sua feição epistemológica. O semioticista é um destinador que
confronta teoria e objeto e promove a transformação de ambas.
O discurso científico por trás da semiótica, ainda que seja um produto assujeitado
pelo seu meio e período histórico, diferentemente de outros discursos, admite ser
instável e dialógico, tendo, pois, permissão de dialogar com um discurso a ele contrário
ou contraditório. Porém, para além dessas possibilidades ou até mesmo de se tratar de
um mero cacoete do gênero textual, uma formalidade ou tradição, é a forma singular de
ver a dimensão histórica do texto como um dialogismo constitutivo, que produz esse
tipo de narrativa, já que o analista escolhe um ponto de vista de seu objeto e a teoria
oferece várias formas de abordar o recorte escolhido, objetivando desvendar um aspecto
dos mecanismos que conformam a linguagem e o mundo linguageiro.

(…) A historicidade dos enunciados é captada no próprio movimento
lingüístico de sua constituição. É na percepção das relações com o discurso
do outro que se compreende a História que perpassa o discurso. Com a
concepção dialógica, a análise histórica dos textos deixa de ser a descrição de
uma época, a narrativa da vida de um autor, para se transformar numa final e
sutil análise semântica, que vai mostrando aprovações ou reprovações,
adesões ou recusas, polêmicas e contratos, deslizamentos de sentido,
apagamentos, etc. A História não é exterior ao sentido, mas é interior a ele,
pois ele é que é histórico, já que se constitui fundamentalmente no confronto,
na contradição, na oposição das vozes que se entrechocam na arena da
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realidade. Captar as relações do texto com a História é apreender esse
movimento dialético de constituição do sentido. (FIORIN 2012)

É a teoria que deve dar conta do texto e não o texto se conformar à teoria. Porém,
conforme entrevista dada por Fiorin (2012)“(...) o que cria um domínio científico não é
um objeto empírico, mas um objeto teórico, que é um recorte feito no objeto empírico a
partir de um ponto de vista teórico. Como dizia Saussure, o ponto de vista cria o
objeto.”
Por essa razão que a resenha histórica nos parece tão comum e necessária na
introdução dos textos da semiótica greimasiana, pois cada texto constitui-se como um
corpus desafiador, e cada analista poderá enxergá-lo de uma forma singular no
horizonte de possibilidades que a teoria permite desvendá-lo, o que demanda quase
sempre rever e revisitar a teoria a fim encontrar correspondentes na complexidade do
texto que refletem o discurso.
Como dissemos anteriormente, os textos sobre semiótica procuram delimitar seu
objeto de estudo, introduzindo-o com uma resenha histórica a fim de explicitar, em seu
trajeto, o processo teórico-metodológico. O objetivo não é o de apenas resenhar, mas de
mapear um dos caminhos da teoria e definir um itinerário a fim de alinhavar um
raciocínio. A escrita dos textos semióticos reflete, então, seu projeto e processos
sempre em construção e estabelece um diálogo e um embate entre o querer/dever saber
do autor e o poder saber da teoria, visando cristalizar um fazer saber. Esses saberes são
frutos de um percurso histórico do “teórico” e da teoria que repercutem na escritura dos
textos. A necessidade de explicitá-los, ainda que de forma parcial aqui, é o de mostrar
essa escritura enquanto manifestação cristalizada de um processo oscilante do nosso
fazer intelectual que reflete e ressoa nossa conflituosa e desejosa relação com o discurso
e a linguagem da teoria que abraçamos.
A semiótica, enquanto também discurso e linguagem, sofre de coerções, mudanças,
imperfeições, apagamentos, ainda que tente distinguir-se delas, ao se revestir de uma
metalinguagem “objetiva” que procura pôr-nos a salvo da sua variabilidade e
inconstância submetendo-a a condição de ser verificada através de mecanismos externos
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que procurem garantir seu exame, não só a sua veridicção interna. A resenha histórica
nos permite construir esse adensamento que ilustra o próprio fenômeno da enunciação:
não sou só eu quem digo, mas um “nós” que vem antes de mim, que diz por um “eu”,
que atualizo, que não preciso concordar, mas que não posso negar. A continuidade desse
trabalho irá, então, assinalar esse processo, porém, em alguns momentos, como faço
agora e já fiz em momentos anteriores, serei tentado a me enunciar na primeira pessoa
do singular, quando experimentar um novo rumo, marcar um desejo, formular uma
dúvida particular e ou uma interpretação singular, ou seja, empreender um pensamento
por minha própria conta e risco.
O nosso objeto é particularmente desafiador, pois o que se pretende neste capítulo é
levantar alguns constituintes imanentes à paixão amizade (seu ser) e verificar, nos textos
dos membros das comunidades do Orkut que pretendiam efetivar essa amizade e no uso
manifestado da linguagem (seu parecer) nesse “laboratório” de convívio social
“amistoso” digital, a ocorrência desses constituintes ou de outros constituintes
imanentes. Esse desafio é, portanto, dobrado, pois o estudo da amizade parece
engendrar percursos passionais insuspeitos, de difícil apreensão, se comparados a outras
paixões. Outra dificuldade a ser enfrentada é delinear esse percurso da amizade, pois o
estudo das paixões, segundo Barros (2001, p 61), implica dois caminhos:

o primeiro estabelece a relação entre a organização modal narrativodiscursiva e as categorias semânticas da estrutura fundamental que estão por
detrás das paixões, ou seja, , preocupa-se com a relação vertical e de
conversão entre dois níveis do percurso gerativo, para explicitar , de uma
certa forma, a “origem” gerativa das paixões; o segundo tenta determinar,
horizontalmente, as relações sintagmáticas modais que caracterizam as
paixões, a partir de configurações discursivas, e, também, suas relações
paradigmáticas, que constituem “sistemas de paixões”.

O que vamos fazer a seguir é dar seguimento às duas abordagens da paixão
amizade, pois ambas se mostraram produtivas nas análises iniciais do projeto de
pesquisa, ao se buscarem pistas para o desvelamento dos constituintes imanentes nas
análises das proposições das comunidades e interações verbais contidas nelas mesmas.
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Outra razão para essa escolha é o fato de termos constatado durante a pesquisa que não
é suficiente caracterizar as paixões como a amizade, determinando apenas suas relações
sintagmáticas modais sem determinar sua origem gerativa que fornece elementos para
estabelecer as relações paradigmáticas constituintes dos sistemas de paixões. Outrossim,
parece profícuo aprofundar essa análise gerativa com base nos avanços da semiótica
tensiva, sobre a qual falaremos adiante, pois os textos manifestados no perfil e nas
interações dos fóruns das comunidades decorrem de um sujeito de estado imanente
regido por um PN de base – a amizade – do sistema do Orkut que, enquanto destinador,
acreditamos modalizar essas interações – PNs de Uso. Além disso, como esses textos
resultam da interação entre vários atores/autores submetidos a um jogo social, espécie
de Reality Show, que se desvia dos modelos de textos, objeto de estudo da semiótica
chamada Standard, de ficção e ou literários, a semiótica tensiva nos pareceu mais
apropriada para esmiuçar alguns elementos heurísticos dessas interações.
Como disse CRUZ (2009, p.2), na semiótica tensiva “ saem de cena as narrativas, tal
como as propostas por Propp, e entra em cena o mundo em que vivemos 38 no nosso dia
a dia”. Embora esse não seja um escopo usual da semiótica greimasiana como o é, em
outras teorias, foi o recorte e a abordagem escolhida no projeto desta pesquisa que
nortearam a opção pela semiótica greimasiana, pois, para além do estudo psicosociolinguístico que busca mapear a relação daquilo que é interno vs externo à
linguagem, achamos importante pesquisar

como as condições socio-históricas são

mediadas pela linguagem e na linguagem que configura o discurso, partindo-se, no
nosso caso, dos estudos das paixões na semiótica. O foco dessa pesquisa é a
configuração da paixão amizade, porém, a paixão amor carnal apareceu como um
motivador acessório intrínseco, contrastivo e necessário dessa paixão na cultura
brasileira, fenômeno observado que não podemos ignorar e que, na medida do possível,
também abordaremos aqui .

38

Acrescentamos: mesmo que, esse mundo, “as comunidades do Orkut”, tenham sido criados na
Internet.
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3.3

As Paixões na Semiótica

Segundo Barros (2001, p. 13) “a teoria semiótica caracteriza-se por construir
métodos e técnicas adequadas de análise interna, procurando chegar ao sujeito por meio
do texto”. Para ela, o texto é, para a semiótica, meramente a manifestação expressa de
um conteúdo imanente, “uma máscara sob o qual é preciso procurar as leis que regem o
discurso”. A construção do sentido do texto, o discurso, decorre de um percurso
gerativo do conteúdo “que vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto”
que é anterior e independente da manifestação, o texto linguístico, pictórico, gestual,
icônico, etc. A existência do sujeito no texto, para a semiótica, a princípio, resultou da
ação, por uma transformação dele com o objeto, e “chegou à manipulação, relação
intersubjetiva de comunicação entre destinador e destinatário” (BARROS, 2001, p. 60).
Entretanto, essa comunicação não se reduz ao conhecido modelo jacobsoniano, mas
ao fazer interpretativo e persuasivo dos actantes, que, segundo Barros (2001 p.72),
“enveredou a semiótica pelo caminho da modalização” que, em um primeiro momento,
foi aplicada ao fazer dos sujeitos actantes e que, consequentemente, evoluiu para a
modalização do ser que resultou na semiótica das paixões. Para Barros (2001, p. 61), as
paixões devem ser entendidas como “efeitos de sentido de qualificações modais que
modificam o sujeito do estado”. Elas, como já citamos acima, podem ser estudadas
numa perspectiva horizontal, por suas relações sintagmáticas modais a partir de
configurações discursivas e por sua relação vertical de conversão entre a organização
modal narrativo-discursiva e as categorias semânticas da estrutura fundamental por
detrás das paixões.
Barros (2001, p. 60), como foi supracitado, diz que a semiótica chegou ao problema
das paixões por um caminho natural e previsível que partiu do estudo da “ação, relação
de produção e de transformação do sujeito com o objeto, e chegou à manipulação,
relação intersubjetiva de comunicação entre o destinador e o destinatário”. A semiótica
greimasiana, então, enveredou-se pelo caminho da modalização do fazer e,
consequentemente, da modalização do ser que resultou numa semiótica das paixões.
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Para Barros, as paixões devem ser entendidas nesse trabalho como “efeitos de sentido
de qualificações modais que modificam o sujeito de estado.”(GREIMAS, 1983, p. 22546). Essa é uma definição inicial da semiótica sobre a paixão, extraída do Du sens II
que, segundo Fiorin (2007, p. 5), ao também citar Greimas, acima, “é vista como uma
modalidade do ser ou um arranjo delas, sejam elas compatíveis ou incompatíveis”. São
essas harmonias e desarmonias que, para Fiorin (2007), abrem caminho para o estudo
das paixões ampliando o alcance da teoria. Ocorre que as paixões, como definidas
acima, já antecipam a impressão que se tem de que não existe um discurso
absolutamente neutro e que, consequentemente, será assumido como uma grandeza de
primeira ordem na formulação da semiótica tensiva ao se admitir “a foria e a estesia,
que a mede, como categorias diretoras de primeira ordem.” (ZILBERBERG, 2006, p.
169).
Antecipamos essa discussão, pois a complexidade da paixão intersubjetiva, amizade
enquanto um lexema genérico de amplo emprego, remete aos desdobramentos de caráter
cultural e semântico que desafiam as formas de classificação existentes. Essa
complexidade será abordada com maior detalhe nesse e nos capítulos seguintes e
pressupõe o exame da hipótese de sua associação às estratégias de uma presumida
conformação discursiva, que, a priori, denominamos discurso de intimidade o qual se
manifesta nas inteirações dos integrantes dessas comunidades.
Esse exame, além de lançar luz na conformação da “amizade”, também permite
retomar a definição do conceito paixão, uma vez que surgiu, em discussões levantadas
durante a pesquisa, o questionamento relativo à natureza passional ou não-passional da
amizade, já que ela pode ser uma forma contratual pura, figura abstrata que é ponto de
chegada de outras paixões, mas que não se constituem como percursos de uma paixão
complexa. A amizade seria uma resultante daquilo que Greimas (1983, p. 246) chamou
de discurso apaixonado que remete à enunciação, pois deixa marcas do dizer no dito
das quais depreende-se um tom passional (FIORIN, 2007) e/ou resultante de tantos
percursos possíveis que as paixões, em torno dela, não têm relação intrínseca, apenas
fortuita, aparecendo na superfície discursiva como figuras e subtemas que remetem ao
tema “amizade”, de natureza apenas contratual, não a uma paixão. Ainda que não
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adotemos essa linha de pensamento, achamos plausível fazer esse questionamento, a fim
de esclarecer essa natureza passional e contratual das paixões, especificamente da
amizade (ver: item 3.4 p.96).
Segundo Barros (2002) “as paixões têm sua origem gerativa vertical na conversão
da categoria tímico-fórica em categoria modal”. O sujeito de estado ou do fazer no nível
narrativo é modalizado pelo querer/dever/poder/saber – fazer ou ser que definem as
paixões. Por debaixo dessas organizações modais existe, no nível fundamental, a
projeção da dupla natureza da categoria tímico-fórica /euforia/ vs. /disforia/ e a variação
das modalidades tensivas proposta por Ziberberg (1981) /tensão/ vs. /relaxamento/
articuladas no quadrado semiótico sobre o descritivo e os valores axiológicos
resultantes, ainda virtuais,39 que constituem sistemas de valores.
As operações de conversão na passagem de um nível a outro não estão totalmente
esclarecidas, mas sabe-se que existe uma manutenção dos valores, ao invés de ruptura, e
um enriquecimento da estrutura que torna os níveis superiores mais próximos da
manifestação; mais complexos. Essa constatação introduz a continuidade na
descontinuidade das etapas, ou seja, entre o nível mais profundo, fundamental e os
níveis narrativo e discursivo. Essa conversão das operações lógicas em transformações
narrativas e em categorias discursivas é resultante de um processo de antropomorfização
ou o que, na passagem entreos dois primeiros níveis, define os sujeitos de estado pela
junção com objetos-valor e formula, sintaticamente, a relação do homem com o mundo
(BARROS, 2002).
No nível narrativo, as categorias semânticas se transformam em traços semânticos
inscritos nos objetos no interior de enunciados de estado. As categorias tímico/fórica
convertem-se em traços modais que modificam as relações entre sujeito e objeto e os
valores axiológicos virtuais são assumidos pelo sujeito como valores ideológicos.
Veremos a seguir essa transformação aplicada ao nosso objeto de estudo com a
finalidade de introduzi-lo e direcionar a leitura teórica, circunscrevendo-a à iluminação
das questões que ele suscita. Em linhas gerais, supomos que o sistema rede social, em
39

São virtuais por não serem atualizados, ou seja, assumidos por um sujeito na instância superio: a da
semântica narrativa.
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sua página introdutória, recorta, define e direciona as manifestações dos usuários,
delimitando a idealização da “amizade” e a configuração da “paixão amizade” que
circulam nas comunidades do Orkut. O ensaio a seguir visa introduzir o problema a fim
de desenvolver e “pinçar” os elementos da teoria que iluminam nossas investigações
para balizar a escrita desse trabalho.
Na imagem capturada 40da página de login que abre o site Orkut.com41 (Ilustração 5
abaixo p.60), podemos observar, no nível das estruturas fundamentais, categorias do
plano da expressão que se articulam com as categorias semânticas do plano do
conteúdo. No plano da expressão, encontramos categorias de oposições cromáticas
significativas: /colorido vs. monocromático/ (Logotipo42 “Orkut” e os verbos que
iniciam a descrição em /magenta claro vs. descrição em preto e fundo branco/ 43) e
categorias topológicas como /alto vs. baixo/, /alto relevo vs. sem relevo/, /centralizado
vs. periférico/, /sólido vs. esmaecido/, /capitulado vs. não-capitulado/ que podemos
reduzir e correlacionar a /marcado/ vs /não marcado/44 no plano do conteúdo.
Observamos, então, a existência de uma relação semissimbólica na disposição
topológica e cromática dos elementos do texto dessa página. Trata-se de um texto
sincrético em que imagem e discurso formam um todo significativo e indissociável.

Para a Semiótica Francesa (ou Greimasiana), a noção de texto implica a
junção de dois planos: um plano de conteúdo (o do discurso) e um plano de
40

Em 31/03/2008 em parte da tela do computador. Ver: a tela inteira da abertura do Orkut nos
ANEXOS (Cap. ??, Ilustração 27, p.170)).
41

que iremos analisar mais detidamente à frente do ponto de vista tensivo

42

O sinal principal de uma empresa pode ser 1) Marca: O conjunto de elementos gráficos que
identificam empresas, instituições ou produtos; 2) Logotipo: Quer dizer "a forma do tipo" (alfabeto,
letra), é um nome desenhado com uma forma específica e Símbolo: Figura ou forma não-verbal ou
exclusivamente visual. (http://my.opera.com/rogenilson/blog/dicionario-do-designer-grafico)
43
O texto abaixo do Logotipo Orkut está originalmente em letra preta sobre fundo branco. As palavras
conecte-se, conheça e compartilhe têm o mesmo tom de magenta claro do logotipo Orkut. O hachurado se
deveu ao fato de o texto estar eventualmente selecionado, quando foi capturado da tela. ( ver:“Ilustração
5“, outra captura dessa mesma página, feita anteriormente: Ilustração 13, p. 170) Repare que o logotipo
Orkut, como de costume, sofre alterações de acordo com os acontecimentos e comemorações da data e
período histórico. Recentemente, o Google também incorporou essa prática no logo da página inicial
(ver:.Ilustração 13 p. 170 )
44
As categorias semânticas /colorido vs. monocromático/, /alto vs. baixo/, /alto relevo vs. sem relevo/
correspondem a relação logotipo Orkut vs. sua descrição. As categorias /centralizado vs. periférico/,
/sólido vs. esmaecido/ dizem respeito ao contraste do logotipo Orkut vs. a palavra “beta” ao lado à direita.
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expressão (verbal ou não verbal: visual, sonoro, gestual etc). Trata-se, pois,
de um conceito bastante amplo que não se limita ao texto verbal. (…) O
prefixo sin- (de sincrético) traz o sentido de unidade e integração. Logo, as
diferentes linguagens mobilizadas na construção de uma capa de revista, ao
mesmo tempo em que são potencializadas, perdem suas particularidades para
permitir a emergência de um “todo” verbovisual, em elementos que se
articulam tanto por jogos sonoros (ritmo, rima, entonação) quanto por
dimensões plásticas (topológicas, eidéticas e fotocromáticas). (LARA, 2010
p.1)

O logotipo Orkut se encontra no alto de uma piramide invertida, formada pela
disposição das frases – uma acima da outra – iniciadas por palavras postas em destaque:
em relevo – Orkut – e negritadas na cor do logotipo – “conecte-se”, “conheça” e
“compartilhe”. As palavras em negrito são verbos na terceira pessoa do imperativo
afirmativo são, pois, injuntivos, ou seja, convocam o destinatário a agir. A forma e a
disposição espacial delas no texto remete ao status que possuem em relação às outras,
pela sua disposição superior e independente no texto 45, considerando-se, também, que
no ocidente lemos da esquerda para direita e de cima para baixo. O logotipo Orkut, por
sobre a pirâmide invertida, pode ser lido como aquele que está no topo, no nível
máximo de nossas expectativas. Ao se ler da base para o alto em direção à realização de
uma utopia pela performance cognitiva de entrar em conjunção com o objeto descritivo
Orkut para estar em contato permanente com amigos e familiares (PN de base do
programa de aquisição). adquirindo competências e realizando outras performances
decorrentes dessa conjunção (PNs de Uso), somos convidados a ascender e ampliar o
alcance da nossa ação. O agora destinador manipulador Orkut, que sabe e pode fazer,
conduz o destinatário, seu potencial usuário e sujeito virtual de estado a fazer (ou seja,
ele faz fazer), ao atualizar seu status (se tornar um “Orkuteiro” 46) através de um
percurso do destinador manipulador. Esse percurso remete a um PN de tentação que o
leva a querer e dever fazer (nesse caso prescritivo47), ou seja, a querer entrar em
45

Elas podem ser lidas sem se ater ao texto todo.
Denominação dada àqueles que participam do Orkut.
47
Na tentação, o manipulador mostra poder fazer e propõe ao manipulado que faça o esperado: querer
fazer. Entretanto, observamos que o manipulado deve aceitar os termos e condições que o manipulador
Orkut impõe para realizar essas performances ao se submeter ao processo de inscrição no site. Isso remete
a um dever fazer pressuposto no sistema do Orkut que não caracteriza, entretanto, pelo menos nos
enunciados agora analisados, uma tipologia de provocação nem de intimidação que caracterizam a
46
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conjunção com o objeto descritivo “amigos e familiares”. A conjunção será alcançada
ao se aderir ao sistema e ao se adquirir a competência (poder fazer) que permite,
“usando recados e mensagens instantâneas”, estar reunido “aos seus amigos e
familiares” pelas performances “conectar-se” com eles e compartilhar “seus vídeos,
fotos e paixões”, para entrar em comunhão48 através dessa rede social. Esta, além de
permitir a realização dessas performances, possibilita capitalizá-las (acumular),
aproveitando-se da base de dados criada de forma colaborativa para ampliar, de forma
escalar, esse leque de contatos ao conhecer “novas pessoas através de amigos de seus
amigos e comunidades” e de compartilhar “em um só lugar” seus gostos e interesses
(“vídeos, fotos e paixões”). A possibilidade de estarmos em conjunção com aqueles
contíguos a nós, em comunhão, ou seja, em harmonia e indissociáveis daqueles que
amamos, com quem nos identificamos ou partilhamos uma identidade só será possível e
realizável pela competência adquirida ao entrar em conjunção com esse objeto mágico
49

, Orkut, ao inscrever-se nele.
A categoria semântica do plano do conteúdo /marcado vs. não marcado/ do nível

fundamental extraída das categorias do plano da expressão a que nos referimos acima,
juntam-se aos elementos textuais na página inicial do Orkut para compor a enunciação e
moldar o discurso. Elas remetem à categoria semântica da /imanência50 vs.
transcendência51/ ( ver: rodapé 56 pág.67) cuja interpretação avaliaremos mais adiante.
modalidade do dever fazer. Essa observação, embora colocada aqui no pé de página, é importante, em
função de que o sistema do Orkut irá impor um PN de intimidação que está explicito na leitura do
contrato, durante a inscrição e em alguns aplicativos de controle do site. O manipulado deverá fazer como
o esperado ou será removido/banido das comunidades ou terá seu perfil removido. Se tomamos o Orkut
como um todo textual, como pretendemos fazer aqui, temos, então, diferentes PNs combinados e
confundidos em estruturas de manipulação complexa encadeadas e organizadas no percurso do
destinador-manipulador Orkut.
48
4.Participação em comum em crenças, interesses, idéias, etc.:
5.Conjunto daqueles que comungam os mesmos ideais, crenças ou opiniões; comunidade:
(Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)
49
“um sujeito atribui a outro um saber e um poder fazer. Quando, num conto maravilhoso, uma fada dá
a um príncipe um objeto mágico, que lhe permitirá realizar uma ação extraordinária, está dando-lhe um
poder fazer, figurativizado pelo referido objeto mágico. (FIORIN, 1999, p. 5)”
50
imanente
[Do lat. immanente, part. pres. de immanere.]
Adjetivo de dois gêneros
(...)2.Filos. Que está contido em ou que provém de um ou mais seres, independentemente de ação
exterior. [Opõe-se a transcendente (5).] (…) (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)
51
transcendente
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A passagem do nível fundamental para o narrativo e discursivo se dá pela
complexificação da modalidade tensiva /tenso vs. relaxado/ e tímica /fórico vs.
disfórico/, a qual permite associar o discurso do plano do conteúdo às categorias do
plano de expressão. Esses componentes tensivos são fundamentais para determinar os
componentes passionais que conformam a paixão amizade no Orkut.

Ilustração 5: Abertura Orkut .jpg Abertura do site Disponível em: <http://orkut.com >
Acesso em : 31 mar. 2008
Assim, o enunciado da abertura do site nos permite considerar que os verbos,
“conecte-se”, “conheça” e “compartilhe”52, denunciam um posicionamento ideológico
do sujeito com respeito ao mundo; fruto de uma “doutrina comunitária”. Eles
preconizam um ideal de sujeito como aquele que se mantém conectado e procura
conhecer pessoas e se fazer conhecido, além de compartilhar aquilo que vê e ama
(“vídeos, fotos e paixões”), ao que parece, nessa ordem de importância53.
Como dissemos acima (em 3.3 p.54), a semiótica chegou ao problema das paixões
após partir do estudo da ação que chegou à manipulação, enveredou-se pelo caminho da
modalização do fazer e, consequentemente, da modalização do ser, a qual resultou
numa semiótica das paixões.

[Do lat. transcendente.]
Adjetivo de dois gêneros
(...)5.Filos. Que não resulta do jogo natural de uma certa classe de seres ou de ações, mas que supõe a
intervenção de um princípio que lhe é superior. [Opõe-se, nesta acepç., a imanente (2).] (…) (Novo
Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)
52
Para Jakobson o imperativo tem valor de verdade,pois não se pode contestá-lo e constitui como um
exercício da função conativa da linguagem. (1970:125)
53
A página de abertura do Orkut,como veremos, foi modificada recentemente e faremos uma analisa
contrastiva dela mais adiante.
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De certo modo, estamos fazendo esse mesmo percurso histórico como um percurso
teórico-metodológico necessário para discernir no nosso objeto de estudo as questões
correspondentes às ferramentas desenvolvidas em cada fase da semiótica. Fazendo
assim, acreditamos englobar a complexidade que nosso olhar e nossas questões
demandam para a “dissecação” do problema, ou seja, reduzi-los e simplificá-los em uma
metalinguagem que nos permita chegar a algumas conclusões e/ou encaminhá-los,
traduzindo-os e operacionalizando-os. Ao que parece, a paixão amizade e as redes
sociais implicadas nessa análise são objetos que possuem muitas facetas que demandam
diferentes instrumentos de análise. O uso desses diferentes instrumentos não só permite
essa “dissecação” do corpus, mas também constitui em si um processo de aprendizado
constante, sem o qual não seria possível aprofundar o entendimento da teoria semiótica
nem divisar seu alcance e tampouco colaborar com seu desenvolvimento.
Introduzimos, então, a relação entre o plano de expressão e o de conteúdo e a
manipulação do destinador sobre o destinatário do Orkut. O problema que se coloca
nessa situação de comunicação, então, diz respeito às modalidades, em que analisamos
o percurso do destinador-manipulador Orkut que precisa alterar a competência do
sujeito destinatário, modalizando-o a querer fazer, predispondo-o a se inscrever no
sistema. Isso implica um dever fazer: aceitar as condições impostas pelo sistema para
poder inscrever-se na rede social. Essa organização sintática, depreendida das relações
entre o Orkut e os usuários, resulta das relações entre enunciado e enunciação no
processo de textualização, no caso, da concepção do sistema digital que assimila uma
“mecânica” social.
Conforme Barros (2002), “o fazer modalizador é, na verdade, o percurso do
destinador-manipulador, e o fazer modalizado, o percurso do sujeito, organizações
sintáticas bem mais complexas que a do enunciado.” A proposta, então, é fazer uma
analise contrastiva desses dois percursos, a fim de comparar as visões de mundo,
relativas à amizade do sistema Orkut e os usuários, sincretizados em vários atores
inscritos nos perfis que integram as comunidades que analisaremos. Esses atores, do
nível discursivo, serão reduzidos, para efeito de análise, de acordo com os papéis que
exercem na ferramenta “comunidade do Orkut”. A hierarquia desses papéis se divide
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em “Orkut”, que é o destinador do sistema, e os “usuários do Orkut” (vulgo
“orkuteiros”). Esses destinatários, usuários do sistema, estão divididos segundo o
exercício da sua hierarquia, enquanto membros das comunidades do Orkut, ou seja, o
dono, os moderadores e os membros participantes. Essas definições se impõem, a
priori, pois, ao analisar as interações dos fóruns, veremos que os papéis se alternam,
enquanto destinadores e destinatários das mensagens postadas. Há sempre um tema e
mensagem correspondente que introduz e desencadeia as demais mensagens dentro das
comunidades e fóruns. Esse encadeamento e interações servirão de elementos para
compor a dramaturgia comunitária a partir da qual se construirá sua sintaxe imanente,
considerando a comunidade como um todo textual dentro do sistema aplicativo Orkut,
que é um texto que se comporta como um sistema midiático.

Para um semioticista greimasiano, a menor unidade de sentido é o texto e o
texto, por sua vez, é um todo dotado de sentido. Independe de unidades
relacionadas a linguagens determinadas (formas visuais ou musicais,
palavras, frases etc) e independe de tamanho. O sentido completo só pode ser
apreendido no todo, a parte sempre vai ser, no máximo, um outro todo dotado
de um outro sentido. (MATTE, 2011, p.9)

O dispositivo é um modelo circunstanciado da enunciação marcado pelas condições
materiais da comunicação. O dispositivo constrói um quadro que define o canal de
transmissão utilizado, os espaços físicos e o ambiente em que se inscreve a
comunicação. O Orkut, e seu conjunto de aplicativos comunidade e fóruns, são
ferramentas como os anúncios os quais fazem parte dos cadernos que, por sua vez,
fazem parte de um Jornal impresso. É através do fórum em uma comunidade de uma
rede social Orkut que a mensagem materializa-se ocupando um lugar no espaço. As
redes sociais são construídas seguindo uma certa estrutura e organização para abrigar
diferentes gêneros/tipos textuais. A configuração de uma rede social é resultado de um
processo histórico em que sua conformação é constantemente revista, buscando uma
melhor interação com o usuário. Este, portanto, é levado a acompanhar essas
transformações e aperfeiçoamentos das ferramentas que integram o dispositivo e,
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mesmo sem saber, a contribuir com elas. Ele prepara a leitura, ao conformar um texto a
uma forma de expressão preparando, pois, o leitor ou interlocutor para receber
determinados gêneros/tipos textuais característicos, como fazem os fóruns, chats, blogs,
jornais, revista, receita etc.
As redes sociais são sistemas que permitem aos usuários uma interação mais rápida
que o leitor de um jornal impresso teria. A hierarquia estabelecida entre os
interlocutores de um fórum em uma rede social é diferente da hierarquia entre os
interlocutores de um jornal impresso. O jornalista e o leitor são interlocutores com
papéis sociais e relações enunciativas bem demarcadas e distintas em um jornal
impresso, mesmo sendo publicado em um meio digital. Há, em uma rede social, uma
hierarquia com papéis não tão demarcados entre os interlocutores de um fórum e os
membros de uma comunidade As interações nos fóruns, por exemplo, são encetadas a
partir de um tema proposto que, nas comunidades estudadas por nós, normalmente
contêm uma provocação ou um jogo lúdico, proposto por um dos membros da
comunidade que normalmente é aceito e seguido pelos demais.
O dispositivo, portanto, prepara o interlocutor para interagir com determinados
gêneros/tipos textuais característicos. A familiaridade com o dispositivo facilita a
construção de um sentido, pois o interlocutor, ao identificar o suporte do sistema, já
prevê que espécie de textos encontrará.
Um interlocutor que enceta uma situação de comunicação (falada, gestualizada,
desenhada, pintada, filmada, escrita, psicografada, pressentida), se dá conta do texto
identificando seu dispositivo – fórum digital, por exemplo, onde um texto sobre
tecnologias alternativas está inserido – e prepara-se para interagir com esse tipo/gênero
determinado de texto localizado em um dispositivo digital que se comporta como um
fórum: só pode ser acessado usando um computador conectado à Internet; é assíncrono,
possuindo o formato de encadeamento das mensagens em árvore. Entretanto se o
dispositivo identificado for outro, um telefonema de um amigo ou um olhar de uma
pessoa, o interlocutor esperará outro tipo e ou gênero de texto. Assim, o fórum digital
em uma comunidade de pessoas que se encontram em BH é um uma ferramenta que
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prepara a interlocução, fornecendo ao interlocutor parâmetros de como manipular
fisicamente com esse texto, ou seja, ler, produzir e interagir textualmente.
As comunidades contêm seus respectivos fóruns e são pensadas como pertinentes ao
todo textual Orkut, concebidas de forma coerente à estrutura dos aplicativos que o
compõem. Ele, por sua vez, pertence aos sistemas digitais da Internet, conhecidos como
Redes Sociais, composto de outros tantos aplicativos, pensados como um gênero textual,
chamados, segundo Marchuschi (2005), de gêneros emergentes.
No sentido de Hjelmslev, em que o termo texto designa “a totalidade de uma cadeia
linguística, ilimitada em decorrência da produtividade do sistema”, somado ao sentido
restrito, em que “texto se torna sinônimo de corpus”,

(…) texto designa uma grandeza considerada anteriormente à análise. Ora, é
sabido que a análise pressupõe sempre a escolha de um nível de pertinência e
não procura reconhecer senão determinando tipo de relações, excluídas outras
que são igualmente possíveis de serem determinadas (substância ou forma,
sintaxe ou semântica, etc.). Daí resulta uma nova definição segundo a qual o
texto se constitui apenas de elementos semióticos conformes ao projeto
teórico da descrição. (GREIMAS & COURTÊS, 1993, p. 503)

A grandeza que escolhemos, a priori, é a paixão amizade que desencadeia os
demais níveis pertinentes de análise, paradigmas que iremos delinear nos sintagmas
correspondentes às estruturas do sistema de aplicativos Orkut e de suas comunidades.
As comunidades escolhidas para serem analisadas são constituídas por um devir
realizável: o encontro presencial. Este é manifestado, em sua concepção, na descrição
das mesmas, ou seja, no propósito explicitamente revelado nos enunciados que as
abrem. A concepção de seu dono e o desempenho das interações desencadeadas em seus
fóruns revelam o desempenho social de seus integrantes, tendo em vista a efetivação de
suas relações amistosas. São as manifestações textualizadas dessas relações que nos
permitiram revelar seus percursos gerativos e explicitar suas paixões, seus discursos e
formas discursivas.
Retomando a questão da modalização que leva à paixão, percebemos que a situação
de comunicação manipuladora da apresentação está introduzida por enunciados de
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transformação em que, apenas, vemos marcas actanciais do destinatário debreado na
segunda pessoa: “conecte-se”, “conheça” e “compartilhe”. Há um apagamento das
marcas do enunciador da enunciação no enunciado, ou seja, não conseguimos saber
quem está enunciando, somente sabemos o destinatário da enunciação (um tu, com
quem se fala).

Com o apagamento das marcas da enunciação no enunciado (por exemplo,
com o uso das formas impessoais de narrar), cria-se um efeito de sentido de
objetividade e de distanciamento. Com o apagamento da enunciação, é como
se as notícias se enunciassem a si mesmas, o que gera um efeito de sentido de
verdade. (FIORIN, 2008,p. 85)

É por pressuposição que consideramos o Orkut como o sujeito enunciador, pela
presença e localização de sua logomarca na página. Outra questão que se coloca, que
diz respeito à pressuposição, é a modalização dos verbos “conecte-se”, “conheça” e
“compartilhe”. Como já observamos, o imperativo, pelo menos na variedade formal
empregada aqui (rodapé 52 p.60), tem valor de verdade, pois não se pode contestá-lo e
constitui-se como um exercício da função conativa da linguagem, muito comum em
discursos publicitários (JAKOBSON, 1970:125). O imperativo também tem um valor
de futuro, no caso, de um futuro próximo. Esse efeito de verdade ocorre em função de
que o enunciado pressupõe que conectar-se, conhecer e compartilhar são eufóricos,ou
seja, é bom fazer isso, e que os futuros usuários não estão suficientemente conectados e
têm a demanda ou necessidade de estar em conjunção com os amigos e familiares .
Assim, o destinador Orkut sabe e pode fazer e atualizará o destinatário do Orkut que
quer e deve fazer por um PN de transformação e, por doação, permitirá ao destinatário
fazer e, por pressuposição, ser, pois é por pressuposição que se acredita que o
destinatário também irá alterar sua competência ao realizar a performance de inscreverse no Orkut. Essa transformação o faz entrar em estado de comunhão, ser conhecido,
estar conectado e poder compartilhar seus valores. É essa “a constituição da
competência do destinatário que depende da comunicação de valores modais pelo
destinador ao destinatário sujeito” (BARROS, 2001, p.51), o seu ser-fazer, mas também
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é, por pressuposição, a organização modal da competência, ser do fazer, embora não
esteja enunciado como preconiza Barros, mas são enunciados de estado pressupostos no
nível da enunciação “que você se inscreva para que conecte, conheça e compartilhe é
bom e esperado” que modaliza esse fazer. É o que Greimas e Fontanille chama de
Espera fiduciária54 “o sujeito tensivo desdobra-se em um ‘outro’ e interioriza o corpo
outro como ‘intersujeito’ com base da fidúcia” (GREIMAS e FONTANILLE 1993, p.
59).
Notem que esse formato possui semelhanças e características com discursos
religiosos, pelo uso de imperativos, apagamento do sujeito da enunciação, modalidades,
promessa de um vir a ser, características também de discursos autoritários55 (ORLANDI
1983, p. 234), de anúncios (discurso publicitário), de receitas (discurso didático –
especialmente de manuais de instrução).
Essa rápida circunscrição interdiscursiva ou intertextual permite ir pensando o texto
em seu contexto, à medida que formos chegando à superfície gerativa do sentido. O
contexto, segundo Barros (2001, p.142) “...não se confunde com o “mundo das coisas”.
É antes considerado como um texto maior, uma totalidade de significação, no interior
do qual cada texto cobra sentido.” , sentido com o qual trabalhamos aqui.
O Orkut, transposto para o cenário contextual, permite-nos pensar que o discurso
que o funda é um saber ‘coisificado’ nas bases do consumo. Ele tem sua existência
legitimada pelo contexto em que ocorre, pela sociedade que autoriza esse discurso. As
Redes Sociais podem ser, então, pensadas como um produto mercadológico, como parte
de contratos sociais que pretendem situá-lo no universo do consumo e

(...)fazê-lo possuidor das características de produto e, como tal, entendê-lo
também como elemento das integrações sociais. Em realidade, ter em mente
que o valor de um produto não se localiza em si mesmo, mas na imagem e
conjunto de valores que o produto revela, ou se apropria na realização do
percurso capaz de colocá-lo diante do pretendido consumidor. (MELO &
SIMÕES, 2010)
54

o sujeito crê poder contar com a transformação de estado proporcionada pelo sujeito do fazer.
“Discurso autoritário: é aquele em que a reversibilidade tende a zero, estando o objeto do discurso
oculto pelo dizer, havendo um agente exclusivo do discurso e a polissemia contida. O exagero é a ordem
no sentido militar, isto é, o assujeitamento ao comando.” (ORLANDI, 1996:154)
55
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O exame da organização modal do sujeito operador e das modalizações do fazer
-fazer e do ser-fazer nos enunciados analisados instauram sujeitos ideais, ou seja,
compatíveis, em que o Orkut sincretiza dois atores, um apagado na enunciação, mas
pressuposto no enunciado, como aquele que atribui um querer e dever fazer, e se
constitui a si mesmo (o sistema) como o objeto mágico que atribui um poder e saber
fazer ao destinatário (usuário do Orkut), o que caracteriza uma relação de obediência
ativa e harmônica. Isso nos lembra os seriados de heróis japoneses em que o ser humano
e a tecnologia se mesclam para destruir o monstro de origem natural que ameaça a
cidade. É como se o destinatário/usuário devesse assimilar-se com o sistema, seu
destinador, como uma armadura que lhe dá o poder e o saber para fazer. Em função
disso que vemos, por analogia, semelhanças com a mitologia do ritual da comunhão
cristã, em que o fiel deve aceitar e tomar para si o corpo de cristo como precondição
para participar e aceitar os valores da comunidade cristã. Essas semelhanças não são por
acaso, pois elas nos remetem às categorias semânticas de base /imanência 56 vs.
transcendência/ que ressoam nas instâncias dos níveis narrativo, discursivo e na
textualização, quando se juntam o plano de conteúdo e o da expressão. O quadrado
semiótico abaixo ilustra essa relação, mas demonstrado sob esse modelo discretizado
apresenta problemas dado o caráter eminentemente contínuo da produção do sentido
que o par axiológico arrazoado nos transmite.

Imanência

Desconectado

S1

Desconhecido

“imanente”

não-partilhado

/não-marcado/

ne
ga

çã
o

Imanência

Manifestação

S2

Conectado

transcendente

Conhecido

/Marcado/

Partilhado

S2

S1

não-transcendente

não-imanente

/desmarcado/

/remarcado/

asserção

Manifestação

Tabela 1: Categoria Semântica de Base /Imanência vs. Transcendência/

56

Imanência é tomada aqui como contrário de transcendência pois não se trata da acepção semiótica no
quadro das modalidades veridictórias, mas da acepção filosófica que iremos esclarecer. ( ver: rodapés: 51
p. 59 e 50 p. 59 )
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A análise de todos os meandros desse texto se deve à opção que fizemos de usá-lo
para ilustrar, testar e introduzir simultaneamente a teoria e a análise do nosso corpus
para testar e demonstrar a relevância da nossa opção teórico-metodológica. O percurso
teórico é, então, convocado e demonstrado à guisa do esclarecimento dos fatos
semióticos. Pelo que foi observado em análises empreendidas durante nossa
investigação, acreditamos que alguns aspectos analisados que ficaram obscuros sob a
ótica da semiótica standard poderão ser melhor esclarecidos quando abordarmos adiante
o texto pelo enfoque contínuo da semiótica tensiva.
A questão é que esse texto não apresenta uma evidente negação no plano do
conteúdo entre os estados do sujeito, como existe nas oposições no plano da expressão.
Há uma disfunção entre esses planos ao confrontarmos /marcado vs. não-marcado/ e
várias categorias semânticas do nível fundamental em busca do modo de existência do
texto. O texto revela que o destinatário não está necessariamente desconectado ou
desconhecido ou mesmo incapacitado de partilhar seus valores, afinal, admite-se que ele
tenha amigos, familiares e coisas que deseja partilhar. Porém ele o faz de uma maneira
menos eficiente daquela que se pretende ele faça. O destinatário não é, então, um
ermitão. Ele tampouco é um analfabeto digital, despossuído desse saber, pois pressupõese que já domine razoavelmente o uso do computador e utilize um “navegador” para
acessar o site. Assim, as claras oposições do plano de expressão, descritas
anteriormente, pretendem construir um efeito de sentido diverso, que procura explorar o
Orkut como uma novidade que permitirá alçar um nível superior de comunhão pela
incorporação do sistema. A opção que fizemos pelas categorias semânticas de base
/transcendência vs. “imanência”/ se deve ao fato de que não se aplica aqui as categorias
como /morte vs. vida/ ou /continuidade vs. ruptura/ ou /estaticidade vs. dinamicidade/
pois elas não correspondem às relações /não-marcado vs. marcado/ identificadas nos
planos de expressão pelas razões acima explicadas. Os elementos não-marcados
referem-se a sujeitos que têm amizades, familiares e coisas que costumam partilhar,
contudo não o fazem eficientemente, segundo a frase de abertura do Orkut. Não se trata
de indivíduos a princípio oprimidos, como sugeriria o par de valor axiológico de maior
complexidade como /opressão vs. liberdade/ (BARROS, 2001, p. 23). Outra categoria
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pensada foi /identidade vs. alteridade/ que remeteria aqui respectivamente aos
familiares vs. as amizades mas a afirmação de uma identidade, pertencimento a uma
família não implicaria a negação das amizades nem o contrário. As oposições /nãomarcado vs. marcado/ não evidenciam, portanto, oposições que manifestariam estados
do sujeito destinatário avessas ou contrárias. Antes de propormos esse modo de
existência da significação do texto é preciso explicitar seu modo de funcionamento pela
explicitação de seus subcomponentes sintáticos e operatório (BARROS, 2001, pp.20 a
27), a fim de justificar a escolha feita acima. Avaliamos esse texto, ao menos, pelo que
ele não é, o que não deixa de ser importante, pois ajuda a restringir a investigação.
Avaliamos as categorias acima levantadas /vida vs. morte/, /continuidade vs.
ruptura/, /estaticidade vs. dinamicidade/, /opressão vs. liberdade/ e /identidade vs.
alteridade/ possíveis de aparecer como percurso orientados da dinâmica das relações
fundamentais do texto que estamos analisando. Isso demonstrou a inviabilidade de
esquemas como o seguinte.

Imanência

Imanência

Manifestação

Desconectado

S1 (disfórico)

S2 (eufórico)

Conectado

Desconhecido

continuidade

ruptura

Conhecido

não-partilhado

morte

vida

Partilhado

estaticidade

dinamicidade

opressão
identidade
/não-marcado/

ne
ga

S2

liberdade
alteridade

çã
o

/marcado/
S1 (não-disfórico)

asserção

Manifestação

descontinuidade
/desmarcado/

não-morte
não-estaticidade
desopressão
não-identidade
/remarcado/

Tabela 2: Categoria Semântica de Base (Outras)

Poderíamos pensar as categorias /liberdade/ e /alteridade/ como se estivessem
convocando o destinatário a sair de sua condição resignada, comum, mas não há marcas
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no enunciado nem na enunciação, nesse jogo manifestado do texto situado no Orkut,
que remeta à interpretação de uma condição, a princípio, disfórica dessas categorias.
Antecipando a análise tensiva, também não parece haver indícios de haver uma
relação tensiva conversa entre os polos. Isso nos parece evidente porque o efeito que se
pretende para obter essa /liberdade/ e /alteridade/ dentro do PN, propiciada pelo
sistema, é a incorporação dos predicados e do papel do próprio sujeito destinador
/opressão/ e /identidade/ pelo destinatário ao assumir um perfil no sistema que
supostamente deveria corresponder à sua identidade e uma atribuição, na cadeia
midiática, de caráter produtivo, em que o destinatário tem impressão de assumir o
controle do sistema de aplicativos. Essa constatação rompe com a relação unidirecional
das instâncias de emissão e recepção das mídias tradicionais. Mesmo assim, isso não
parece suficiente para o interlocutor romper com a lógica monológica do mercado. Essa
lógica, como sabemos, procura, muitas vezes, impor efeitos monológicos à enunciação
dos textos, ou seja, esconder outras vozes que atravessam qualquer texto, sua natureza
dialógica, em favor da imposição de apenas uma voz como parte das estratégias de seu
estatuto veridictório (fazer crer). É o que o texto que analisamos procura fazer, embora
denuncie seu dialogismo por pressuposição ao enunciar “em um só único lugar”.
Há que se esclarecer esses aspectos ao abordá-los sob o olhar da semiótica tensiva e
do nível discursivo da geração de sentido a fim de avaliar as restrições que o ambiente
Orkut impõe à configuração da paixão amizade, a priori assumida como incumbência
(dever fazer) por ele para compará-las com aquelas produzidas ou reverberadas pelos
membros das comunidades estudadas. É preciso ainda ir mais a fundo para esclarecer a
nossa opção pela categoria semântica /imanência vs. transcendência/ como um modo de
existência do sujeito.
O Orkut, enquanto um aplicativo midiático que procura reproduzir e encetar as
relações cotidianas dos indivíduos (sobre isso ver: 2.3 p. 28), também irá lidar com a
distinção entre o que é público e o que é privado para seus usuários. Landowski (1992,
p.85 a 101) propõe lidar com “essas relações em termos de regimes de “visibilidade” em
torno da sintaxe do ver que vai orientar nossa busca de estruturas elementares”
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(destaques do autor) a fim de destacar o que o autor denominou de “dimensão 'escópica'
das relações intersubjetivas”.

Os dispositivos que organizam especificamente as relações de “visibilidade”
podem, de fato, ser considerados como simples traduções, no plano
figurativo, de dispositivos mais abstratos, relativos à comunicação (ou à
retenção) de um certo tipo de saber entre os sujeitos. (LANDOWSKI, 1992
p.88)

Essa problemática é perfeitamente observável ( ver: Ilustração 6 abaixo e Ilustração
15 p.171 nos ANEXOS) na forma como foram e vem sendo desenvolvidos as
ferramentas que lidam com a privacidade no Orkut.

Ilustração 6: Privacidade Orkut .jpg Acesso em : 20 fev.2009

Para Landowski (1992, p 88-89) o verbo “ver” “não é a priori um termo definido”,
mas tem a vantagem de “que se vincula à natureza relacional daquilo que se aplica”
porque implica, em toda estrutura de comunicação,

a presença de ao menos dois protagonistas unidos por uma relação de
pressuposição recíproca – um que vê, o outro que é visto – e entre os quais
circula o próprio objeto da comunicação (…) que proporciona de si mesmo
àquele que se encontra em posição de recebê-la

independentemente de serem os mesmos ou autores distintos, das variações mais
próximas à superfície textual concernentes à organização do dispositivo actorial, não é
modificada a organização da sintaxe inter-actancial subjacente.
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Além do dispositivo actorial, Landowski (1992, p.89) propõe que, para que essa
relação de “visibilidade” se estabeleça efetivamente entre as instâncias, seria necessário
uma “fonte de luz”, e que essa fonte seria delegada de algum dos dois sujeitos em
presença para que se “ilumine” o objeto ao olhar do observador. Essas condições de
“boa visibilidade” poderão ser assumidas pelo observador ou pelo observado
procurando fazer ver ou fazer-se ver.
No Orkut, elas são reguladas, por um lado, em seus elementos do plano da
expressão intermediados por códigos e um aparato técnico existentes, mas invisíveis aos
usuários comuns, que podem ser manipulados pela instância emissora e, de forma mais
limitada, pela instância receptora, graças à maleabilidade dos dispositivos dos usuários57
que codificam e decodificam os códigos e linguagens computacionais 58. As mensagens
de uma “web-page” terão aspectos diversificados em função da codificação e
linguagens computacionais como são enviadas ou do hardware e software que recebem
e interpretam esses códigos e linguagens.
A complexidade desses aplicativos vem aumentando em razão da miniaturização e
capacidade de processamento e velocidade cada vez maiores dos computadores, da
forma e flexibilidade de transmissão e recepção 59 e da “banda” de conexão que alteram
substancialmente a forma como são transmitidos e recebidos os conteúdos
informatizados60. O uso do vídeo e de sistemas multimodais61 cada vez mais complexos,
por exemplo, formatos que exigem maior processamento e banda de conexão, estão
sendo amplamente utilizados nas redes sociais, permitindo interações em diferentes
modos semióticos como também em diferentes formatos e formas de organização desse
espaço de interação.
Isso certamente interfere na forma como é processado o plano do conteúdo
semiótico em função da evolução das diferentes formas de expressão que encontramos
57

Computadores como: desktops, notebooks, netbooks, pads, pods, “phones”, browsers (navegadores).
html, php, java, flash etc.
59
no caso, devemos lembrar que é um canal que tem necessariamente mão dupla: a Internet.
60
No período estudado, 2007 a 2012, essas mudanças foram sentidas principalmente no que tange à
capacidade de transmissão, difusão e acesso à Internet, permitindo uma exposição cada vez maior dos
usuários.
61
Sites que possuem plataformas com múltiplas formas de representação ou códigos semióticos.
58
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nas redes sociais. Essa evolução modifica essa instância autônoma pensada por
Landowski, que controla e organiza, pelo plano de expressão, a “visibilidade” do plano
de conteúdo. Por outro lado, é evidente que o plano do conteúdo também participa desse
regime de visibilidade, em razão das escolhas lexicais, figuras, temas e da instância da
enunciação que interfere e modula sua interpretação. O próprio plano de conteúdo é
modificado no que concerne à interpretação, pelas mudanças linguageiras, padrões
culturais que regulam as formas de apropriação do sentido (na instância de enunciação)
introduzidas pela emergência das novas mídias e gêneros textuais midiáticos.
A paixão amizade terá, então, uma outra presença, ao ser vista e apropriada pelos
aplicativos Orkut e comunidade, por um lado, e pela hierarquia dos membros das
comunidades do Orkut, por outro, modulados que estão pelos modos de vida digital
que conformam a expressão nas redes sociais e pelas implicações culturais desse gênero
emergente, rede social, que constitui instâncias de enunciação que conformam o
enunciado e sua textualização.
Em semiótica, não é suficiente descrever o mundo, é preciso operacionalizá-lo
dentro de sua metalinguagem a fim de identificar as relações e a estrutura entre os
elementos desse mundo. Enquanto ciência, a semiótica deve fazer uma ponte entre o
que o mundo parece ser (manifestação) e que ele pode ser (imanência), já que a ciência
relativiza o conceito do ser. É preciso, portanto, operacionalizar essa dimensão escópica
das relações intersubjetivas a fim inferir, por indução, seus componentes e função.

O ponto de vista redutor que adotamos desta meneira, a fim de conservar o
máximo de simplicidade no plano do modelo elementar, não exclui, apesar
disso, a possibilidade ou mesmo a necessidade de fazer intervir, em outros
níveis, a distinção de princípio entre, de um lado, as funções do tipo “ver”
versus “ser visto”, que definirão os sujeitos escópicos propriamente ditos e,
de outro, entre as funções do tipo “fazer ver” versus “fazer ser visto”, que
poderão efetivamente dar lugar à instauração de terceiras instancias –
encenadores ou, mais geralmente, sujeitos operadores, em matéria de
“espetáculo” - intervindo de maneira relativamente autônoma em relação aos
protagonistas de base. (LANDOWSKI 1992, p.89)
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Então, o sujeito delegado escópico Orkut e suas comunidades têm a função de dar
condições de uma “boa visibilidade”, “poder ver” por uma organização apropriada de
suas relações espaço-temporais com o objeto, estabelecidas pelo observador e /ou
observado que, no nosso caso, constitui as relações de amizade, a fim de “fazer ver” e,
assim, viabilizar as amizades, os encontros dessas amizades. Para isso, o Orkut deve
captar público – “fazer ser visto” – não apenas por facilitar a conjunção dos sujeitos
escópicos, mas por uma função supletiva desse ver calcada em uma lógica de mercado
que constitui o discurso que delinearemos adiante: a fama. As duas classes de funções e
de papéis “ver” versus “ser visto” e “fazer ver” versus “fazer ser visto”,
metodologicamente distintivas, são, na verdade, sincréticas, pois o sujeito visto é
logicamente responsável pela maneira como é percebido e, pensamos nós, por um
paralelismo possível, cunhado com base na fenomenologia e na semiótica tensiva, o
sujeito que percebe, pela maneira como vê. A percepção rege a visão, por que é a
maneira como percebemos que convoca o que vemos. Por isso, Landowski (1992, p.88)
diz que essa dimensão escópica está inscrita “no interior de uma problemática mais
geral, a da dimensão cognitiva”.
O que nos interessa nessa proposta de Landowski (1992, p.85) para lidar com os
domínios da “vida privada” e da “vida pública” resulta de sua observação da
abordagem, aparentemente antitética, dos temas antagônicos do “impudor”, de mostrarse demasiadamente, e a recusa dos dispositivos tecnológicos que permitem olhar
demasiadamente. O estigma do “impudor” por parte dos observadores políticos, à
mudança de estratégia dos candidatos a cargos públicos, ao substituir-se um discurso de
sedução, sob influência das mídias e do marketing, pela estratégia de exposição de
verdadeiras “cenas da vida privada” em praça pública não se coaduna com a crescente
“indiscrição” dos poderes públicos ao adotar técnicas de “informatização da sociedade”
para acumular, organizar e mobilizar uma multidão de dados concernentes à vida
privada de cada um.
A relevância do público versus o privado, temas introduzidos aqui no item 1 (p.21)
pode agora ter uma abordagem semiótica. A questão é ainda mais ampla que a colocada
por Landowski em 1992, pois não se trata somente do poder do “Estado informatizado”,
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ilustrado pela reencarnação da lenda do temível Argus que tem cem olhos, mas à
exposição desses dados, feitos muitas vezes de forma ingênua e espontânea, não só nas
redes sociais, mas por toda Internet, ao uso, manipulação, ilícitos ou não, de todo tipo
de empresa particular, pública e até mesmo de particulares que os adquirem e expõem
indiscriminadamente na Internet62.
Assim, segundo Landowski (1992, p.86), esse regime de visibilidade dos atores
sociais em suas diferentes funções pode ser abordado de duas formas: uma de caráter
semântico, depreendendo “as classes e funções socialmente conotadas, em determinado
universo cultural”, no nosso caso, o Orkut, a amizade e comunidades de BH que se
encontram, “como ligadas seja ao regime da “não-visibilidade” (“intimidade”,
“privacidade”, ligadas ao segredo), seja ao domínio da comunicação aberta e da
“publicidade” (no sentido da “visibilidade”); o outro, que aproveitaremos aqui, no qual
ele se deterá a fim de privilegiar “a busca de invariantes e de dispositivos
formalizáveis”, “de caráter sintáxico, baseado na análise da relação de visibilidade
considerada em si mesma, independente dos investimentos de conteúdo.”
Landowski argumenta que o domínio do “privado” não diz necessariamente respeito
ao domínio do “individual”, assim como o “público” não remete ao domínio do
“coletivo”. Há uma valorização da intimidade, do “si”, no próprio seio da coletividade,
do “entre si”. De certa forma, a percepção de Landowski com respeito a complexidade
das relações de comunicação, que ele procura reduzir a uma sintaxe escópica, se deve ao
fato de que essas relações não podem ser vistas como grandezas discretas, mas como
parte de um contínuo perceptivo não estanque do sujeito. Assim como o gênero diário
pessoal ou íntimo diz respeito àquilo que é privativo, da esfera interior de um “eu” que
remete a um ator, podemos pensar que algumas práticas discursivas são decorrentes da
interioridade e de segredos partilhados por um grupo63, ou, por outro lado, de um “eu”
que, em função do papel social que assume, o indivíduo, enquanto uma personalidade
que busca expor sua intimidade em função da curiosidade do público, o faz para
62
Sobre isso, lembramos a recente polêmica da exposição de documentos secretos dos EUA pelo site
WikiLeaks e outros relativos à atividades de hackers ( ver: em Wikipédia etc.).
63
Rituais Maçônicos, votação secreta em decisões do legislativo, gírias e códigos próprios adotados por
determinados grupos, etc.
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capitalizar a atenção do público com a finalidade de angariar dinheiro, votos etc. Por
outro lado, os lugares das representações de coletividades como marcas de produtos, de
instituições, cargos etc se manifestam como sujeitos na publicidade, por comunicados
públicos, leis, como se esses fossem indivíduos detentores de uma vontade e
intencionalidade homogêneos, no caso, individuados.

Daí, por exemplo, a indecisão observada anteriormente quanto a saber se
convém assimilar o “privado”de preferência à ideia de “interioridade” do
sujeito individuado, ou, ao contrário, mais amplamente, à de “intimidade”
experimentada em relação à coletividade, mais ou menos abrangente, na qual
o sujeito se reconhece como elemento de um todo. (LANDOWSKI, 1992 p.
88)

A solução proposta por Landowski é buscar, para além da escolha arbitrária de uma
das definições acima, um

salto qualitativo, isto é, metodológico, (de) tentar encontrar, para além da
diversidade do léxico, as estruturas elementares, sintáxicas, sobre as quais
repousam o sentido e o valor das “palavras”.(LANDOWSKI, 1992 p.88)

Essas estruturas que traduzem uma relação mínima constitutiva do ver admitem o
emprego, em níveis mais superficiais, de diferentes especificações modais que
condicionam a forma como os actantes entram em relação (querer,dever, saber, poder
“ver” e ou “serem vistos”). Seguindo o modelo proposto por Landowski, evocamos
essas modalizações que operam as “condições de visibilidade” e estabelecemos um
lugar para os dispositivos de “iluminação” que permitem ver e para os procedimentos de
“captação” que garantem ser visto. O “poder escópico” advém desse lugar, uma
injunção de caráter geral que pressupõe uma competência modal (poder ver e poder ser
visto) a qual, para Landowski, implica necessariamente a mediação do querer que ele
toma como base para seu cálculo da competência modal dos sujeitos em função da
incompatibilidade observada anteriormente entre as disposições volitivas de certos
atores sociais com respeito à natureza da relação “escópica”. Ocorre que o “impudor”,
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que glosaríamos como um não querer não ser visto, e a “indiscrição”, como um não
querer não ver, deveriam estabelecer relações complementares, longe de conflito, se o
mundo pudesse ser previsível a ponto de ser reduzido aos sistemas de valores modais.
No Orkut, tanto um tema, quanto outro foram e são alvos de polêmicas, o que resultou
em uma série de aperfeiçoamentos das ferramentas de controle do ambiente de
aplicativos a fim de assegurar a privacidade dos usuários sem comprometer a liberdade
de se expor, querer ser visto, sob alguns parâmetros de tolerância definidos em contrato
pela empresa e regulados por ferramentas de controle fornecidas ao usuário a fim de não
se exceder um limiar de impudor e indiscrição definidos pelo e dentro do sistema. A
existência desses limiares e formas de controle podem ser encontrados no texto abaixo
dentro do Orkut64, recortado dos ANEXOS (Ilustração 16, p.172)

Texto 1: Recomendações Orkut Acesso em : 26 nov..2007
Não é objetivo desta tese discutir a fundo as confrontações modais volitivas
formuladas por Landowski porque não pretendemos usá-la exaustivamente, mas apenas
demonstrar algumas implicações relativas a esse procedimento do sujeito convocado na

64

Em virtude da grande maleabilidade da Internet, talvez os endereços eletrônicos e textos originais
tenham sido mudados, mas, em essência, as diretrizes do sistema não se modificaram.
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inscrição do Orkut e consequente adesão ao sistema65, ao confrontar textos, tomando
como ponto de partida o texto da abertura do Orkut que está contido e integrado a um
texto maior, composto de outros textos, seu, por assim dizer, contexto, que é, além do
mais, multimodal.
Fizemos um modelo análogo dessas confrontações para o querer saber (aluno)
versus querer fazer saber (professor) que teve “por objetivo avaliar a relação
interactancial dos atores da atividade educativa, professor e aluno, a fim de caracterizar
os aspectos restritivos dessa relação, contrastando uma aula presencial com uma aula
midiática.”(CARVALHO, 2001, p.44)
A aula midiática a que se refere Carvalho é uma aula de ginástica transmitida pela
TV em que ele confronta dois programas muito semelhantes, sendo que um deles não
parece cumprir o contrato midiático televisivo, apesar da semelhança, ou seja, que
tornasse minimamente factível uma aula transmitida pelo dispositivo TV porque não
permite o feedback imediato que costuma acontecer em aulas presenciais. O confronto
dos dois programas permitiu avaliá-los em seus aspectos contratuais e linguageiros.
Avaliou-se a relação interactancial dos atores da atividade educativa para delimitar seu
raio de ação dentro e fora da esfera da mídia a fim de avaliar a competência dos
programas, tendo em vista as restrições do contrato midiático. Por essa razão que
delineamos essa competência como correlatas à esfera pública e privada e constatamos
que

A definição do que é a esfera pública e privada é problemática, porém,
podemos perceber que o que define essas esferas é a natureza ideal do
contrato, sua constitutividade. Portanto, será proibitivo aos membros de uma
certa classe social ou profissional, vir a público, falar de situações que
estejam subvertendo o contrato que os define, sem que isso cause polêmica.
(CARVALHO, 2001, p.67)

A constatação acima nos remete a ideia de contrato percebido por Landowski (1992,
p.100) em que
65

Que se aplica, por extensão, a análise das redes sociais.
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o estatuto da categoria “público” versus “privado” pode ser sumariamente
redefinido. Os termos que a compõem conotam diferentes regimes de
comunicação possíveis entre sujeitos modalizados. A integridade da “vida
privada”, enquanto esfera de atividade reservada e protegida, bem como o
desenrolar da “vida pública”, enquanto espetáculo recebido por um “público”
supõem um mínimo de contratualização das relações “escópicas” e, mais
amplamente, cognitivas entre parceiros dotados da competência
correspondente.

A amizade no Orkut está, pois, submetida a um contrato determinado por seu
ambiente e os sujeitos nele inseridos serão modalizados por um actante convencionado
como S1, de um lado, na posição de observado, que quer ser visto e, por outro, o actante
S2, na posição de observador, que quer ver (ver: Diagrama I p.80, abaixo). Como
vimos, esses actantes podem ser sincretizados por um ator ou por atores distintos,
dependendo da situação de comunicação. Como já dissemos anteriormente supomos que
o sujeito destinatário do Orkut sofrerá uma metamorfose, sincretizando-se e
solidarizando-se com o sistema para realizar sua transcendência. Ele assumirá essa
ambivalência escópica, assumindo as limitações do contrato que é regulada tanto por
um sujeito delegado, anônimo e apócrifo do sistema de aplicativos, quanto pela ação
solidária de sujeitos, usuários do Orkut, que exercem as funções de membros,
moderadores e donos de comunidades.

O trabalho com a dimensão do querer parece ser interessante, uma vez que
(...) traduz, em si, numa dimensão intencional do sujeito, que dificilmente
não entraria nos cálculos de sua intencionalidade subjetiva. No diagrama, a
seguir, proposto por Landowski, ele chamará “..., por convenção, de S1 o
actante que está colocado em estado de “ser visto” e de S2 o que ocupa a
posição de “observador”, podendo ser desdobrado, uma vez que os papeis de
S1 e S2 são perfeitamente intercambiáveis.(CARVALHO, 2001, p.48)

Reproduzimos o diagrama ao qual nos referimos acima em Diagrama I
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Diagrama I

Modalizações dos Sujeitos Escópicos

Diagrama I: Modalizações dos Sujeitos Escópicos

Para Landowski o diagrama acima, enquanto uma rede taxionômica, permite
interdefinir, em termos modais, um registro vasto de “atitudes” e “temperamentos” (
ver: os diagramas II, IV, V, VI, VII).
Encontramos alguns problemas com a tradução dos termos propostos pelo autor.
Essa tradução é aproximativa, dada as diferenças culturais que ocorrem ao procurar um
termo que corresponda à segmentação proposta para essas atitudes e temperamentos.
Vimos, com alguma preocupação as opções terminológicas propostas pelo tradutor,
ainda que não tenhamos nos baseado no original e o primeiro não tenha feito nenhum
comentário a respeito da tradução no pé de página da obra. Buscamos termos que se
adequassem melhor às modalizações na cultura brasileira, mas eles revelaram outras
dificuldades. Apesar disso, constatamos a viabilidade do diagrama proposto em
interdefinir “atitudes” e “temperamentos” no português brasileiro. Eles, é óbvio, terão
outras conotações que os termos do original em francês. Observamos que a escolha dos
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termos na obra original também comportou desafios para o autor quando ele faz opção
por formas descritivas para preencher lacunas.

Se a escolha dos termos se presta à discussão, não é apenas porque, para
traduzir uma mesma estrutura modal subjacente, a língua oferece na maioria
das vezes não uma única mas várias expressões vizinhas(e. g. “pudor”,
“modéstia”, mas também “discrição”, “reserva” etc.), de tal sorte que a
hesitação fica sempre possível.(LANDOWSKI, 1992, p.92)

Contudo, os modalizadores subjacentes traduzem de forma mínima por aspectos
lexicais que permitem pensá-los em diferentes culturas, pois não se circunscrevem
apenas à cultura francesa e, apesar de sua hesitação, o autor encontrou uma fórmula para
inventariar diferentes colorações afetivas e morais, ainda que, em razão da tentativa de
aproximação do “vivido”, as determinações escópicas elementares distribuídas entre
certo número de atores servem de base à definição ou à produção de uma multidão de
efeitos situacionais particulares. A apropriação que faremos dessa tentativa de elaborar
essa “tipologia geral” dos “jogos ópticos” nos será proveitosa uma vez que, ao nos
“proporcionar um quadro de referência situado por princípio num plano também
relativamente abstrato” podemos delimitar, de forma geral, com já fizemos para os
papéis exercidos pelo professor e o aluno no contrato comunicativo da TV, o lugar das
relações intersubjetivas dos sujeitos escópicos aceitos contratualmente e daquelas que
refugam ou subvertem o contrato, embora possam existir no Orkut. As quatro posições
do Diagrama II correspondem a modos de “apresentação de si”, ou se preferirem, de
papéis, correlatos eles próprios a uma segmentação espaço-temporal implícita dos
percursos do sujeito. (LANDOWSKI, 1992, p.91)
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Diagrama II

Relações Intersubjetivas dos Sujeitos Escópicos

Diagrama II: Relações Intersubjetivas dos Sujeitos Escópicos

Antes de avaliar as relações intersubjetivas pactuadas pelo Orkut, é bom delimitá-lo
do ponto de vista espaço/temporal a fim de contextualizar o "lugar" em que se encena a
dramaturgia dessa rede social de um ponto de vista também abstrato: as noções de
"público" e "privado". No Diagrama III, Landowski (1992, p. 92) ilustra a ocorrência
do “publico” e do “privado” com o trajeto estereotipado do ator no espaço/tempo do
teatro. No teatro, existem as coxias, onde o ator não deve ser visto (espaço “privado”),
que se contrasta com o camarim, toucador, salão de recepção onde convém deixar ver
sua “intimidade”, despido de sua indumentária, onde recebe os cumprimentos (espaço
da exposição pública do “privado”). Já “O tempo da representação propriamente dita,
em que representam os papéis 'públicos' stricto sensu, se opõe ao tempo do ensaio, em
que a peça só é representada em 'privado'”
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Diagrama III

Trajeto estereotipado do ator no espaço/tempo do teatro

Diagrama III: Trajeto estereotipado do ator no espaço/tempo do teatro

Se, por analogia, tomarmos o Orkut como um lugar de encenação, podemos pensar
que o camarim, toucador, salão de recepção têm um papel ampliado no sistema, ou
seja, da “publicização” dos papéis privados. O perfil , a comunidade e o fórum são
lugares onde se dá o espetáculo principal, não havendo um lugar contratual no Orkut
específico para se colocar “em representação” dos papeis “públicos” onde se
desenrolaria, por assim dizer, a ficção, ainda que seja muito comum usuários do Orkut
se apresentarem no perfil por papéis fictícios, os ditos perfis falsos: fakes. Ocorre que o
Orkut não é um lugar como é o teatro, que objetiva incorporar e encenar papéis fictícios,
“públicos”, mas, ao contrário, um lugar onde se procura encenar papéis “privados”, não
fictícios. O que parece ser “privado” do usuário deve ser mostrado, não o que foi
aparentemente encenado ou ensaiado, “público”. É o “privado” que quer ser visto,
ainda que o papel não corresponda à realidade pessoal e seja fruto de uma encenação do
sujeito, sua ficção particular.
O orkuteiro deve ser “natural” e fazer-se “real” o suficiente para convencer de que
ele é o sujeito “de carne e osso” com quem “contracena”, ou seja, de que ele é a pessoa
que “se diz ser” e o espaço onde acontece o espetáculo deve corroborar com esse efeito
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de real, pois esse efeito não resulta de uma ficcionalidade convincente como se dá no
espaço/tempo do teatro, mas de uma realidade convincente.
Podemos pensar, também, que o Orkut é a antessala de encontros presenciais, lugar
de chegada, onde a presença assume o estatuto de público, em que se confirma a
autenticidade desse desejo de pertencimento ao grupo, especialmente nas comunidades
estudadas, onde se “ensaia” e se marca esses encontros que costumam ser
comemorações de aniversários, baladas, festas, shows, feiras onde, por um lado, temos
os convidados e, por outro, o homenageado e/ou “promoter” desses eventos e festas. É
por essa razão que encontramos quase sempre jogos e brincadeiras que procuram manter
os membros da comunidade conectados para conservá-los “antenados” ao que acontece
e acontecerá nos fóruns dessas comunidades. Como nos reality-shows, é a plateia que
entra em cena no palco do Orkut, ou seja, o “privado” de cada um que tem status de
espetáculo (como na fofoca) e a vida privada/ pessoal adquire o direito a encenação, a se
tornar pública, ao ser contracenada no Orkut em forma de brincadeiras e jogos lúdicos
dos fóruns das comunidades. O público e plateia têm o mesmo estatuto no Orkut e são
exercidos pelos mesmos atores, não cabendo a uns, o direito à “publicidade”, ou seja, à
encenação dos papéis públicos, e a outros, a garantia do anonimato e da privacidade dos
papéis privados. As comunidades que se encontram são, então, o palco da
“publicização” dos papéis privados, o que corrobora a nossa hipótese de que há um
sincretismo actorial e subjetivo no Orkut no qual não há distinção contratual entre
observador e observado, destinador e destinatário, cabendo a todos os membros regular
o que observar e o que é observado.
Porém, existe uma hierarquia bem demarcada, porém frouxa, que dá plenos poderes
ao dispositivo, e poderes específicos aos donos de comunidades, aos moderadores
(delegados desses donos) e regulatório aos membros das comunidades e usuários.
Contudo, o Orkut não é um site somente voltado para fazer as pessoas se
encontrarem, é um lugar onde as comunidades são criadas também para agruparem
pessoas em torno de gostos, ideias, desejos em comum. Houve, em certa medida, um
desvirtuamento e ampliação da função das ferramentas comunidade e perfil, dos
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objetivos para os quais elas foram concebidas no Orkut. O sucesso que obteve no Brasil
resultou disso, durante algum tempo.
A criação de uma comunidade, inclusive daquelas em que se objetiva os encontros,
tornou-se um ato de apropriação e projeção de valores circulantes na cultura,
especialmente midiática, que são públicos e giram em torno de coisas e pensamentos
relacionados ao gosto, ao desejo e ao senso comum, em que o sujeito assume pra si
como um valor descritivo como se tomasse posse de algo singular ou maneira singular
de ver algo, que o distinguisse no Orkut, mas que tem a virtude de conectá-lo com
outros, de agregar outros sujeitos que compartilhe essa mesma idealidade 66. Criar ou
aderir a uma comunidade no Orkut é como tirar uma patente que lhe dá direito a se
conjuntar com outros e quanto mais usuários aderirem a uma comunidade, maior é o
“capital relacional67” que o dono e / ou membros obtêm dentro do dispositivo. A criação
da comunidade é uma apropriação de um valor circulante que adquire valor especial na
comunidade, por sua potencialidade inerente e manifestação epidêmica. É, então, um
percurso que “privatiza” as temáticas e figurações públicas e as reconfigura para
publicizar novamente.
As quatro séries de combinações dos diagramas IV, V, VI e VII (a seguir p. 87)
previstos pela superposição dos sujeitos S1 observado e S2 observante no Diagrama I
( ver p.80, ) resultam do princípio combinatório adotado, onde os diagramas IV e V
abarcam o ponto de vista que Landowski (1992, p.95) chamou de economia dos
intercâmbios visuais ou situações pacificadas onde se supõe “uma quase
contratualização do “direito do Olhar” entre os parceiros. Já os diagramas VI e VII
permitiram Landowski “analisar situações em que o exercício do olhar, o próprio fato de
'ver' ou 'ser visto', aparecerá como a ocasião ou o motivo de verdadeiros conflitos entre
os sujeitos”. A análise detalhada que ele fez sobre essas configurações subjetivas não
serão arroladas aqui porque o que nos interessa, no escopo da presente tese, é
identificar, como já dissemos anteriormente, quais são as relações intersubjetivas dos
sujeitos escópicos aceitos contratualmente e quais seriam aquelas que refugam ou
66

Nas comunidades que se encontram, o “capital relacional” também decorre do sucesso obtido em
encontros presenciais.
67
Chamamos de “capital relacional” tudo aquilo que agregue sujeitos, ou seja, a fama.
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subvertem o contrato, embora eventualmente possam existir no Orkut. Esse contraste
poderá, então , distinguir e contrastar elementos contratuais do PN de base, do qual já
falamos, dos dos PNs de uso de que falaremos nas análises das comunidades estudadas.
Nos diagramas IV a VII, Landowski pretende, como já dissemos, apenas
“proporcionar um quadro de referência, situado por princípio num plano também
relativamente abstrato.” pois “as análises precisas de casos concretos que nele poderiam
vir a subscrever-se deveriam levar em conta um número de variáveis que excede os
limites da presente construção”. Entre as variáveis de que fala Landowski temos as
outras determinações modais candidatas a intervir nas definições “volitivas” “saber”,
“dever”, “poder” etc. Segundo Landowski, o que foi chamado de “indiscrição” não
implica apenas um “querer ver”, mas pressupõe um “dever não olhar”. Na “vidência”,
do ocultismo, como no contrato de educação analisado por Carvalho (2001, p.48) o
saber passaria para o primeiro plano e no primeiro caso, também o poder ver. Contudo,
o saber e o poder são modalidades atualizantes, e, por sua vez, o poder e o dever,
modalidades exotáxicas. Elas sobredeterminam o sujeito de forma distinta do querer,
mais próximo ao cálculo da intencionalidade pura do sujeito, sendo que as outras
modalidades são decorrências desse sujeito desejoso. Elas, então, atualizam e
contextualizam esse desejo visual subjetivo.
Cada uma das quatro fórmulas do Diagrama IV é traduzido por um predicado
descritivo

específico, aplicável aos dois actantes da relação em razão da estrita

complementariedade das determinações modais acopladas, em que os parceiros "se
interessam" mutuamente ou "se ignoram" um ao outro etc. Nos demais diagramas, as
fórmulas definem dispositivos fundamentalmente assimétricos, o que dificulta sua
tradução léxica. As denominações propostas por Landowski refletem essa dificuldade,
que, ao invés de designar a própria relação intersubjetiva, cada uma delas remete a uma
posição modal específica, seja de S1 ou de S2, ao mesmo tempo que pressupõe uma
definição precisa da posição modal que afeta correlativamente seu parceiro. A escolha
do ponto de vista adotado é, em cada caso, arbitrário, observada que a própria língua
natural cobre a perspectiva de uma das posições. Landowski observa que em (7) (ver:
Diagrama IV p. 87 não há termo satisfatório que ressalte a posição de S1 como
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beneficiário da discrição de S2. Para essa posição, podemos pensar em leniência ou
complacência de S2 diante de um S1 que deseje se esconder ou esconder alguma coisa,
mas não há um lexema que remeta a uma posição contrária. Devemos ressaltar que a
opção de Landowski por escolher um termo para cada uma das posições confrontadas,
apesar de contestáveis, ao invés de limitar-se a apresentar o resultado do cálculo
combinatório em fórmulas algébricas dessemantizadas, se deve a opção de interpretálas, seja recorrendo a denominações emprestadas da língua natural ou, se faltar o lexo,
glosando livremente como faria qualquer leitor a partir de sua experiência ou de sua
cultura.
Diagrama IV

Complementaridades (Adaptado / com modificações)

Diagrama IV: Complementaridades (Adaptado / com modificações)
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Diagrama V

Conformidades

Diagrama V: Conformidades

Com respeito aos diagramas IV e V, Landowski observa que, embora exista uma
clara oposição das fórmulas à esquerda (1,4,5 e 8) e à direita (3,2,7 e 6), é difícil
apreender a diferença ao longo dessas colunas. Ele considera que a série da coluna
direita é, no fundo, formada de “modulações correspondentes ao que a microssociologia
analisa sob o nome de 'regulação da distância crítica' ”. Elas são fórmulas da
salvaguarda do “privado” que asseguram a “intimidade” dos que eventualmente sejam
surpreendidos. Essa reserva e retraimento estabelecem “boas relações” intersubjetivas
de um não enfrentamento que evitam os conflitos. A série esquerda, por outro lado,
equivale a colocação em comum do “privado”, aos jogos de “aproximação” e de
confissão de um “interesse” mútuo. São essas as formas de “cooperação escópica”.
Nos quadros VI e VII, a seguir, passamos do registro da intimidade feliz (1,4,5 e 8)
ou fria (3,2,7 e 6) a situações críticas de “atentado à vida privada” e de “violação da
intimidade”. Assim como houve várias maneiras de acomodar as convenções de um
“consenso escópico”, há vários modos de transgredi-las (11, 10, 15 e 14) ou de ignorálas (9, 12, 13 e 16). A primeira aparenta-se a fórmula genérica do roubo, de um sujeito
S1 que vê-se despojado de sua privacidade pela intrusão de um anti-sujeito S2, cuja
“curiosidade” ultrapassa os limites aceitável por S1. A segunda, ao contrário, são
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articuladas com base no modo de doação de S1 “que se dá a ver”. Entretanto, o que é
visto é considerado por S2 como um antivalor. Se, por um lado, o voyeurismo (coluna
direita) está relacionado a um S1 agoráfobo que rejeita a condição existencial que o
condena a ser visto, por outro, o exibicionista (coluna esquerda) está relacionado a um
claustrófobo que, inversamente, não suporta não ser visto por alguém que não quer ver.
Diagrama VI

Contradições

Diagrama VI: Contradições

Diagrama VII

Diagrama VII Contrariedades

Contrariedades
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Ocorre que a relação escópica não é uma relação unívoca entre um sujeito
observador e observado, especialmente no que se refere ao sujeito destinatário previsto
contratualmente no Orkut. O usuário/ator do Orkut assume uma perspectiva especular
que projeta seu “Eu” através de aplicativos que sincretizam vários formatos semióticos 68
que o dispositivo fornece para compor seu perfil, suas mensagens no scrapbook e nos
fóruns das comunidades, entre outros, a fim de incrementar o “poder escópico” do
sujeito que passa a regular não só a forma como “vê a si” e como “quer ser visto” mas
também, como já mostramos, como ele deixa ser visto. De certa forma, o orkuteiro
como também todos usuários das redes sociais usam-nas não apenas para se conjuntar
com o outro, mas consigo mesmo, como quem se mira no espelho com um olhar
avaliativo, não apenas como um narciso que se admira com sua imagem, mas como
quem se coloca na posição de um outro, um destinador social em busca de parâmetros,
modelos na rede para avaliar seu desempenho. Esses parâmetros se revelam a partir da
repercussão da sua “imagem” formatada no e pelo dispositivo que permite regular sua
semiose textual no dispositivo ao entrar no jogo de mostrar-se no Orkut.
Em razão disso, vemos tantas imagens de estilo “autorretrato”, fotos de si mesmo,
sozinhos e com familiares, colegas e amigos, no dispositivo, conhecidas como típicas
“fotos de Orkut”69, nome cunhado quando essa rede ainda preponderava no Brasil.
Sobre isso, encontramos um relato humorístico e despretensioso sobre as características
desse estilo de fotografar em http://desciclopedia.ws/wiki/Foto_de_Orkut que é
revelador no que tange a cultura por trás dessa maneira de mostrar-se no dispositivo já
que o humor tende a ridicularizar os estereótipos que marcam uma dada cultura. Sobre o
discurso do humor Possenti, se referindo ao gênero piada, mas remetendo-se claramente
ao domínio discursivo do humor, diz que

“(...) as piadas são interessantes para os estudiosos porque praticamente só há
piadas sobre temas que são socialmente controversos. Assim, sociólogos e
antropólogos poderiam ter neles um excelente corpus para tentar reconhecer
(ou confirmar) diversas manifestações culturais e ideológicas, valores
68

Vídeos, imagens, diversas formas de composição e animação de textos e de imagens, jogos
interativos, etc.
69
Disponível em: <http://desciclopedia.org/wiki/Foto_de_Orkut> Acesso em: 01 mai 2012
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arraigados. Nesse sentido, as piadas são uma espécie de sintoma, já que,
tipicamente, são relativas a domínios discursivos “quentes”.” (POSSENTI,
1998, p. 25)

e vai mais longe ao afirmar que as piadas são um corpus confiável para ilustrar
qualquer domínio que uma teoria linguística tematize.

“(...) para ilustrar hipóteses ou princípios de análise linguística, ao invés de
utilizar dados forjados ad hoc, ou que são excessivamente chatos ou mesmo
pouco verossímeis, servindo apenas como exemplos escolares, os
especialistas poderiam escolher uma piada corrente. Com isso, poderiam ter
um exemplo autêntico, envolver os interlocutores em verdadeiros problemas
de interpretação, e, mesmo, proceder às abstrações necessárias para exibir um
mecanismo linguístico de um certo tipo.

Assim, a Desciclopédia70, enquanto uma parodia da Wikipédia, também pode ser
arrolada como um documento enciclopédico legítimo que opera sobre estereótipos e,
por isso, fornece um bom material sobre “representações” principalmente porque versa
sobre temas que, por sua fugacidade, não seriam, a princípio, alvo do interesse
acadêmico formal e digno de nota em um compêndio histórico ou enciclopédico.
Porém, enquanto testemunho de um tempo e realidade, o humor não pode ser
descartado. Entre os dados reveladores que retiramos do texto do mencionado verbete
da Desciclopédia, recortamos as partes com conteúdo informativo reveladores 71 sobre a
produção da foto do Orkut:

“Foto de Orkut, também conhecido como Fotos Fake, ou ainda Fotos Falsas,
(...) Essa tecnica é utilizada principalmente para o preenchimento de fotologs
e da página do Orkut, por meninas de 9 a 17(...)consiste em bater fotos com
falsas poses casuais(...) Muitas das fotos são na frente de espelhos (...)
enquanto faz uma pose manjada, mas há outros tipos de fotos como: em
grupo(...)Fotos de mãos fazendo estrela ou corações(,) fazendo
biquinho(,)usando óculos escuros gigantes.(,)dando selinho nas amigas(,)
olhando para o canto superior esquerdo ou direito (muitas vezes fazendo
biquinho ou tapando a propria cara).(,)de cima (algumas mostrando o decote
ou sem o decote).(,) chupando algo(...)Existe na Internet milhares de páginas
70

http://desciclopedia.ws/wiki/Página_principal
As partes não transcritas aqui, por não terem, a priori, elementos informativos, também são
reveladores, mas exigem uma análise mais profunda e apurada para retirar deles dados aproveitáveis.
71
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ensinando como se tirar fotos de Orkut (...)” ( ver: Ilustração 17 p. 173
ANEXOS)

O texto, recortado aqui por uma questão de economia, descreve o estereótipo
adolescente feminino, mesmo que o recorte não tenha afastado de todo o caráter irônico
e jocoso do original. Esse estereótipo revela que existe um comportamento padrão de
mostrar-se, pelo menos de adolescentes. Apesar do caráter irônico e objetivo jocoso do
texto, isso nos dá pistas do comportamento perfeitamente utilizáveis para fins de
análise.
O mostrar-se dessas adolescentes é insinuante, realizado por um sujeito
contraditório que procura seduzir pela “naturalidade”, mas que é “falso”, parece mas
não é, por seguir padrões de pose e gestos significativos, comuns ao grupo, “mãos
fazendo estrela ou corações” que são repetitivos e por mostrar e esconder partes do
corpo. Esse padrão revela um sujeito que simula ter sido flagrado72 ( ver: (10) Diagrama
VI p. 89), que pode ou não ser sincrético, mas que é, ao mesmo tempo, exibicionista (
ver: (9) idem) e deixa ser visto.
Em razão desses jogos escópicos que só entrevemos aqui, e a análise da abertura do
Orkut, podemos pensar na hipótese de que o sujeito idealizado pelo Orkut e o sujeito
usuário do sistema não são homólogos. Porém, ainda que o texto da abertura do Orkut
manifeste um sujeito destinatário idealizado, superficial e ingênuo, supomos que o
sistema, que permite variadas interações por não censurá-las previamente, deixe
entrever outro sujeito destinatário em suas brechas regulatórias e regimentais.

Essa

rede social é um lugar de relativa tolerância que delega aos usuários a possibilidade da
sanção cognitiva dos conteúdos, por meio de ferramentas de controle e denúncia e, nas
comunidades, a sanção pragmática dos conteúdos dos membros nos tópicos dos fóruns
pelos donos e moderadores. À equipe de controladores e programadores do Orkut resta
o papel de um Destinador julgador hierarquicamente superior, normalmente neutro e
invisível. A eles é designado o papel de garantir a invulnerabilidade estrutural do
dispositivo, que assegure a inviolabilidade daquilo que é considerado pelos usuários de
72

“Muitas das fotos são na frente de espelhos de banheiro”
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sua esfera privada através de ferramentas como o que já mostramos ( ver: Ilustração 6
p.71), e o cumprimento da ideologia do dispositivo (aquilo que pode e não pode ser
visto) que está preestabelecido, mas se delega aos usuários a função policial de vigiar
esse limiar moral contra os excessos dos colegas ( ver: Ilustração 19 p.174 e Ilustração
20 p.175). Os limites morais por trás do sistema são definidos em ato e contrato. Está
previsto no dispositivo, portanto, a coexistência controlada de diversos posicionamentos
escópicos e cognitivos e a forma de garanti-los. Assim, o Gráfico 1 (abaixo) mostra
como supomos que as interações escópicas estariam estabelecidas dentro da lógica
desse dispositivo
Gráfico 1: Interações Escópicas no Orkut

Gráfico 1: Interações Escópicas no Orkut
As interações idealizadas no contrato do Orkut referem-se a confrontações modais
da coluna direita das complementaridades e conformidades em que os parceiros da
relação “se interessam” mutuamente, uma vez que o Orkut pretende “conectá-los”, fazêlos “conhecerem-se” e permitir que “compartilhem” coisas de que gostam. A intenção é,
portanto, de conjuntarem-se no regime da amizade, fraternidade e não de ignorarem um
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ao outro como ocorre na coluna direita desses diagramas. Espera-se, portanto, que isso
se dê em função do interesse mútuo, da disponibilidade recíproca até mesmo
“ostensiva” ou “insistente”, mas nunca para se mostraremreticentes um com o outro ou
se ignorarem, seja por desatenção ou discrição, reserva ou retraimento excessivos. Há,
portanto, um imperativo do dispositivo de percorrer etapas que levem a criar um efeito
de descontração, de celebrar a vida, como disse Landowski (1992, p. 96)

(…) de colocar em comum seu mundo “privado”: descompartimentação de
si, abertura para o outro – tantas paráfrases sem graça para designar,
justamente, as graças da “aproximação, todos esses galanteios (5 a 8) que
valorizam a confissão final e recíproca de um “interesse “mútuo”

São essas modalidades que nos remetem, por analogia, a uma amizade modelar da
qual falaremos a seguir: paixão de benquerença, que, como no amor, “predispõe
alguém a desejar o bem de outrem ou alguma coisa” (BARROS, 2001, p.68). Elas
correspondem ao padrão de comportamento público ou social da realidade midiática que
o Orkut pretende alcançar. As interações que consideramos “esperadas e toleradas”
fazem parte do jogo escópico contraditório de mostrar a vida “privada” de forma
insinuante, como pudemos demostrar ao analisar indiretamente as chamadas “fotos de
Orkut”. Por outro lado, as interações “esperadas e não toleradas” se referem às
contrariedades em que o jogo escópico ultrapassa um patamar moral que é passível de
restrição no dispositivo, mas não necessariamente pelo dispositivo73. Essas restrições
são mais visíveis quando contrastamos sites de amizade e de conteúdo pornográfico ou
especializados em promover encontros sexuais. O padrão das relações escópicas se
altera perceptivelmente, podendo resultar numa possível inversão do Gráfico 1 em que
73

8.3. A Google reserva-se o direito (mas não tem qualquer obrigação) de pré-visualizar, rever,
sinalizar, filtrar, modificar, recusar ou remover todo ou qualquer Conteúdo de qualquer Serviço. Para
alguns dos Serviços, a Google pode fornecer ferramentas para filtrar conteúdos sexuais explícitos. Estas
ferramentas
incluem
o
definidor
de
preferências
Safe
Search
(ver:
http://www.google.com.br/help/customize.html#safe). Adicionalmente, existem serviços comerciais
disponíveis e software para limitar o acesso a material que possa considerar objectável.
8.4. Compreende que ao usar os Serviços pode estar exposto a Conteúdo que possa considerar
ofensivo, indecente ou objectável e que, a este respeito, usa os Serviços por sua conta e risco.
(GOOGLE.COM, 2007)
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as “interações esperadas e permitidas” sejam da ordem das contrariedades e das
contradições.
A análise do nível fundamental se deixou mostrar em seu modelo lógico quando do
encontro do plano de expressão e de conteúdo, a partir dos quais estabelecemos a
relação entre a organização modal (escópica, volitiva, fiduciária, deôntica) narrativodiscursiva do Orkut para atualizar as categorias semânticas de sua estrutura fundamental
/imanência vs. transcendência/74 que estão por trás das paixões que fundam essa rede
social, ou seja, foi o estabelecimento da relação vertical e de conversão entre dois níveis
do percurso gerativo que tornou agora possível explicitarmos a “origem” gerativa da
paixão amizade dentro do sistema Orkut.
No Orkut essa conversão entre dois níveis do percurso gerativo revelaram que, por
trás da realização da utopia fraternal de seu sistema há, sob a forma de uma prescrição, a
performance cognitiva de entrar em conjunção com o ideário do objeto descritivo Orkut
para estabelecer um contato eficiente – permanente e efetivo – com amigos e familiares
(PN de base do programa de aquisição) a fim de adquirir competências e realizar outras
performances decorrentes dessa conjunção (PNs de Uso). Entretanto, na página de login
analisada, o sujeito do fazer cognitivo Orkut (destinador) altera a existência do sujeito
de estado (destinatário) pressuposto, o usuário, quando o atualiza, modalizando-o por
um poder fazer ao sincretizar-se com ele e dotá-lo de um “poder escópico”: poder ver e
ser visto. Os objetos valor modais implicados (escópico, volitivo, fiduciário, deôntico) e
descritivos (“amigos”, “familiares”, “vídeos”, “fotos” e “paixões”) passam da condição
de “desejável” e “possível” a “realizável” e “transcendente”
“conectar-se (…) usando recados e mensagens instantâneas”
“conhecer novas pessoas através de amigos dos seus amigos e comunidades”
“compartilhar seus vídeos, fotos e paixões”
“em um só lugar” (ver Ilustração 5 p.60)

A existência modal, da mesma forma que a competência modal, resulta, portanto, de
um “fazer transcendente”, executado por um sujeito sincrético (orkuteiro: usuário do
74

Sobre Imanência e transcendência: Ver “Imanência” item 4 (GREIMAS e COURTÉS, 1993, p. 255)
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Orkut) quando transformado pela sua “armadura transcendental”: o objeto mágico
Orkut.
Passamos da modalização do fazer à modalização do ser e avançamos em direção da
abordagem das paixões. A pergunta que se coloca, então, é, o que faz do Orkut,
enquanto uma rede social, um dispositivo midiático que se especializa em encetar
amizades. Essa pergunta pressupõe outras duas: o que modaliza a paixão “amizade” que
se projeta no Orkut e o faz conhecido como uma rede voltada para encetar e manter
“amizades”, no sentido mais genérico da palavra. Em 3.4 , colocaremos essa pergunta,
partindo da análise do verbete “amizade” para delinear o esquema passional dessa
paixão e chegar às colorações da amizade no Orkut.

3.4

Análise do verbete “amizade”

3.4.1

O Modelo de Análise

Para Greimas e Fontanille (1993 p. 101), as Paixões têm existência unicamente
discursiva e esse discurso decorre da língua natural, como testemunha daquilo que a
história de uma cultura reteve como paixão (entre outras possíveis combinações
modais). Para ele, os dicionários são um testemunho do uso de dada cultura, de como
funcionam as paixões cristalizadas pelo léxico (lexicalizadas). O léxico, então, subsume
sentidos imanentes, que foram frequentemente percebidos e partilhados pelos falantes
de uma dada língua em um contexto cultural. O processo semiótico, epidêmico, de
estereotipagem e de conformação a um ideário passional da língua e da cultura
cristaliza-se não somente em palavras e expressões, mas também em formas imagéticas
e imaginárias, permitindo sua representação na superfície textual. A manifestação de
estados tensivos são representados por um léxico que legitima essa percepção. A
linguagem, então, recria o objeto e lhe atribui um status, no caso passional, em que um
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excesso ou falta é atributo necessário do objeto, que condensa um saber de um modo de
ser, conformando os papéis patêmicos.
Esses papéis patêmicos resultam e são resultantes de patemas-processos que formam
e conformam os nomes lexemas. Cabe ao pesquisador em semiótica francesa
demonstrar a sintaxe das organizações modais subjacentes aos lexemas que resultam de
operações de condensação e expansão do discurso. O modelo sintático da Paixão nem
sempre está contido (de forma natural) em sua ocorrência linguística – sua lexicalização
– fenômeno segundo da estrutura semântica, ele opera nos produtos do uso, nas seleções
e arranjos observados no discurso, em sua práxis enunciativa. Esse modelo de análise
pragmática das definições, segundo Greimas e Fontanille (1993, p.101), permite
premunir-nos contra nossas tendências de avaliar um discurso ou lexema por
julgamentos idioletais. O objetivo é separar os constituintes sintáticos generalizáveis
dos não generalizáveis através de um método hipotético-dedutivo que procura dar base
dedutiva para explorar os discursos e seus usos e estabelecer seus modelos sintáticos.
Esse método pretende compensar as fraquezas da dedução (base dedutiva = teórica) pela
indução, ao explorar os discursos e os usos que estes manifestam. Essa hipótese permite
evitar uma especulação apenas axiomatizante, pois a indução se torna, muitas vezes,
dominante nesse tipo de análise.
Utilizando esse modelo de análise, Greimas e Fontanille (1993, p 101 a 170.)
analisarão exaustivamente a Paixão de Objeto “avareza”. Existem dois tipos de paixões:
as que se dão entre um sujeito e um objeto e as que se dão entre sujeitos. A paixão
“avareza” dá-se entre o sujeito avaro e seu objeto, uma riqueza, algo a que se imputa
algum valor. A paixão “ciúme”, porém, ocorre entre sujeitos 1. o “ciumento” ou
“enciumado” e o objeto de seu ciúme, o sujeito 2. Contudo, as paixões dificilmente
remetem apenas ao objeto, elas sempre remetem a sujeitos, ora imanentes, ora
manifestados na sua moralização. Na Avareza, os atores são o “Avarento” e o objeto são
as riquezas a que ele atribui um valor excessivo e que são desejáveis. Esse excessivo
implica necessariamente uma comparação e um modelo standard, prototípico de sujeito
e de comportamento a que se faz essa comparação. Temos o poupador, o precavido, o
econômico, cujo julgamento moral é atenuado, pois a cultura francesa que Greimas e
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Fontanille analisaram institui patamares de apreciação que valorizam a medida em
oposição ao excesso. Há, no caso da avareza, um rival implícito que surge no momento
da moralização. A retenção e a acumulação de riquezas do sujeito avaro sempre se dá
em detrimento de alguém, em prejuízo de uma “boa” circulação das riquezas. A
configuração lêxico-semântica da Avareza proposta por Greimas e Fontanille toma,
como ponto de partida, a definição dada pelo dicionário francês Petit Robert de onde
eles formarão sua base dedutiva para, em seguida, “explorar os discursos e usos que
estes manifestam para estabelecer os modelos sintáticos” (GREIMAS e FONTANILLE
1993, p 101.). A Avareza pressupõe as performances acumulação e retenção retiradas
dos segmentos encontrados na definição do dicionário:

PRIMEIRO SEGMENTO

“(1) o apego excessivo ao dinheiro”

SEGUNDO SEGMENTO

“(2) a paixão de acumular”
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TERCEIRO SEGMENTO

“(3) a paixão de reter riquezas”

No primeiro segmento “(1) o apego excessivo ao dinheiro”, pressupõe as definições
de:
apego = “sentimento (referência à nomeclatura passional) que nos une (modo
de conjunção) às pessoas e às coisas a que nos afeiçoamos (objetos de valor de tipo
“desejáveis” {efeito aspectual de duração, repetição e fiduciário = confiança no
valor do objeto} determinados por um “querer ser”)”
e excesso = intensidade do sentimento + julgamento {que são os patamares de
apreciação}

O “excessivo” é um enunciado do limiar normativo que constitui um índice da
presença imanente da propriedade excesso.
No dicionário, essas formas passionais são produto de um sentimento – ligação ao
dinheiro, e uma Paixão – excessiva ligação ao dinheiro.
Pressupõe-se, então, uma escala de intensidade e patamar moral (superfície da
normalização da paixão) que presume uma aspectualização do processo “afeiçoar” - o
“apego”. Há, também, um julgamento de natureza ética: limiar normativo – meio
superficial de manifestar: excesso – que recai sobre a propriedade excesso de natureza
não ética. Em resumo: a sintaxe da definição do dicionário se constitui de:
Um julgamento de intensidade excessivo que sobredetermina a modalização
seguido de aspectualização de um “querer ser” repetitivo e durativo. Este, por sua vez
sobredetermina o enunciado de conjunção: “apego ao dinheiro”
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No segundo segmento “(2) a paixão de acumular”, pressupõe as definições de:
“paixão” = “viva inclinação para um objeto que se persegue, ao qual nos ligamos
com todas as forças” (condensação da expressão “ligação excessiva”)
e “Acumular” que é um querer fazer riqueza (objeto valor quantitativo = quanto
mais melhor) e um querer ser para um beneficiário (sujeito “acumulador”)

Greimas e Fontanille observam que a Intensidade retorna duas vezes: na
aspectualização do processo (recorrência) “apego excessivo” e na avaliação quantitativa
do objeto (sua aspectualização) “paixão de acumular”. Esse exame do segundo
segmento ecoa no exame do primeiro segmento. Essa observação mostra que a
intensidade do sentimento, longe de ser a última palavra do excesso, coloca em questão
a própria natureza da intensidade: sendo a aspectualização do processo e a do objeto
concomitantes. Isso, segundo Greimas e Fontanille, permitiria interpretar a intensidade
passional como uma manifestação da modulaçao do contínuo.
Temos, então, a hipótese de que a intensidade passional (manifestação da
modulaçao do contínuo discursivo) distribui-se sobre o processo e sobre o objeto. Esse
é o processo definitório da paixão do sujeito.

O terceiro segmento, “(3) a paixão de reter riquezas”, apenas modifica a natureza
do fazer. “Reter”, um PN de não-disjunção, pressupõe “acumular”, um PN de
conjunção, que são respectivamente formas de paixões estáticas e dinâmicas. Isso vai
de encontro a hipótese de T. Ribot que considerava a avareza uma paixão estática.
Essas duas formas tomam lugar nos eixos complementares do quadrado semiótico da
junção.
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Essa diferença entre as duas formas de avareza, interpretada como pontos de vista
estritamente discursivos encorajaram Greimas e Fontanille a construir um modelo que
tenha um princípio sintático único que dê conta da avareza, apesar das duas formas
acumular e reter. Ela é um querer fazer ou ser, sua competência passional, fruto de um
“imaginário modal” do sujeito, que resulta de modalizações do ser do sujeito, de
simulacros passionais assumidos após uma transferência cognitiva e fiduciária. A
imagem fim é pois um “parecer” do ser do sujeito que antecipa a realização de um
programa de acumulação e retenção, pois sonha que está cercado de riqueza.
Essa resenha da configuração léxico-semântica da paixão avareza construída por
Greimas e Fontanille nos causa forte impressão de estarmos falando dos sintomas
psíquicos do ser avaro, como uma anamnese de um neurótico, e não exatamente do
texto. Ocorre que, como observouBarros (2001, p.61) “para abordar as configurações
passionais, a semiótica fez um levantamento dos estudos, sobretudo taxonômicos,
existentes na lógica e na psicanálise”. No entanto, Greimas, Fontanille e Marsciani
fizeram o caminho inverso: ao invés de partir dos sintomas observados no universo
ôntico, eles partiram das respectiva paixões-lexemas cólera, desespero e a indiferença,
e de suas expressões discursivas para chegar às definições sintáticas, aos processos e
configurações sintáticas e sintagmáticas dos sintomas descritos pelo discurso dos
dicionários, da literatura, enfim, da cultura francesa. A decisão estratégica (tática,
atalho) de análise foi começar pelo exame e exploração dos produtos do uso desses
discursos.

3.4.2

A paixão amizade

Introduzimos o tema das paixões sem chegar à paixão semiótica “amizade” porque
ela só entra nos cálculos do que iremos analisar após o esforço que empreendemos ao
determinar o contexto em que a amizade de que falaremos se insere, ou seja, a rede
social Orkut. Assim como os estudos das paixões examinaram o percurso gerativo das
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paixões partindo de textos que manifestavam essas paixões, partimos do Orkut para
delinear a paixão amizade. Desse modo, nesse item, faremos uma análise exploratória
da amizade partindo do que já se conhece sobre as paixões e da língua natural,
procurando contextualizá-la no que já observamos nas análises do Orkut, procurando
avançar essa análise em seus aspectos discursivos, ainda não abordados diretamente
aqui, pelo fato de que optamos por chegar ao tema paixão seguindo o percurso gerativo
do texto / rede que o manifesta: o Orkut. Em seguida ( 3.4.3 p. 110 ) faremos uma
análise do lexema “amizade”, tomando por base definições do dicionário. O objetivo
aqui é correlacionar a amizade imanente no sistema de aplicativos e no dicionário, como
um princípio norteador, a fim de, partindo de um PN de base verificar a configuração
sintática e semântica nas manifestações das interações nas comunidades: o que supomos
ocorrer na forma daquilo que chamaremos aqui de “discurso de intimidade”.
Fizemos, então, o mesmo “percurso canônico” que orienta as análises semióticas de
linha francesa e continuamos seguindo a “receita” que Barros (2001, p. 61) descreveu.
As relações verticais foram, então, aqui abordadas no exame das conversões das
estruturas fundamentais em narrativas, na conversão da categoria tímico-fórica em
categoria modal e na descrição das organizações modais que caracterizam a existência
do sujeito do estado. Passaremos agora à descrição das organizações sintagmáticas e
sintáticas passionais, procurando circunscrever a paixão amizade nas relações
paradigmáticas do sistema das paixões. Para isso, devemos procurar o processo por trás
das definições sintáticas (sintaxe modal) das paixões-lexemas e de suas expressões
discursivas.

A paixão é entendida, inicialmente, pela Semiótica, como efeitos de sentido
de qualificações modais que alteram o sujeito de estado, o que significa que é
vista como uma modalidade do ser ou um arranjo delas, sejam elas
compatíveis ou incompatíveis (GREIMAS, 1983, p. 225-46). Por exemplo, a
infelicidade define-se como um querer ser aliado a um saber não poder ser,
enquanto o alívio reúne um querer ser a um saber não poder não ser
(BARROS, 1989-1990, p. 63). O infeliz é aquele que continua a querer,
apesar de saber da impossibilidade evidente da conjunção, enquanto o
aliviado deseja apenas aquilo que sabe que é inevitável. (FIORIN, 2007, p. 5)
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Então, segundo Barros (2001, p.63) para explicar as paixões é preciso recorrer às
relações actanciais, aos programas e percursos narrativos para determinar o sujeito que
quer ser, o objeto de seu desejo, o sujeito em que outro sujeito crê, o destinador a quem
o sujeito passional quer fazer bem. Elas podem ser simples, resultantes de um único
arranjo modal da relação sujeito-objeto ou complexas, em que várias organizações de
modalidades constituem, na instância do discurso, uma configuração patêmica e
desenvolvem percursos. As paixões simples decorrem da modalização pelo /querer-ser/

/querer-ser/

/não-querer-não-

/querer-não-ser/

/não-querer-ser/

desejo

avareza

desprendimento

repulsa

anseio

mesquinhez

generosidade

medo

ambição

usura

liberalidade

aversão

cupidez

sovinice

prodigalidade

desinteresse

ser/

avidez
curiosidade
Tabela 3: Paixões Simples /querer-ser/ (BARROS 2001, p.63)

No Orkut, observamos que há por trás dos sujeitos ideais uma paixão escópica
implícita que resulta do comportamento escópico que é modalizado por /querer-ver/ e
/querer-ser-visto/. A amizade no Orkut, enquanto uma paixão intersubjetiva idealizada,
é uma paixão que decorre de um /querer-ser/ (desejável) ou, mais intensamente de um
/não-querer-não-ser/ (imperativa) e não de um /querer-não-ser/ (facultativa 75) ou /nãoquerer-ser/ (indesejável).
As paixões também podem ser definidas pela intensidade desse querer. No Orkut
observamos que o critério da quantidade de amigos é um valor euforizado, quanto mais
amigos, maior é o “valor” do sujeito. Esse critério é público no Orkut, ou seja, a
quantidade de amigos e quem são esses amigos aparecem no perfil de cada um e todos
os usuários da rede podem vê-lo. O sujeito ao sincretizar-se com o Orkut, assume, então
75

Observe que “querer não ser” implica “já ser” por isso a denominação “facultativa”
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o atributo da fama valorizado pelo sistema e por esse atributo torna-se um objeto
desejável. A paixão amizade publicizada no aplicativo, então, é reduzida a uma mera
paixão simples e intensa, assumida pelo usuário como um valor euforizado, um sujeito
que, como o seu destinador, o Orkut, não quer não ser visto, pois se tornou um objeto
exponencialmente desejável. Ter amigos no Orkut é, então, poder ter mais amigos a
partir de seus amigos. Essa é uma característica comum à maioria, senão a todas as
redes sociais porque se constitui um dos motores que alavancam o seu sucesso. Um dos
critérios que medem o sucesso das redes sociais é a quantidade de usuários que
consegue arrebanhar; outro critério é a quantidade de acessos que recebe. Eles são
componentes que medem o capital social das redes sociais determinados pelo
engajamento e “buzz” que se convertem em vendas."O engajamento significa: pessoas
adotarem sua marca como uma das elaborações de sua própria identidade. Isso gera
buzz, pessoas falando sobre sua marca, o que naturalmente se converte em vendas.
(ADOLPHO , 2012)"
No Facebook, há uma ferramenta que identifica essa potencialidade e a incrementa
ao oferecer ao seu usuário os possíveis novos amigos que estão por trás de cada novo
amigo que é incorporado ao seu perfil. Essa é uma das ferramentas que tornaram o
Facebook a maior rede social existente hoje, recentemente superando o Orkut em
número de usuários no Brasil.
A amizade, por outro lado, é avaliada, privativamente, pelo usuário que recebe um
convite de quem deseja se tornar seu amigo no aplicativo, com os atributos, pré
customizados pelo sistema: “não conheço”, “conheço”, “bom amigo”, “melhor amigo” (
ver: Ilustração 18 p. 173).

Eles entram no cálculo da paixão amizade no Orkut.

Podemos colocar esses critérios em um gráfico tensivo em que o aspecto espacial que
denota a proximidade dos sujeitos ou a quantidade deles, o quantitativo, é inteligível no
eixo da extensidade e o aspecto qualitativo que determina os atributos de amizade no
eixo da intensidade. Assim, no Orkut, quanto mais amigos tenho ou quão mais próximos
ou familiares eles são, maior será o valor da amizade.
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Eixo da Intensidade

Ou + amigos

+

melhor amigo

Valor da
Amizade

bom amigo,
Amizade

conheço,
Não Conheço

-

+
Intimidade / proximidade
/familiaridade/ quantidade

Ou - amigos
Critérios

Eixo da extensidade

Gráfico 2: Correlação tensiva da Amizade no Orkut
Ilustração 7: Correlação tensiva da Amizade no Orkut
Com respeito aos tipos de valores desejados, as paixões podem ser "(...)pragmático
descritivo na cobiça, na cupidez e na avareza, descritivo e modal na ambição, não
marcado na inveja ou no anseio, cognitivo na curiosidade." (BARROS, 2001, p.63)
Supomos o seguinte quadro que delineia o horizonte da intencionalidade amistosa e
os valores desejados:
Paixão Intersubjetiva – Amizade
Atores Amigos S1 → (Ov) ← S2 (amado)
Tipo 1 : Rival (exclusivo)
S1 ∩ S2 (amigos) → ∩ Ov (Descritivo Modal)
Tipo 2 : Rival – (inclusivo) Inimigo comum
S1 ∩ S2 (Aliados) → ∩ Ov(+) ← ∪ S3 (antisujeito / inimigo).

Esquema 1: Intencionalidade amistosa e valores desejados
Ilustração 8: Intencionalidade amistosa e valores desejados
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A amizade sempre é, então, intersubjetiva e é resultante da busca de um objeto valor
– descritivo modal – que comungue o percurso desses sujeitos. Dentro desse esquema
narrativo, propõe-se dois programas narrativos: o primeiro que se constituí tal e qual
colocado acima, que caracteriza uma “amizade exclusivista”, o que remete a lógica da
triagem/filtragem, e o segundo tipo, em que se acrescenta um antisujeito nessa equação,
contra o qual os amigos se unem. No segundo tipo, o sujeito amigo corresponde a um
aliado, tipologia que nos remete à lógica da mistura.

Mas se há uma sintaxe intensiva, tem que haver uma sintaxe extensiva. Nesse
caso a sintaxe não consiste mais em aumentos e diminuição como no caso da
intensidade, mas na busca pela identidade, pelo reconhecimento das figuras
do mundo. Em outras palavras, essa sintaxe tem por extremos de um lado a
difusão ou a não diferenciação e de outro a concentração, a unidade, ou a
identificação. Para tanto há duas operações, a mistura e a filtragem. A
filtragem permite que se passe de uma totalidade ou de uma classe a uma
unidade ou ao membro da classe. Por outro lado a mistura pode levar a
constituição de grupos mais ou menos homogêneos, como é o caso das obras
surrealistas. (CRUZ, 2009, p. 26)

O enunciador Orkut propõe uma lógica que alterna misturas e triagens (filtragens)
quando propõe que “conheça novos amigos através de amigos de seus amigos e
comunidades” (ver: Ilustração 14 p.170 dos ANEXOS), ou seja, que amplie seu campo
de presença que pressupostamente se encontra fechado no âmbito privado de “amigos”
e “familiares”. Entretanto, conhecer amigos de amigos é se misturar a partir de uma
triagem da triagem. Como o campo está aberto e tende a se ampliar, essa dupla triagem
não corresponde a uma expulsão como ocorre em esquemas totalitários, mas a um
processo de controle da mistura. Essa ampliação se dá em um sistema que, apesar de
não se encontrar fechado, é delimitado. Além do mais, existe a possibilidade de se
conhecer outros usuários e não só “os amigos de seus amigos”. Temos, então uma
mistura da triagem. Não é um sistema que está escancarado ou simplesmente aberto
nem se constitui uma prisão ou fechado, mas decorre da possibilidade de misturar o que
já fora triado e seguir misturando ou triando a partir disso. Temos então uma mistura
implicativa que nos remete a ideia de purificação e não a ideia de exclusão. "Assim, de
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maneira semelhante a da intensidade, pode-se falar em filtragens concessivas, que nos
parecem exageradas, e filtragem implicativas que parecem adequadas. O mesmo se dá
com a mistura, que pode ser concessiva ou implicativa. Mais uma vez, temos:" (CRUZ,
2009, P.24)

Triagem

Mistura

Triagem

Expulsão

Purificação

Mistura

concessiva
Intrusão

implicativa
União

implicativa

concessiva

Tabela 4: Mistura e Triagem (CRUZ, 2009, p.24)

O aplicativo comunidades no Orkut foi concebido, por outro lado, para fazer uma
triagem da mistura do sistema, quando os temas para os quais elas são criadas
selecionam os usuários, o que parece influir na expressão dos grupos ali criados.
Com base em proposta de Zilberberg e Fontanille (2001, p. 27), feita para mostrar
como os valores tomam forma e circulam no discurso, Fiorin (2009, p. 4) afirma que há
culturas que se veem como unidade, regidas pelo princípio de exclusão e outras como
mistura, regidas pelo princípio da participação. Para Fontanille e Zilberberg, (2001, p.
20-30) a cultura da triagem (do interdito) possui um aspecto descontínuo e inclina-se a
cercear a circulação cultural, desacelerada pela presença do exclusivo e do excluído. A
cultura da mistura, por seu lado, apresenta um aspecto contínuo que tende ao andamento
rápido e a favorecer o “comércio” cultural. É, por sua vez, a cultura do permitido.
Entretanto, nesse trabalho sobre a construção da identidade nacional brasileira, Fiorin
(2009) não está afirmando que uma cultura do “interdito” é pior ou melhor que a do
“permitido”. Ao final desse trabalho ele conclui que

A cultura brasileira euforizou de tal modo a mistura que passou a considerar
inexistentes as camadas reais da semiose onde opera o princípio da exclusão:
por exemplo, nas relações raciais, de gênero, de orientação sexual etc. A
identidade autodescrita do brasileiro é sempre a que é criada pelo princípio da
participação, da mistura. Daí se descreve o brasileiro como alguém aberto,
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acolhedor, cordial, agradável, sempre pronto a dar um “jeitinho”. Ocultam-se
o preconceito, a violência que perpassa as relações cotidianas etc. Enﬁm,
esconde-se o que opera sob o princípio da triagem.

Como vimos o microssistema social e cultural do Orkut é ambíguo nesse aspecto e
oscila entre adotar soluções que permitam interditar e permitir a manifestação textual
através de ferramentas que ora privilegiam a mistura, ora a triagem. Essas ferramentas
pautam-se, como vimos, na regulação das relações escópicas - “ver” e “ser visto” cotejado entre o sistema e o usuário a fim de dimensionar o espaço público e privado.
A triagem e a mistura variam em termos de tonicidade: átona e tônica. Há triagens
mais ou menos drásticas e misturas mais ou menos homogêneas, o que dá o seguinte
esquema:

Triagem

Mistura

Tônica

unidade/nulidade

universalidade

Átona

totalidade

diversidade

Tabela 5: Tonicidade Mistura e Triagem (FONTANILLE e ZILBERBERG, 2001, p. 33)

A partir desse quadro tensivo Fiorin (2009, p.4) conclui que:

(…) há dois tipos fundamentais de cultura: as da exclusão e as da
participação, ou, em outras palavras, as da triagem e as da mistura. (...) Cada
uma dessas culturas opera com um tipo de valor diferente: as da triagem
criam valores de absoluto, que são os da intensidade; as da mistura, valores
de universo, que são os da extensidade. As primeiras são mais fechadas,
tendendo a concentrar os valores desejáveis e a excluir os indesejáveis; as
segundas são mais abertas, procurando a expansão e a participação .

Entretanto, como vimos, a triagem e a mistura criam diferentes efeitos de sentido
que constituem valores em razão da abertura ou fechamento do campo de presença do
sistema. Um sistema aberto atoniza a triagem e quando fechado, a tonifica. Por outro
lado, um sistema aberto tonifica a mistura e fechado, a atoniza.
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A ambiguidade do sistema, por outro lado, é só aparente e pretende esconder, como
observou Fiorin (2009) a respeito da construção da identidade nacional brasileira, as
triagens, feitas para selecionar, excluir, cercear, classificar que se dão no Orkut em
âmbito privado porque não é visto pelos demais usuários do sistema ou não é feito para
ser explicitado, tanto pelo sistema que detém controle absoluto, como pelo usuário.
O dono ou o moderador de uma comunidade pode apagar qualquer postagem de
seus membros, além de “expulsar” e mesmo “banir” um membro, sem que os demais
membros da comunidades sejam informados disso. O usuário pode classificar, aceitar,
rejeitar “amigos” e mensagens postadas no seu scrapbook sem que isso implique uma
contrapartida e conhecimento do S2 afetado. É um sistema que procura esconder as
situações conflitantes das relações escópicas (ver Gráfico 1 p. 93). O sistema também
procura se isentar de qualquer responsabilidade pelo conteúdo postado e a sancioná-lo
sem que isso implique qualquer responsabilidade."A Google reserva-se o direito (mas
não tem qualquer obrigação) de pré-visualizar, rever, sinalizar, filtrar, modificar, recusar
ou remover todo ou qualquer Conteúdo de qualquer Serviço." ( ver: nota de rodapé 73 p.
94)(GOOGLE.COM, 2007)
Por outro lado, ele tende a explicitar as misturas, tornando-as públicas. Em 2004,
os scrapbooks eram sempre visíveis o Orkut, o que lhe rendeu inúmeras situações
constrangedoras que saíram na mídia, e o sistema possuía várias brechas de segurança e
problemas relativos a conteúdos, que permitiam a invasão da privacidade dos usuários e
exposição de conteúdo considerado indevido, que foram sendo, aos poucos enfrentadas,
principalmente após sua incorporação pela filial brasileira da Google em agosto de
2008.
Temos um sincretismo dos dois tipos culturais nesse sistema que parece ser próprio
de redes sociais. O Orkut tende a se fechar, por um lado, a concentrar os valores
desejáveis, tornando-os intensos e a excluir os indesejáveis no âmbito privado; e a se
abrir, procurando a expansão e a participação no âmbito público diluindo conflitos e
contradições. Esse formato parece corresponder ao modus operandi da Cultura
Brasileira descrito acima por Fiorin e isso talvez seja um fator que colaborou para a
popularidade que o sistema obteve no Brasil.

110
De certa forma, no final desse item, apenas introduzimos a descrição das
organizações sintagmáticas e passionais da “amizade” pois nos detivemos em
determinar sua origem gerativa na rede social Orkut. No próximo item faremos o
percurso contrário, partindo da análise do lexema amizade contido nos produtos do
discurso do dicionário para contrastá-lo com sua configuração no Orkut.

3.4.3

Análise do Lexema Amizade

O nosso ensaio sobre a amizade começa pelos produtos do discurso do dicionário,
seguindo, por enquanto, o caminho apontado pelos autores citados no item 3.4.1. (p.
96). Esse caminho tomou por base a análise da avareza (paixão de objeto) e de seus
parassinônimos e, também, a análise da paixão intersubjetiva ciúme com base na língua
francesa. Pretendemos, entretanto, dar seguimento a esse caminho, analisando os
produtos do uso em comunidades do Orkut. A resenha da seção 3.4.1 (ver: p. 96) visou,
por ora, apenas levantar as estratégias de análise das paixões, a fim de empreender uma
análise semelhante da paixão amizade em língua portuguesa do Brasil.
Em um primeiro olhar, tomando por base a classificação das paixões feita por
Barros e sua conformação (2001, p. 60 a 71), podemos pensar que, como nas paixões
simples, a amizade resulta de um desejo do sujeito de estado /querer ser/ que implica
que o outro também queira ser, ou que os valores desejados estejam em conjunção com
outro sujeito. Entretanto, pensar que a amizade se resume a esse PN não o diferenciaria
do simples interesse ou de um simples contrato intersubjetivo, mas sabemos que não é
só isso. Existe uma emoção, um apelo, um /dever-fazer/, uma expectativa que muitas
vezes resulta em decepção como acontece no amor carnal, chegando, como esse, a
gerar inconfessos ciúmes e a ser confundido com o namoro, quando os parceiros não se
desgrudam, debreado por um tempo juntos excessivamente longo ou repetitivo. Por
essas razões, iremos, a priori, considerar a Amizade como uma paixão fiduciária de
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benevolência e analisaremos os componentes lexicais do verbete no dicionário, ao tentar
definí-lo.
No dicionário Aurélio encontramos a acepção:

amizade
[Do lat. vulg. *amicitate.]
Substantivo feminino

1.Sentimento fiel de afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que
geralmente não são ligadas por laços de família ou por atração sexual: (Novo
Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)

Como observam Greimas e Fontanille (1993, p 84), “as definições das paixões no
dicionário comportam uma série de denominações que constituem como que grandes
classes da vida afetiva”. São elas o sentimento, a emoção, a inclinação, a tendência,
“ser” suscetível a, o temperamento, o caráter, o humor. Segundo eles, para além das
paixões que designam efeitos de sentido, “outra grade cultural, mais abstrata, revelaria,
no seio das próprias culturas, uma teoria imanente das paixões” (GREIMAS e
FONTANILLE 1993, p 84).
Sentimento é, para esses autores, um “estado afetivo complexo, estável e durável,
ligado a representações” (GREIMAS e FONTANILLE 1993, p 84.). Ele põe em jogo,
como modalização dominante, um saber, diferentemente da emoção que afeta o
poder. Esse “sentimento fiel” da definição de amizade significa, então, sentimento
verdadeiro, em que se pode acreditar, pôr fé, portanto, um saber pressentido ou suposto
como verdadeiro. Pressupõe-se, então, haver aqui um julgamento moral, já que
“sentimento fiel” pressuporia, também, a existência de um “sentimento infiel”. Porém,
nos parece sintomático não encontrá-lo dentro das definições dos verbetes no mesmo
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dicionário76 e, numa pesquisa rápida, na ferramenta de busca da Google, observarmos
uma ocorrência irrisória do segmento “sentimento infiel” em comparação com
“sentimento fiel” ( ver: abaixo p. 113). A ocorrência do primeiro segmento, em sua
maioria, é oriunda de textos poéticos, indicando tratar-se de metáforas e de licença
poética77. Contudo, encontramos a acepção infiel nos verbetes do dicionário Aurélio
para amigo urso, atraiçoar, desleal e trair ( ver: abaixo) e todos esses verbetes fazem
referência à amizade e/ou ao amor carnal. Isso indica que a fidelidade é um traço
produtivo nas isotopias destas paixões. Como veremos item 4.5 p.152 ,suspeitamos que
exista uma relação estreita, na cultura brasileira, dessas duas paixões, havendo traços
em comum que parecem ser isotópicos para ambas.

amigo-urso
Substantivo masculino
1.Amigo falso, hipócrita, infiel; amigo-da-onça. [Pl.: amigos-ursos.]

atraiçoar
[De a-2 + traição + -ar2, com desnasalação.]
Verbo transitivo direto
1.Cometer traição contra; usar de perfídia contra; trair:
O delator Joaquim Silvério dos Reis atraiçoou a causa da Conjuração
Mineira.
2.Ser infiel a; trair, enganar:
“Quando o médico teve certeza de que a mulher o atraiçoava, .... resolveu,
imediatamente, matá-la.” (Lúcio de Mendonça, Horas do Bom Tempo, p.
161.)

desleal
[De des- + leal.]
Adjetivo de dois gêneros
76

O dicionário Eletrônico Aurélio possui uma ferramenta que busca termos e expressões dentro das
definições do verbete. Esse aplicativo será particularmente interessante e útil para a constatação de
algumas ocorrências ligadas à amizade na língua.
77
A Internet também é uma ótima fonte para verificar a recorrência de expressões e verbetes nas
interações de uma comunidade línguística.Suas ferramentas de busca permitem verificar marcas que
identificam não apenas a acepção deles, mas também o contexto em que estão sendo usados. Seria
interessantedesenvolver uma metodologia de pesquisa para o uso de ferramentas automatizadas
(aplicativos, mecanismos de busca) que permitam identificar traços, isotopias etc culturais continentes
nos textos das redes sociais. Estas ferramentaspodem gerar dados, com base na ocorrência estatística , que
esclareçam muitas indagações semióticas que esta análise sucita..
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1.Falto de lealdade; falso, traidor, infiel:
amigo desleal.

trair
[Do lat. tradere, ‘entregar’.]
3.Ser infiel a:
Traiu a esposa.

(Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)

Ilustração 9: Pesquisa de ocorrência da expressão "sentimento fiel" no buscador do Google .jpg
Acesso em : 14 mar.2007

Ilustração 10: Pesquisa de ocorrência da expressão "sentimento infiel" no buscador do Google em .jpg
Acesso em : 14 mar.2007
Os Sentimentos de afeição, simpatia, estima ou ternura são todos euforizados e
caracterizados

por

uma

baixa

intensidade.

Ao

tentar

categorizar

esses

sentimentos/paixões, observou-se que eles são pertinentes à categoria tímico/fórica e é
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possível extrair-lhes a modalização subjacente. Eles são, enquanto sentimentos, paixões
semióticas de objeto e intersubjetivas. Podemos, assim, nos afeiçoar, sermos simpáticos,
estimarmos ou sermos ternos com algo ou alguém. Eles remetem, portanto, às paixões
complexas de benquerença, mas não desenvolvem percursos passionais suficientes para
justificar essa classificação. Além do mais, parecem ser paixões “de ação” e não de
um,meramente, “ser acionado” como nas paixões complexas. Há um comportamento,
uma atitude do sujeito implicado, nesses sentimentos/paixões, embora não implique em
um necessário apego que se caracteriza pela lentidão, de aspecto durativo que o lexema
sentimento nos remete. Esse sujeito de papel, sensibilizado e apaixonado é o destinador
ou o destinatário de uma sanção meramente cognitiva, constatação feita pelo
posicionamento do sujeito escópico que pode ser o observante ou o observador. O
sujeito é acionado, se inclina, se mostra disponível, mas, essencialmente, não tende à
ação. É um ser acionado por um poder e um saber ser “afetivo”, “simpático”
“estimável” e “terno” que o atualizam, mas necessariamente não tem que fazer,
apenasas ser para realizar.
Há, então, um estado reflexivo na manifestação dessas paixões, em que a imagem
projetada é imediatamente reproduzida e refletida pelo observante e o observado por
uma constatação implícita que nos remete a gestualidade, especialmente a do rosto
humano. Não se trata, também, de uma modalização /querer ser/ mas de um /querer ser/
com o objeto ou sujeito fim. Como nas denominadas paixões objeto, essas paixões
estão sujeitas a variações de maior ou menor intensidade desse querer, quando
acompanhadas por advérbios que as modulam para mais ou para menos: forte afeição,
pouca estima, extrema ternura, nenhuma simpatia. Existem elementos que remetem ao
caráter passional stricto sensu desses sentimentos. Eles remetem a um tipo especial de
paixão simples. Esse conceito de paixão parece pedir uma nova categorização. Estudar
as “grandes classes da vida afetiva” (emoção, inclinação, paixão, sentimento) parece
ser uma proposta produtiva que aponta um caminho proveitoso para estudar as paixões.
Tomemos, então, essas paixões sentimento para análise. Vejamos as definições
encontradas no dicionário.
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A afeição

afeição
[Do lat. affectione.]
Substantivo feminino
1.Sentimento de apego sincero por alguém ou algo; carinho; amizade,
afeiçoamento.
2.Inclinação, pendor.
3.Conexão, ligação, relação:
“Pois ainda acredita na afeição íntima entre a descrença masculina e... dá
licença? a leviandade feminina?” (Machado de Assis, Teatro, p. 71.)
(Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)

A afeição define-se aqui pelos segmentos lexicais apego e sincero. O apego, como
vimos acima, na resenha da análise empreendida por Greimas e Fontanille sobre a
paixão avareza, pode ser definido da seguinte forma:

apego = “sentimento (referência a nomenclatura passional) que nos une (modo de conjunção) às
pessoas e às coisas a que nos afeiçoamos (objetos de valor de tipo “desejáveis”{efeito aspectual
de duração, de repetição e fiduciário = confiança no valor do objeto} determinados por um
“querer ser”)”

Há, portanto, um reforço do efeito aspectual fiduciário. Não só uma confiança no
valor do objeto ao qual se tem apego, mas uma confiança que se mostra verdadeira, sem
interesses outros, sem exigir, possivelmente, uma reciprocidade ou algo a mais em
troca. Por essa razão a inclinação e o pendor estão também elencados como definição
secundária e que, segundo Greimas e Fontanille (1993, p. 84) remetem “diretamente à
'propensão'” (...) “um querer constante e permanente” por uma tendência que lhe é
natural. Há, também, uma alusão a um desequilíbrio metaforizado pela referência à
forma inclinada. A afeição, pois, não é modalizada por um dever implicado na
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fidelidade - “sentimento fiel de afeição” - como ocorre com a amizade que é
relacionada como seu sinônimo, mas por um ser que é prefigurado por um querer. Além
disso, temos a acepção em 3. que remete por metonímia à conjunção necessária entre
sujeitos - “conexão”, “ligação” e “relação” - que é também um componente
indissociável da amizade.

A simpatia

Também, encontramos, nessa paixão, o sentimento de inclinação como vimos em
afeição, com a mesma acepção incidental de atração, cujo aspecto incoativo é
reforçado pelo advérbio instintivamente e pelo adjetivo espontâneo. No entanto, a
simpatia se diferencia da afeição por também poder ser intencional e querer atender a
algum interesse. Há um saber ser - “faculdade de” - que permite atrair e agradar o
outro. É um destinador que manipula seu destinatário por sedução. Ele afeta o outro pela
lisonja, um saber ser simpático que neutraliza as resistências do outro e convoca sua
reciprocidade pelo dever ser simpático. A simpatia implica um observador, destinador e
julgador que avalia e sanciona cognitivamente de forma positiva um sujeito ou objeto
observado conforme os itens 3, 5. e 7. Tal fenômeno é, também, um objeto mágico que
tem propriedade transcendental de atrair boas coisas, de modo que, na nossa cultura
hedonista, ser simpático compensa a ausência de beleza ou a falta de algum predicado
inato e natural como em – 8, 9., 10. e 11 – a propriedade de atração entre sujeitos que a
aproxima da paixão amor, já discutida acima, elencada nas definições –1., 2. e 4. Em 5,
temos, também, a empatia e o compartilhamento. Esses elementos que definem a
simpatia, remetem-nos sempre ao seu caráter público que convoca os operadores da
mistura que nos remete aos valores de universo.

simpatia
[Do gr. sympátheia, ‘participação em, ou sensibilidade ao sofrimento do
outro’, ‘compaixão’, pelo lat. sympathia.]
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Substantivo feminino
1.Tendência ou inclinação que reúne duas ou mais pessoas:
Entre os membros do Congresso reinava grande simpatia.
2.As relações que há entre pessoas que instintivamente se sentem atraídas
entre si:
Era notória a simpatia entre o professor e os alunos.
3.Sentimento caloroso e espontâneo que alguém experimenta em relação a
outrem:
ter simpatia; despertar simpatia.
4.Primeiros sentimentos de amor:
A simpatia entre Romeu e Julieta foi obra de um momento.
5.Faculdade de compartir as alegrias ou tristezas de outrem:
expressões de simpatia.
6.Atração que uma coisa ou uma idéia exerce sobre alguém:
Sempre teve simpatia pela pintura;
“Com a estada dos políticos liberais na Inglaterra, e em conseqüência da
simpatia crescente da Marquesa de Alorna pela literatura alemã, aumenta
em Portugal o gosto pela cultura anglo-germânica” (Feliciano Ramos,
História da Literatura Portuguesa, p. 437).
7.Bras. Interesse em atender às pretensões de alguém:
O funcionário olhou o caso com simpatia.
8.Pessoa muito simpática:
É feia, mas é uma simpatia.

9.Bras. Tratamento intencionalmente amistoso dado a alguém:
Conseguiu fazer andar o meu processo, simpatia?
10.Bras. Ritual posto em prática, ou objeto supersticiosamente usado, para
prevenir ou curar uma enfermidade ou mal-estar.
11.Ant. Tendência que se julgava existir entre as qualidades de certos corpos.
[Antôn., nas acepç. 1 a 4 e 6: antipatia.]
(Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)

A estima

Não é àtoa que a estima tem esse sentido de medida. O valor está, necessariamente,
implicado no objeto dessa paixão que resulta na sanção cognitiva positiva do
destinatário pelo destinador: apreço, consideração, respeito. Esse destinador está
modalizado pelo saber e pelo crer positivos do objeto visado. Como observou Matte
(2011, p1) “Enquanto na estima o crer ou saber do sujeito afeta o objeto, na simpatia é o
objeto que afeta o crer ou saber do sujeito”. O apego, que vimos em “afeição” elencado
como seu sinônimo, se diferencia aqui pela ausência do lexema sincero porque o
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“afeto” é voltado para o subjetivo de um sujeito em conjunção com outro, condenado a
ser afetado por esse outro, que projeta o valor por ele construído de sua privacidade. A
estima, por outro lado, mede esse valor com base no que está dado, constatado
socialmente, publicamente de alguém cuja conjunção só vem após a sansão cognitiva:
“apreço”, “consideração” e “respeito”. Os exemplos arrolados corroboram a nossa
constatação, pois para “estima” encontramos exemplos resultantes de uma
desembreagem enunciativa encenados por papéis sociais – o gerente, os empregados, a
professora e as crianças – o único exemplo evidenciado para “afeto” é encenado por um
Eu em discurso direto que fala por si.

estima
[Dev. de estimar.]
Substantivo feminino
1.Sentimento da importância ou do valor de alguém ou de alguma coisa;
apreço, consideração, respeito:
O gerente gozava da estima de todos os empregados.
2.Afeição, afeto; amizade:
A professora tinha grande estima àquelas crianças.
3.Apego que se dedica a um animal, a um objeto, etc.
4.V. estimativa (1):
As medidas foram tomadas de acordo com a estima dos peritos. [Sin. ger.:
estimação.]
(Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)

A ternura

Enquanto as definições do dicionário para as outras paixões mostraram uma
preocupação em definir o cognitivo/extenso, ficou patente que na paixão ternura houve
uma a dificuldade dos dicionaristas ao descrevê-la, priorizando o sensível/intenso. A
ausência da expressão Sentimento de … ou simplesmente Sentimento Brando sinaliza
a necessidade dessa escolha. Buscou-se um tangenciamento pela caracterização do
adjetivo primitivo derivado: qualidade de terno2 . Houve dificuldade em distinguir a
lógica intelectiva de ternura. Abrigou-se apenas nos sinônimos aproximativos:
meiguice, carinho, afeto brando, dó, compaixão. Matte (2011) observou que “A ternura
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é semelhante à simpatia, pois pode ser mote da afeição. A ternura com que o objeto
afeta o sujeito pode causar a afeição do sujeito pelo objeto.”. De fato, o sentimento de
ternura percebe a fragilidade do objeto amado, o que lhe inspira tomar cuidados
extremos. Com ele, a brandura e o carinho do destinador é afetado pela delicadeza
do objeto destinatário que lhe causa admiração e sentimento afetuoso. Entretanto, tanto
na “ternura” quanto na “estima” o que primeiro afeta o observador é a qualidade do
observado. Já no afeto, é a propensão e a ligação do observador com o observado.

ternura
[De terno + -ura.]
Substantivo feminino
1.Qualidade de terno2.
2.Meiguice, carinho.
3.Afeto brando ou sem grandes transportes:
“Fascinado estava o Miguel, mas não pela imagem que lhe descrevia Inhá,
senão pelo original que tinha diante de si, e o embebia na meiguice de seu
olhar, e na ternura de seu carinho.” (José de Alencar, Til, p. 29.)
terno2
[Do lat. teneru, ‘tenro, mole’.]
Adjetivo
1.Meigo, afetuoso.
2.Brando, suave:
“Uns como que suspiros / De amor, uns ternos ais” (Machado de Assis,
Poesias Completas, p. 49); “Ó caro ruído embalador, / Terno como a canção
das amas! / Canta as baladas que mais amas, / Para embalar a minha dor!”
(Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira, p. 37).
3.Que inspira dó, compaixão:
ternas queixas.
(Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 2004)

3.5

A Amizade

Observando os componentes lexicais da paixão intersubjetiva amizade, constatamos
que, segundo o discurso do dicionário, o sujeito de estado espera pela performance
fidelidade, ou seja, espera-se que os sentimentos de afeição, simpatia, estima ou ternura
sejam e pareçam verdadeiros. Sem isso não se pode moralizar esses sentimentos como
amizade. Para a semiótica, a questão que se coloca, então, é a do parecer do sentido ou
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de como um sentimento parece ser amizade. Há, portanto, um contrato fiduciário
implícito e uma garantia dos sentimentos projetados. Esses sujeitos possuem laços e
ligações necessárias que os vinculam um ao outro. Entretanto, cumpre aqui distinguir
que o sentimento deve parecer amizade, já que, segundo a definição do dicionário,
pressupõe-se existir outra natureza de vínculos correlatos e concorrentes - “laços de
família” ou “atração sexual” - no horizonte imaginário da cultura brasileira que o
relativiza, ainda que se admita a mistura. Temos aqui uma hipótese que a pesquisa
deverá aprofundar, pois necessitamos maior conhecimento a respeito do conceito de
valência que prefigura o valor. Iremos apenas lançá-la, nesse primeiro momento, a fim
de colocá-la em discussão.
Ao que parece, essa distinção que parte de uma tipologia de relações é necessária, já
que o discurso que motiva a realização dos dicionários é o de fazer uma triagem das
palavras e expressões com a finalidade de estabilizar o significado dos lexemas dentro
do sistema saussuriano da língua. O dicionário procura, então, conjugar o sistema com
seu uso, para convencionar esse uso. Essa distinção “genérica” da amizade de outras
relações, destacada pelo advérbio “geralmente”, convoca o operador da mistura, por um
princípio de participação, e, também, um operador lógico que define sua argumentação.
Em suma,

o dicionário logicamente diz que “algumas relações familiares ou

sexuais são relações de amizade” que no quadrado semiótico é complementar de “todas
relações familiares ou sexuais são relações de amizade”. Então, a proposição
complementar explicita que a regra aceita é a de que as relações familiares e sexuais não
são amizades, mas alguma relação familiar ou sexual será de amizade. Na nossa
sociedade, as relações familiares e sexuais se excluem mutuamente pela interdição do
tabu em laços de consanguinidade. Relações familiares e sexuais são regidas pelo
operador da triagem por um princípio de exclusão: todos podem ser amigos, mas nem
todos o são, efetivamente. Por outro lado, nem todos podem ser parentes ou ter laços
familiares ou relações sexuais.
A pejoração exclui aqueles que têm relações sexuais com muitos parceiros,
considerando-os promíscuos. Os laços de família excluem os não parentes por uma
questão de hereditariedade que configura direitos e deveres. O amor carnal opera pela

121
lógica da triagem, pelo menos o romântico, “de papel”, que, na cultura ocidental,
prescreve a exclusividade no amor. A amizade, por outro lado, opera pela lógica da
mistura porque não pressupõe essa exclusividade. Embora faça uma triagem, afinal, o
amor não carnal tende, na cultura cristã, a realização de uma utopia de “conjunção
universal da humanidade”, “amar ao próximo” (mistura concessiva tônica); a amizade,
nem tanto, pois tende à “diversidade” (mistura implicativa átona).
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4 ANÁLISE DO CORPUS

4.1

As Comunidades no Orkut

A possibilidade de se criar comunidades, como associações, em torno de diversas
motivações, parece ter colaborado para a grande popularidade do Orkut entre os
brasileiros78. Há uma infinidade de Comunidades no Orkut e é improvável que o usuário
participe, efetivamente, de todas as comunidades em que se inscreve. Diferentemente da
concepção geral do Orkut, as Comunidades não se estruturam de forma hierárquica que
permite e impõe uma organização e moderação.
Cada comunidade possui apenas um dono, que pode controlar o conteúdo e a
entrada de membros, mas o dono pode delegar essas funções de moderador para, no
máximo, dez usuários, sendo uma comunidade "fechada" (moderada). Se ela for
"aberta" (pública), qualquer um pode entrar, escrever, sem necessidade de aprovação,
até mesmo os perfis falsos (fakes). Qualquer membro pode ser banido pelo dono ou por
algum dos mediadores, sendo apenas removido, podendo entrar novamente, ou ser
expulso definitivamente. Na versão inicial, o Orkut não permitia que o dono pudesse
delegar funções de moderador a outros usuários, havendo, portanto, apenas um
moderador. A nova funcionalidade que possibilita incorporar novos mediadores foi
implementada com um pacote de melhorias em 20 de outubro de 2006 (Wikipédia
Orkut), em razão da dificuldade de se moderarem muitas mensagens, numa comunidade
com muitos participantes.

78

As comunidades digitais do Orkut têm um caráter distinto das Associações do mundo real, pelo seu
caráter eminentemente informal e pela diversidade de propostas.
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4.2

Em “A

Análise das apresentações nas comunidades

PAIXÃO

“AMIZADE”

EM UMA COMUNIDADE DO ORKUT”

(VER: 4.3 P.125)

analisamos uma das muitas comunidades do Orkut, a Solteiros BH (que tem o objetivo
de promover encontros e encetar amizades), a fim de avaliar que configurações
discursivas a paixão amizade adquire no ambiente digital. Essas configurações
produzem um efeito que denominamos aqui “de intimidade”, ou seja, um efeito no qual
o locutor/narrador se mostra íntimo de seu alocutário/narratário, que passa a ser alguém
que possui um acesso privilegiado aos demais membros do grupo. A expressão dessa
intimidade, que recebe o rótulo (conteúdo) de amizade, pode dar-se de diversas formas,
dependendo do grupo social em que essa amizade coletiva é estabelecida.
Pretendemos investigar como essas comunidades, digitalmente estabelecidas, irão
agenciar o conteúdo amizade. A expressão dessa amizade no Orkut é produzida,
essencialmente, pela modalidade escrita, adornada por fotografias e por elementos
gráficos que compõem a mensagem. No Orkut, a amizade se configura a partir de
elementos gráficos pré-estabelecidos e pré-moldados, permitindo ao usuário colar esses
elementos na tela de acordo com um esquema de composição pré-customizado pelo
ambiente gráfico do programa. O conteúdo é, então, regulado por uma espacialidade
pré-distribuída e submetido a uma receita de “como fazer amizades”, na certeza eufórica
de que elas acontecerão inexoravelmente por meio desse sistema. Esta parte da análise é
resultado de uma pesquisa piloto que buscou destrinchar um texto que abre uma dessas
comunidades digitais, avaliando-o nos três níveis do percurso gerativo: fundamental,
narrativo e discursivo. Com relação ao nível discursivo, foram levantados os temas e
figuras dessa pretensa amizade e examinados seus aspectos tensivos e argumentativos.
Em “O discurso de intimidade: estratégias de captação e sedução nas enunciações da
comunidade do Orkut” (Ver seção : 4.4 p.138), verifica-se um estudo das estratégias de
discurso que visam obter a aproximação entre pessoas do mundo real e digital, para
estabelecer um vínculo que chamaremos aqui "de intimidade". Esse estudo analisa uma
das tantas comunidades do Orkut, a “VÃO P’ROCK BH”, que mobiliza pessoas a

124
participar de atividades de entretenimento virtuais e reais a fim de estabelecer como os
integrantes dessa comunidade interagem e respondem às demandas, restrições e
hierarquia. Analisamos dois textos do corpus: a “descrição” da comunidade em que seu
“dono” a apresenta, propondo a sua finalidade e um dos “fóruns” dela79 “Queremos
saber quem é você...” , que põe em execução o que está sendo proposto, avaliando como
os participantes respondem a essa demanda.
Em “As paixões semióticas do amor e da amizade em alguns sites de
relacionamento. (ver: seção 4.5 p.152) observamos que a característica mais patente do
Orkut é a de ser um site que nos permite “turbinar” o potencial de fazer amigos.
Portanto, as ferramentas nele desenvolvidas visam a facilitar o estabelecimento de
amizades e a sua manutenção. Para avaliar esse sistema, é preciso pensar sobre o objeto
valor Amizade do ponto de vista cultural, no seu aspecto semio-discursivo: o que é a
amizade e como ela é percebida na Internet, especialmente, no Orkut, um site voltado
para o incremento desse tipo de relações. Durante essa análise foi possível verificar as
características e invariantes com que os verbetes/paixões amor e amizade são tomados
nas suas diversas formas e manifestações discursivas na Internet, sobretudo, as formas
de expressão do “amor carnal”. Na Internet, essas formas de relacionamento estão
representadas nos diferentes sites que se especializaram em uma e em outra forma de
relacionamento, o que pressupõe uma delimitação figurativa de caráter espacial passível
de ser analisada.
Analisamos e comparamos as invariantes a partir dos enunciados produzidos em
peças publicitárias internas e das ferramentas do Orkut, Match.com e Yahoo
Encontros sob a luz da 'Semiótica das Paixões e 'Tensiva, com o objetivo explicar essas
“paixões complexas – “amizade” e “amor” – ao avaliar como elas são ressignificadas na
rede mundial.
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mecanismo pré-concebido pelo site para a troca de informações a partir de um tema proposto.
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4.3

A paixão “amizade” em uma comunidade do orkut

4.3.1

As comunidades

O Orkut foi criado para dar suporte midiático a grupos que pretendem fazer e manter
sua rede social de amigos. E, embora tenha sido criado com o objetivo de aproximar as
pessoas do mundo “real”, foi através da possibilidade de se criar “comunidades”,
associações, em torno de diversos temas e motivações, muitos deles de caráter nonsense
ou irreverentes, que colaborou para sua grande popularidade entre os brasileiros 80.
Existe uma infinidade de comunidades no Orkut e é improvável que o usuário participe,
efetivamente, de todas as comunidades em que se inscreve. Muitas delas fazem parte de
sua coletânea de comunidades no Orkut, como uma vitrine a mais do perfil de usuário.
Entretanto, a liberdade com que se pode criar diversas comunidades no Orkut contrasta
com a estrutura hierárquica rígida imposta pelo sistema.
Cada comunidade possui apenas um dono, que pode controlar o conteúdo e a
entrada de membros. O dono pode delegar as funções de moderador para até dez
usuários, quando a comunidade é "fechada" (moderada). Se ela for "aberta" (pública),
qualquer um pode entrar, escrever, sem necessidade de aprovação (incluem-se aí os
fakes, conhecidos perfis falsos). Qualquer membro pode ser banido pelo dono ou por
algum dos mediadores, sendo que, se for apenas removido, pode entrar novamente, mas,
se for expulso, não poderá retornar. Além disso, mais recentemente, passaram a existir
ferramentas de regulação e autorregulação do que pode ser visto e publicado.
Como já foi comentado, na versão inicial, o Orkut não permitia que o dono
delegasse funções de moderador a outros membros usuários da comunidade, cabendo,
portanto, apenas a um moderador controlá-la, in casu, o próprio fundador da
comunidade. O código do sistema também era inseguro, permitindo intervenções e
invasões de todo tipo. A nova funcionalidade, que possibilita incorporar novos
80

As comunidades digitais do Orkut diferem das associações do mundo real, pelo seu caráter
eminentemente informal e pela diversidade de propostas, de motivações e de temas irreverentes.
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mediadores, foi implementada com um pacote de melhorias, em 20 de outubro de 2006
(c.f. Orkut - Wikipédia, a enciclopédia livre, 2009), devido à dificuldade de se moderar
em mensagens, em uma comunidade com muitos participantes.
Portanto, as comunidades do Orkut estruturam-se hierarquicamente em torno do
chamado dono que tem a competência de atrair, manipular, moderar e sancionar os
outros membros da comunidade. Ele pode ser auxiliado por outros a quem delega a sua
competência de moderar e sancionar. A existência dessa hierarquia permite-nos iniciar
a análise pelo nível narrativo, pois essa estrutura pré-estabelecida das comunidades bem
como o objetivo de aproximar intimamente as pessoas produzem uma narrativa peculiar,
com que o dono descreve os objetivos de sua comunidade.
Presumimos que a forma com que as comunidades do Orkut são descritas incorpore
pistas dessa hierarquia, o que dá controle absoluto ao dono. Essa possibilidade de ter o
controle de tudo que se faz na comunidade digital pressupõe, de forma genérica, um
programa narrativo de transformação de competência, em que existe uma proposição
obrigatória de mudança de um estado de disjunção em conjunção do sujeito de estado
(S2) orkuteiros e /ou membros da comunidade, com o objeto valor amizade. Essa
competência é projetada sobre o sujeito de fazer, transformador (S1 = que sabe e pode
fazer), o próprio Orkut ou dono da comunidade.
Por outro lado, esse programa de competência implica um programa de
performance, em que o papel desse dono propõe, não só alterar o estado de disjunção
com o objeto valor amizade dos membros da comunidade, mas realizar essa operação
em si mesmo com o intuito de obter popularidade, fama e/ou prestígio, além de
companhia (ver: Ilustração 27 p.180), como valores descritivos finais investidos nesse
objeto valor amizade.
A amizade é, portanto, não só um objeto valor, inserido em um programa de
aquisição no nível narrativo. Mas também, no nível discursivo, se constitui como tema
subjacente aos temas propostos na concepção do Orkut e das comunidades. O texto que
inaugura o Orkut e os textos que abrem o perfil das comunidades, descrevendo-as,
modalizam esse objeto valor implicado, previsto no seu programa de competência
inicial do Orkut (ver: Ilustração 14 abaixo p. 170). Resta saber se essa amizade, que,
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pressupostamente, se constitui como parte do ideário que funda o Orkut – um site
voltado à promoção e à manutenção de amizades – constitui-se, realmente, como objeto
das comunidades criadas com esse fim.
Para verificar tal assertiva, avaliaremos o percurso gerativo de sentido de diversas
comunidades, a fim de levantar a construção dos efeitos de sentido que se ligam à
paixão amizade. No nível fundamental, avaliaremos as regularidades, tomando por base
a semiótica tensiva, para estabelecer as características das interações nessas
comunidades, partindo do percurso dos sentidos de um sujeito que, a priori, desse lugar
digital, mais sente e percebe do que faz. Trata-se de um ambiente ficcional restritivo,
cujo percurso narrativo parece ser menos significativo que o fundamental e discursivo.
Essa ampla opção teórica visa a depreender, dos textos enunciados nas comunidades, as
estratégias com que elas pretendem efetivar a amizade entre seus membros. Essas
estratégias são estabelecidas a partir de objetivos propostos em cada uma dessas
comunidades, já explicitados na descrição das comunidades, feita pelos donos que as
idealizaram e que imprimem, já na sua concepção inaugural, suas motivações e
intenções .

4.3.2

O programa narrativo da “amizade” na comunidade

Solteiros BH

Começaremos a nossa análise pelo nível narrativo, já que estamos interessados em
avaliar o percurso da manipulação desse dono, que apresenta a comunidade, com a
finalidade de manipular os seus membros para que alcancem um objetivo específico. Ao
analisar os enunciados da comunidade Vão pro Rock BH (Carvalho, 2008), observamos
que as interações que se seguiram à manipulação inicial do dono dessa comunidade
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tinham uma tendência de percorrer o esquema narrativo canônico. Isso, provavelmente,
se dá como resultado natural da estruturação hierárquica pré-estabelecida pelo sistema.
Assim, como a comunidade se estrutura em torno de um dono, que possui plenos
poderes, supomos que as interações ali realizadas tendam a cumprir uma narratividade
que percorre todo o esquema narrativo canônico: o percurso da manipulação, da ação
e da sanção. No caso da comunidade de que falamos acima, o dono, após apresentá-la
no espaço destinado à sua descrição, convoca os demais membros a se apresentarem,
respondendo a uma pergunta postada em um dos fóruns ali existentes.
Os sujeitos, manipulados por aquela convocação, até então sujeitos meramente de
estado – passam à ação, respondendo coerentemente à manipulação. Ao final, eles são
sancionados, positivamente ou negativamente, a partir de comentários e ações do dono
da comunidade (no caso, um suposto sujeito operador: destinador manipulador) ou dos
moderadores (sujeito operador: destinador manipulador delegado). Eles também
podem ser julgados pelos próprios membros interactantes, já que, apesar da hierarquia
estabelecida na concepção da ferramenta, que atribui ao dono o poder de decidir quem e
o que fica ou sai da comunidade (sanção pragmática), podem ocorrer sanções apenas
cognitivas entre os membros, mas com a aquiescência do dono e dos moderadores que
as avalizam ou se omitem.
Os enunciados postados na comunidade, bem como os papéis ali desempenhados
pelos membros, parecem oscilar ao sabor das imprevisíveis interações dos indivíduos de
“carne e osso” que ali postam suas mensagens. Eles ora podem ser manipulados, ora
podem ser os próprios manipuladores. No entanto, a prerrogativa da sanção pragmática
é dada apenas ao dono, que pode somente delegá-la a dez membros, denominados
moderadores. É necessário, portanto, buscar na sociologia estudos sobre diferentes
hierarquias de comunidades digitais e não-digitais para entender com que fim cada tipo
se organiza. Assim poderemos dizer como isso influi na formatação das relações vividas
no Orkut e em que elas convergem ou se distanciam das relações de amizade.
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Tomemos, então, o texto que abre e descreve a comunidade Solteiros BH (ver:
Ilustração 27 p. 180), atribuído a um perfil criado apenas para gerenciar essa
comunidade.
Descrição:
A comunidade de quem está Solteiro na cidade mais linda do Brasil.
Pq estamos solteiros, mas não sozinhos.
Pq estar solteiro não nos impede de divertir, invadir lugares de BH e zoar o
plantão em qualquer lugar.
Gostou? Vem com a gte então.
Texto 2: (Solteiros BH, Comunidade do Orkut, 2007)
O título da comunidade Solteiros BH remete-nos a outro tema diverso da amizade: a
uma amizade que congrega pessoas solteiras, restringindo-se apenas a elas, o que nos
leva a desconfiar intuitivamente da natureza do objeto fim dessa comunidade. Contudo,
o pesquisador não deve se satisfazer em descrever sua intuição. Ele deve submetê-la ao
rigor metodológico do instrumento teórico para, cartesianamente, balizar e apurar seus
sentidos e traduzi-los em uma linguagem científica. Como havíamos observado acima, a
natureza do objeto nos leva a iniciar essa análise pelo nível narrativo.
Cada percurso narrativo, como observa Barros (2005, p. 195), é constituído por
unidades elementares mais simples, os enunciados (narrativos) elementares. Eles são de
dois tipos: os enunciados de estado, em que sujeito e objeto mantêm entre si relações
transitivas estáticas, e os enunciados de transformação, em que a relação é dinâmica. Da
organização de pelo menos um enunciado de estado e de um enunciado de
transformação surge o programa narrativo, a unidade funcional da narrativa.
A análise do texto acima mostra vários enunciados narrativos organizados em
programas:
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a) Um enunciado de estado de conjunção: em que o sujeito
“comunidade” está em conjunção com o objeto-valor (descritivo)
estar /ser “Solteiro”: “A comunidade de quem está Solteiro”;
b) Um enunciado de estado de disjunção: em que o sujeito
“comunidade” (“de Solteiros”) está em disjunção com o antiobjeto-valor “sozinhos”;
c) Um enunciado de estado de não conjunção: em que o sujeito de
estado “Solteiro” está em conjunção com o objeto valor
“divertir”: “Pq estar solteiro não nos impede de divertir...”;
d) Um enunciado de transformação: em que o destinador
manipulador (o dono da comunidade) procura manipular o sujeito
destinatário (um membro da comunidade ou um potencial
membro), a transformar essa relação de disjunção em conjunção.
Esse enunciado usa, para esse fim, uma estratégia complexa de
persuasão. Emprega um enunciado de tentação em que são
apresentados valores que o destinador julga que o destinatário
deseja “...não nos impede de divertir, invadir lugares de BH e
zoar o plantão em qualquer lugar”, introduzidos por verbos no
infinitivo que, aparentemente, têm uma razão de ser que iremos
avaliar adiante com mais detalhes.
O destinador, dono da comunidade, procura, no percurso da manipulação, não só
realizar um PN de performance cognitiva, convencer o outro, mas parece querer
convencer-se (ver análise mais adiante), pois ele é um sujeito “debreado” na primeira
pessoa do plural por um “nós” inclusivo (Eu →tu) e também exclusivo (Eu → não ele)
“Pq estamos solteiros, mas não sozinhos.”81. Para isso, realiza uma performance, ao
81

Trata-se, portanto, de um enunciado, cuja enunciação remete a dois destinatários: um sujeito,
membros da comunidade solteiros, e outro sujeito subtendido, seu contraditório, não solteiros, que não
fariam parte da comunidade.
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tentar transformar simultaneamente a si (programa narrativo de performance) e ao
destinatário, membro ou possível membro da comunidade (programa narrativo de
competência). O percurso da ação concretiza-se no convite feito ao destinatário para que
participe: “Gostou?”. Essa é uma pergunta retórica cuja marca de heterogeneidade
mostrada (Authier-Revuz, 2004) convoca o destinatário a agir, a tomar uma posição
apreciativa.

Trata-se

de

um

enunciado

de

ponto

ilocucional

diretivo 82

(VANDERVERKEN, 1985), que implica uma resposta positiva, pois, no enunciado
seguinte, o destinador sanciona positivamente (percurso da sanção) aqueles que,
pressupostamente, aquiescerem à convocação, “Vem com a gte então.”. Barros (2005, p.
200) diz que “todo programa de performance pressupõe um programa de competência,
sendo que, nesse último, o sujeito transformador é realizado por um ator (que faz, no
plano discursivo) diferente do sujeito de estado (que sofre a ação)”. O objeto valor,
nesse caso, possui um valor modal,

necessário para que o sujeito obtenha, na

performance, o valor descritivo último desejado. Então, temos aqui o valor descritivo
diversão, figurativizado pelos verbos invadir e zoar.
O verbo invadir assume várias figuras do dicionário (FERREIRA, 1986, p. 963),
incorporando, ao mesmo tempo, seus diversos significados, de forma mais genérica,
dada a imprecisão que a palavra assume no texto. Desse modo, invadir admite os
significados: entrar à força, conquistar; difundir-se, dominar e usurpar, que o dicionário
(FERREIRA, 1986, p. 963) nos apresenta. “Invadir possui grande intensidade modal, da
ordem do poder. É uma figura que implica uma apropriação ilegítima, pois ela
pressupõe, a priori, um não poder, uma proibição (dever não fazer), um impedimento”
(CARVALHO, 2010, p.99). O suposto impedimento aqui é o estatuto de solteiro do
sujeito. Essa intensidade de invadir é suavizada pela dispersão e imprecisão espacial do
segundo termo “lugares de BH”. “Zoar o plantão” é uma expressão idiomática que tem
por significado corrente “fazer graça” ou zombar. Zoar é “soar fortemente”
(FERREIRA, 1986, p. 1806). Seu significado, inserido no campo semântico do som,
proporciona uma intensidade excessiva que caracteriza o comportamento daqueles que
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Que pretende fazer com que o outro realize algo.
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pretendem se divertir. Esse divertir, então, refere-se a um público que tem uma maneira
peculiar e ruidosa de fazê-lo.

4.3.3

O argumento da “comunidade” e a correlação “solteiro” e

“sozinho” no nível fundamental

Abriremos um parêntese para analisar com mais cuidado o(s) argumento(s) aqui
contido(s). As frases da descrição da comunidade revelam, à primeira vista, traços de
um discurso ufanista e bairrista, “na cidade mais linda do Brasil”, que, ao lado das
demais afirmações, revelam uma atitude de assombro diante do fato de que alguém
possa estar solteiro numa cidade como Belo Horizonte. Há, pois, um discurso
subjacente à imagem dessa cidade que pressupõe e referenda a afirmação de que há algo
de muito errado e incompatível em estar solteiro e, ao mesmo tempo, estar em BH.
Afinal, como que se defendendo do pressuposto disfórico de que estar solteiro significa
estar sozinho, o enunciador propõe o objeto valor descritivo, a comunidade Solteiros
BH, como a solução para o problema dessa aparente solidão. Em defesa de sua tese, o
enunciador, a partir de uma retorção argumentativa, nega o óbvio. Ao argumentar que
estar solteiro não impede alguém de “...se divertir, invadir lugares de BH e zoar o
plantão em qualquer lugar”, ele parte do subtendido de que as pessoas solteiras ficavam
impedidas, em BH, de se divertir, de sair e ir a qualquer lugar.
No quadrado semiótico para o lexema “solteiro” e seu correlato “sozinho”, temos os
seguintes desdobramentos do ponto de vista do enunciador (ver: Tabela 6 abaixo).
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(Compromissado)
Acompanhado
Casado

(Livre)
Sozinho
Solteiro

Não Solteiro

Não Casado

(namorando, ficando)
Não Sozinho
(Não livre)

(encalhado, solteirão, titio/a)
Não Acompanhado
(Não compromissado)

Tabela 6: Correlação Solteiro / Sozinho

A escolha do verbo auxiliar estar, em lugar de ser, demonstra o caráter transitório
dessa situação, no entanto trata-se de uma transitoriedade de aspecto durativo e
contínuo que se reitera, porém, nos momentos de acontecimentos implícitos
descontínuos (ver: FIORIN, 2005, p 148-152). (presente iterativo): “não nos impede de
divertir, invadir ...e zoar...”. Não se trata, portanto, de uma afirmação categórica de um
presente gnômico, mesmo porque ela é dialógica, embora responda a um discutível e
polêmico paralelismo: solteiro vs sozinho. A construção dessa predicação temporal
parece vir em apoio à estranha argumentação que analisaremos adiante. Ao afirmar que
estar solteiro, estar sozinho implica não se divertir, podemos pensar, por analogia, que
aquele que está casado /namorando /com alguém não está sozinho, o que significa que
esse sujeito se diverte. Assim, temos uma afirmação paradoxal, se considerarmos o
topoi, senso comum, de que esse estatuto de solteiro pressupõe o contrário, estar livre,
portanto não casado ou namorando ou não com alguém.
Ora, se estar livre permite ir a festas, paquerar etc. (explicitado nos objetivos da
comunidade), por não haver compromisso que impeça isso, então, o argumento do
enunciador é contraditório, pois pressupõe que estar solteiro implica estar sozinho e
resulta em não se divertir, mas, por outro lado, também pressupõe estar livre. Esse
paradoxo é resolvido pela intensidade com que se impõe o dever e a necessidade de se
divertir desse indivíduo solteiro e pela ênfase numa forma enérgica e rebelde de
diversão: “invadir lugares de BH e zoar o plantão em qualquer lugar”.
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4.3.4

Os componentes tensivos do divertimento na comunidade

No Dicionário Aurélio (1986, p. 602), a definição de divertir é “1. recrear, distrair,
entreter; 2. fazer mudar de fim, de objetivo; distrair, desviar 3. dissuadir, despersuadir,
fazer esquecer, distrair; [...] 5. Desviar-se, afastar-se”.
Ao que parece, temos uma possível valência (FONTANILLE; ZILBERBERG,
2001, p. 15) do valor divertimento no desvio ou na distração, que são eufóricos. Assim,
o desviar ou distrair é uma profundidade extensa do divertir, da ordem do inteligível.
Na ordem do sensível, temos o prazer como sua profundidade intensa. Assim, podemos
ver, no Gráfico 3 a seguir, que, quanto mais prazer, maior é o desvio.

Gráfico 3: Prazer X Desvio
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Esse desvio visa à suspensão de um estado de coisas, de uma direção determinada,
em prol da exacerbação da emoção. Divertir é desviar-se na medida em que transgride
uma determinada sequência de coisas ou um determinado padrão de comportamento.
Esse comportamento parece ter uma medida neutra, padrão. É a partir dela que vão se
estabelecendo os graus que o excedem ou que lhe faltam. Assim, “invadir lugares de
BH” apresenta uma diversidade de aspectos ignorados, mas que são processados
intuitivamente pelo falante competente. Esse invadir não representa apenas uma
intensidade mais forte do que, por exemplo, “adentrar”, pois a palavra invadir, além de
ter traços semânticos de irromper e ocupar espaços, possui um aspecto contextual
transgressivo. Invadir nesse texto não é simplesmente entrar à força, como adentrar
seria entrar. Assim como zoar não é somente um grau mais intenso de “falar”. Há,
nessas palavras, uma figura de divertimento implícita no código do grupo, como já
dissemos acima; um determinado tipo de comportamento, cujo modo, o fazer, é
compartilhado pelo grupo de falantes, membros da comunidade.
Então, esse divertir tem um campo de presença indeterminado: os “lugares de BH” e
“em qualquer lugar”, mas o foco é tônico (invadir), de fora para dentro (contrário de
escapar) e zoar que também é tônico, como já dissemos, proporciona uma intensidade
sonora excessiva. Entretanto, sua apreensão é átona, pois o “lugar” é um termo genérico
e “em qualquer...” o faz ainda mais inespecífico. A construção imaginária dessa
espacialidade é difusa, o que atenua a tensão das ações tônicas, sugeridas pelos verbos
no infinitivo, embora faça alusão ao desafio de que não há limites, ou lugar onde não se
possa divertir.
Esse divertimento nos remete a um modo adolescente de agregação, embora seja
uma comunidade frequentada por pessoas com idade em torno de 30 anos. A análise
tensiva dos enunciados nos permitiu perceber que há uma imposição de um determinado
fazer aos membros. A descrição da comunidade visa a impor um certo filtro ao propor
um contrato que só admite um tipo de comportamento, muito semelhante àqueles
comportamentos que motivam os agrupamentos adolescentes, que buscam uma
identidade comum calcada em passar a imagem de ser um grupo com atitudes
marcadamente transgressivas. Como se trata de uma comunidade de adultos, e não de
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adolescentes, parece que há uma tendência no Orkut de se buscar em formas de
rememorar e reviver esse período da vida. Para conhecer melhor essas comunidades,
devemos buscar estudos que falem sobre comunidades e adolescência.

4.3.5

O Nível discursivo: Projeções da Enunciação no

Enunciado.

Nas seções anteriores analisamos o texto da comunidade no seu nível fundamental e
narrativo. Passemos agora à análise do nível discursivo.
No texto acima, notamos duas debreagens. A primeira é enunciva de pessoa e de
lugar, ou seja, há um ele (“a comunidade”) e um lá (“na cidade mais linda do Brasil”).
A segunda é uma debreagem enunciativa de tempo (agora): “de quem está solteiro”. Em
seguida, há uma debreagem enunciativa de pessoa: “estamos” (nós), “não nos impede”
(nós), “Gostou? Vem com a gte então” (um você que pressupõe o eu). Contudo,
mantém-se a enuncividade de lugar, “lugares de BH” e “em qualquer lugar”
correspondem a um lá.
Há uma predominância da debreagem enunciativa de tempo e pessoa. O tempo
predominante é o presente do indicativo, no caso, um presente concomitante (um agora)
que revela um discurso que assegura uma identidade coletiva, reforçada pelas pessoas
do discurso, “a gente” e “nós”. Porém, essa mescla de debreagens busca um efeito de
suspensão dessa identidade, caracterizada pelo tempo presente e o eu coletivizado, ao
introduzir o texto por uma debreagem enunciva (a primeira frase) e manter essa
ancoragem de espaço nos demais enunciados. Esse formato visa a criar um efeito de
relativo distanciamento, pela ancoragem enunciva de espaço, estabelecendo um ar de
objetividade em meio à predominância da subjetividade enunciativa de tempo e de
pessoa. Essa alternância de debreagens e a coexistência delas (debreagens paralelas)
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produzem simultaneamente um efeito de objetividade e de subjetividade (Fiorin, 1990),
p. "40-52"). O texto fala por um eles, os já membros da comunidade, por um nós que
inclui o destinatário do discurso, que deve se identificar com a condição deles, de serem
solteiros, para que queira aderir à comunidade.
Como reforço dessa objetividade, há uma predominância, no texto, do temático
sobre o figurativo. A abordagem do tema da “solteirice” e da “solidão” tem a pretensão
de ser objetiva, no entanto, gera uma argumentação contraditória que vai de encontro a
essa objetividade, produzindo uma certa incoerencia. São as figuras esparsas, invadir e
zoar o plantão, que compõem os traços sensoriais e subjetivos do enunciado e que
justificam essa contraditoriedade no plano da enunciação. Por essa razão, Fiorin (1990,
p. 52) nega que “informar seja a finalidade última de todo ato de comunicação”, pois o
que se pretende é persuadir o destinatário a aceitar o que está sendo comunicado.
A recorrência de certos traços sintático/semânticos e de uma sugestiva escolha de
um percurso narrativo por parte do dono na descrição dessa comunidade talvez possa
indicar, pela recorrência de traços, dessa e de outras comunidades, pistas de um
percurso passional da amizade que indiquem a existência de um discurso de intimidade
que visa a persuadir seu destinatário a agir de uma forma predeterminada no Orkut.
Como bem lembra Barros (2005, p. 198), o destinatário não só recebe passivamente
a comunicação e a transformação de sua competência; ele realiza, também, “um fazer:
interpretar a persuasão do outro com base em seus conhecimentos e crenças anteriores e
nas estratégias empregadas pelo destinador, acreditar ou não em seus valores e realizar
ou não a ação que dele se espera”.
Se pudermos atribuir um efeito de autonomia (não-dever-ser) às personagens
destinatárias da ficção, com as quais a semiótica literária vem normalmente lidando, é
de se esperar que seja especialmente verdadeiro que os membros “de carne e osso” de
uma comunidade aparentem ter, também, esse mesmo efeito, já que eles, enquanto
atores, não estão necessariamente submetidos ao filtro de um gênero literário e às
limitações, aos objetivos, às vivências, à lógica e à imaginação do autor da obra. Os
textos das comunidades são autônomos nesse sentido, mas ao mesmo tempo são
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restringidos pelas interações do meio e do gênero, e submetidos ao crivo do dono e dos
moderadores, espécie de coautores que coordenam a produção das comunidades.
Por outro lado, a imaginação do autor de um texto ficcional não está sujeita aos
limites e às restrições de uma dada “realidade”, mesmo que seja apenas digital. Isso
pode conferir maior riqueza e liberdade temático-figurativa ao texto e maior grau de
imprevisibilidade às ações das personagens, se comparadas às ações das personagens
“reais”, digitalizadas nas comunidades. De fato, ao avaliar as narrativas dessas
comunidades, pelo que percebemos até agora, o grau de previsibilidade das
participações dos membros das comunidades é grande, talvez pela “camisa de força”
dada pela hierarquia do aplicativo comunidade do Orkut, que permite que o dono e os
moderadores façam uma triagem do que é publicado, sancionando negativamente aquilo
que acreditam ser inapropriado ou destoante dos objetivos para os quais a comunidade
foi criada.
Assim, temos no Orkut ferramentas que restringem e regulam, de várias maneiras, a
participação dos usuários nas comunidades, sejam eles, donos, moderadores ou
membros. Essas restrições e o objetivo subjacente ao sistema de promover a amizade irá
delinear as formas, figuras e temas recorrentes nas diversas comunidades, revelando o
conteúdo e a expressão com que eles agenciam esse tema.

4.4

O discurso de intimidade: estratégias de captação e sedução nas

enunciações da comunidade do Orkut

A estratégia de discurso encontrada aqui tem como meta aproximar pessoas do
mundo real e virtual, a fim de estabelecer um vínculo que chamaremos aqui "de
intimidade".
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4.4.1

O Status de intimidade

O que constitui ter o status ou vínculo de intimidade: ser íntimo de outra pessoa?
Até que ponto a expressão da intimidade é uma construção individual (idiossincrática)
ou coletiva (social)? As pessoas, nas mídias, lançam mão de que estratégias
enunciativas para estabelecer esse vínculo de intimidade? E, especialmente na Internet,
por que esse efeito de intimidade é produzido e com que objetivos? Enfim, de que se
constitui esse Discurso de Intimidade? Podemos presumir que exista um discurso
especificamente ou preponderantemente com essa finalidade, ou seja, aproximar
pessoas?
A finalidade dessa seção é tentar responder às perguntas acima, analisando a
interação linguageira de alguns membros de uma comunidade do Orkut.
Como pretendemos estudar esse discurso de intimidade, um lugar promissor para
fazê-lo é uma comunidade de brasileiros do Orkut que se formou com a finalidade
principal de aproximar as pessoas: a “Vão p’rock BH”.
Os textos que vamos analisar foram retirados da “descrição:” que abre a página
dessa comunidade, apresentando-a aos orkuteiros83 (ver: Ilustração 26 pág.179).e do
fórum84 “Queremos saber quem você é” dessa mesma comunidade. O texto do fórum
se vincula à proposição da comunidade, dando continuidade a ela, ao recomendar que os
participantes se apresentem para responder a demanda (ver: Ilustração 21 e Ilustração 23
pág.176).
A “Vão p’rock BH” é uma comunidade que tem a característica singular de
promover e manter o contato social, virtual e presencial de seus membros, motivando-os
a participarem de eventos de lazer presenciais. Esses encontros aparentemente têm tido
83

Como são chamados os usuários do Orkut. (Dicionário Informal, 02)
Fórum: É onde os membros de uma comunidade do Orkut discutem um assunto proposto em um
tópico.
84
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sucesso, pois, até o momento em que foi levantado o corpus, eles aconteceram com
razoável freqüência e participação dos membros.
O Orkut é, portanto, uma lugar adequado para investigar essa forma de discurso, que
chamo, a princípio, de discurso de intimidade como um discurso que se articula de
forma subliminar, intencional, de forma epidêmica, mobilizando as pessoas a se
aproximarem, fazendo-as agir em grupo, a partir de identidades construídas
virtualmente e identificações em torno de desejos comuns.
Vale lembrar que a escolha da teoria semiótica como instrumento de análise desse
corpus,tendo como suporte a obra de Algirdas Julien Greimas se justifica porque dá
especial atenção ao “conceito de texto como objeto de significação e, [por essa razão],
preocupa-se em estudar os mecanismos que o engendram, que (...) procura descrever e
explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz...” (Lara, 2004, pp. 42-43).
Nessa análise,então, pretendo depreender das estruturas fundamentais, narrativas e
discursivas do corpus, as relações estabelecidas entre os sujeitos/atores (hierárquicas e
de valores) dramatizadas no âmbito da comunidade, procurando verificar que estratégias
linguageiras os sujeitos das enunciações respondem ao contrato que funda essa
comunidade e como os membros

buscam a aquiescência do grupo a fim de

seremlegitimamente aceitos e reconhecidos.

4.4.2

A comunidade “Vão p’rock BH”

Como já dissemos no item 4.1, a possibilidade de se criar comunidades, como
associações, em torno de diversas motivações, parece ter colaborado para a grande
popularidade do Orkut entre os brasileiros (ver nota 78 p.122). Diferentemente da
concepção geral do Orkut, as Comunidades possuem uma estrutura hierárquica que
permite e impõe uma organização e moderação.
A “VÃO P’ROCK BH” é uma comunidade do Orkut singular, embora existam outras
semelhantes a ela no próprio Orkut. Não é é uma comunidade exclusivamente virtual
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como é o caso de outras que vicejam em profusão nessa “Rede de Relacionamento ou
Rede Social”. Ela é uma comunidade que promove atividades virtuais e encontros
presenciais, com prioridade para o segundo objetivo, o que amplia a complexidade dos
enunciados virtuais para a análise, produto de interações tanto virtuais quanto
presenciais que se refletem nas enunciações ali produzidas.

4.4.3

O Percurso Gerativo na “descrição” da comunidade: seu

propósito e objetivos

Para avaliar os papéis actanciais e valores assumidos nos enunciados pelos membros
da “VÃO P’ROCK BH”, faremos um estudo do Percurso Gerativo de Sentido no seu nível
fundamental, narrativo e discursivo. Vamos focalizar, em especial, o nível narrativo
porque estamos preocupados, a princípio, em avaliar a relação de conjunção ou
disjunção dos actantes com o(s) objeto(s) valor descritivos e modais propostos pelo
dono da comunidade.
O Percurso Gerativo de Sentido é um modelo adequado para entender o percurso do
sentido dos enunciados que se estabelecem nas relações entre os usuários de uma
comunidade. Segundo BARROS, o

percurso gerativo vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e
concreto; há, assim, enriquecimento e concretização do sentido da etapa mais
simples e abstrata à mais complexa e concreta, ou seja, os elementos que se
manifestam na superfície do texto estão já “enriquecidos” e “concretizados” e
provêm, metodologicamente, de relações semânticas mais simples e
abstratas.”(BARROS, 2003, p. 188)

No nível fundamental, temos os principais valores em jogo e suas relações lógicosemânticas de complementaridade, contradição e contrariedade que se estabelecem na
enunciação. No nível narrativo, eles se tornam valores para os sujeitos que serão
concretizados e especificados no nível discursivo. As relações com o objeto podem ser
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estáticas, de conjunção e disjunção, ou dinâmicas, onde pode haver uma transformação
de um sujeito em conjunção com o objeto valor, em estado de disjunção ou o contrário.
Os objetos podem ser descritivos ou modais: são descritivos quando são um fim e
modais quando a obtenção desse objeto descritivo lhe concede um status que impõe
algumas modalizações do sujeito em relação a esse objeto: querer, dever, poder, saber e
crer. Os sujeitos, atores no nível discursivo e actantes no nível narrativo, se relacionam
com os objetos e outros sujeitos, sendo que alguns sujeitos podem funcionar como
objetos, como numa relação amorosa, em que um sujeito é objeto do desejo de um
sujeito.
O que pretendo, então, é extrair desses enunciados as implicações sintáticas e
semânticas dos diferentes níveis do percurso gerativo, revelando, nas regularidades das
enunciações, suas intencionalidades.

4.4.4

A Semântica e Sintaxe fundamental

No texto que abre a comunidade, sua descrição , o texto original sofreu uma ligeira
modificação. Desde que se iniciou o monitoramento do site, com acréscimos que
comprovam nossa suspeita de que o fórum é uma continuidade da abertura (ver: o texto
modificado Ilustração 27 p.180):
No texto que abre a comunidade, sua descrição 85:

descrição: BOM ESSA COMUNIDADE FOI CRIADA PRA GALERA
QUE GOSTA DE IR PRO ROCK, QUE É A MESMA COISA QUE
BALADA, BUTECO, BOATE.... AQUI TODOS TEM O DIREITO DE
CRIAR, FALAR E SER ESPONTÂNEO.... A ÚNICA OBRIGAÇÃO É SE
DIVERTIR... TEREMOS VÁRIOS ENCONTROS PARA SAIR D
VIRTUAL E IR PARA O ROC REAL. AÍ GALERA FIQUEM A
85
O texto original sofreu uma modificação e foi acrescentado posteriormente a frase “NUNCA
VULGAR E SEM RESPEITO AOS OUTROS MEMBROS”, desde que se iniciou o monitoramento do site,
com acréscimos que comprovam nossa suspeita de que o fórum é uma continuidade da abertura ( ver: o
texto modificado Ilustração 23 p.177)
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VONTADE, A COMUNIDADE É DE VOCÊS E PARA VOCÊS.
CONVIDEM SEUS AMIGOS. AQUI É PROÍBIDO SER BARRAQUEIRO,
DAR PITÍ, FALTA DE EDUCAÇÃO...( Ilustração 25 pág.178)

Tomemos o verbo "divertir-se" como revelador de uma categoria semântica
fundamental, uma vez que o texto coloca essa atitude como uma obrigação fundamental.
Assim, podemos tomar como categoria semântica de base /morte vs. vida/,
correspondentes na superfície a aborrecimento (antipatia) X divertimento (simpatia).

/morte/=> aborrecimento.(antipatia) = >AQUI É PROÍBIDO SER BARRAQUEIRO, DAR
PITÍ, FALTA DE EDUCAÇÃO
vs.
/vida/ => divertimento (simpatia) => AQUI TODOS TEM O DIREITO DE CRIAR, FALAR
E SER ESPONTÂNEO.... A ÚNICA OBRIGAÇÃO É SE DIVERTIR...

Temos, então, uma modalização do Ser que não corresponde aqui a um Estar
(enquanto um estado transitório de humor do negativo para o positivo), uma vez que
pressupõe-se que os membros dessa comunidade deverão entrar na comunidade com o
único propósito de proporcionar e obter diversão, não se admitindo outro propósito que
não o de se colocar numa postura alegre, com disposição para brincar.
Assim, na operação sintática fundamental, divertir-se ou ser divertido (simpático)
no texto acima é eufórico (atraente) e se opõe a aborrecer-se ou ser aborrecido ou
causar aborrecimento, que é disfórico (repulsivo). O texto dá pistas de que na
comunidade, não se admite um estar aborrecido e mudar esse estado de humor não
estar aborrecido e, então, tornar-se simpático, pois os membros do grupo devem estar,
a priori, divertindo-se e, portanto, devem ser simpáticos (não querer não ter/fazer
prazer). Por essa razão esse texto não é euforizante, o que admite uma transformação de
um estado de aborrecimento para um de não aborrecimento e, em conseqüência, dessa
transformação, para um estado de divertimento. Essa rígida exigência imposta pelo
dono na abertura da comunidade se confirma no modo como os integrantes respondem à
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demanda do fórum, já que a postura dos membros é de reafirmação do ethos instituído
pelo dono da comunidade, ou seja, de procurarem se mostrar alegres e divertidos.

“AQUI TODOS TEM O DIREITO DE CRIAR, FALAR E SER
ESPONTÂNEO” “AQUI É PROÍBIDO SER BARRAQUEIRO, DAR PITÍ,
FALTA DE EDUCAÇÃO...”.

É interessante notar essa paradoxal relação, em que o “DIREITO DE CRIAR, FALAR E
SER ESPONTÂNEO”

que aponta para um estado relaxado (escrito assim, em caixa alta)

impõe um sistema rígido que refuta essa mesma liberdade “AQUI É PROÍBIDO SER
BARRAQUEIRO, DAR PITÍ, FALTA DE EDUCAÇÃO...”.
DIVERTIR...”

“A ÚNICA OBRIGAÇÃO É SE

Há, portanto uma situação contraditória marcada pelo par

/opressão/

“AQUI É PROÍBIDO SER ...”

“A ÚNICA OBRIGAÇÃO É SE DIVERTIR...”

vs.

/liberdade/

“DIREITO DE CRIAR, FALAR E SER ESPONTÂNEO”
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4.4.5

A Sintaxe e Semântica Narrativas

Na passagem do nível fundamental para o nível narrativo, há uma mobilização dos
valores inseridos no quadrado semiótico. As categorias semânticas fundamentais, de
base, se tornam valores do(s) sujeito(s) e são “inseridas” no(s) objeto(s) com os quais os
sujeitos se relacionam.

Em lugar de operações lógicas fundamentais, ocorrem transformações
narrativas operadas pelo sujeito” e “as determinações tensivo-fóricas
fundamentais convertem-se em modalizações que modificam as ações e os
modos de existência do sujeito e suas relações com os valores (BARROS,
2003, p. 191)

Os textos aqui, são assíncronos, escritos por distintos membros da comunidade,
atores/autores que articulam entre si, produzindo textos semelhantes e encadeados,
correspondendo à expectativa do dono da comunidade. Esse texto será analisado na
perspectiva do percurso narrativo do dono da comunidade porque ele é o destinador
manipulador tanto no texto que abre comunidade quanto no que abre o citado fórum.
O texto que apresenta a comunidade manipula o sujeito virtual de estado que deve e
quer fazer (sujeito virtual), pode e sabe fazer (supostamente atualizado) mas só fará se
for para o “Rock Real” e cumprir as regras de não ser “Aborrecido” “... PROÍBIDO SER
BARRAQUEIRO, DAR PITÍ, FALTA DE EDUCAÇÃO...” .

Embora o texto funde um sujeito

virtual / atual e realizado, que tem direitos, pois pode, sabe e efetivamente faz “QUE
GOSTA DE IR PRO ROCK”, esse sujeito também tem deveres para com essa
comunidade. Ele não deve ser/fazer, um devir cujo não cumprimento implica sanções
negativas. Na perspectiva da interação, esse percurso canônico ainda não se realizou,
pois o sujeito destinatário da comunidade ainda terá de ser posto à prova e esse aparente
percurso canônico é um simulacro que manipula o sujeito destinatário por um devir. O
texto se detém no percurso da manipulação, enquanto funda os objetivos e valores
dessa comunidade. Nos textos do fórum, que continuam o da descrição, temos os
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demais percursos na perspectiva interativa em que o texto se desdobra, pois produz
outros textos que respondem a manipulação. No fórum citado, eles cumprem as etapas
que correspondem aos percursos da ação e da sanção em que o destinatário, ainda
sujeito de estado interditado pelo não dever ser/fazer, torna-se sujeito de fazer quando
realiza a ação acordada ou esperada pelo destinador, operando a transformação
principal da narrativa, assumindo o valor modal do objeto divertimento /querer-não-ser/
por um /não-dever-ser/. No fórum, o sujeito da ação procura convencer o seu
destinador-julgador de que cumpriu o contrato e que tem direito a ser sancionado
positivamente. É nos textos do fórum que surgem o sujeito atualizado que pode e
sabe-ser/fazer “SE DIVERTIR...” e o sujeito realizado que cumpre o contrato porque se
mostra simpático diante da comunidade.
O destinador manipulador, denominado “dono” da comunidade, propõe um contrato
aos destinatários, procurando persuadi-los (Percurso da Manipulação). Para isso, o
destinador usa as estratégias de persuasão: tentação e intimidação:
Na estratégia de tentação, são apresentados valores que o destinador julga que o(s)
destinatário(s) (membros da comunidade) deseja(m) já na na estratégia de intimidação
são apresentados valores que o destinador acha que o destinatário teme e quer evitar.
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Estratégia de tentação
“BOM ESSA COMUNIDADE FOI CRIADA PRA GALERA QUE GOSTA DE IR
PRO ROCK, QUE É A MESMA COISA QUE BALADA, BUTECO, BOATE....”
“TEREMOS VÁRIOS ENCONTROS PARA SAIR DO VIRTUAL E IR PARA
O ROCK REAL.”

•

Pressupõe a Competência: querer ter prazer e não querer não ter prazer

•

e a Performance: querer fazer prazer e não querer não fazer prazer
“A ÚNICA OBRIGAÇÃO É SE DIVERTIR...”



Pressupõe a Performance e competência: dever ter/fazer prazer

“AQUI TODOS TEM O DIREITO DE CRIAR, FALAR, E SER
ESPONTÂNEO....”
 Pressupõe a Competência: poder fazer/ter prazer

Estratégia de intimidação
“AQUI É PROÍBIDO SER BARRAQUEIRO, DAR PITÍ, FALTA DE
EDUCAÇÃO...”


Performance: não poder / não fazer prazer (aborrecer)



/ fazer não prazer (prejudicar)

O(s) destinatário(s) (sujeito de estado e virtual) devem e querem estar em
conjunção com o objeto valor Diversão.
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4.4.6

Fórum: fechamento do percurso canônico

O dono da comunidade quem cria o fórum e é ele o autor do texto abaixo que abre a
o primeiro fórum da comunidade “QUEREMOS

SABER QUEM É VOCÊ...”.

Esse fórum tem o

objetivo de reforçar a mensagem da descrição da comunidade, usando a estratégia de

tentação para convocar a presença dos membros nas festividades e respondendo nesse
fórum.
9 Jul
QUEREMOS SABER QUEM É VOCÊ...
MANDEI UMA MSG PARA TODOS OS MEMBROS DA
COMUNIDADE...
SOMOS UMA COMUNIDADE DE +200 PESSOAS, E QUEREMOS SUA
PRESENÇA AQUI NOS TÓPICOS COMO TBM NOS ENCONTROS.
POR ISSO DEIXE UM RECADINHO PRA GALERA...
VÃO PRO ROCK GALERA....(Ilustração 24 pág.178)

Algumas observações são significativas e vamos antecipá-las aqui. Ao final dessa
mensagem que convoca a comunidade o dono reitera a ideologia que funda sua
comunidade com um mote de fechamento “VÃO PRO ROCK GALERA....” que se
repetirá em grande parte das respostas dos membros. A convocação o fórum orienta as
respostas e as atitudes dos destinatários e, como na descrição que apresenta a
comunidade, também é feita em caixa alta. Isso reforça o status de dono da comunidade
e o caráter impositivo da mensagem, pois a Internet também tem sua “etiqueta” e o
“internetês” contra-indica o uso da caixa alta 86. Notemos também que o uso de um
apelido, no caso, grafado com “k”, que substitui o “c”(Ilustração 24 pág.178), padrão
desse tipo de escrita pouco convencional, bem como o uso de diminutivos
“RECADINHO” e “GALERA” reforçam o Ethos jovial e descontraído da comunidade,
embora a média etária de seus integrantes gire em torno dos 30 anos.

86

Estudando a interação por e-mail, Paiva faz um levantamento das “netiquetas” em que preconiza
“Evitar escrever a mensagem inteira em caixa alta. Letras maiúsculas indicam que se está gritando, ou
enfatizando algum termo ou expressão (PAIVA, 2005, p. 81)
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No fórum da comunidade, o destinatário (sujeito de estado) tem a oportunidade de
realizar sua transformação e se torna o sujeito de fazer que realiza a ação acordada na
descrição e na mensagem com que o dono abre o fórum, operando a transformação
principal da narrativa, assumindo o valor modal do objeto de divertimento. Nessa ação,
o sujeito destinatário procura convencer o seu destinador de que cumpriu o contrato e
pode sofrer a sanção, no caso, positiva, por parte do julgador. É nesse momento que,
como parte da interação, cumpre-se o percurso canônico, em que o sujeito virtualizado
por um não dever e um dever se atualiza, e mostra que pode e sabe fazer divertir-se e
se realiza quando realiza a performance esperada ao se mostrar simpático e possuidor
do valor descritivo adquirido na e pela comunidade, o divertimento, cumprindo, assim, o
contrato.
Nícia
OBA SOU A PRIMEIRA: quem sou eu ??? HUmmmmm....
Sou animada, divertida estou em uma comunidade que tem pessoas
maravilhosas onde nos encontramos sempre para um ROCK ,que
para variar e sempre dos bons.
Tenho 27 anos bem vividos,moro no Eldorado pertinho do Big
shopping!!!!
Sou ATLETICANA DE CORAÇÃO!!!!
E ADORO tomar a minha TEQUILA!!!!
ENTÃO VAMOS P'ROCK!!!!!!!!!!!!!!! AQUI TODOS QUEREM ISSO
DIVERSÃO!!!!!! (Ilustração 24 pág.178)

O depoimento de Nícia, respondendo à convocação, procura manter a coerência
tanto do tema do fórum, quanto da orientação geral da comunidade, procurando
mostrar-se uma pessoa divertida e reforçar esse caráter da comunidade. A introdução do
depoimento em caixa alta “OBA SOU A PRIMEIRA” reforça o caráter informal e os traços
que enfatizam a prosódia como, pontos de suspensão “HUmmmmm....” recorrentes em
muitos depoimentos que dão um caráter de quase oralidade de uma conversa informal
ou de um Chat que, no entanto, são formatos sincrônicos e simultâneos. De certa forma,
o depoimento dela orienta os demais que repetem o modelo que possui aqui uma
fórmula de abertura e de fechamento recorrente no plano de conteúdo:
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Abertura
• saudação, informação ou introdução descontraída;
• uma breve auto-apresentação (típico de gêneros textuais
assíncronos) em que o depoente exalta suas qualidades, de seus
colegas e ou da comunidade;
• disponibiliza dados pessoais – região onde mora, idade, o estado
civil e a existência de filhos quando o depoente achar relevante;
Desenvolvimento
• demonstração da disposição para participar e ir aos encontros, mas, quando não
pode, é contido e superficial e normalmente o faz lamentando o impedimento de
participar ou ser mais frequente;
• Revela alguns traços de personalidade e preferências de forma positiva; quando
são negativas, há um tratamento irônico a fim de evitar que se dê uma impressão
ruim de si mesmo.
• Fechamento
• reitera o lema “Vão P’Rock” e /ou o seu significado;
• convida os demais a visitar o seu perfil do Orkut
No plano da expressão pudemos verificar:
• o uso de emoticons e outras formas que representam o estado de espírito do
depoente;
• o uso de abreviações e formas escritas que se distanciam do padrão ortográfico
ou que têm um padrão próprio do “internetês”, muito comum em Chats e
mensagens de celulares.
Para ser sancionado positivamente, o depoente, no plano do discurso, faz uso de
algumas estratégias como:
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•

demonstrar ter conhecimento do que está rolando;

•

brincar com as palavras e formas, usando de algumas inversões de
valores e formas canônicas;

•

mostrar-se conhecido na comunidade, ter sido convidado por alguém, ter
parentesco ou amizade de um conhecido;

•

pedir ajuda quando não é tão popular ou conhecido;

•

mostrar-se disposto a “Ir pro Rock” ou lamentar-se por não poder ir por
estar momentaneamente impedido;

152

4.5

As paixões semióticas do amor e da amizade em alguns sites de

relacionamento.

4.5.1

É namoro ou amizade?

Em antológico programa de TV, da rede SBT, o apresentador Silvio Santos fazia a
clássica pergunta “É namoro ou amizade?” aos candidatos que iam ao programa
“Namoro na TV” à procura de sua “cara-metade”. Em razão da grande audiência do
programa, essa frase que ficou gravada na memória coletiva dos falantes brasileiros
revela, em princípio, o quão essas duas paixões são, de alguma forma, antagônicas e
mutuamente excludentes no imaginário da língua, enquanto uma projeção idealizada de
como vemos uma e outra forma de relacionamento. Isso explica a existência de sites
especializados, voltados para uma ou outra forma de relacionamento.
Apesar de não ser nosso objetivo definir como se dão os relacionamentos de
amizade e amor entre as pessoas, é fato que fazemos esse tipo de distinção e, de alguma
forma, isso é reproduzido nos discursos circulantes na sociedade brasileira e na Internet
de domínio BR. Porém, os sites que iremos analisar não são apenas projeções desse
imaginário social; eles são também um produto mercadológico concebido e
desenvolvido a partir de estratégias de mercado e sujeito às limitações do dispositivo e a
uma cultura de fazer digital.
Os sites do qual retiramos o corpus para nossa análise são: o Orkut, site de
“amizade” e o “Almas Gêmeas (Match.com)” de “encontros amorosos”. Embora o
presente trabalho sugira a ideia de que abordaremos o tema da amizade e do amor

153
apenas no Orkut, fomos levados, pelas observações feitas, a concluir que seria
interessante incorporar à analise textos de um site voltado para relações de namoro, a
fim de explicitar, em suas enunciações, o antagonismo dessas paixões, em função do
contraste que um e outro site apresenta ao abordar esse tema.
Os textos que escolhemos fazem parte de duas peças do merchandising interno dos
sites. Para a produção dessas peças, os autores escolheram ou forjaram alguns
“depoimentos espontâneos” de usuários, revelando a experiência que tiveram a partir do
contato deles com o site. A escolha desse corpus pretende avaliar como os seus
desenvolvedores idealizam o que construíram e o que esperam dele. A análise desse
aparente simulacro textual nos permitirá antever como essas paixões semióticas –
amizade e amor – são idealizadas por seus autores e que nuances elas apresentam, tendo
em vista a concepção de seus aplicativos. O objetivo aqui é balizar futuras investigações
com respeito ao tema amizade, mas que se revelou, desde o início, como uma paixão
que tem largas fronteiras com a paixão amor, sendo que os textos que falam da primeira
em geral terminam resvalando na segunda.
A escolha desses sites se deveu ao grau de popularidade que eles alcançaram, pelo
menos no Brasil, tornando-se uma referência entre os demais. O Orkut, em especial, por
ser metonimicamente tomado, na imprensa brasileira, como um sinônimo de rede de
relacionamentos.
No Match.com (antes Almas Gêmeas do provedor Terra), o pretenso usuário, ao se
inscrever, deve, como no Orkut, preencher um perfil, respondendo a questões
relacionadas à vida e características pessoais, à vida profissional e em comunidade.
Contudo, esse preenchimento nos sites de encontros amorosos é da ordem de um “dever
fazer”, obrigatório para o usuário poder ter acesso aos recursos que lhe permitam
encontrar outra pessoa, através de ferramentas que comparam os perfis. Os perfis
preenchidos permitem ao site sugerir possíveis parcerias ou avaliar a compatibilidade do
parceiro pretendido. O preenchimento visa, obter a aprovação do site, uma confirmação
de que também,o usuário ou assinante está cumprindo as regras87.

87

O perfil deve ser avaliado e aprovado por profissionais do site
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Na figura, a seguir, podemos ver as diferentes permissões que o site Match.com
fornece a seus usuários. Assim, nos sites de amizade, o objetivo é encontrar todo tipo de
relacionamentos, sendo o preenchimento do perfil opcional e não havendo nenhum
controle do site sobre os dados ali postados, enquanto os sites de namoro impõem um
rigoroso controle sobre os dados do usuário a fim de evitar que essas informações
ultrapassem certos parâmetros e desagradem os assinantes que pagam o site pelo serviço
de procurar e sugerir um parceiro conveniente, a partir do seu banco de dados.

Ilustração 11: Comparação dos privilégios dos dois tipos de Usuário do Match jpg
Disponível em: <http://match.terra.com.br>. Acesso em : 20 fev..2009>
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4.5.2

O percurso passional das Paixões Amizade e Amor nos sites

A necessidade de abordar o Orkut e congêneres das Redes Sociais, pelo viés das
paixões, se deve ao fato que os enunciados ali postados têm um caráter mais expressivo
do que narrativo. Os textos que encontramos nesses locais costumam ser fragmentados,
pois são escritos por diferentes indivíduos em situações informais, em que não é exigido
uma unidade formal de sentido como o é, por exemplo, num texto literário. A coerência
e coesão desses fragmentos revelam-se, muitas vezes, em uma sequência histórica não
enunciada, ausente, portanto, dos textos e diálogos. Os fatos e conhecimentos que
permitiriam obter a transformação da relação de um sujeito com objetos valor e com
outros sujeitos podem se encontrar apenas presumidos em conhecimentos ou histórias
partilhadas pelos interlocutores, que não são explicitados nem sugeridos, impedindo que
o analista apreenda (deduza) as estruturas narrativas da ação, que, aliás, também não
esgotam a organização discursiva do sentido. Isso não significa que seja sempre
impossível avaliar essa narratividade, já que podemos, algumas vezes, observar nesse
jogo de interações, quando embutido na lógica das comunidades, as estruturas
narrativas. Como pudemos demonstrar, existe um percurso narrativo canônico
(manipulação, ação e sanção) implicado nas interações conduzidas pelo Moderador
(enquanto um destinador manipulador e julgador) na comunidade “Vão P’Rock BH”
(CARVALHO, 2008) e também pudemos inferir as estruturas fundamentais ali
implicadas; que nos remete ao tema da felicidade obrigatória (ARANTES, 2007).
Sabemos, portanto, que os estados de alma estão implicados nos percursos da
atividade humana, como motivadores ou como motivados por eles. Assim, podemos
reconhecer alguns percursos narrativos e de estados passionais a partir da expressão de
paixões ditas complexas, mesmo não tendo acesso às narrativas que as desencadearam.

A Semiótica, ao reconhecer que há um componente patêmico a perpassar
todas as relações e atividades humanas, que ele é o que move a ação humana
e que a enunciação discursiviza a subjetividade, mostra que as paixões estão
sempre presentes nos textos. (FIORIN, 2007, p. 10)
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A abordagem das paixões utilizada por Greimas & Fontanille (apud MATTE &
LARA, 2007, p.51) faz emergir a dimensão passional a partir dos modelos da semiótica
da ação, integrando o percurso do “fazer” ao percurso do “ser”. MATTE & LARA
propõem que, o esquema passional canônico (1) pode, portanto, ser articulado ao
esquema narrativo canônico (2), comportando, a exemplo deste, quatro sequências:

(1) Disposição sensibilizaçãoemoçãomoralização
(2) contratocompetênciaaçãosanção

Esquema 2: Esquema Narrativo Canônico
Assim, como a cólera foi sucintamente descrita como segue:
frustraçãodescontentamentoagressividade
Esquema 3: Esquema Narrativo Canônico da Cólera (MATTE & LARA, 2007, p. 51)

Podemos propor um percurso passional (1’) da Amizade e do Amor (ideais) como no
"Esquema Narrativo Canônico Amizade vs Amor" a seguir:
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Amizade
(1’) ReconhecimentoEmpatiaConfiança/ envolvimento
Amor
(1’’) DesejoAtração físicapaixão/enlevamentoConfiança/envolvimento’

Esquema 4: Esquema Narrativo Canônico Amizade vs Amor
A semiótica não pretende entender o que são ou como ocorrem, nas pessoas, os
estados passionais mas como eles são discursivizados e textualizados. Porém, levou um
tempo para incorporar uma forma aceitável de análise que não fosse além de seus
limites epistemológicos e adentrasse territórios como o da psicologia e da filosofia.

A teoria narrativa desenvolvida inicialmente explicava o que se poderiam
chamar estados de coisas, mas não o que se denominariam estados de alma
(GREIMAS; FONTANILLE, 1993).Ela trabalhava com textos em que há
transferência de objetos tesaurizáveis ou com textos em que há estruturas
diversas de manipulação e de sanção (FIORIN, 2007, p. 10)

A amizade e o Amor, enquanto paixões complexas, pressupõem uma história modal
do ser e do fazer. Ser amigo e fazer amizade, bem como ser “amante” e fazer “amor”
implicam transformações claras e sutis, mas que são reconhecidas pelos falantes da
língua em uma dada cultura. A amizade tem aspecto mais universal, embora também se
dê entre indivíduos, de forma particular, como no amor, que, de outra forma, procura
estabelecer um contrato de exclusividade. O léxico da língua mostra isso, pois temos
uma variedade de denominações para as diferentes formas de relação amorosa que
podem variar de nome, dependendo da faixa etária, grupo social ou a cultura da região.
Assim temos, de forma genérica e imprecisa, grosso modo: a amizade-colorida, o ficar,
o namoro, o noivado, o casamento. Essa multiplicidade de denominações se justifica
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pela gradação que o contrato social estabelece a partir de critérios de compromisso,
exclusividade e formalidade. Porém, O Match.com não se preocupa em estabelecer esse
critério de distinção, optando por considerar que os que seus usuários querem, em sua
maioria um relacionamento “sério”, que os leve a se casar.

Gráfico 4: Merchandising Disponível em: <http://match.terra.com.br >.jpg Acesso
em : 20 fev..2009

O Yahoo Encontros, outro site do gênero, ainda faz essa distinção ao perguntar o
que o usuário pretende:

Gráfico 5:Yahoo Encontros jpg Disponível em: <http://yahoo.parperfeito.com.br/> .
Acesso em: 20 fev.2009 .

Essa distinção se justifica pela aposta que se faz em públicos diferenciados.
Para as amizades, não temos uma denominação específica para os diferentes níveis
de relação, que são apenas qualificados como “melhor amigo”, “amigo de longa data”.
No site Orkut, havia, a princípio, um questionário em que o usuário qualificava o amigo
que era incorporado à sua lista:
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melhores amigos(as)
bons(as) amigos(as)
amigos(as)
conhecidos(as)
ver: Ilustração 2 p. 33
Porém, isso foi abandonado, aparentemente por não ser um critério produtivo, já que
o sistema do Orkut busca uma forma de garantir a privacidade do titular: o que pode ou
não pode ser mostrado e para quem.
A solução encontrada foi considerar todos aqueles que foram aceitos como
AMIGOS e deixar a critério do usuário permitir mostrar o que é postado para:

Gráfico 6: .jpg Disponível em: <http://www.orkut.com.br/>. Acesso em : 20 fev..2009

Ver: também Ilustração 15, p.171
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4.5.3

As paixões e os depoimentos

Como frisamos, selecionamos dois pequenos depoimentos revelando a experiência
que autores tiveram a partir do seu contato com o site, com a finalidade de avaliar seus
discursos e contrapô-los numa perspectiva das paixões semióticas da amizade e do
amor. O Match.com abre os depoimentos com o título sugestivo de “Histórias de
Sucesso”.

Texto 3 Merchandising Match jpg Disponível em: <http://match.terra.com.br > .
Acesso em: 20 fev.2009 .

Nesses sites, a paixão amor está, então, sujeitada à paixão sucesso. Assim, podemos
pensar que, no percurso dessa paixão complexa, cujo estado inicial é sempre o da
Espera, um querer estar em conjunção com o objeto valor Ser do outro. Esse ser,
porém, é Ser bem sucedido e as relações intersubjetivas sujeito vs. sujeito (a espera de
que o outro me coloque em conjunção com o amor) são transferidas para uma relação
de sujeito vs. objeto (a espera do valor sucesso). O depoimento escolhido obedece ao
que foi observado no título. O pretendente está em conjunção “com o perfil dela e tudo
relacionado com o seu mundo”. Assim, o pretendente está em conjunção com aquilo
que a adorna, que está em seu entorno, virtualizado pelo perfil e Mundo (digitais) que a
definem. Os adjetivos especial e diferente pouco dizem da anônima mulher, envolvida
mais pelo anonimato do que pelo mistério. A “fase de nos conhecer melhor” impõe um
desejo de precisão, uma cautela, que corresponde a um percurso passional que leva ao
sucesso e não necessariamente ao amor, pelo menos na cultura brasileira, onde a
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sabedoria popular observa essa desconjunção do sucesso com o amor no provérbio
"Azar no jogo e sorte no amor" já que sucesso e azar são incompatíveis.
O amor, então, aparece como um negócio, no Match.com, que assume e impõe os
valores de uma cultura norte-americana e sua lógica de mercado ao valorizar
intensamente a necessidade de se ter sucesso, abominando o fracasso. Assim, o objeto
valor “amor”, cuja construção de simulacros determina uma relação que pressupõe um
contrato fiduciário, se desloca para uma relação contratual diversa. O fechamento do
texto com uma apreciação de caráter expressivo – “mas é tudo muito bonito” – da
ordem do belo, reforçada pelo pronome indefinido “tudo” desvia o foco da relação com
a mulher para o acontecimento, exterior a ela. Isso reforça a impressão de que temos aí
uma paixão complexa, produto de uma relação juntiva diversa, uma espera simples doo
objeto valor modal sucesso e não uma paixão epistêmica, fruto de um contrato
fiduciário. (BARROS, 2007)
O fragmento do Orkut que iremos analisar se encontra no blog do Orkut que possui
diversas informações a respeito do sistema e de sua evolução. O texto, porém, não está
em primeiro plano, como no Match.com, mas por trás de um link em uma página que
esclarece a finalidade do Orkut. Esse link está localizado na barra inferior dessa página
principal em que o usuário faz o login nessa rede social.

Texto 4: Merchandising Orkut jpg Disponível em:
<http://help.orkut.com/support/bin/answer.py?answer=48647&hl=ptBR&p=About.aspx> .Acesso em: 20 fev.-2009 .
O fragmento acima é parte de três peças de merchandising que simulam ou
reproduzem depoimentos de possíveis usuários da rede. Não analisaremos todos aqui
por falta de espaço e porque o excerto/depoimento reproduzido é, por si só,
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representativo, não destoando dos demais, pelo menos na perspectiva que vamos
analisar.
Esse “depoimento” se diferencia do primeiro, encontrado no Match.. O público alvo
do Orkut, diverso do Match, está acostumado às reduções da escrita em chats. Fora isso,
por ser, também, uma peça publicitária, é bem parecido com o primeiro, uma vez que o
texto exalta o sistema e não foca nas possíveis relações que podem ser construídas. É o
Orkut que deve ser amado e cultuado, pois ele permitiu reencontrar uma antiga amiga e
mais nada. Assim, o contrato impõe um percurso passional que exalta o Encontrar e o
sanciona positivamente, mas para por aí. A amizade nos três depoimentos são um devir,
que não se concretiza. Afinal encontrar o outro já é suficientemente emocionante.

Texto 5: Merchandising Orkut Disponível em:
<http://help.orkut.com/support/bin/answer.py?answer=48647&hl=ptBR&p=About.aspx >. Acesso em: 20 fev. -2009 .jpg
O título impõe uma imagem fim divertido, categoria de base do nível fundamental
que a torna obrigatória no sistema. O subtítulo pressupõe um texto de caráter comissivo
que promete uma mudança de vida operada pelo sistema que se basta por cumprir a
promessa do encontro. A amizade se reduz a isso: um amontoado de encontros fortuitos
que cumpre apenas o primeiro passo do percurso passional proposto para a amizade.

4.5.4

A busca obrigatória da felicidade:

Os textos aqui analisados nos remetem a um tema da busca obrigatória da imagemfim felicidade. As paixões aqui abordadas, de forma ainda superficial, nos remetem a
essa imagem fim, ponto de chegada desse estado inicial de espera do percurso passional
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canônico, cujas relações remetem ao objeto Redes de Relacionamento, não como um
meio para chegar à felicidade, mas como um fim em si mesmo. Até agora tal fato foi
constatado, tanto nos textos publicitários direcionados à promoção do sistema aqui
analisados, quanto nas produções textuais de comunidades que têm por finalidade
promover esses encontros e difundir a amizade e o amor (CARVALHO, 2008).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho feito até agora nos permitiu cumprir alguns objetivos elencados no nosso
projeto de pesquisa. Foi-nos possível verificar a existência de um “discurso de
intimidade”, constituído de estratégias voltadas para o estabelecimento e a manutenção
de relações ditas “de amizade” a partir da análise das interações digitais de comunidades
do Orkut (criadas, em situações comunicativas publicitárias que promovem o sistema,
com a finalidade de fazer amigos). Podemos considerar o texto que, por um tempo,
abriu o Orkut como uma peça publicitária de autopromoção a qual nos permitiu
verificar a intencionalidade do sistema, seus desejos e contradições. Esse trabalho
buscou, no capítulo 3, desenvolver uma metodologia de análise, listando/enumerando ,
através da teoria semiótica francesa, os instrumentos mais adequados para a análise das
redes sociais, tendo como foco a teoria das paixões, uma vez que pretendíamos
correlacioná-lo com o estudo da paixão amizade.
A questão a ser resolvida foi como construir o sentido, como depreender a estrutura
geradora de sua constituição, levando-se em conta o fato de as redes sociais se
caracterizarem como um sistema constituído de uma estrutura de aplicativos
provocadora de manifestações e, como suspeitamos, condicionadora desses textos. Se,
por princípio, consideramos que o principal objetivo do texto é emocionar e que a
intensidade/emoção rege a extensidade/intelecção, tivemos que construir uma
metodologia que priorizasse a interpretação dessa rede, procurando delinear,
extensamente, as estruturas que nos emocionam. Portanto, se trabalhamos com a
hipótese de que a paixão amizade é um objeto valor inserido em um programa de
aquisição de valores do Orkut, tivemos que nos deter em determinar como esse
programa está inserido na lógica que configura o seu sistema de aplicativos. Para isso,
foi preciso analisarmos o verbete “Amizade”, partindo das definições de dicionários em
língua portuguesa (brasileiros), a fim de decompô-lo em seus elementos passionais,
visando a esboçar sua configuração léxico-semântica e correlacioná-la com a paixão
manifestada nos textos e sistema do Orkut.
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Se observamos que a amizade na nossa cultura faz fronteira com o amor carnal e
incorpora traços ideológicos do amor universal, nada mais provável que essa
manifestação ocorresse em outras instâncias discursivas, no caso, no site Orkut ,
detidamente analisado, e o Match88 apenas para compor esse leque passional. Essas
paixões tenderão para uma forma estereotipada, uma vez que esses sites estão
submetidos a outra lógica, a de mercado.
Landowski (1992) propõe uma configuração de base para a lógica por trás da
encenação publicitária de algumas relações sociais, como resultante de um discurso
pressuposto – lógica da compra – “ que propõe objetos a adquirir” e de um discurso
posto – lógica do contrato – “[...] orientado para o estabelecimento de relações que
ligam mais ou menos íntima e duravelmente dois sujeitos...” (LANDOWSKI, 1992, p.
104-115) por um mecanismo de parceria (um sujeito destinador, actante coletivo
simbolizado pela marca comercial, como o Match ou, no nosso caso, o Orkut) e um
actante destinatário (uma massa mais amorfa, pois é reconhecida por um mínimo de
“ideias”, “gostos” ou “interesses”) (ver: Gráfico 7 p. 181). Talvez, ela se encontre
menos amorfa, após o advento da Internet, pois, atualmente,

é monitorada por

aplicativos embutidos no código das redes sociais que procuram identificar esses
sujeitos em “tempo real”, pelo seu comportamento (“navegação” no ambiente digital),
buscando relacioná-lo a seu potencial de consumo. Assim, essa lógica da compra,
desdenhada nos enunciados e encoberta no plano da enunciação do Orkut, é enunciada
na forma de um contrato que adapta e reproduz um simulacro da vida cultural e social
de seu público-alvo, mostrando que não há nada mais “diverso” e abrangente que as
relações de amizade.
As análises dos textos, que descrevem as comunidades e as interações dessas
comunidades indicam que os simulacros que compõem o PN de base do Orkut são
homologados nos PNs de uso das descrições das comunidades e de suas interações.
Identificamos que o tema do divertimento é recorrente na concepção das comunidades
que se encontram e remetem “a um modo adolescente de agregação”. Em ambas as
comunidades analisadas, como também, na análise da peça de merchandising em 4.5 ,
88

Disponível em: http://match.com - acesso em: [entre 2007 e 2012]
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esse divertir implica ações intensas. Enquanto na comunidade I (Solteiros BH 4.3 ) o
divertir está vinculado às valências do desvio e da distração, na comunidade II (Vão
p’rock BH 4.4 ) ela tem sua vinculação a direitos e deveres: /dever-ser/ e /dever-nãoser/. Em todas, encontramos enunciados antitéticos, seja para obter um efeito de
iluminação /querer-ser-visto/ do texto simulacro de um “emocionado” depoimento de
um usuário (texto publicitário,em 4.5 ), seja pela despreocupação com a coerência e
coesão textual, uma vez que não compromete o objetivo final: promover encontros.
Em todas as análises, a espera, estado inicial das paixões complexas, resolve-se pelo
simples (re)conhecer proporcionado pelo mero encontro, momento inicial do percurso
passional canônico da amizade:
Amizade
(1’) (Re)conhecimentoEmpatiaConfiança/ envolvimento
(ver: Esquema 4, p. 157 item 4.5.2 )
Fizemos um tímido contraste entre amizade e amor, e propusemos, como na
amizade, um possível percurso passional para o último:
Amor
(1’’) DesejoAtração físicapaixão/enlevamentoConfiança/envolvimento’
(Idem: Esquema 4, p. 157 item 4.5.2 )
Não foram ainda analisados, contrastivamente, as paixões amizade e amor carnal
dentro do Orkut, questão importante, pois o mecanismo que remete ao amor carnal é
denominado paquera e, se define assim, porque a “paquera” é a ante-sala do namoro ou
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do “ficar”. É importante dizer que cunhamos, em nosso estudo, o papel social, já um
tanto démodé da “amizade colorida”, que remete ao namoro descompromissado de
amigos, o que comprova o caráter tônico do amor carnal e átono da amizade. A
amizade-colorida seria um amor cuja triagem da mistura seria átono, visto que tenderia
a diversificação de parceiros.
Esbarramos, também, no problema do amor em relação às enunciações do texto que
abre a Comunidade I (Solteiros BH em 4.3 ) por seu argumento antitético e, mesmo,
incoerente que pressupõe uma relação conflitiva relativa ao par diversão / solteiro. Esse
texto nos remeteu à constatação do uso de uma fórmula que resolve “intensamente” pela
evocação emotiva: um conflito forjado, propositalmente ou não, em falsas premissas
relacionadas ao divertir.
Não ficou claro, porém, por que os sites de amizade são inteiramente gratuitos e os
de namoro não. Sabemos que os sites de namoro não são uma novidade, pois eles já
existiam no mundo, conhecidos como Agência de Casamento, e se desdobraram, na
Internet, em outros tipos voltados para relacionamentos carnais que, eufemizando e
neutralizando o significado, chamaremos de efêmeros. Estes não oferecem um serviço
de triagem que os sites de namoro como o Match, analisado nesta pesquisa, oferecia na
época em que foi examinado, com vistas a conseguir um relacionamento sério e
duradouro. O serviço, automatizado na Internet, permitia a seus usufruintes entrar em
contato com os parceiros, sugeridos pelo sistema, mediante pagamento. Dependendo do
quanto o usuário estivesse disposto a desembolsar, ganharia um selo que lhe permitiria
usufruir novos serviços e destacar o status do perfil informado, aumentando seu grau de
visibilidade no sistema.
Isso mostra o caráter econômico/financeiro que o amor carnal possui, no qual a
segurança e a garantia veridictória da identidade do parceiro são valorizadas e
esperadas, sendo, portanto, pressupostamente verificadas, já que não dependem única e
exclusivamente da denúncia do usuário. Ainda que o amor e a amizade sejam paixões
fiduciárias, os sites voltados para estabelecimento de relacionamentos amorosos devem
incrementar essa fidúcia por uma ampliação dos instrumentos de veridicção.
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Pensamos que a amizade tende à “diversidade”, regida pela operação da mistura
implicativa átona, ou seja, pela mistura da triagem de intensidade abrandada por um
aumento da difusão dos vínculos. O amor carnal, por seu lado, especificamente,
voltado para relacionamentos nos quais se propõe estabelecer vínculos duradouros – o
“namoro” ou o “casamento” – é regido por uma triagem implicativa tônica, operação de
triagem da mistura intenso que tende à homogeneidade.
É interessante observar que a duratividade parece ser um componente distintivo das
relações amorosas e amistosas, não referente à duração do vínculo, semelhante em
ambas as paixões, mas a uma duratividade pontual que denota o tempo que os parceiros
passam juntos. Não é raro os casos em que amigos que passam muito tempo juntos
sejam, jocosamente, associados ao papel de namorados. Essa constatação advém da
análise de dois vídeos baixados do site da MTV que foram postados por telespectadores
no site da emissora e transmitidos pela TV, de acordo com temas previamente
sugeridos, a cada semana, pelo programa “Fiz na MTV” 89. O vídeo, submetido ao
programa de tema “amizade”, brincou com a possibilidade das relações serem
estabelecidas como no Twitter90. Dois amigos homens se conheceram no site e um deles
passou a seguir, presencialmente, o outro, durante todas as suas atividades cotidianas 91.
O efeito de sentido resultante da comédia remeteu à relação de “namoro”, mesmo sem
haver nenhuma conotação sexual que denotasse uma suposta relação homoafetiva. O
excessivo tempo que eles passaram juntos, em espaços íntimos, permitiu criar esse
efeito ambíguo de sentido o qual o vídeo explicitou jocosamente..
Os formulários dos perfis e comunidades não foram minunciosamente analisados
neste trabalho, mas pôde-se notar o quão decisivo é a temática do privado vs. público
para a conformação ideológica que se reflete na configuração dos aplicativos das redes
sociais. Em 2.4 , abordamos o tema “O público e o privado e o jeitinho do 'Orkuteiro'” e
em 3.3 , propusemos o uso da sintaxe modal do ver dos sujeitos escópicos como forma
de descrever e compor essa relação, determinando os lugares escópicos permitidos no
89

O programa durou apenas um ano. Em 2010 a página referente ao programa foi retirada do site.
Ver <http://twitter.com>
91
No Twitter, os usuários se conectam por um aplicativo que permite seguir tudo o que é feito ou
postado pelo parceiro sem ter de abrir outra janela. Tal aplicativo foi recentemente incorporado ao Orkut.
90
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privado e no público. Concluímos que o Orkut é um sistema que procura esconder as
situações conflitantes, como notamos no Gráfico 1 (p. 93), das relações escópicas. O
sistema também procura se isentar de qualquer responsabilidade pelo conteúdo postado
e a sancioná-lo sem que isso implique qualquer responsabilidade (ver: nota de rodapé 56
p. 67). Observamos que o Orkut apresenta um sincretismo dos dois tipos culturais,
propostos por Fiorin (2009) nesse sistema que parece ser próprio de redes sociais.
Percebemos que o mesmo tende, por um lado, a se fechar (concentrar os valores
desejáveis, tornando-os intensos, e a excluir os indesejáveis no âmbito privado); e a se
abrir (procurando a expansão e a participação no âmbito público, diluindo conflitos e
contradições). Por essa razão, achamos que esse formato parece corresponder ao modus
operandi da Cultura Brasileira descrito por Fiorin (2009) e isso, talvez, seja um fator
que colaborou para a popularidade do sistema no Brasil.
A fim de estudar o impacto sociodiscursivo provocado pelos inúmeros sistemas que
aproximam as pessoas no ambiente digital vêm produzindo, é importante entender como
eles têm sido interpretados por seus participantes, buscando pistas, a partir da
interpretação dos enunciados produzidos nesses meios (no caso específico trabalhado ,
no Orkut), de modo a depreender, de suas enunciações, das estratégias discursivas e
formas linguageiras, os efeitos de intimidade. Estes decorrem, segundo supomos, de um
discurso de intimidade cujas estratégias começamos a delinear, o que demanda, pois,
um estudo mais amplo e acurado das interações entre os membros das comunidades nos
fóruns, objetivando observar os PNs de uso e contrastá-los com o.PN de base do Orkut,
o qual pudemos determinar de forma suficiente. Entretanto, observamos que essas
interações dos fóruns são, em sua maioria, compostos de jogos e brincadeiras, fato que
tende a confirmar a nossa suspeita de que o Orkut é um lugar que apenas cumpre a
primeira etapa do percurso passional da amizade: a do encontro.
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6 ANEXOS

Ilustração 12: Abertura

Orkut I

.jpg

Disponível

em: <

http://www.orkut.com.br/>. Acesso em: 31 mar. 2008

Ilustração 13: Abertura Orkut

II .jpg

Disponível em: <

http://www.orkut.com.br/>. Acesso em: 16 nov. 2007

Ilustração 14 .jpg Acesso em: 19 out. 2007
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Ilustração 15: Controles de Visibilidade Disponível em: http://www.orkut.com.br/. Acesso
em: 20 fev.-2009 jpg
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Ilustração

16:

Recomendações

Orkut

Página

http://www.orkut.com.br/>. Acesso em: 26 nov. 2007

Inteira.jpg

Disponível

em:

<
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Ilustração 17: Desciclopédia Fotos de Orkut.jpg Acesso em: 05 jan. 2012

Ilustração 18: Controle Amigos Orkut recorte.jpg Acesso em: 18 out. 2007
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Ilustração 19:Recursos de Privacidade Orkut .jpg Acesso em: 26 nov. 2007
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Ilustração 20: Recursos de Privacidade (continuação) .jpg Acesso em: 26 nov. 2007
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Ilustração 21: Vão Prock BH.jpg Acesso em: 09 jan. 2007
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Ilustração 22: Sobre o Orkut Acesso em: [entre 2007 e 2009]

Ilustração 23: Tópico Comunidade Vão Prock BH 2007 .jpg Acesso em: 20 dez
2007
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Ilustração 24: Fórum Vão Prock BH 2007.jpg Acesso em: 18 out. 2007

Ilustração 25: Mensagem da Descrição da Comunidade Vão Prock BH.jpg Acesso em: 18
out. 2007
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Ilustração 26: Comunidade Vão Prock BH .jpg Acesso em: 18 out. 2007
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Ilustração 27: Comunidade Solteiros BH.jpg Acesso em: 07 jan. 2009
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Gráfico 7: Estatísticas Orkut.jpg Acesso em: 18 dez 2007
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Gráfico 8: Ranking Usuários Orkut Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut#Alguns_dados_estat.C3.ADsticos> .

Acesso em: 17 jul. de 2007
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