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RESUMO 

 

 

VAZ, Raphael do Amaral. A formação da identidade virtual na comunidade do Orkut. 

São Paulo, 2011. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica), Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2011. 

 

 

Esta pesquisa visa a estudar a construção da identidade virtual na comunidade do Orkut, 

identificando quais as motivações para a escolha da identidade e como o sujeito constrói a sua 

identidade virtual; tem por objetivo, ainda, verificar que características e qualidades têm a 

identidade virtual, identificar semelhanças e diferenças entre a identidade virtual e a vida real, 

e, por fim, observar como o sujeito se relaciona com suas amizades do Orkut e como se 

relaciona com elas na vida real. Para isso, foi realizada entrevista semidirigida com dez 

frequentadores dessa comunidade (homens e mulheres), entre 20 a 32 anos. As respostas dos 

entrevistados foram categorizadas a partir de algumas palavras em comum encontradas nas 

mesmas. Os resultados foram analisados por meio do referencial teórico da Psicologia 

Analítica. Observou-se nos resultados que a formação da identidade virtual ocorre a partir das 

diversas maneiras com que os usuários atuam nesta rede social. Por meio da interação 

estabelecida entre os amigos, muitos usuários projetam seus desejos no Orkut a fim de serem 

vistos pelos outros da forma como gostariam de serem vistos. Nas categorias levantadas por 

meio das respostas, foi possível observar que a construção da identidade virtual ocorre a partir 

dessa ação projetiva do sujeito na sua relação com os demais membros da rede social e 

também tendo sempre um vínculo com a identidade real do sujeito. Podemos dizer que a 

formação da identidade virtual neste estudo teve uma importância fundamental para a 

Psicologia Clínica, pois compreendemos que a permanência dos usuários no Orkut consiste 

em um vínculo psíquico estabelecido entre o sujeito e a rede social digital, proporcionando 

ações projetivas de conteúdos psíquicos da Persona.  

 

 

Palavras-chave: Identidade virtual. Identidade real. Realidade virtual. Realidade real. 

Psicologia Analítica. Orkut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

VAZ, Raphael do Amaral. The formation of the virtual identity in the community of the 

Orkut. São Paulo, 2011. Dissertation (Master degree in Clinical Psychology), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2011. 

 
 

This research aims to study the construction of identity in the virtual community Orkut, 

identifying the reasons for the choice of identity and how individuals construct their virtual 

identity, aims to also determine what features and qualities are virtual identity, identify 

similarities and differences between virtual and real life identity, and, finally, to observe how 

the subject relates to your friends Orkut and how it relates to them in real life. For this, we 

conducted semistructured interviews with ten patrons of that community (men and women) 

between 20 and 32 years. The respondents' answers were categorized from some common 

words found in them. The results were analyzed using the theoretical framework of Analytical 

Psychology. It was observed that results in the formation of virtual identity is based on the 

various ways in which users work in this social network. Established through interaction 

between friends, many users design their wishes on Orkut to be seen by others as they would 

like to see. Raised through the categories of responses, we can observe that the construction of 

virtual identity that occurs from projective action of the subject in relation to the other 

members of social networking and also always having a relationship with the real identity of 

the subject. We can say that the formation of virtual identity in this study had a fundamental 

importance to clinical psychology, as we understand the permanence of Orkut users in a 

psychic link is established between the subject and digital social network, providing 

projective actions of psychic contents Persona. 

 

Keywords: Virtual identity. Real identity. Virtual reality. Real reality. Analytical psychology. 

Orkut. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As comunidades virtuais têm sido muito presentes na vida do homem, uma vez que 

este tem a necessidade básica de interagir e de se expressar com seus semelhantes. 

A tecnologia da Internet, sobretudo o surgimento das comunidades virtuais, já faz 

parte da vida de milhares de pessoas, especialmente, dos jovens e adolescentes. Muitos desses 

jovens conseguem passar várias horas ininterruptas em frente ao computador. Esse 

envolvimento com as comunidades virtuais, de modo específico, o Orkut, aumentou a 

frequência de usuários nas casas denominadas de lan houses, as quais contêm vários 

computadores interligados numa rede, em que seus clientes podem ficar conectados por um 

tempo indeterminado. 

A partir dessa realidade virtual, muitos usuários da Internet parecem aderir, cada vez 

mais, a diversas comunidades além de blogs, chats e outras formas de comunicação virtual.  

Diante dessa perspectiva, as redes de comunidade levam o homem para uma 

virtualização da sua vida tanto individual quanto social. Porém, para entendermos com maior 

profundidade como essas tecnologias de rede de telecomunicações começaram a fazer parte 

da vida da humanidade, apresentaremos uma breve história a respeito desse surgimento. 

No final dos anos 90, segundo Castells (2006), a comunicação via Internet recebe um 

grande avanço da área de telecomunicações e da informática, na interconexão dos 

microcomputadores com dispositivos numa rede de servidores da web. Com o progresso das 

redes de computadores, as pessoas passaram a ter o acesso a elas, em seus ambientes 

cotidianos, por meio de aparelhos especializados. O funcionamento das redes, então, 

proporcionou sua aplicabilidade em inúmeras atividades, inclusive a possibilidade de 

interagirem virtualmente. 

 A partir desse grande avanço, as tecnologias de comunicação firmaram-se como o 

grande marco deste século. Com o aumento da capacidade de trafegar na rede, com banda 

larga, que favorece não só a transmissão de dados, mas também a transmissão de voz, 

constituiu-se o início de um mundo de possibilidades entre os homens, tanto para sua vida 

particular, quanto para sua vida profissional. Consequentemente, de acordo com Castells 

(2006), a sociedade em rede com uma tendência a integrar-se ao poder da tecnologia “[...] 

dependeu cultural, histórica e especialmente de um conjunto de circunstâncias muito 

específicas cujas características determinaram sua futura evolução.” (CASTELLS, 2006, p. 

98-99). 
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  Com esse avanço das tecnologias de rede, podemos notar que a vida em sociedade 

está, cada vez mais, inserida nesse imenso espaço virtual. Tal espaço parece favorecer muitas 

possibilidades de os seus usuários permanecerem inseridos numa comunidade virtual a fim de 

constituírem seus relacionamentos sociais.  

  Uma vez que os relacionamentos sociais foram crescendo e solidificando-se nas 

interações comunicativas online (chats, salas de bate-papo, comunidades virtuais e outros), 

esse mundo virtual foi sendo constituído de maneira que, atualmente, pode ser correspondido 

a uma nova realidade para as pessoas viverem a partir das suas escolhas, interesses e 

motivações em comuns. 

Com essas relações sociais constituídas virtualmente, a rede se torna um local de 

experiência própria das pessoas por meio das suas imagens construídas e dos seus 

relacionamentos virtuais. A partir da conexão realizada por intermédio das comunidades 

virtuais, as pessoas estabelecem uma troca de sentimentos, e o usuário sente-se atraído por 

aquilo que a comunidade virtual tem a lhe oferecer, despertando seu interesse e sua 

motivação. (cf. Turkle, 1995; Giegerich, 2007; Logeman, 2010) 

Não temos dúvida de que o ciberespaço tem diversas formas de realizar os interesses e 

as escolhas de cada um; contudo, tais diversidades poderão contribuir bastante para que as 

pessoas se sintam confortáveis em realizar parte da sua personalidade real nesses ambientes, 

de modo que não se achem reprimidas ou cobradas perante sua comunidade virtual. 

Outro autor que descreve o mundo virtual como um espaço onde as pessoas 

compartilham seus interesses é Fenichel (2008); no seu artigo The Here and Now of 

Cyberspace
1
, aponta que o ciberespaço é o lugar em que se constrói a nossa sociedade online. 

Nesse espaço virtual, as pessoas conseguem descrever suas experiências. O autor ainda 

enfatiza que a grande maioria das pessoas usa a experiência da vida real como base para sua 

vida online, ou seja, a partir dos seus interesses pessoais ou profissionais buscam, na internet, 

sites que descrevem traços que estão de acordo com o perfil da sua vida real. Além disso, o 

autor descreve que o “aqui e agora” (Fenichel, 2008, acessado em 2009) é o que aparece no 

momento na tela do computador da pessoa, expressando experiências imediatas, sincronizadas 

e modeladas conforme as escolhas daquele internauta. 

Uma vez que o usuário percebe a possibilidade e a facilidade de modelar sua forma de 

manifestar-se perante o outro, poderá começar uma nova construção da sua identidade a partir 

da sua motivação para aquele com quem esteja se comunicando no momento. A identidade 

                                                           
1
 “O aqui e o agora do ciberespaço”. (tradução livre) 
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virtual se inicia na relação virtual, mas será baseada em conteúdos da personalidade da pessoa 

que pode ou não condizer com sua identidade real, pois, a princípio, esse usuário tem a 

intenção de marcar o seu lugar naquele encontro com o outro. 

Esse envolvimento do homem em uma comunidade virtual levou-me a refletir como 

era possível uma pessoa permanecer conectada tanto tempo em uma comunidade. Pensava 

também sobre quais as motivações que levam o indivíduo a escolher uma ou mais de uma 

identidade virtual. 

 Essas questões provocaram-me grande inquietação, pois, antes de ser psicólogo, pude 

constatar, como técnico de Eletrônica, com ênfase em Telecomunicações, no relacionamento 

com os meus colegas de trabalho, essa permanência constante na comunidade virtual e as 

motivações que contribuem para a construção da identidade virtual. 

Essa minha observação foi sendo construída durante um período de cinco anos. Nesse 

tempo, tive a oportunidade de verificar que a comunicação entre os funcionários, por mais que 

estivessem próximos um do outro ou, então, estando no mesmo setor, era realizada sob a 

forma dos e-mails do Outlook. Não quero dizer aqui que as pessoas não se falavam e nem se 

relacionavam pessoalmente, mas toda fala e relação acabavam nas mensagens, carregadas de 

humor e sentimento, por meio dessa ferramenta. 

Cada funcionário tinha, no seu e-mail, os seus dados como nome, telefone e ramal, 

tendo, em seguida, o nome da gerência onde trabalhava, com o logotipo da empresa. Dessa 

forma, alguns e-mails eram caracterizados por meio de efeitos de cores no logotipo e tipos de 

formato de caligrafia, principalmente os das mulheres. Também fui percebendo que tais 

pessoas pertenciam, fora do ambiente de trabalho, a comunidade virtual Orkut. 

Esses dados de observação impulsionaram-me a acessar e a pertencer ao Orkut, a fim 

de vivenciar e investigar essa relação forte das pessoas com uma realidade virtual. Assim que 

comuniquei o meu acesso no Orkut, para os meus colegas, houve uma manifestação de 

interesse e entusiasmo para que eu pudesse fazer parte do relacionamento de cada um deles. 

Essa demonstração de amizade despertou-me o interesse de estudar as relações virtuais no 

Orkut. 

Dessa forma, esta pesquisa foi elaborada com o objetivo de verificar que 

características/qualidades tem a identidade virtual; de avaliar as motivações para a escolha da 

identidade e de observar se a construção da identidade virtual na comunidade do Orkut tem 

semelhanças e diferenças com a identidade pessoal (legada) do sujeito. E, caso essas 

semelhanças e diferenças existam, como poderemos compreendê-las por meio do referencial 
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da Psicologia Analítica, de forma a ampliar o conhecimento sobre os fatores psicológicos 

associados à identidade virtual.  

O primeiro capítulo se inicia com o comentário acerca do surgimento das comunidades 

virtuais, a partir da década de 70 (cf. CASTELLS, 2003; 2007; LEVY, 2008), e demonstra o 

desenvolvimento da comunicação por meio das tecnologias de cada época até chegar às 

mídias digitais. Aqui observamos que a partir do avanço da comunicação entre computadores, 

surgiu uma nova forma de comunicação e de socialização entre os indivíduos, constituindo a 

infraestrutura do ciberespaço, onde os internautas foram formando parte dessa sociedade 

virtual, tendo facilidades nas redes digitais de manterem ou não a sua identidade virtual. 

O segundo capítulo contém conceitos sobre identidade virtual, 2.1, iniciando pela 

conceituação de identidade pessoal e social que serão relacionadas com áreas afins 

(Sociologia e Antropologia) por terem estudos relevantes que evidenciam fatores psicológicos 

na construção da Identidade (cf. CIAMPA, 1994; MACHADO, 2003; HALL, 2004; 

CORRÊA, 2004). Em seguida, descrevemos como a comunicação em redes de computadores 

contribuiu para que os usuários, com suas categorias, escolhas, motivações e interesses em 

comum possam construir suas identidades nesse mundo virtual. As salas de bate-papo, os 

chats personalizados, os grupos virtuais, enfim, tantos outros meios de comunicação, 

favorecidos por esse espaço virtual, tem se tornado formas de crescimento de uma identidade 

social bem como de uma identidade pessoal. 

Segue-se a revisão de literatura, 2.2, onde estão relacionadas publicações sobre a 

formação da identidade virtual, fundamentadas em diferentes enfoques da Psicologia, 

incluindo também alguns autores junguianos que procuram estudar sobre o tema (cf. 

Giegerich, 2007; Roesler, 2008; Logeman, 2010). O objetivo desse subitem é relatar como o 

uso das comunidades virtuais começou a envolver os internautas, levando-os a terem uma 

forte identificação com a realidade virtual, formando sua identidade no ciberespaço. Diante 

desse desenvolvimento da comunicação entre os indivíduos na realidade virtual, veremos que 

tais pessoas se sentem inseridas num mundo de possibilidades e de controle. A partir dos 

estudos realizados, observamos que a construção e a reconstrução de uma identidade virtual 

podem ser dadas por meio das escolhas, motivações e interesses em comum entre os 

internautas. 

Em 2.3, são apresentados alguns trabalhos teóricos a respeito da construção da 

identidade virtual na comunidade do Orkut; como se iniciou essa comunidade, qual o seu 

objetivo e desenvolvimento. Esse tópico tem como objetivo apresentar como os 
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frequentadores dessa comunidade constroem ou buscam os seus objetivos e interesses neste 

espaço virtual. 

O capítulo três se divide em dois subitens; em 3.1, são descritos conceitos básicos e 

proposições sobre a realidade real e a realidade virtual como conceituação fundamental para 

compreender a dimensão da relação estabelecida entre o homem e o mundo virtual (cf. 

Virilio, 1995; Weissberg, 1996; Quéau, 1996; Baudrillard, 1997). O objetivo desse subitem é 

procurar entender como essas duas realidades ocorrem na vida do indivíduo e como este 

último consegue relacioná-las no seu convívio social. Em 3.2, apresentamos alguns estudos 

sobre identidade real e identidade virtual, a fim de procurar analisar como o indivíduo forma a 

sua identidade e de que maneira pode se distanciar do seu mundo real, vivenciando 

principalmente o mundo virtual.  

Terminamos esse capítulo com comentários sobre esses trabalhos localizados, a 

respeito da identidade virtual, procurando trazer algumas elaborações a respeito do tema e 

estimulando uma investigação mais detalhada. 

No capítulo quadro, apresentamos o método, os objetivos, o local e os sujeitos do 

estudo, bem como os instrumentos e procedimentos. 

No capítulo cinco apresentam os dados do resultado das entrevistas e a identificação 

de categorias que nortearam para as reflexões com a teoria. E no capítulo seis descrevem as 

elaborações feitas entre as categorias levantadas com a teoria junguiana e, consequentemente, 

a conclusão. 
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CAPÍTULO 1 

A COMUNIDADE VIRTUAL COMO LOCAL DE FORMAÇÃO DAS 

IDENTIDADES VIRTUAIS 

 

A partir dos anos de 1970, a revolução tecnológica tomou forma, difundindo-se por 

todo mundo por meio da evolução da comunicação e das redes digitais baseadas na mídia 

eletrônica (CASTELLS, 2003; CARDOSO, 2007). Com a Internet e a rede sem fio (wireless), 

alteraram-se os estilos de comunicação e de comportamento do ser humano, tanto local 

quanto globalmente. Entretanto, conforme registra Castells (2003), dado que a comunicação 

via televisão, rádio e imprensa escrita continuou existindo, a interação entre esses meios de 

comunicação e as novas mídias digitais (mediadas por computador) contribuiu para uma 

diversificação do sistema de mídias, que passaram a se interligar com as diversas formas de 

comunicação, respeitando a lógica e a tradição de cada uma. 

Cabe ressaltar ainda que, nos anos de 1970, o desenvolvimento e a comercialização do 

microprocessador (LÉVY, 2008) possibilitaram a ocorrência de vários processos econômicos 

e sociais de grande amplitude. Por um lado, diante da abertura da nova evolução na 

automação (robótica, máquinas industriais com controles digitais, dentre outras), adquiriu-se 

maior produtividade nas diversas formas de uso de aparelhos eletrônicos e computadores, 

alterando-se em grande parte as atividades econômicas, o que perdura até hoje. Por outro lado, 

na Califórnia, ocorreu um movimento social que apostou nas novas possibilidades técnicas e 

inventou o computador pessoal. A partir dessa invenção, o computador recebeu uma nova 

configuração, tornando-se um instrumento de criação, de simulação e de diversão para uma 

parte da população dos países desenvolvidos. 

Lévy (2008) aponta que, nos anos de 1980, a informática começou a perder o seu lugar 

de técnica industrial e começou a se fundir com as telecomunicações, o cinema e a televisão. 

Inicialmente, os microprocessadores e as memórias digitais tenderam a uma dominação da 

comunicação e possibilitaram o aparecimento de novas formas de interação, com o 

surgimento dos videogames e dos hiperdocumentos (hipertextos, CD-ROM). Já nos anos de 

1990, emergiu um novo movimento sociocultural: um grande número de pessoas passou a se 

interligar na inter-rede e esta, por sua vez, cresceu de modo avassalador. Com o avanço da 

interação via computadores pessoais, surgiu uma corrente cultural espontânea e imprevisível 

que redirecionou o desenvolvimento tecnoeconômico. As tecnologias digitais, consideradas 
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como a infraestrutura do ciberespaço, instituíram um novo espaço de comunicação e de 

socialização entre os indivíduos e constituíram um novo meio de informação e de 

conhecimento. Nesse contexto, encontra-se a noção de Comunidade Virtual:  

 [...] Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo 

de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das 

proximidades geográficas e das filiações institucionais (LÉVY, 2008, 

p. 127). 

Para se chegar a essa definição, muitos autores pesquisaram o sentido das 

comunidades virtuais em relação à interação das pessoas e da sociedade de modo geral e, com 

isso, a noção de comunidade foi se constituindo (PALACIOS, 1995; RHEINGOLD, 1996; 

PRIMO, 2000; RECUERO, 2001; TERÊNCIO E SOARES, 2003; CORRÊA, 2004; 

FORTIM, 2004; GALIMBERTI, 2009). 

Depois de estudar as relações de interação estabelecidas entre os membros de uma 

comunidade, Primo (2000) apresentou esta divisão: a interação mútua e a interação reativa. A 

primeira consiste numa negociação aberta, com ações interdependentes, que geram 

interpretações e relações por uma negociação estabelecida. A segunda se dá num processo 

fechado, numa relação causal e objetiva. Para o autor, as interações mútuas correspondem a 

uma dinâmica de trocas que não é pré-determinada, mas caótica e complexa, conforme pode 

ser observado na interação de um chat ou de um blog. Já as reativas constituem um processo 

de respostas pré-programadas, na quais a relação das trocas se procede de maneira previsível e 

determinada. 

Para Recuero (2001), somente a interação mútua pode estabelecer uma troca 

comunicativa. A autora enfatiza que, mesmo que o meio de comunicação pelo qual os 

indivíduos se encontrem conectados possua a característica aberta de trocas, os internautas 

devem realizar de maneira efetiva essas trocas a fim de constituir a interação. Por fim, 

Recuero (2001) define que a interação mútua é o único meio de constituir as relações sociais 

e, principalmente, as comunidades virtuais. O ciberespaço, por sua vez, favorece para que 

ocorra esse tipo de interação. 

Palacios (1995) e Corrêa (2004), respectivamente antes e depois de Recuero (2001), 

têm a mesma visão de interação que a autora apresenta em seu trabalho. Tanto um quanto 

outro apontam que, nos processos sociais da vida real, os indivíduos procuram conhecer as 

pessoas pouco a pouco, em encontros presenciais, nos quais identificam as áreas de interesse 
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comuns, interagindo a partir delas. Entretanto, os autores acreditam que, nas comunidades 

virtuais, esse processo de interação acontece inversamente e de modo mais rápido e profundo, 

na maioria das vezes, de acordo com os seus interesses comuns que são previamente 

estabelecidos nas novas relações sociais (comunidades virtuais). 

À discussão de Palacios (1995), Rheingold (1996) acrescenta a noção de imagem. Para 

ele, as interações nas redes não ocorrem de modo direto entre os indivíduos, conforme 

acontecem na vida real, mas se constroem a partir das imagens que vão sendo constituídas 

nesse mundo virtual. Na vida real, todas as pessoas projetam imagens associadas a um corpo 

físico, que é responsável pela projeção. Já nas comunidades virtuais, segundo o autor, as 

imagens são desencarnadas, separadas de um corpo físico, tendo sua existência puramente 

projetada no ciberespaço. 

Terêncio e Soares (2003) e Fortim (2004) consideram que, nas redes de bate-papo, o 

usuário não precisa necessariamente usar o seu nome ou o seu login verdadeiro, pois pode 

criar um personagem virtual. E toda vez que um usuário entra nas salas de bate-papo pode 

optar em manter ou não o seu personagem anterior. Dessa forma, o indivíduo tem a 

possibilidade de projetar imagens que estarão mais próximas ou mais distantes da sua 

personalidade real a cada nova interação. 

Diante da facilidade que as redes virtuais oferecem aos internautas de manterem ou 

não o personagem criado por eles, é possível notar que a possibilidade de construção de 

imagens (identidades) pode variar desde as que se aproximam da vida real, passando pelas 

parciais entre o real e a ficção, chegando a uma totalmente fictícia conforme acontece nas 

comunidades virtuais de usuários muldimensionais (MUDS)
2
 

                                                           
2
 O significado da palavra MUD é a abreviação de Multi-user dungeons and dragons, um ambiente virtual criado 

por estudantes da Universidade de Essex, na Inglaterra, que oferece um jogo de aventura em que o usuário deve 

explorar à procura de monstros e tesouros. Desde 1979, ano em que foi criado, até os dias de hoje, é a grande 

atração dos jovens. O fato que se deve ressaltar é a produção de textos nos quais os usuários criam personagens, 

a fim de interagir com os outros. Essas interações entre o usuário e o ambiente são realizadas por meio da 

linguagem escrita, confrontando-se com o modo de ser do jovem, pois é arredio à escrita. O seu original foi 

baseado no mundo mágico do Dungeons and Dragons (AD&D), o qual é um jogo que tem como tema a época 

medieval e a magia, tendo magos, guerreiros, anões e duendes. Oferece ao usuário aventuras e expedições à 

busca de tesouros ou equipamentos para melhorar o personagem. Além disso, em 1989, o MUD sofreu alterações 

e assim foi surgindo o Tiny MUD que possui outras finalidades, sem caráter de jogo e sem a presença de 

monstros ou armas, contendo apenas interações sociais. Os MUDs encontram-se divididos em – Adventure 

MUDs que são os originais, com qualidade de jogo e o Social MUDs que é o de interação social.  Esses mundos 

virtuais são oferecidos pela porta de Telnet do computador, através do comando Executar. De modo particular, o 

MUD brasileiro, que é situado num mundo medieval, tem em média 2000 jogadores. Seus usuários são, na 

maioria, homens entre 17 e 20 anos. Esses jogadores, em geral, são solteiros, de classe média ou superior, 

estudantes do Ensino Médio ou dos primeiros anos de graduação, habitantes da região sudeste do Brasil. (cf. 

CURTIS, 2001, p. 265-267) 
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 Bruckman (1992) afirma que o espaço psicológico desenvolvido pelo MUD é tão 

relevante que seus usuários, muitas vezes, usam-no como workshop, não só de 

comportamentos, mas de identidades. A autora demonstra o exemplo de uma jovem que na 

realidade é recatada, mas vive uma personagem no MUD sensual e ousada, ou seja, vivencia 

outra personalidade. Também Werthein (1999) acredita que os MUDs favorecem um espaço 

de jogo psicossocial que se torna acessível e seguro para os indivíduos representarem suas 

fantasias e experimentarem identidades que não seriam possíveis de serem constituídas no 

mundo real. O autor ainda ressalta que, por meio dos MUDs, possibilitou-se bastante a 

experimentação de identidades. 

 Turkle (1995) aponta que a Internet é um laboratório social para experimentação, com 

construções e reconstruções do eu, que caracteriza a vida pós-moderna. A autora ressalta que 

pode acontecer um processo de inversão no qual o jovem vive o MUD como uma realidade 

concreta da sua vida cotidiana. Nesse espaço virtual, ele descarrega seus sentimentos, 

personagens e comportamentos diferentes de sua vida presencial. Alguns jovens vivem a vida 

como um jogo e o MUD como uma realidade, ou seja, na vida cotidiana estão sempre 

representando e no MUD se expressando honestamente. Esse fato acontece, pois suas 

incertezas da vida não lhes dão segurança, ao passo que no MUD estão se sentindo sempre 

seguros e aceitos sem restrições. 

O uso da tecnologia não só permite construirmos imagens virtuais, mas também 

transformarmos todos os nossos sentimentos, conforme comenta Galimberti (2009). Nas salas 

de bate-papo, por exemplo, falamos com nossos amigos e, consequentemente, mudamos as 

modalidades dos nossos relacionamentos, pois existe uma grande diferença entre conversar 

digitalmente e conversar pessoalmente. De fato, para o autor, os nossos sentimentos são 

alterados de modo significativo nesse novo ambiente, dado que a nossa psique responde ao 

ambiente no qual estamos envolvidos e cultivamos os nossos relacionamentos.  

Para um maior aprofundamento desta pesquisa, será apresentada a definição da 

construção de identidade no ambiente virtual. 
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CAPÍTULO 2 

A IDENTIDADE VIRTUAL 

 

2.1 Conceituação 

 

Para discorrermos sobre o conceito e o desenvolvimento de uma identidade virtual 

devemos, antes, entender que o estudo da identidade abrange dois níveis: o pessoal e o social 

(TERÊNCIO e SOARES, 2003; MACHADO, 2003; OLIVEIRA, 1976 apud TERÊNCIO e 

SOARES, 2003). A identidade pessoal é estudada pela Psicologia e corresponde à construção 

individual do conceito de si, enquanto a identidade social é objeto da Sociologia e da 

Antropologia, e constitui o conceito de si a partir da construção de vínculos que o indivíduo 

estabelece com seus laços sociais. 

Cabe ressaltar que não há estudo de identidade sem que se associe a identidade pessoal 

à identidade social, uma vez que a identidade constitui-se de uma construção psicológica que 

ocorre na interação entre as identidades assumidas (formação do eu) e as identidades visadas. 

A distância entre essas identidades (assumidas e visadas) corresponde à construção do eu (da 

identidade) que se dá, por sua vez, nas interações sociais e na participação com os outros 

indivíduos. A identidade social consiste na representação do indivíduo dentro de um grupo. 

Esse pertencimento é uma necessidade pessoal que contribui a interação entre mecanismos 

psicológicos e fatores sociais, os quais se encontram em contínuo processo de evolução por 

meio de interesses comuns e de oposição (CIAMPA, 1994; MACHADO, 2003). 

O fato de um indivíduo pertencer a um grupo pode ser fortalecido pelo aceleramento 

dos processos globais (HALL, 2004; CORRÊA, 2004). A possibilidade de comunicação, via 

redes de computadores, contribuiu para aproximação entre as pessoas. Toda ação online 

ocorre em tempo real, sem fronteiras, num ciberespaço. Nessa situação globalizante, toda 

pessoa se sujeita a fazer uma escolha, a optar por uma identificação e a desempenhar um 

papel nesse novo espaço-tempo. 

Diante da possibilidade de escolha e de apropriação de um papel ou função no 

ambiente virtual, surge um dos grandes temas de pesquisa acerca dos relacionamentos sociais 

no ciberespaço. Nele, os internautas buscam criar uma variedade de vínculos (traços de 

identificação) a fim de pertencerem a uma diversidade de comunidades que lhe interessam e 

que constituem uma pluralidade de identidades. 
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Suler (2000) mostra que a identidade construída no mundo virtual incorpora uma 

multiplicidade de aspectos da identidade do usuário que podem estar dissociados ou 

integrados. O autor acredita que a vivência no ciberespaço favorece a oportunidade dos 

usuários focarem e desenvolverem um aspecto particular da sua identidade pessoal a partir de 

escolhas e interesses múltiplos. Nos grupos online, os internautas colocam aspectos pessoais 

que expressam suas vivências. Por fim, o autor ressalta que o anonimato na realidade virtual 

manifesta a necessidade de eliminar aspectos críticos da identidade, os quais o usuário não 

quer demonstrar no seu envolvimento particular ou em grupo. 

Podemos observar, de acordo com essa conceituação a respeito da identidade virtual 

que, quando a atitude social (presente nos grupos online (chats)) parece não corresponder à da 

vida real, é possível que esteja havendo a interferência de conteúdos inconscientes.  

Essa oposição de papéis entre o virtual e o real pode provocar no internauta uma 

vivência de realidades distintas. A consequência dessa distinção poderá ser manifestada sob 

duas maneiras: primeira, um forte vínculo com a sua identidade virtual e na segunda, 

consequência da primeira, um distanciamento da sua vida real. 

Visando a oferecer ao leitor uma explanação do processo de construção da identidade 

virtual, em uma comunidade on-line, o próximo item consiste em uma revisão de literatura a 

respeito dessa construção. 

 

2.2 Revisão de literatura sobre a formação da identidade virtual 

 

Considerando que os estudos psicológicos sobre a construção de identidade virtual em 

comunidades on-line são raros, por outro lado, nas demais áreas, as publicações sobre esse 

tema são numerosas. Por essa razão, será feita uma revisão em que serão apresentados apenas 

os trabalhos mais relevantes. 

Talamo e Ligorio (2001) realizaram uma pesquisa cujo objetivo era avaliar como as 

identidades são percebidas e construídas no espaço virtual. Segundo os autores, os resultados 

revelaram que as identidades dos usuários, realizadas no ciberespaço, por meio dos avatares
3
, 

                                                           
3
 “O termo Avatar é uma manifestação corporal de um ser imortal segundo a religião hindu, por vezes até do Ser 

Supremo. Deriva do sânscrito Avatāra, que significa "descida", normalmente denotando uma religião 

encarnações de Vishnu (tais como Krishna), que muitos hinduístas reverenciam como divindade. Essa palavra 

Avatar se tornou popular entre os meios de comunicação e informática devido às figuras que são criadas à 

imagem e semelhança do usuário, permitindo sua "personalização" no interior das máquinas e telas de 

computador. Tal criação assemelha-se a um avatar por ser uma transcendência da imagem da pessoa, que ganha 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imortal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encarna%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vishnu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Krishna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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eram moldadas e jogadas. Também a análise feita pelas conversas consistiu na identificação 

de cada usuário com o avatar, definindo os aspectos de si mesmo e personificando identidades 

irreais que falam sobre sua identidade real. Dessa forma, as identidades são negociadas 

baseadas nas características dos indivíduos e demais objetivos na comunidade. Os autores 

concluem que, no ciberespaço, as identidades surgidas são socialmente compartilhadas por 

meio das interações e diálogos realizados pelos participantes, não sendo vistas como uma 

característica estática dos envolvidos. 

Bargh e Mckenna (2004) fizeram um estudo que teve por finalidade explorar o uso da 

Internet no seu contexto histórico, a fim de examinar os efeitos desse recurso no bem-estar 

psicológico, na formação e permanência das relações pessoais, nos membros de grupos, na 

identidade social e no envolvimento da comunidade. Segundo os autores, a possibilidade de 

as pessoas se comunicarem, a qualquer hora e tempo, favoreceu bastante a interação social 

nos ambientes de conversação, tais como nas comunidades virtuais, chats, blogs e demais 

grupos interativos. Os resultados da pesquisa apontam que a comunicação pela Internet não 

somente ajuda a manter laços com familiares e amigos, mas também favorece a formação de 

novas relações íntimas e significativas num ambiente relativamente seguro. Os autores 

concluem que o anonimato relativo e a habilidade para acessar facilmente pessoas que tenham 

interesses, valores e crenças semelhantes facilita que o usuário se autoexpresse e forme 

profundas relações, com valores e crenças compartilhados. 

A questão do anonimato que se estabelece a cada novo relacionamento, constituído 

numa comunidade virtual, é também observada no trabalho de Fortim (2004) sobre a 

interação dos cibernautas, nas salas de chat, apontando as diversas formas de apresentações 

nas conversas realizadas. Tais apresentações procedem com as criações de apelidos 

(nicknames), que representam uma característica da pessoa no chat. A pesquisa demonstra que 

o usuário pode optar por revelar ou não a sua identidade verdadeira, dependendo do objetivo 

ao entrar na sala de chat. Segundo a autora, a identidade do internauta no chat é reduzida ao 

seu apelido. Esse se torna a impressão fornecida para as pessoas que entram numa sala. Cada 

internauta, por meio do seu Nick, tem a possibilidade de apresentar a imagem que deseja 

possuir, seja verdadeira ou fantasiosa. Dessa forma, o Nick expressa a identificação do 

internauta no chat. 

Diante da perspectiva da personalidade online, Suler (2004), em seu estudo teórico, 

discorre sobre diversos fatores psicológicos, que surgem a partir de um ambiente online, e 

                                                                                                                                                                                     
um corpo virtual, desde os anos 80, quando o nome foi usado pela primeira vez em um jogo de computador.” 

Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Avatar > Acesso em: 10 Dez. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Avatar
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observa como pessoas e grupos se comportam nessas realidades. O comportamento online de 

diversos usuários será sempre determinado pela forma como esses fatores psicológicos 

interagem com as suas características nesses ambientes virtuais. O objetivo da pesquisa foi 

observar se o ciberespaço pode ser uma extensão psicológica do mundo intrapsíquico. 

Segundo o autor, a experiência iniciada pelos computadores e suas redes pode ser entendida 

como um espaço psicológico. Quando os usuários de Internet, os internautas, envolvem-se em 

programas informatizados, escrevem e-mails ou acessam outros serviços online, eles sentem, 

consciente ou inconscientemente, que estão entrando em um lugar ou espaço repleto de 

significados e propósitos. 

Cabe lembrar que Giegerich (2007), em Technology and the Soul
4
, aborda a difusão da 

Web a partir do ponto de vista psicológico, observando que o uso da Internet acarretou várias 

formas de comunicação que contribuíram para a expressão de sentimentos, pensamentos e até 

mesmo comportamentos. O autor enfatiza que a Internet proporcionou que a psique do 

homem pudesse se expressar para o mundo. A difusão da Web favoreceu a possibilidade de 

que os conteúdos internos pudessem ser depositados no ciberespaço. Diante disso, Giegerich 

(2007) aponta que “viver com a difusão da Web importa em uma mudança revolucionária na 

orientação essencial do homem no mundo [...].” 
5
 (GIEGERICH, 2007, p. 311) 

No artigo publicado sobre a comunidade “Second Life”
6
, Assis e Itakura (2007) 

observam que tal comunidade possibilita as pessoas manifestarem seus interesses e 

necessidades em uma “segunda vida” e, assim, passar muitas horas em busca de um 

significado para sua vida virtual. Os autores afirmam que essa denominação se torna atrativa 

para que os usuários tenham a ideia de uma “segunda vida” e, portanto, acaba se tornando 

sedutora para muitos. Os autores finalizam descrevendo que o fato de as pessoas agirem de 

forma diferente na vida virtual, em relação ao mundo real, pode se referir às potencialidades 

que ainda não se manifestaram em sua vida presencial. 

Essa interação que se estabelece a partir das relações pessoais no ciberespaço 

representa um dos tipos de formação da identidade nas sociedades pós-modernas. Roesler 

                                                           
4
 “Tecnologia e a Alma” (tradução livre) 

 
5
 “Living with the World Wide Web amounts to a revolutionary change in man‟s essential orientation in the 

world [...]” (tradução livre) 

 
6
 “Um ambiente virtual tridimensional que simula em alguns aspectos a vida real e social do ser humano. [...] O 

nome second life significa em inglês segunda vida, que pode ser interpretado como uma vida paralela, uma 

segunda vida além da vida principal, real. Dentro do próprio jogo, o jargão utilizado para se referir à primeira 

vida, ou seja, à vida real do usuário, é RL ou Real Life, que se traduz literalmente por vida real.” Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Second_life>. Acessado em 05/12/2010. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Second_life
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(2008) pesquisa como a comunicação na internet influencia a formação da identidade nas 

sociedades de hoje. O autor finaliza afirmando que o espaço virtual mostra traços de liberdade 

no sentido de que o usuário de uma comunidade virtual pode deixar sua interação a qualquer 

momento, sem que se sinta obrigado a manter os mesmos contatos. Os usuários acabam, 

assim, na realidade virtual, tendo novas experiências de identidade. 

Brottman (2008) apresenta uma pesquisa teórica sobre a influência do ciberespaço na 

vida do homem, por meio dos programas, códigos e outras tecnologias básicas do 

computador. Segundo a autora, a partir dessa influência, o homem vem investindo 

profundamente a sua vida emocional nesse sistema, que ele próprio não entende de modo 

completo e nem tem controle sobre o mesmo. A autora aponta que alguns ciberpsicólogos 

consideram a dimensão digital uma extensão do mundo intrapsíquico individual. Brottman 

conclui indicando que o ciberespaço vem a ser uma metáfora, que se tornou parte integral da 

nossa vida diária, pois expressa a projeção de nossos medos e fantasias presentes na realidade 

virtual. 

Com esses laços sociais constituídos virtualmente, a rede se torna um local, segundo 

Logeman (2010), de experiência própria em que as pessoas inserem uma variedade de 

sentidos por meio das suas apresentações nos relacionamentos virtuais. O autor afirma, ainda, 

que os fóruns, os e-mails e os chats são ferramentas que contribuem para que os indivíduos se 

conectem com outros e, a partir dessa conexão, as pessoas acabam estabelecendo uma 

discussão entre si e também uma troca de sentimentos. Nesse sentido, o usuário se sente 

atraído por aquilo que a comunidade virtual tem a lhe oferecer, ou seja, aquilo que pode 

despertar o seu interesse (motivação). Entretanto, o tempo em que as pessoas ficam diante do 

computador demonstra a sua inserção nesse mundo do ciberespaço onde o imaginário e a 

comunicação se tornam essenciais. As experiências on-line demonstram, segundo Logeman 

(2010), uma extensão da psique, e o ciberespaço se torna um espaço virtual onde o indivíduo 

se relaciona de maneira intensa e constitui sua identidade virtual. 

 Concluindo, nessa revisão de literatura, alguns autores junguianos mais interessados 

no estudo dos fenômenos do ciberespaço (Giegerich, 2007; Roesler, 2008; Logeman, 2010) 

apontam que os relacionamentos estabelecidos nas redes socias, em especial nas comunidades 

virtuais, favorecem a que os usuários depositem sua vida emocional nesse ambiente virtual. 

Também se notam as dificuldades de tais autores aplicarem os conteúdos essenciais da 

abordagem. Em alguns momentos dos seus artigos, os termos como arquétipo e self (cf. 

Roesler, 2008; Logeman, 2010) são empregados estabelecendo analogias pouco esclarecidas 

nos respectivos contextos. É importante mencionar que o posicionamento dos autores em 
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apresentar a relevância da abordagem para que se tenha uma compreensão dos 

comportamentos on-line, deve-se à necessidade de demonstrar uma análise, mais apurada, da 

construção de uma identidade virtual a partir do emprego das ideias junguianas.    

 

2.3 Trabalhos teóricos sobre a formação de identidade na comunidade do Orkut 

 

 Nesta revisão a respeito da construção da identidade na comunidade do Orkut, foram 

selecionados alguns trabalhos considerados relevantes, embora ainda sejam raros os estudos 

sobre esse tema nessa comunidade. Por outro lado, há vários artigos publicados a respeito dos 

usos dessa comunidade e suas consequências na vida dos indivíduos, como veremos. 

 Com o propósito de oferecer ao leitor uma compreensão clara da origem e 

desenvolvimento da comunidade do Orkut, será apresentada uma breve história e, 

posteriormente, alguns trabalhos de autores a respeito desse assunto. 

 Adamic et al. (2003), em seu artigo sobre pesquisas de internet, com o título “A social 

network caught in the web”
7
, apresentam o início da comunidade do Orkut que se originou na 

criação da Club Nexus
8
. O objetivo dessa rede social Club Nexus era oferecer aos 

universitários a comunicação entre os campus da Universidade e também entre os já 

graduados. Por meio dessa comunicação, os alunos tiveram a possibilidade de localizar 

pessoas com interesses em comum, de expor trabalhos artísticos e de criar colunas editoriais.  

Em palestra concedida na USP
9
, um dos universitários dessa rede, o Orkut 

Buyukkokten, comenta a história da criação do Orkut. Após o desenvolvimento da Club 

Nexus, criou-se o projeto da In Circle
10

 e, em seguida, uniu-se à Google Inc.
11

, começando a 

trabalhar no desenvolvimento do Orkut, lançado em 24 de Janeiro de 2004
12

. Buyukkokten 

                                                           
7
 “Uma rede social presa na teia” (tradução livre). 

 
8
 Consiste em uma pequena rede social formada por estudantes da Universidade de Stanford em meados de 2001. 

Disponível em: <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1057/977>. Acesso em: 

06 dez. 2010. 

 
9
 O Orkut Buyukkokten veio a São Paulo, no dia 09 de abril de 2007, para fazer uma gravação em um programa 

na MTV, conheceu os profissionais da Info e ministrou uma palestra na USP. A sua palestra foi transcrita e 

divulgada num blog. Disponível em: <http://vidageek.net/2007/04/13/palestra-do-orkut/>. Acessado em: 06 dez. 

2010. 

 
10

 Outra rede de relacionamentos focada nos laços profissionais dos seus membros. 

 
11

 Empresa privada fundada por Larry Page e Sergey Brin, também estudantes de Stanford. Disponível em: 

<http://www.google.com.br/intl/pt-BR/corporate/index.html>. Acessado em: 06 dez. 2010. 

 
12

 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut>. Acessado em: 06 dez. 2010. 

 

http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1057/977
http://www.google.com.br/intl/pt-BR/corporate/index.html
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ainda comenta que denominou a rede com seu próprio nome devido à sugestão de um colega 

da Google e também por não encontrar um termo significativo em nenhuma língua. 

Para obter o acesso no Orkut, era necessário receber o convite de um participante. O 

convite era enviado por e-mail e, para se tornar membro da comunidade, demorava em torno 

de 24 horas.
13

 O desenvolvimento do Orkut foi relevante para o aumento de novos usuários e 

também para a possibilidade da comunicação online se tornar mais abrangente na vida das 

pessoas.
14

 

Com o tempo, o Orkut tornou-se parte dos relacionamentos de milhares de pessoas, 

com o grande objetivo de reunir os amigos em uma rede social. Apesar de o seu intento ser 

bastante plausível, alguns estudiosos (serão abordados a seguir) começaram a perceber 

algumas consequências dessa comunidade. 

Nos artigos publicados por Ruffo (2007a; 2007b), a respeito dos perigos que essa 

comunidade pode oferecer aos seus usuários, a autora descreve as consequências que o 

anonimato pode propiciar e afirma que a Internet parece acarretar tanto uma proximidade 

quanto possibilidades de acesso para a constituição de um novo espaço de conhecimento e de 

novas experiências. O Orkut, com sua amplitude de contatos, acarreta ao usuário receber de 

outros orkutianos lembranças e/ou informações contidas de sofrimentos, os quais criam um 

espaço bastante utilizado pelos jovens para atacar o outro. Tal espaço é muito comum 

atualmente e reconhecido como cyberbullyng
15

. A autora conclui que o Orkut e a Internet 

facilitam o encontro entre as pessoas para se exibirem e serem vistas pelos outros; no entanto, 

a consequência desses encontros poderá ser boa ou ruim, pois, conforme na vida, também no 

Orkut podem ser propiciados encontros benéficos ou maléficos. Levando em consideração as 

afirmações dessa autora, também Farah (2009a), na sua dissertação, descreve sobre esse 

comportamento no Orkut. Farah (2009a) afirma que “as ofensas ou agressões tornam-se 

públicas dentro da comunidade, com a possibilidade de atingir a rede de contatos da vida 

presencial da pessoa atingida.” (FARAH, 2009a, p. 129) 

                                                           
13

 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut>. Acessado em: 06 dez. 2010. 

 
14

 Em 05 de Abril de 2005, o Orkut ganhou a versão em português. Em 07 de Agosto de 2008, o Orkut foi 

associado ao Google o qual teve o seu controle mundial e acarretou para essa comunidade em torno de 40 

milhões de cadastros. Em 20 de Dezembro de 2008, o Orkut implementou na página inicial sugestões de amigos, 

possibilitando que os amigos de seus amigos pudessem ser seus também, uma vez que fossem adicionados à sua 

lista. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut>. Acessado em: 06 dez. 2010. 

 
15

 “É termo de origem inglesa utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e 

repetidos, praticados por um indíviduo – Bully, o valentão – ou grupo de indivíduos, com o objetivo de intimidar 

ou agredir uma ou mais pessoas, incapazes de se defender. Na sua forma virtual, consiste no envio de mensagens 

de caráter agressivo ou difamatório, individual ou coletivamente, visando a, claramente, caluniar ou agredir uma 

pessoa ou grupo em particular.” (FARAH, 2009a, p. 128) 
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No que se refere à comunidade do Orkut, até o momento, observamos que tal 

comunidade favorece uma exposição da imagem do usuário para estabelecer um 

relacionamento com novos amigos e também rever amizades antigas. A atitude do orkutiano 

em se expor ao outro, a fim de conseguir uma amizade virtual, parece ser uma atitude 

projetiva dos conteúdos psíquicos na imagem exposta, principalmente quando se comporta no 

anonimato. 

Considerando que a comunidade do Orkut se tornou um meio fundamental entre os 

jovens, Fortim (2007c) afirma que tal comunidade continua sendo um grande sucesso para a 

juventude. Um dos fatores atrativos para os jovens interagirem nesse ambiente é a 

oportunidade de se reencontrarem com o seu passado e de revivê-lo. Nesses reencontros, a 

autora advoga que muitos usuários, adultos, integram-se com o seu passado (infância e 

adolescência) e revivem-no fortemente por meio das suas lembranças coletivas. A autora 

finaliza apontando que um dos grandes motivos do sucesso do Orkut consiste nesses 

reencontros das lembranças coletivas, vivenciadas no presente, conforme acontece nos 

encontros presenciais. 

Esse fascínio, Zacharias (2007), no seu artigo, afirma que o Orkut parece funcionar 

como uma autobiografia, onde o usuário descreve os gostos, interesses e acontecimentos da 

sua vida pessoal.  O autor finaliza o seu artigo afirmando que o Orkut tem o seu objetivo 

único de ser um álbum de lembranças e de imagens em que as pessoas podem se reencontrar 

entre si, ou, até mesmo, reencontrarem a si mesmas. 

Em vista dos argumentos apresentados pelos autores, citados acima, cabe enfatizar que 

os autores Duprat e Nolf (2007) apresentam o objetivo da comunidade do Orkut como uma 

forma de promover o contato informal entre as pessoas, de maneira eficaz. Os autores 

afirmam que o anonimato ou a criação de perfis fictícios proporciona esconder aspectos da 

personalidade do usuário os quais não seriam possíveis de serem vivenciados no mundo 

presencial. Também os autores têm o mesmo posicionamento em relação a Ruffo (2007a) e 

Farah (2009a), quanto aos comportamentos de cyberbulling, tornando o Orkut como uma 

ferramenta que acarreta um uso indesejado. Os autores finalizam o artigo apontando que o 

usuário deve cuidar-se quanto a sua exposição e ser seletivo em buscar aquilo que, de fato, 

possa preencher “as lacunas da sua existência, seja ela virtual ou real.” (DUPRAT e NOLF, 

2007, p. 131) 

Podemos notar que a comunidade do Orkut proporciona um espaço muito favorável 

para o usuário expor-se de maneira livre e fazer novas amizades ou rever amigos. Nessa 

relação de exposição, pode ser percebido um relacionamento totalmente baseado em imagens. 
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Silva (2008) afirma que as identidades construídas no Orkut são baseadas nas descrições 

autobiográficas dos orkutianos. A autora acredita que, por meio dos textos biográficos, 

caracterizam a identidade daquele usuário. No que diz respeito ao usuário ser visto e sentir-se 

popular, a autora advoga que o mesmo recorre a diversas formas para ser visto e reconhecido 

pelos amigos, pois, cada vez que se torna popular, aumenta a pontuação dos “sorrisos” 

atribuindo-lhe confiança, dos “corações” demonstrando o quanto ele é sexy e dos “cubos de 

gelo”, que confirmam o quanto parece ser bom amigo.
16

 Silva (2008) finaliza que a busca de 

uma popularidade entre os usuários procede por meio do envio de recados, de comentários às 

fotos alheias, na interação de comunidades e no aperfecionamento do perfil. 

Considerando como relevante a construção de perfis fictícios para o estudo das 

identidades virtuais no Orkut, cabe mencionar que Farah (2009a), em sua dissertação, afirma 

que, durante o período de 2008, o perfil fake
17

 (falso) era um personagem fictício que se 

apresentava como membro e relacionava-se com outros fakes. Nessa relação entre os fakes, a 

vida virtual constituía relacionamentos com forte grau afetivo. A autora aponta que a 

construção de personagens virtuais ocultas pode ser utilizada para realizar fantasias que 

podem ser exploradas nos seus aspectos inconscientes da sua anima (ou animus). No entanto, 

podem ser constatadas situações ambíguas ao confrontar a identidade presencial do internauta 

com a identidade fictícia, gerando situações constrangedoras ou conflituosas. 

A partir dessa diferença entre a identidade presencial e a identidade virtual, outros 

pesquisadores continuaram a estudar a respeito desse assunto. Couto e Rocha (2010), no seu 

artigo, enfatizam que as diversidades das experimentações de “eus” como formas de 

construção identitária no Orkut são constituídas por meio dos perfis fakes. Os autores 

afirmam que a pessoa, ao conectar-se em uma rede social, como o Orkut, tem a possibilidade 

de experimentar várias identidades com características distintas, o que não seria possível de 

acontecer com o eu off-line. Nessa experiência de vários “eus”, faz remeter o que Turkle 

                                                           
16

 “[...] os “sorrisos”, “cubos de gelo” e os “corações” ilustram o cabeçalho da parte autobiográfica do perfil 

social, em outras palavras, trata-se de elogios anônimos dados por outros cadastrados no Orkut. A percentagem 

de cada um dos elementos figurativiza o quão confiável, legal e sexy parece ser a imagem construída pelo texto 

do cadastrado.” (SILVA, 2008, p. 59-60) 

 
17

 “Fake ("falso" em inglês) é um termo usado para denominar contas ou perfis usados na Internet para ocultar a 

identidade real de um usuário. Fake é um termo usado em relação também aos jogos, por exemplo, quando são 

falsos e nada está contido lá dentro. Para isso, são usadas identidades de famosos, personagens de filmes, 

desenhos animados, animes e até mesmo de pessoas conhecidas do dono da conta. Como não se sabe a 

identidade real do usuário, é comum chamar o seu perfil de fake. De maneira geral, os fakes são comumente 

encontrados em sites de relacionamento (como o Orkut), mas também existem em serviços de mensagem 

instantânea (como o MSN Messenger) e fóruns. Uma das finalidades de um fake é dar opiniões sem se 

identificar, evitando constrangimentos ou ameaças pessoais ao opinante, mas sua maior finalidade é uma 

segunda vida, como um RPG.” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Fake>. Acessado em: 14 dez. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_cinematogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_animado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anime
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sites_de_relacionamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://pt.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game
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(1995) afirma a respeito da interação entre o usuário e a tela do computador. A pessoa que 

interage na tela de um computador vivencia um eu descentrado e localizado em muitos papéis 

na virtualidade. A autora ainda descreve que, nas redes sociais
18

, os usuários experimentam 

identidades e vidas paralelas. Os autores finalizam o seu artigo apontando que as vivências de 

“eus”, por meio dos fakes, no Orkut, possibilitam que a comunidade se torne um laboratório 

de identidades as quais se encontram em construção, desconstrução e reconstrução.  

Outra maneira de os usuários do Orkut apresentarem-se perante os seus amigos é por 

meio das fotografias que são inseridas no álbum. Diogo e Sibilia (2010) afirmam que os 

motivos pelos quais os usuários explicam a sua participação no Orkut consistem em uma 

maneira de conhecer pessoas, principalmente conhecer melhor aquelas que já são conhecidas 

no mundo real. Segundo os autores, a maioria das pessoas opta por apresentar uma fotografia 

de si mesma que será mostrada em todas as maneiras de interação que o usuário realizar no 

site. Diogo e Sibilia (2010) concluem que as fotografias propiciam aos usuários apresentarem-

se de maneira superficial, podendo chegar a ser distintas da sua real aparência, a fim de 

conquistarem novos vínculos de amizades. Essa possível discordância, entre o que se aparenta 

ser e o que de fato é, demonstra uma nova maneira de construção de uma identidade virtual.  

O que podemos observar a respeito da comunidade do Orkut corresponde à 

possibilidade de ser um espaço virtual em que as pessoas podem reencontrar a si mesmas e 

também com antigos amigos. Esse reencontro tanto consigo mesmo quanto com os amigos 

parece favorecer ao jovem a possibilidade de integrar, talvez, por meio das suas referências do 

passado, conteúdos pisíquicos que foram reprimidos pela consciência a partir dessa interação. 

O próprio fato de o jovem reencontrar os amigos também pode ser visto como um ambiente 

propício para construir ou reconstruir vínculos que, antes, encontravam-se interrompidos.  

Essa dinâmica de construção e reconstrução com o passado no Orkut parece 

demonstrar uma relação entre a identidade virtual, construída nessa comunidade, com a 

identidade real daquele usuário. É importante mencionar que o anonimato pode ser visto 

como uma ocasião em que conteúdos do inconsciente do usuário, talvez sejam constelados 

nesse momento em que se usa um perfil fictício. Tais conteúdos remetem à possibilidade de 

ser uma possível manifestação de um complexo. No entanto, necessita-se ainda ter um estudo 

mais apurado, antes de avaliarmos conceitualmente, na perspectiva da Psicologia Analítica, a 

forma como se processa a relação de um perfil fictício com a identidade real do indivíduo. 

                                                           
18

 No que se refere às redes sociais, a autora considera blogs, jogos, chats, Second Life e, por fim, as 

comunidades virtuais. 
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Diante dessa revisão de literatura a respeito da construção da identidade virtual na 

comunidade do Orkut, pode-se notar que as motivações principais dos usuários sempre são 

baseadas nos vínculos das amizades e namoro. Tais motivos mobilizam cada usuário a 

construir e reconstruir um perfil que seja atraente para os demais membros dessa comunidade. 

A partir dessa construção de um perfil atrativo, observa-se que o usuário começa a se deparar 

com uma discrepância entre a sua identidade real e a identidade virtual que foi construída por 

ele próprio. Fundamentada nessa discordância entre o real e o virtual, construída pela 

identidade do indivíduo, esta pesquisa procurará observar o comportamento dos jovens, suas 

percepções e ideias durante sua participação na comunidade do Orkut. Cabe ainda refletir 

sobre as semelhanças e diferenças entre a identidade real e a virtual nesse ambiente. 
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CAPÍTULO 3 

A RELAÇÃO IDENTIDADE REAL ↔ IDENTIDADE VIRTUAL NA 

COMUNIDADE ON-LINE 

 

3.1 A realidade real e a realidade virtual 

 

 Para que se tenha uma compreensão clara dessa relação entre a identidade real e a 

identidade virtual,  cabe mencionar, antes, uma breve contextualização de alguns conceitos 

importantes (real, virtual e presencial) nesse estudo sobre a virtualidade, pois aparecerão 

muitas vezes ao longo do estudo e que, de alguma forma, necessitam de uma explicitação. 

 A relação vivida pelo homem no mundo foi se desenvolvendo à medida em que 

evoluiu a sua consciência e a sua interação com a tecnologia. O mundo passa a ser observado 

em uma realidade virtual, em que os objetos se tornam pequenos, quase insignificantes, e nos 

tornamos observadores do mundo, por meio da internet e das comunidades virtuais. 

 Para Virilio (1995), as imagens que perpassam pelas telas do computador, da 

televisão são consideradas formas imagéticas que descrevem o virtual e propiciam o 

distanciamento da realidade. O virtual, para o autor, seria um distanciamento do real, ficando 

apenas entre os sentidos e concepções, enquanto que estaríamos, segundo ele, perdendo o real. 

O mundo da informatização seria a representação contrária ao mundo real.  

 Por outro lado, Weissberg (1996) acredita que a realidade virtual consiste em uma 

dimensão do real em que o objeto virtual se torna como um modelo ideal do próprio objeto 

real. O autor descreve ainda que a realidade virtual em relação ao real se dá por meio de uma 

dicotomia das categorias da representação. Essa representação é mostrada pelo autor que a 

apresenta como sendo a “imagem no lugar do objeto” (WEISSBERG, 1996, p. 119). É 

importante ressaltar que o autor afirma que o virtual é uma extensão do real, sendo visto como 

um caminho e não um ponto de chegada. O virtual e o real “são duas faces de uma mesma 

questão. O virtual não substitui o real, ele ajuda a lhe dar sentido.” (WEISSBERG, 1996, p. 

121) 

 No artigo sobre o tempo virtual, Quéau (1996) expõe a evolução que as imagens 

fotográficas, cinematográficas ou televisuais tiveram até chegar à constituição das imagens 

que ele denomina de “imagens infográficas e das representações virtuais” (QUÉAU, 1996, p. 

91). Tais imagens, segundo o autor, residem na capacidade de o usuário interagir-se, em 

tempo real, fornecendo-lhe o sentimento de uma imersão na imagem. Quéau (1996) ressalta 
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que o perigo encontra-se em considerar o real como extensão do ciberespaço, em que o virtual 

torna-se a referência. O autor, enfim, ressalta que o consumo excessivo de ambientes virtuais 

poderá ocasionar consequências psicológicas e que “as realidades artificiais e os mundos 

virtuais nos obrigam a interrogar-nos novamente, de modo urgente e agudo, sobre a natureza 

da realidade real. O virtual nos estimula a colocar de forma nova a questão do real.” 

(QUÉAU, 1996, p. 99) 

 Em contrapartida, Baudrillard (1997) aponta que o virtual é a criação de uma 

realidade artificial, constituída pelas mídias, enquanto que o real é um mundo que se distancia 

diante do crescimento do virtual. Como na realidade virtual o homem vive de forma 

antecipada, o autor acredita que o ser humano fica impossibilitado de adquirir experiências 

reais. Suas premissas são de que a tecnologia possui uma conotação negativa para a 

humanidade, pois destrói os processos sociais e impede uma vivência das experiências reais. 

Diante do uso que o homem pode fazer da técnica e de sua consciência, percebemos a ação 

das manifestações da psique que se expressam não somente no mundo interno de um 

indivíduo, mas também no seu mundo externo. Em todo objeto do mundo externo que 

preencha os desejos e as esperanças da alma, aí se encontra a psique. Do mesmo modo, 

podemos também dizer que ela se encontra nos objetos fabricados por nossa tecnologia, como 

é o caso da internet e das comunidades virtuais. 

 Outros autores, respectivamente antes, durante e após os autores supracitados, tais 

como Bruckman (1992), Turkle (1995), Rheingold (1996) e Suler (1999), apontam que a 

Internet e os ambientes virtuais podem ser usados como espaços psicológicos, um lugar onde 

a pessoa expressa seus sentimentos, pensamentos e fantasias. Suler (1999) mostra o 

ciberespaço como uma porta aberta a um leque de fantasias e também frustrações, ansiedades 

e desejos. Por outro lado, Werthein (1999) entende o ciberespaço como espaço para 

experiências mentais, sendo assim, um novo domínio. Esse aspecto de considerar os 

ambientes virtuais como espaços psicológicos, segundo tais autores, consiste em reconhecer a 

realidade virtual como sendo, de fato, uma extensão do real. 

 Novo, Fortim e Souza (2004) expõem que o ser humano elaborou uma capacidade 

emocional à realidade virtual, podendo compreender e apreender o mundo de matéria não 

palpável. Atualmente, a relação humana pode prescindir, por conquistas do processo de 

simbolização, da concretização da presença. Os recursos emocionais fundamentais para a 

realidade virtual podem ser compreendidos a partir dessa nova relação do homem. 

 Nas novas experiências com a tecnologia, o homem vivencia uma dimensão de 

espaço e tempo, em que ele se depara, constantemente, com vários espaços ao mesmo tempo. 
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O surgimento da Internet favoreceu esse fenômeno em que o ser humano está inserido ao 

construir sua cultura e seus relacionamentos por meio das comunidades virtuais.  

Em “Cibercultura” (2008), Lévy descreve  três sentidos para o conceito virtual: o 

primeiro, técnico, referindo-se à informática; o segundo, corrente e o terceiro, filosófico. No 

sentido técnico, refere-se ao sistema informatizado, ou seja, a comunicação digitalizada é 

considerada virtual. O segundo, Lévy (2008) refuta, é o conceito de virtual como sendo visto 

falso ou ilusório, pois o considera, na acepção filosófica, uma dimensão da realidade. No 

terceiro, o autor descreve que o virtual, no sentido filosófico, “[...] não se opõe ao real, mas 

sim ao atual: virtualidade e atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade.” (Lévy, 

2008, p.47) 

Para concluir, diante desta realidade estudada, até o momento, entre o real e o 

virtual, notamos que os autores manifestaram, de forma cautelosa, suas posições quanto à 

relação crescente entre as duas realidades: real e virtual. Percebemos que os autores pontuam 

que o virtual deve ser uma extensão do real e não o seu oposto (Weissberg, 1996; Quéau, 

1996). Outra característica observada nesse tema é o fato de alguns autores apresentarem a 

realidade virtual como um espaço psicológico, sustentando a premissa de que o mundo virtual 

se tornou uma extensão da psique do homem. (Bruckman, 1992; Turkle, 1995; Rheingold, 

1996; Suler, 1999) 

 Em virtude do que foi mencionado a respeito da relação entre o real e o virtual, 

podemos levantar alguns questionamentos em torno das motivações que o usuário de uma 

comunidade virtual estabelece entre a sua identidade real e a construção da sua identidade 

virtual. O que se pode perceber, até o momento, é que essa construção ocorre a partir das suas 

escolhas e interesses em pertencer àquela comunidade. 

 Cabe, então, estudar a construção de identidades na comunidade virtual, de modo 

espícifico no Orkut, para melhor compreender quais as motivações, sejam conscientes ou 

inconscientes, que ocasionam a constituição de uma identidade nesse espaço virtual, e o forte 

vínculo que o usuário consegue estabelecer com essa comunidade (Orkut) a partir da sua 

personagem on-line. Também se torna relevante saber se a identidade construída nesse 

ambiente virtual tem alguma relação com a identidade real do indivíduo.  

 

 

 

 



  33 
 

3.2 A identidade virtual e a identidade real 

 

Vários ambientes virtuais, atualmente, favorecem o crescimento de personagens 

virtuais que representam conteúdos psíquicos do indivíduo e este, por sua vez, pode se 

identificar de tal maneira que se distancia do seu mundo real e vive o mundo do espaço 

virtual. 

Sabemos que alguns conteúdos psíquicos pertencentes à personalidade de um 

indivíduo não aparecem na sua relação social, pois o mesmo teme apresentar aquilo que ele é 

de fato para o seu ambiente social. 

Muitas vezes, a pessoa procura adquirir comportamentos que condizem com a sua 

situação social ou com aquilo que a sociedade espera dela. A pessoa começa a reprimir seus 

conteúdos desagradáveis e constrói uma máscara como um instrumento de adaptação. 

Podemos observar que, no mundo virtual, a realidade das comunidades virtuais parece 

ser um local de construções de várias identidades. Nesta pesquisa, deter-se-á na aplicação da 

construção de uma identidade virtual na comunidade do Orkut em relação à identidade real do 

indivíduo. Mas, antes de falarmos especificamente dessa sociedade virtual, aprofundar-nos-

emos na relação entre identidade real e a identidade virtual. 

A maneira pela qual se estabelece a comunicação entre o indivíduo e a sua sociedade 

também pode ser vista no mundo do ciberespaço, onde as personagens virtuais parecem ser, 

na verdade, conteúdos personificados da sua personalidade inconsciente. A interação entre os 

internautas nos leva a questionar se esses usuários se oferecem como tela para colher 

projeções a partir da construção de sua identidade virtual. 

Na Psicologia, sobretudo na Psicologia Analítica, compreendemos o termo projeção 

como um processo psicológico que ocorre quando aspectos da personalidade, 

inconscientemente, são vistos como pertencentes a outra pessoa e podem acontecer em todos 

os tipos de relacionamentos. O próprio Jung (2007b, § 314 e 317) afirma que “a projeção, 

onde quer que os conteúdos subjetivos sejam transportados para o objeto surgindo como se a 

ele pertencessem, nunca é um ato voluntário.” 

Esse fenômeno psíquico parece também manifestado nos relacionamentos on-line sob 

uma dinâmica própria da realidade virtual, que nos leva a indagar se não seria um dos motivos 

ou o motivo principal que sustenta a permanecência do indivíduo com aquela comunidade. 
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Por meio da projeção, percebemos que o usuário poderá, talvez, projetar no seu perfil 

do Orkut a sua persona, utilizada, muitas vezes, na sua vida real. Para compreendermos essa 

possível possibilidade, cabe mencionarmos a definição do termo junguiano. Jung (2006, § 

243) afirma que, no inconsciente pessoal, conteúdos provenientes desse inconsciente são 

acrescentados na consciência, sendo considerados como conteúdos pessoais reprimidos. Os 

níveis mais profundos do inconsciente, ele denomina de inconsciente coletivo, onde é 

ocasionada uma ampliação da personalidade que pode levar à inflação. Sendo assim, na 

consciência pessoal, são adicionadas qualidades impessoais da humanidade, vistas como 

desagradáveis pela conscientização. Dessa forma, a consciência pessoal torna-se um segmento 

arbitrário da psique coletiva, que corresponde a um somatório de fatos psíquicos sentidos 

como algo pessoal. 

De acordo com Jung (2006, § 244-246), conteúdos que não se ajustam, acabam sendo 

negligenciados e, consequentemente, forma-se uma autoeducação que, por sua vez, é 

arbitrária e violenta. Nesse momento, surge uma busca no indivíduo para alcançar uma 

imagem ideal à qual se molda, chegando ao ponto de sacrificar sua humanidade. Essa imagem 

ideal, Jung denomina de persona, que tem sua origem na máscara usada pelo ator no teatro 

antigo, a qual expressava o papel desempenhado pelo artista. Portanto, a Persona, nos termos 

junguianos, consiste numa máscara da psique coletiva que procura convencer os outros e si 

mesmo de que é uma individualidade, porém não deixa de ser um papel (função) de que fala a 

psique coletiva. 

A partir desse estudo sobre o conceito de Persona, muitos autores pós-junguianos 

continuaram as reflexões de Jung na nossa realidade atual. Humbert (1985) descreve o 

conceito da persona considerando que designa uma personalidade construída a partir da 

interação do indivíduo com o seu meio social de convívio. A princípio, o consciente não 

possui formas de saber se tal aparência lhe convém ou não. Nesse fato, a persona pode ser 

comparada com o falso self de Winnicott, segundo Humbert (1985), porém não tem essa 

dimensão negativa. Por fim, o autor considera que a persona consiste numa análise da 

identificação com o papel social situado no aspecto da comunicação. Entretanto, a tomada de 

consciência da persona não ficará na denúncia de uma falsificação, mas na inserção do sujeito 

na rede social de comunicação, ou seja, a persona possibilita que o indivíduo se faça presente 

e, ao mesmo tempo, distante ao comunicar-se. 
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 A partir desse nosso estudo, podemos entender que na Internet, o olhar presencial está 

ausente. Na Psicologia, de modo geral, a identidade é construída a partir do olhar, que ocorre 

desde a relação maternal. A partir desse entendimento, o olhar colabora para a configuração 

da identidade do sujeito. Uma vez que o indivíduo se relacione com o outro, pelo olhar, esse 

outro recebe uma atribuição de ser espelho do indivíduo, colaborando na construção de sua 

identidade. Contudo, no mundo virtual, sobretudo no Orkut, percebemos que a palavra está 

presente, mas o olhar não; portanto, a função de espelho atribuída ao olhar está ausente. 

Como a palavra e também as imagens que o representam são presentes no uso do 

Orkut, então, podemos questionar certas atitudes do usuário. Será que o “orkutiniano” tem a 

esperança, em seu convívio nessa rede digital, de que o outro forme sua imagem a partir das 

qualidades expostas nas palavras e/ou nas imagens utilizadas no seu perfil? As fotos e as 

formas de apresentação, usadas como ferramentas por essa comunidade, estariam sendo 

usadas pelo próprio usuário como veículos em busca de projeções? A atuação do 

“orkutiniano” poderia ser vista como um momento em que ele se oferece como tela em busca 

de projeções? 

Tais questionamentos norteiam os objetivos desta pesquisa e podem ou não serem 

respondidos nas entrevistas com alguns frequentadores do Orkut. Podemos refletir, até o 

momento, que a pessoa parece criar meios projetivos (palavras, fotos, desenhos) para sua 

comunicação com a comunidade. 

O analista junguiano Paul Kugler aponta que “os mundos interior e exterior de um 

indivíduo reúnem-se nas imagens psíquicas, dando à pessoa uma sensação vital de uma 

conexão viva entre ambos os mundos. [...] A experiência da realidade é um produto da 

capacidade psíquica de formar imagens.” (KUGLER, 2002, p. 94) 

Uma vez que o usuário percebe a possibilidade e a facilidade de modelar sua forma de 

manifestar-se perante o outro, começa uma nova construção da sua identidade para 

impressionar aquele com quem esteja se comunicando no momento. A identidade virtual se 

inicia na relação virtual, mas será baseada em conteúdos da personalidade da pessoa que 

poderá ou não condizer com a sua identidade real, pois, a princípio, esse usuário tem a 

intenção de marcar o seu lugar naquele encontro com o outro. 

Entretanto, observamos, até o momento, neste nosso estudo a respeito do tema, que 

alguns conteúdos psíquicos que são reprimidos na vida real do indivíduo parecem estar 

presentes na realidade virtual. Considerando que tais conteúdos písquicos estejam presentes 

na atuação do usuário do Orkut, poderemos questionar se esse aspecto dos contéudos da 
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psique é ativado ou não no perfil ou na interação desse usuário no Orkut. E, também, se pode 

ser visto ou não como uma manifestação de alguns complexos presentes na vida psíquica do 

indivíduo.  

Sabemos que os complexos consistem em um grupo de ideias ou imagens carregadas 

emocionalmente e são vistos como personalidades parciais por estarem além do controle da 

consciência, sendo, então, os meios primários pelos quais os arquétipos se expressam na 

psique pessoal. Nesse sentido, a escolha que se faz ao construir uma identidade para pertencer 

a uma comunidade virutal, por meio dos interesses, motivações e afinidades que são 

estabelecidas com aquele grupo, parece ativar alguns complexos que estão presentes naquela 

pessoa. 

Sem pretender avaliar ou julgar as manifestações da identidade virtual em relação à 

personalidade real do indivíduo, mas apenas sobre elas refletir, cabe considerar a afirmação de 

Jung a respeito dos complexos quando são constelados: 

É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além 

disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Esta 

imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza 

de um grau relativamente elevado de autonomia [...] (JUNG, 2007d, § 201) 

 

Como podemos notar, Jung refere-se ao complexo como sendo, por definição, uma 

ação psíquica inconsciente que tem sua própria autonomia. O ego não delibera sobre aparição 

de complexos. No ambiente virtual, por outro lado, observamos que a atuação do usuário do 

Orkut consiste em uma ação muito mais consciente e permissiva do que inconsciente. No 

entanto, permite levantarmos a seguinte questão: será que, no Orkut, pode ser propiciado o 

surgimento de algum complexo a partir do envolvimento entre os usuários? O que, de fato, 

percebemos no Orkut é uma ação consciente do sujeito e uma deliberada proposição de deixar 

passar, por meio das fotos, dos desenhos e das palavras escritas nas mensagens, aquilo que ele 

almeja que o outro veja nele. 

Para Turkle (1995; 2005; 2011) a interação entre o indivíduo com as comunidades 

virtuais começa a explorar uma cultura da simulação, na qual a identidade é reconstruída na 

vida virtual. A autora acredita que as imagens construídas na realidade virtual tornam-se 

muito próximas das imagens de pessoas cuja identidade humana baseia-se em novas imagens 

de multiplicidade, heterogeneidade, flexibilidade e fragmentação. Turkle (2005) afirma que, 

no período da adolescência, o jovem procura se identificar com diversos tipos de 

relacionamentos na busca de construir e refletir acerca de quem ele é. Dessa forma, uma das 

maneiras pelas quais o adolescente vem construindo o sentido da sua identidade, consiste no 

seu envolvimento com a Internet. Os jovens conseguem interagir com outras pessoas, por 
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meio das comunidades virtuais, de tal maneira que o seu envolvimento com esses programas 

de computador  

[...] se tornam um modo de vida. [...] Eles integram a sua experiência que tem no 

computador no desenvolvimento de sua identidade de maneira que nada tem a ver 

com tornarem-se especialistas em computador. [...] Eles usam o computador como 

um diálogo construtivo, bem como um meio de projeção.
19

 (TURKLE, 2005, p. 132) 

Outros autores que confirmam essas variações de identidades são Terêncio e Soares 

(2003) que, na pesquisa sobre o uso da Internet como instrumento de construção da 

identidade, apontam que o indivíduo acaba assumindo uma pluralidade de identidades toda 

vez que interage no seu grupo virtual, as quais “não estão unificadas em torno de um „eu‟ 

coerente.” (TERÊNCIO et SOARES, 2003, p. 141).  

Uma autora junguiana, que estuda a identidade virtual, Farah (2009a), aponta que o 

surgimento das identidades virtuais se dá de diversas maneiras nessa realidade virtual, tendo 

assim várias finalidades. A autora argumenta que algumas identidades são construídas pelo 

internauta visando claramente à realização de atos ilegais; outras possuem apenas uma 

finalidade de lazer, numa relação interpessoal como nos ambientes de entretenimento dos 

jogos online. As escolhas dos apelidos ou nomes virtuais – os „nick names‟ - consistem, 

segundo Farah (2009a), 

[...] expressões aparentemente mais simples e [...] reveladoras das motivações mais 

ou menos inconscientes do protagonista. [...] A observação dos nicks [...] permitem 

levantar hipóteses sobre as diferentes expressões psicológicas e manifestações dos 

usuários diante dos conteúdos estabelecidos nos ambientes virtuais: projeções, 

atuações, etc. (FARAH, 2009a, p. 120) 

A partir da hipótese levantada pela autora, poderemos observar a atuação da realidade 

externa com a sua realidade interna. Para o internauta, a sua realidade externa torna a ser o 

ciberespaço. Diante dessa condição, o indivíduo busca uma adaptação adequada para obter 

um vínculo maior com aquele grupo ou comunidade, de modo a obter prestígios e status. 

Percebemos, até o momento, neste nosso estudo a respeito da identidade virtual, que a 

construção de uma personagem online parece iniciar-se na interlocução entre o usuário e a sua 

comunidade virtual. A partir dessa interação, ele começa a fazer escolhas e a demonstrar 

                                                           
19

 “[...] they can become a way of life. Some young people start to see themselves and are seen by others as 

„computer people‟ […] They spend most of their time programming computers, and a computer center or a 

computer club can become the focus of their social life. […] They integrate their computer experience into their 

developing identities in ways that have nothing to do with becoming computer experts. […] They use the 

computer as a constructive as well as a projective medium.” (tradução livre) 
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interesses (motivações) que estejam compatíveis com a sua comunidade, a fim de ser aceito e 

pertencer àquele grupo. Na comunidade do Orkut, essas escolhas e interesses do usuário 

estariam, de fato, na direção de angariar aceitação, e o usuário pode modelar seu perfil que é a 

sua indentidade virtual na referida comunidade. 

Nessa integração, o usuário, ao buscar ser uma personagem muito agradável, poderá 

identificar-se com as características criadas a partir daquela identidade ou personagem 

construída. Para a comunidade do Orkut, perguntamos se a formação da identidade virtual se 

dá a partir dessa necessidade de ser aceito pelo grupo, almejando uma identidade ideal e até 

que ponto as formas de interação com os outros “orkutinianos” modelam sua identidade. 

Para os autores, Collins (2001); Galanxhi et Nah (2007) e Kim (2009), a evolução da 

comunicação eletrônica acarretou um grande desenvolvimento das várias sociedades virtuais, 

e as pessoas foram construindo avatares
20

 que formaram a população virtual. Os internautas 

que usam os avatares se sentem pessoas habilidosas. Essa habilidade consiste em uma 

interação entre o indivíduo e a personagem criada por ele. O uso dos avatares também pode 

enfatizar alguns aspectos visuais da pessoa que está conectada no ciberespaço, porém sendo 

manifestados de forma que sua identidade real seja substituída por uma que apenas possui a 

finalidade na sua apresentação social. Os autores acreditam que os avatares são representações 

dos usuários, podendo ser alterados pelos mesmos, que constituem uma autorrepresentação 

online. Essa suposta liberdade que os internautas têm de modificar seus avatares ou 

personagens virtuais expressa realidades distintas da sua vida real. 

A partir dessa consideração dos pesquisadores acima, observamos que pelo uso do 

avatar na sua inserção em um grupo virtual, o indivíduo parece se deparar com a necessidade 

de uma adaptação para ser aceito naquela sociedade. Considerando que o uso do avatar seja 

uma das formas que o usuário tem para atuar naquele grupo ou comunidade, será que ele 

deixa a sua verdadeira identidade, na obscuridade, em prol de uma identidade grupal para 

aquele ambiente online? 

Fortim (2007a; 2007b), nos seus artigos a respeito de vidas compartilhadas, descreve 

que muitos usuários de internet conseguem ter uma vida dupla entre a vida cotidiana e a vida 

presente no mundo virtual. A autora apresenta que a vida paralela pode ser vivida de várias 

maneiras. Pode ser dissociada da vida presencial, onde somente os usuários da internet têm 

acesso a ela, chegando a torna-se secreta. Por outro lado, a autora aponta que o 

                                                           
20

 Conforme já foi colocado na nota 10. 
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reconhecimento social, nas comunidades virtuais, ocorre a partir dos laços de amizade 

constituídos na comunidade virtual e podem também se relacionar nos encontros presenciais. 

A autora enfatiza que tal reconhecimento é o que mobiliza as pessoas a permanecerem tanto 

tempo na Internet. 

No que diz respeito aos vínculos emocionais, Farah (2009b) afirma que os 

relacionamentos fundidos na Internet proporcionam um espaço de fácil acesso para vivências 

de um anonimato. Dessa forma, o internauta sente-se à vontade para expressar as fantasias 

que não consegue realizar no seu mundo real. Não temos dúvida de que a Internet ocasionou 

uma grande transformação nos relacionamentos humanos, com o surgimento de comunidades 

virtuais e salas de bate-papo. Considerando, portanto, a Internet um ambiente acessível, 

[...] oferece possibilidades inéditas de intimidades e expressão de aspectos do eu 

ainda não conhecidos ou elaborados pelo internauta. Desse modo, tanto os 

potenciais criativos quanto aspectos imaturos, conflituosos ou sombrios da 

personalidade podem ali ser expressos na forma de simples atuação, ou ter sua 

chance de conscientização e posterior integração. (FARAH, 2009b, p. 201) 

 

Esses aspectos sombrios da personalidade, citados pela referida autora podem ser 

vistos pela Psicologia Analítica, como conteúdos obscuros da personalidade que afetam o eu. 

Quando tais conteúdos são conscientizados, tornar-se-ão qualidades da personalidade, e o 

indivíduo terá a possibilidade de sentir-se mais íntegro na sua personalidade (cf. JUNG, 2000, 

§ 14). 

 Ao comentarmos a respeito do termo junguiano Sombra, cabe a importância de 

conceituá-lo. Sombra, para Jung, é um dos fatores psíquicos que o ego não controla. Nela há 

conteúdos da personalidade que pertenciam ao ego, mas, por algum motivo, foram 

suprimidos. Sendo assim, a Sombra contém conteúdos obscuros da personalidade que são 

contrários àquilo que o sujeito vive na sociedade. Quando esses conteúdos forem 

reconhecidos pela consciência, tornar-se-ão qualidades da personalidade. 

A definição do termo Sombra e a possibilidade de o internauta expressar ou não 

aspectos sombrios por meio da sua atuação na rede social, conforme foi citado por Farah, 

leva-nos a questionar se o usuário do Orkut consegue expressar, a partir do seu perfil e da sua 

interação, alguns aspectos da sua personalidade que não são manifestados na sua vida 

presencial.  Caso aconteça que o “orkutiniano” manifeste tais aspectos, então, poderemos 

levantar outras questões a respeito, tais como: de que maneira o usuário poderá perceber a 

distinção entre aquilo que se apresenta na comunidade e o que ele vivencia na vida real; será 
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possível, na comunidade do Orkut, o usuário expressar algum aspecto que difere daqueles que 

ele usa na vida presencial, podendo ser considerado como aspectos sombrios? 

Podemos, até o momento, refletir se essa atuação do usuário no Orkut é uma ação mais 

consciente do que inconsciente. As pessoas utilizam essa comunidade para postar suas fotos e 

álbuns a fim de se exibirem-se para os amigos. Portanto, o que percebemos nessa rede social é 

que as atuações conscientes do usuário parecem ter, nos termos junguianos, uma relação 

maior com a luz do que com a sombra.   

Concluindo, a partir dessa literatura acerca do conceito e do desenvolvimento da 

identidade virtual nas comunidades online, de modo especial, na comunidade do Orkut, 

notamos que a personalidade construída nesse ambiente consiste na forma como o indivíduo 

se apresenta. Entretanto, aquilo que de fato somos na vida real (identidade real) acaba ficando 

escondido no ego e, muitas vezes, num lado profundo do inconsciente. 

Nos estudos realizados entre a identidade virtual e a identidade real, alguns autores  

apresentaram como o indivíduo forma a sua identidade virtual e de que maneira pode interagir 

adequadamente. A melhor maneira para avaliar essa interação social nesse espaço virtual se 

dará na integração dos aspectos da personalidade, considerados inferiores, e quando deles se 

tem consciência, contribuem para a identidade real. (Turkle, 1995; 2005; 2011; Fortim, 

2007a; 2007b; Kim, 2009; Farah, 2009a; 2009b e outros) 

Não temos dúvida de que a atitude da identidade virtual corresponde a uma adaptação 

do indivíduo à sua realidade online. Os conteúdos psíquicos que formam sua personalidade 

real parece não aparecer, inicialmente e de maneira explícita, na sua relação social constituída 

na comunidade virtual, pois o indivíduo teme apresentar aquilo que ele é de fato para a sua 

rede social.  

Encontram-se ainda muitas questões a serem formuladas e pesquisadas não somente a 

respeito da construção da identidade virtual, mas das diversas formas de relacionamento nas 

redes sociais à luz da Psicologia Analítica. A intenção deste trabalho é oferecer uma 

colaboração e um estímulo para compreender a fenomenologia da identidade virtual e o forte 

vínculo estabelecido por esse fenômeno entre os membros de uma comunidade virtual. 

Observamos que a realidade das comunidades virtuais pode ser local de construção de 

várias personalidades. No entanto, nesta pesquisa, deter-se-á na aplicação do conceito de 

identidade a partir da compreensão que se tenha sobre a identidade virtual na comunidade do 

Orkut. 
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Dessa forma, esses estudos permitem levantar as seguintes questões entre a identidade 

virtual e a personalidade real: Como foi construída a identidade virtual? Qual a relação desta 

com a vida real? O que motivou essa construção? Enfim, o nome fictício da identidade virtual 

é uma escolha consciente ou uma expressão criativa, mais inconsciente? 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO 

 

4.1 Objetivos 

 

4.1.1 Objetivo geral 

 

 Esta pesquisa tem por objetivo estudar a construção da identidade virtual na 

comunidade do Orkut. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

A. Verificar quais características/qualidades tem a “identidade virtual”. 

B. Como o sujeito constrói a sua identidade virtual. 

C. Examinar as motivações para a escolha da identidade. 

D. Identificar semelhanças e diferenças entre a identidade virtual e a vida real. 

E. Observar como o sujeito se relaciona com suas amizades do Orkut e como se relaciona 

com elas na vida real. 

 

Por vida real e identidade virtual compreendemos, neste estudo, a definição e a 

descrição que o sujeito fornece sobre elas. O objetivo A será respondido pelas questões 2, 8, 9 

e 10; o objetivo B será respondido pelas questões 1, 2, 5, 6 e 8; o objetivo C será respondido 

pelas questões 1, 5 e 7; o objetivo D será respondido pelas questões 1, 2 e 8; e o objetivo E, 

pelas questões 3, 4, 11 e 12. 

 

4.2 Local do estudo 

 

 O local e a coleta dos dados ficarão a critério da disponibilidade de cada participante. 

 

4.3 Sujeitos do estudo 

 

 A amostra será realizada, por conveniência, com 10 jovens, membros assíduos 

da comunidade do Orkut, entre 23 a 30 anos de idade. Para isso, o pesquisador entrará nessa 
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comunidade, com seu perfil (profile), e acessará os dez primeiros amigos do seu grupo de 

amizade. Em seguida, recrutará o primeiro colega de cada um desses seus dez amigos, a fim 

de se evitar uma possível influência, devido a amizades pessoais. Caso um dos colegas de 

cada amigo não aceite participar da pesquisa ou se for também amigo do pesquisador, será 

chamado o próximo da lista e, assim, por diante. 

O pesquisador, por meio dos seus dez amigos, procurará obter os contatos dos 

participantes, para explicar-lhes, pessoalmente, os procedimentos da entrevista. 

 

4.4 Instrumentos 

 

 Entrevista semidirigida com o uso de um questionário (ANEXO), o qual foi elaborado 

em função dos objetivos. 

  

4.5 Procedimentos 

 

Uma entrevista piloto será elaborada a fim de realizar possíveis alterações no 

questionário, no que se refere à compreensão das questões pelos sujeitos e ao alcance dos 

objetivos propostos. 

Os sujeitos que aceitarem participar da pesquisa serão contactados para marcar a 

entrevista, procurando-se definir, com eles, o local, o dia e o horário.  Ao aceitarem a proposta 

e, antes de se iniciar a coleta de dados, será entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para que autorizem, em duas vias, a gravação da entrevista semidirigida, bem 

como o uso do material coletado.  

Na data e local agendados, explicar-se-á aos sujeitos que a entrevista será devidamente 

registrada, com gravador digital, para posterior transcrição e análise. No que diz respeito à sua 

identidade, também será orientado que a mesma ficará preservada e que ele poderá desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum dano. 

Será informado aos sujeitos que, ao término da pesquisa, o pesquisador se disporá a 

realizar uma entrevista devolutiva, caso tenham interesse, em que serão abordados os 

resultados do estudo. Junto a isso, indicar-se-á a biblioteca desta Universidade para que 

possam acessar a pesquisa final escrita. 
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4.6 Análise dos resultados 

 

O método de avaliação dos dados coletados na entrevista semidirigida serão 

categorizados e analisados pelos conteúdos das perguntas. Por último, será feita uma análise a 

fim de se compreenderem os dados obtidos à luz da Psicologia Analítica. 

 

4.7 Procedimentos éticos 

 

Os procedimentos éticos observados serão os seguintes: 

 O projeto “A formação da identidade virtual na comunidade do Orkut” será submetido 

à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo/SP (PUCSP), sede Campus Monte Alegre, e, somente após o parecer favorável, 

será dado início à coleta de dados. 

 A assinatura no Termo de Compromisso do Pesquisador Responsável, em que ele se 

comprometerá a cumprir os deveres básicos de beneficência, justiça, privacidade e 

confidencialidade. 

 Os participantes poderão ter contato com o pesquisador, bem como acesso à pesquisa, 

a qualquer momento, uma vez que terão os contatos (e-mail e telefone), no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, cuja cópia ficará em poder deles. Nesse mesmo termo, 

serão informados que possuem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e 

de deixar de participar do estudo. Os participantes também serão informados, por meio desse 

termo, que a pesquisa e seus resultados são partes dos requisitos para que o pesquisador 

obtenha o título de mestre em Psicologia e para futura publicação. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 A amostra pesquisada foi composta de três homens entre 20 a 31 anos; e sete mulheres 

entre 22 a 32 anos. Por meio da análise das entrevistas, procuramos identificar categorias que 

se relacionassem com a construção da identidade virtual de cada sujeito, bem como avaliar se 

havia alguma relação com a sua identidade real. A transcrição completa dos entrevistados 

encontra-se no anexo B. 

A seguir, são apresentadas as perguntas realizadas para os entrevistados e a 

identificação das categorias que foram extraídas de suas respostas. Observamos nas respostas 

de alguns participantes a presença de mais de uma categoria. 

 

1 - Fale-me um pouco sobre você.  

  

 Foram observadas três categorias nas respostas a essa pergunta: 

 

Categoria 1: Pessoa determinada/lutadora/trabalhadora 

 

Percebemos que os participantes, ao responderem a essa pergunta, se identificaram 

como uma pessoa que nunca abandona seus objetivos e que procura sempre concretizá-los na 

sua vida real. Tal imagem nos permite perceber a presença do desejo de ser uma pessoa 

segura, cumpridora dos seus objetivos e perseverante. A maioria dos participantes revelou 

serem pessoas batalhadoras, tranquilas e de bem com a vida. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – Ah, eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa que 

corre atrás dos meus sonhos sou uma pessoa verdadeira nas coisas que eu falo, tudo que eu 

tiver que falar para alguém eu falo na cara, não escondo e sou feliz, muito feliz... 

 

B., homem, 20 anos, estudante – ...eu sou uma pessoa bem tranquila, bem assim, penso muito 

antes de falar as coisas...sou um cara extremamente também batalhador pelas coisas que eu 

quero, dou valor realmente às oportunidades que aparecem, e busco realmente a... aproveitar, 
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não é, ao máximo... A Deus, primeiramente, agradeço todos os dias pelas bênçãos que tem me 

concedido ultimamente, bênçãos demais, e é isso. 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...sou uma pessoa tranquila, é... Corro muito atrás dos meus 

objetivos... 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – Ah, eu acho que eu sou uma pessoa batalhadora, que sabe o 

que quer, tento se relacionar bem com todo mundo... 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – Bom, eu me considero uma pessoa muito 

determinada, porém muito introspectiva...me considero também uma pessoa muito calma, 

muito paciente... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – Bem, sou uma pessoa assim, uma pessoa tranquila, às vezes 

um pouco agitada, às vezes um pouco ansiosa também, depende muito do dia, estudo muito, 

trabalho muito... 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – Bom, eu sou uma pessoa, assim, muito 

autêntica, uma pessoa bem compreensiva, um pouco tímida, eu sou evangélica, creio muito 

em Deus, e assim, tenho alguns princípios, procuro respeitar isso e cumprir esses princípios... 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – Boa tarde, bom, eu sou uma pessoa que vivo 

para o meu trabalho...sou uma pessoa divertida... 

 

 

Categoria 2: Amor pela família 

 

 Nessa segunda categoria, observamos que a maioria dos participantes manifestou amor 

muito forte em relação ao vínculo familiar. Cada entrevistado, durante a resposta, sentiu a 

necessidade de expressar seu sentimento pela família, principalmente aqueles que têm 

parentes distantes ou, então, que não dispõem de tempo para interagir com seus familiares.  

A partir dessa demonstração de afetividade, foi possível observarmos o quanto a 

relação estabelecida no site do Orkut está baseada neste vínculo familiar. Podemos notar que 

o surgimento das redes sociais digitais possibilitou para pessoas se comunicarem com seus 

familiares, os quais se encontram em outros estados ou países. Com essa facilidade de 

comunicação, as comunidades virtuais, como, por exemplo, o Orkut tornou-se um veículo de 

transmissão dos afetos e sentimentos com utilização de mensagens e fotos. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – ...sou casada, muito bem casada, o meu marido, tenho uma 

família linda... 
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B., homem, 20 anos, estudante – ...E também amo a vida, amo a minha família, apesar das 

faíscas que tem, não é... Que é natural, mas meus amigos também... 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...sou uma pessoa que ama muito a minha família, sou muito 

ligado aos meus pais... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – ...sou uma pessoa que procuro estar muito com a família, o 

pouco tempo que eu tenho, estudo e trabalho, então o tempo é muito corrido, muito final de 

semana minha prioridade é estar com a família... 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...tenho um apego muito grande à questão de 

família, sou muito apegada à família... 

 

 

Categoria 3: Amizade 

 

 Esta categoria foi a que teve maior predominância entre os sujeitos, pois esses 

demonstram serem pessoas muito afetuosas com suas amizades e acreditam em uma amizade 

verdadeira, a partir do momento em que se investe no contato com os amigos tanto próximos 

quanto distantes. A partir dessa classificação, podemos começar a considerar os interesses de 

que os “orkutinianos” se utilizam para manter seu vínculo no Orkut. 

 

Exemplos: 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – Sou uma pessoa que gosta de comunicar com os outros, 

gosto de estar sempre me informando sobre os assuntos atuais no momento, gosto de fazer 

amigos, gosto de estudar, sair... 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...gosto muito de estar com os meus amigos, aos finais de 

semana, gosto de sair... 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – ...uso Orkut por distração, como um meio de manter contato 

com os amigos... teimosa, mas muito amiga, gosto de ajudar as pessoas, me sinto bem 

ajudando, fazendo o que eu posso. 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – ...tento fazer o melhor, eu acho que é isso que eu tentei fazer 

também no Orkut, manter o contato com amigos, mesmo que eu não estava vendo sempre, 

manter uma boa relação, respeitosa com todo mundo, é isso. 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...sou muito apegada...aos amigos, que 

efetivamente são amigos, eu acho que é isso, um pouquinho. 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – ...sou uma pessoa divertida, gosto de divertir as 

pessoas, de ter um ambiente legal de trabalho, de amigos bem divertidos... 
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2 - Para você, o que é ser membro do Orktu? 

 

 A partir das respostas da segunda pergunta, identificamos duas categorias. 

 

Categoria 1: novos relacionamentos com outras pessoas 

  

Nessa categoria, alguns participantes demonstraram necessidade de estabelecer novos 

contatos com pessoas desconhecidas. Isso pode ser visto em relação ao desejo, que foi 

apresentado na primeira pergunta da categoria “amizades”, de manter contato e interagir com 

os amigos, tanto antigos quanto novos. Com essa relação percebemos o vínculo sendo 

constituído virtualmente, a partir das características pessoais dos usuários do Orkut. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – Ah, eu acho importante você participar de uma comunidade,  

ser membro do Orkut, porque você tem oportunidade de conhecer pessoas novas... 

 

B., homem, 20 anos, estudante – Bom, o Orkut, eu vejo como o lugar onde eu posso me 

relacionar com as pessoas, uma forma de eu me comunicar também com as pessoas, fazer 

novas amizades... 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – É promover a interação entre pessoas, é estar promovendo, 

ser membro de uma interação entre pessoas. 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – É você estar conectado, seja por meio... Para ser amigo 

mesmo de alguém, conhecer novas pessoas, seja para ter aqueles colegas de utilidade, de 

jogos...é isso, de estar conhecendo outras pessoas... 

 

 

Categoria 2: Rever amigos distantes 

 

 Na segunda categoria, consideramos que as pessoas, ao expressarem seus sentimentos 

pelos seus amigos (a maior parte familiares) que estão distantes, por motivos pessoais, 

demonstraram seus interesses em utilizar o Orkut e consideram, importante, a partir dessas 

motivações, em permanecer nesta rede social digital. Além disso, observamos que algumas 

pessoas, por terem uma vida agitada e sem tempo para encontrar pessoalmente com os 

amigos, aderiram a esse site de relacionamentos devido à praticidade e à possibilidade de 

acompanhar a vida dos seus amigos como forma de compensar a ausência do seu convívio 

presencial. 



  49 
 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – ...rever pessoas que eu não via há muito tempo. 

 

G., homem, 26 anos, advogado – Eu mantenho o Orkut como uma forma de contactar pessoas 

que estão longe, tenho amigos em Rio, tenho amigos em São Paulo, tenho amigos no sul do 

país, tenho amigos no nordeste, tenho família no nordeste, família em Portugal, Itália e aí o 

objetivo de manter contacto, não é. Nem sempre é viável financeiramente ficar ligando, e a 

gente mantém contato, fotos, se vê, como é o crescimento de primos, sobrinhos, enfim, uma 

finalidade mais didática, mais esportiva, mais familiar... 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – ...poder estar mantendo contato com as pessoas que a 

gente...que são...que ficam distantes da gente, que a gente não tem costume de estar... 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – É simplesmente uma forma de você manter contato, como se 

fosse um e-mail... De amigos conhecidos, ou, no meu caso, assim, pessoas que conheciam 

papai e me adicionaram por saber que eu era filha, entendeu, não tem pessoas que eu nunca vi 

na vida e que me adicionaram. Essa parte assim, eu não gosto, eu acho que não é real, não é 

uma coisa real, entendeu... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – ...é uma forma de você manter contato com aquelas pessoas 

que você não vê com  uma certa frequência, é você atualizar um pouco da sua vida para que 

as pessoas saibam o que está acontecendo... 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...eu acho que o Orkut é essa possibilidade que 

eu tenho de me relacionar com os amigos, com os familiares, porque eu tenho familiares que 

não moram perto de mim, então é mais isso, é uma participação na vida social que eu tenho... 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – ...tenho muitos amigos que moram fora, então, 

assim, é uma forma de a gente estar se comunicando. 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – No Orkut, eu gosto muito do Orkut pela 

questão de amigos que você... distância entre amigos, não é, que você tem, que você não pode 

estar sempre junto com eles, então você tem aqui essa ferramenta para te ajudar nisso. 

 

 

3 - Uma pessoa que conhecesse você muito bem, o que mais teria a me dizer a seu 

respeito? Ela o caracterizaria da mesma maneira daquela pessoa que apenas o conhece? 

 

 Ao analisar as respostas a essa pergunta, extraimos três categorias. 

 

 

Categoria 1: Transparência/confiança 
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 De modo geral, podemos notar, nesta categoria, que os participantes demonstram para 

os amigos suas reais características pessoais e que essas amizades provavelmente 

conseguiriam descrevê-los conforme são de fato. Percebemos, também, que os participantes 

procuram se apresentar como são com transparência e confiança. No entanto, todos 

reconhecem que aquele que os conhece muito bem saberá os defeitos e as limitações de cada 

um. Por meio desses dados, começamos a notar como deve ser construído a identidade virtual 

de cada participante no ambiente virtual. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – ...nas minhas relações, eu costumo  ser muito verdadeira, eu 

não consigo fingir nada não, então quem me conhece bem, vai falar do jeito que eu sou, 

mesmo... Então, a pessoa que me conhece bem, geralmente é mais a minha família, mesmo, 

que me conhece bem... 

 

B., homem, 20 anos, estudante – ...se a pessoa me conhece bem, ela realmente vai falar o que 

realmente a respeito de mim mesmo, que eu sou tranquilo, não sou de arrumar confusão com 

ninguém... Basicamente isso, gosto de fazer amizade, sou divertido, gosto de brincar, 

basicamente isso... 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – Ela tem um perfil mais aguçado sobre mim, não é, ela teria, 

por estar até mais próxima, saberia me identificar melhor... Sobre a minha personalidade que 

não é tão identificada no Orkut... 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...poderiam falar um pouco mais estereotipado... sou um 

cara muito divertido, brincalhão, e alegre, amo a vida, amo viver, amo viajar, amo um bar, a 

praia, tomar uma gelada com os amigos... poderiam descrever talvez um pouco mais de outras 

virtudes... na vivência pessoal, eles poderiam estar atentos a mais defeitos...  

 

E., mulher, 32 anos, estudante – ... Tem uma que me considera assim, é irmã. E sabe que pode 

estar contando comigo para qualquer coisa... Ah, ela diria que eu sou uma palhaça...  

Que o nosso sentimento é de amizade, de irmã, consideração, assim, grande... 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – Estressada, mas... Grossa, mas uma pessoa muito boa, faz 

tudo que você pede... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – ...que eu seja estudiosa, que trabalha muito, não é, que gosta 

de sair nos finais de semana, que tem livre... gosto muito de estar com os meus amigos, a 

pessoa vai dizer que sou muito amiga também, muito companheira, posso estar distante, mas 

ao mesmo tempo que estou ali presente, sempre perguntando como é que eles estão, não é, 

sempre me preocupo com as pessoas que estão distantes também, seria basicamente isso... 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...poderia falar que ela sempre pode contar 

comigo... quando ela precisa de mim, eu estou à disposição, eu largo tudo, ajudo mesmo... 

poderia falar que eu sou uma pessoa muito fechada, que eu não falo realmente o que eu estou 

sentindo, que ela sempre fala isso comigo, e eu acho que é isso, me daria umas broncas... 
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M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – Iria caracterizar como uma pessoa amiga,... 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – ...falaria o que eu sou, mesmo,...que 

transpareço muito isso, essa questão de sempre estar sorrindo, sempre estar alegre, não é, 

trabalhando e se divertindo até no trabalho, que eu acho muito importante isso para ter um 

ambiente legal. 

 

 

Categoria 2: Pessoa metida/antipática 

 

 No que se refere a esse tipo de categoria, quando os entrevistados fizeram referência às 

pessoas que os conhecem pela primeira vez, todos os participantes manifestaram que passam 

a imagem de uma pessoa “metida”. Essa imagem, presente na fala de todos os entrevistados, 

demonstra uma possível aparência que eles próprios constroem no relacionamento com as 

suas amizades. Tal aparência, constituída pela primeira impressão, leva-nos a questionar 

como cada um se relaciona no Orkut. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – ....A primeira impressão que as pessoas têm de mim, é como 

se eu fosse metida: “Nossa, a A. é muito metida”. A primeira vez que me vê, que eu sou 

metida, aí da segunda vez, continua me achando metida... quando eu não conheço o lugar, não 

é, eu não sou muito de ficar falando muito, então eu acho que a primeira impressão é errada... 

 

B., homem, 20 anos, estudante – ...às vezes as pessoas me acham metido... Eu até tenho uma 

foto no Orkut, onde eles marcaram a minha... Os desenhinhos com uma caricatura e tem o 

Johnny Bravo, um cara metido, não é, topetudo, assim, aí colocaram o meu nome lá, como 

metido (risos), mas não tem nada a ver...na Igreja que eu estou frequentando, eu conheci 

algumas pessoas lá, e uma delas, um amigo, o Alexandre, ela falou comigo: “Olha, rapaz, a 

primeira vez que eu te vi, eu falei, não vou bater com esse camarada, ele é muito metido”, 

pelo meu jeito, entendeu... É, mas ele falou: “Olha, quebrei a cara, não tem nada a ver...” 

Entendeu, aí geralmente é isso, a mesma coisa, também. 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...Mas as pessoas que não me conhecem bem, eu já ouvi 

muitas vezes dizer que eu sou, eu tenho jeito de cara metido, meio altivez, meio zé-mané. Mas 

todos que pensam isso, depois que conhecem vêem que foi um pré-conceito... 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – ...Eu acho que diria que é um pouco antipática, 

e isso acaba passando pelo fato de você ser tímida, algumas pessoas que não te conhecem 

acham um pouco antipática. 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – ...Quem me vê assim, na rua, acha que eu sou 

metido, acha que eu sou totalmente diferente do que eu sou, depois que me conhece, dá uma 

impressão totalmente diferente, acha que eu, que eu... Mas é isso aí, essa é a expressão 

correta, mesmo, que eu sou metido, é isso. 
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Categoria 3: Tímida/retraída 

 

 Na categoria “tímida”, percebemos que alguns participantes utilizam essa palavra 

muito mais como sendo a primeira impressão de que a pessoa tenha deles do que sendo uma 

característica pessoal. No entanto, alguns entrevistados demonstram que a aparência de ser 

uma pessoa tímida condiz com algumas atitudes de retraimento e ao fato de ser uma pessoa 

observadora antes de se relacionar. Também percebemos que outros mencionam até essa 

impressão da timidez comentada por amigos do Orkut. Esses dados, pautando-se nessa 

categoria, permite-nos observar que tanto o relacionamento quanto a construção do perfil no 

Orkut estão baseados na forma com que o indivíduo se apresenta no site, bem como no olhar 

que outros constroem sobre a sua identidade virtual.  

Considerando os dados analisados nas respostas dos entrevistados a essa pergunta, 

notamos que alguns complementam seu perfil no Orkut com conteúdos que condizem com 

suas características pessoais, e outros não adicionam ou não consideram seu perfil como 

forma de expressão das características de sua personalidade real. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – ...Quem me conhece pouco, de repente acha que eu sou 

tímida...  

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – Ela não teria conhecimento para estar falando sobre minha 

personalidade... Sim, se ela observasse a página dos recados ela poderia estar supondo sobre a 

parte emocional, não é... 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – ...Porque aparentemente, assim, no início eu sou calada, 

tímida, fico observando, mas depois... as primeiras... De início acham que eu sou séria, 

calada, mas depois vê que eu sou totalmente contrário. 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – É estressada. (riso meio tímido) 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – Olha, ela poderia achar, na verdade, que sou bem família, 

não é, que como eu já mencionei antes, gosto muito de estar com a família, que às vezes a 

pessoa, ah, te conhece de vista, mas vamos supor, te adiciona lá no Orkut, sabe pouquíssimo 

sobre a sua vida e fica sabendo só pelas coisas que são atualizadas por você. Então, 

primeiramente, não é, que é muito família, às vezes como que está o seu dia, que você 

atualiza, essas coisas assim mesmo, não saberia dizer muita coisa sobre a minha pessoa, então 

somente aquilo que eu atualizei eu mesma no Orkut. 
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I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...Primeira coisa que ela falaria é que eu sou uma 

pessoa muito tímida, que não gosto de conversar, acho que seria isso, basicamente isso, a 

primeira impressão.  

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – ...Eu acho que diria que é um pouco antipática, 

e isso acaba passando pelo fato de você ser tímida... 

 

 

4- Uma pessoa que o conheça, por meio do Orkut, seria capaz de caracterizá-lo 

utilizando-se de que palavras? 

 

 A partir dessas respostas, identificamos três categorias. 

 

 

Categoria 1: Pessoa divertida 

 

A respeito da quarta pergunta, no que se refere à categoria de “pessoa divertida”, 

percebemos que alguns participantes comentaram que seriam definidos como pessoas 

festeiras, divertidas e procuram manter relacionamentos de entretenimento. Com essas 

respostas, podemos levantar a hipótese de que seus relacionamentos, estabelecidos no Orkut, 

são desenvolvidos com a finalidade de mostrar, por meio do seu perfil, uma imagem de 

pessoa alegre, com bom humor e uma pessoa extremamente social. 

 

Exemplos: 

 

B., homem, 20 anos, estudante – Muito brincalhão mesmo, gosto de ficar pegando no pé dos 

outros, brincando, zoando, divertido mesmo... 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – ...O que veria, assim, fotos e diria que eu sou muito festeira, 

eu estou sempre em algum lugar, mas... é. 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – Vai falar que eu sou solteiro, largado, e que eu 

gosto muito de rock, com certeza é isso. 

 

 

Categoria 2: Pessoa sociável 

 

 

 Na segunda categoria, observamos sujeitos que mostraram uma facilidade maior na 

sua interação com outras pessoas, por meio do Orkut. Com essa abertura para 

relacionamentos, com muitos amigos, podemos notar que tais participantes apresentam maior 

desenvoltura para expressar seus sentimentos e emoções em um ambiente virtual do que 
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pessoalmente. A partir dessa observação, levantamos a hipótese de que algumas pessoas, 

principalmente aquelas que tem comportamentos tímidos na sua vida presencial, podem 

adquir maior liberdade nos sites de relacionamento virtual expressando-se mais livremente. 

 

Exemplos: 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – É… Gosta de interagir com várias pessoas independente do 

grau de amizade... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – Acho que seria capaz de caracterizar aqueles dias que você 

não está bem, aqueles dias que você está feliz, o que você está fazendo, o que deixa de fazer, 

com quem está saindo... 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – Eu consigo me soltar mais, tenho mais... como 

que é, liberdade para poder estar falando por meio do Orkut do que pessoalmente. 

 

 

Categoria 3: Pouco relacionamento com pessoas no Orkut 

 

 A terceira categoria contem sujeitos que revelam um relacionamento superficial com 

as pessoas no Orkut. A partir desse pouco relacionamento, os participantes julgaram que a 

pessoa não teria muita informação para descrevê-los. No entanto, foi possível percebermos 

que o tipo de relacionamento desses sujeitos é uma relação distante da sua vida real. Quando o 

“orkutiniano” não utiliza seu perfil como um instrumento para interagir com seus amigos, 

então, estabelece-se um distanciamento entre a sua vida virtual e real. Isso pode ser visto nos 

momentos em que os amigos não têm nenhuma informação a respeito deles. Não sabem como 

eles estão; o que estão fazendo; quais seus desejos; sonhos; conquistas e outros aspectos. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – ...Nos últimos tempos que eu tenho vivido, nos últimos 

anos, “Ah, a A. é enrolada”, “A A. é muito ocupada, não tem tempo para nada”, acho que 

mais isso. E para falar a verdade, eu não tenho muito o costume de me relacionar pelo Orkut... 

eu uso mais o Orkut para comunicação, entendeu... 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – Eu acho que ela não teria muito o que falar... eu 

procuro não manter muito contato, mais superficial, mesmo, eu acho que ela não teria muito o 

que falar. 

5- Você faz uso da Internet e frequenta o Orkut. O que o levou a isso? 
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 Dessas respostas, extraímos duas categorias. 

 

 

Categoria 1: influência dos amigos 

 

 

Na quinta pergunta da categoria, “influência de amigos”, conseguimos identificar 

pelas respostas, que as motivações que mobilizaram os participantes a cadastrarem-se e a 

participarem deste site de relacionamento foi a influência dos amigos, seja pessoalmente ou 

por e-mail. Essa atitude de os amigos fazerem o convite e persistirem para que outros 

participassem também, demonstra a constituição da rede daquele grupo de amigos, sendo 

formada a apartir do convívio da vida real. E, em seguida, esse mesmo grupo se estende para 

a vida virtual, a fim de manter um contato constante com seus laços de amizade. 

 

Exemplos: 

 

B., homem, 20 anos, estudante –...Acho que o de todo mundo acontece pela influência de 

amigos, de conhecidos, “Ah...”, quando surgiu, “Ah, faz lá, cara, é legal, tal...” foi assim 

também... aí na escola já começou: “Ah, faz o Orkut lá, adiciona lá, pá...‟ Aí foi por meio da 

influência de amigos, mesmo, não é, para interação, conhecimento. 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – Moda, na época que estava todo mundo fazendo, era moda 

fazer... Os amigos mais antigos, não é, a turma mesmo, que eu fui adicionar depois, aí que eu 

fui saber que eles estavam participando também do Orkut. 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – Bom, primeiro aquela coisa, não é, todo mundo 

tem, você quer ter também... 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – ...eu acho que foi mais porque todo mundo já 

tinha, aí vinha e “Ah, eu tenho e pô, vamos fazer o Orkut, é legal, você bota fotos...conversa 

com os amigos...eu acho que foi isso mesmo, o comentário das pessoas que já utilizavam... 

 

 

Categoria 2: Manter relacionamentos com pessoas distantes 

 

Na quinta pergunta a segunda categoria, “manter relacionamentos com pessoas 

distantes”, percebemos a manifestação unânime em quase todas as respostas dos participantes 

ao expressarem a sua finalidade principal em manter contato com amigos e familiares 

distantes. Para esses entrevistados foi possível notar certa emoção ao comentarem o motivo de 

manterem contato com os amigos que estão fora do estado ou do país. Alguns participantes 

também comentam a possibilidade de ampliar seus contatos e formar novas amizades, mas o 
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interesse maior foi de se relacionar com familiares e amigos distantes. Essas respostas, 

permitem-nos observar de que o Orkut, como outros sites de relacionamento, introduz os 

usuários em uma variedade de possibilidades, de maneira em que dificuldades ou barreiras 

físicas não poderão interfirir na sua comunicação virtual. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – Ah, a primeira ideia foi de rever pessoas que eu não via, não 

é, há mais tempo. A segunda ideia foi de ficar atualizada mesmo, ver fotos, ver a galera, o 

pessoal... 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...entrei para fins de contatos com amigos, paqueras, já 

desembolei muitas paquerinhas pelo Orkut e para fuçar, não é também, não é, nós somos, 

todos nós somos curiosos... tenho fotos de amigos que foram para Londres, foram para 

Búzios, então, a gente tem um certo contato com o resto do mundo e vai aproveitando... 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – A possibilidade de estar mantendo contato com pessoas que 

não via há muito tempo, não conversava há muito tempo, então inicialmente, foi isso... 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – Foi manter contato com os amigos, desde que eu mudei da 

minha cidade de origem... cada um vai para um canto, vai para fora do país, aí eu acabei 

entrando para manter contato... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – É justamente estar distante das pessoas, não é, dos familiares, 

das pessoas que eu gosto, dos amigos, justamente por causa da correria do dia a dia, alí você 

se mantém atualizado da vida das outras pessoas também, aquelas pessoas com quem você 

não tem muito contato... 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...é uma possibilidade que eu tenho de me 

relacionar com as pessoas com as quais eu não tenho contato no dia a dia. Foi por isso. 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – Acho que é mais a questão de relacionamento 

mesmo, de amigos que moram fora... 

 

 

6- Como você chegou ao Orkut pela primeira vez? 

 

 

 Por meio dessas respostas, identificamos duas categorias. 

 

 

Categoria 1: Interesse de interagir 

Na primeira categoria, “interesse de interagir”, da sexta pergunta, identificamos, nas 

respostas dos participantes, um interesse pessoal que foi mudando no decorrer dos anos, de 

frequência no uso do Orkut. Entre todos os sujeitos que manifestaram uma resposta em 
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comum, a respeito de comunicarem com as pessoas, por meio deste site, observamos que uma 

necessidade de relacionar a participação e frequência no Orkut com sua vida real. Alguns 

comentaram até a respeito da sua reputação profissional, outros relataram sobre os objetivos 

principais da sua vida atual e outros, ainda, apontaram a importância de ser uma pessoa mais 

reservada. Com esses relatos, podemos notar que a identidade virtual dos participantes, 

durante o tempo de permanência no Orkut, foi sendo modelada a partir de interesses que 

estavam sempre vinculados com questões da vida real de cada usuário. As alterações dos 

interesses pessoais dos usuários deste site podem ser vistas sob a influência de um desejo 

latente do próprio “orkutiniano”, sobre seu perfil, a fim de demonstrar para outros 

frequentadores do Orkut a forma como esperam ser vistos. Portanto, por meio dessas 

informações, percebemos que esse site de relacionamentos torna-se uma grande vitrine onde a 

personalidade do sujeito se deixa influenciar pelas possibilidades que lhe são oferecidas na 

vida virtual, principalmente no que tange à divulgação da sua imagem. 

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  – Os interesses mudam, não é, quando a gente vai passando as 

fases da nossa vida. Eu era solteira, então, eu marcava com alguém, entendeu, para ir no 

shopping, cinema, pelo Orkut. Hoje não, hoje me interessa mais comunicação, mesmo... Até o 

perfil mudou também... É os interesses, mesmo. Antes, eu colocava fotos... Hoje eu nem... Às 

vezes, eu fico uma semana sem olhar no Orkut. 

 

B., homem, 20 anos, estudante – ...eu fiz, aí hackearam o meu Orkut, aí eu tive que fazer 

outro, aí, de lá para cá, é o mesmo, não mudou nada, tem mais ou menos uns quatro anos, se 

eu não me engano... Você vai passando, vai mudando alguma coisa, o seu pensamento, assim, 

você muda, com certeza... Quando eu era mais jovem, era mais para zoação mesmo, querer 

conhecer as meninas e tal... Mas mudou algumas coisas, eu deixo de fazer se eu acho que não 

é legal, aí você já muda o seu jeito de se expressar com as pessoas... 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – ...até então não sabia qual seria a função do Orkut na minha 

vida, tanto profissional, não é...aos poucos eu fui descobrindo... Que o Orkut pode abrir 

portas, profissionalmente, em amizades, mas dependendo do que você coloca, também pode 

fechar... você sabendo como colocar, você não fica tão vulnerável a certas possibilidades que 

o Orkut te apresenta. 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...Então o meu primeiro contato com o Orkut foi por conta 

de haver essa... Esse histórico de rede social, rede de relacionamentos, então fiquei sabendo 

através de amigos... 

Categoria 2: convite de amigos 
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Na segunda categoria, “convite de amigos”, da sexta pergunta, consideramos como 

relevante os participantes que demonstraram respostas em comum ao comentarem a sua 

chegada ao Orkut pela primeira vez, por meio de um convite de amigos. Observamos que, no 

primeiro momento, a intenção para a maior parte dos frequentadores deste site consistiu em 

conhecer pessoas; marcar encontros com amigos; arrumar namorados e outros. Contudo, na 

medida em que frequenta esse site, uma boa parte dos entrevistados afirmou ter sido vítima de 

invasão e desconforto, levando a criar outro perfil. Essa alteração, proveniente de uma 

situação desagradável, leva-nos a observar que não somente a forma como a pessoa se 

apresenta na comunidade é alterada, mas seu interesse na utilização também muda. Em 

consequência desse fato, possibilitou a reconfirmação, pautada na categoria anterior de que ao 

falarmos de identidade virtual, referimo-nos também à identidade real do sujeito, inserido 

naquela comunidade, por meio de um computador pessoal. 

 

Exemplos: 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – Recebi um convite para estar... de uma amiga, que estava 

morando fora, e ela mandou esse convite para eu poder estar me mantendo em contato. 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – ...nunca gostei de exposição do tipo botar solteira ou 

namorando, acabei botando por causa do meu último namorado que encheu o saco!... Não 

quero que as pessoas saibam da minha vida pessoal, não é vergonha, é só que eu acho que tem 

muita gente que não gosta da felicidade alheia... Já, já tive problema com isso, de ex-

namorado, ex-namorada de um atual... Aí eu tive que bloquear o envio de mensagens por 

pessoas que não estavam na minha lista. 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – Na verdade, eu fiquei sabendo: “Ah, Orkut, faz Orkut para 

você, é muito legal...”, então foi surgindo, na realidade, aquele interesse, não é, de fazer, foi 

através disso mesmo... eu passei a bloquear as fotos, mesmo, do Orkut, porque tinham pessoas 

que adicionavam, que eu não tinha contato, que eu nunca vi na minha vida, não tinha visto...  

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – Através de um convite... Isso, feito por e-mail, 

não é, porque lá tem essa possibilidade, de você convidar alguém para participar, recebe o e-

mail e se cadastra. 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – Foi um convite de um amigo... eu achei uma 

forma de fazer novas amizades, de manter as antigas, de reencontrar pessoas que você já não 

vê há muito tempo, então eu gostei... Faz mais ou menos uns seis anos... no perfil, eu tento ser 

assim, demonstrar o que eu realmente eu sou, assim. Eu tento também passar uma mensagem 

de... relacionada à questão espiritual... 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – ...É, foi através de um amigo meu que falou 

para a gente, já tinha essa ideia que alguns amigos estavam falando, estava na casa de um 
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amigo, ele foi e falou para mim fazer um Orkut naquela hora... ele foi, me mandou o convite... 

aí de lá para cá, até hoje eu estou usando... Tem uns oito, nove anos, não é... 

 

 

7- Frequentar o Orkut é uma atividade motivadora para você? Em que essa prática lhe 

é interessante? 

 

 

 Encontramos aqui uma única categoria. 

 

 

Categoria 1: encontrar e manter contato com os amigos 

 

Na sétima pergunta, identificamos apenas uma única categoria em cujas respostas 

todas foram unânimes. Os participantes manifestaram os mesmos interesses em permanecer 

no Orkut: manterem-se atualizados nas informações dos seus amigos e acompanhar os 

momentos marcantes da vida dos mesmos. Essa atitude de manter-se conectado e saber como 

está a vida de um amigo, incita-nos a analisar a presença muito forte de querer transmitir para 

o outro a imagem de um amigo fiel, em quem se pode ter plena confiança e ser aquele que 

significa garantia de segurança para qualquer momento da vida; independentemente da 

distância entre eles. 

Outro dado importante que deve ser mencionado nessa categoria consiste nas 

alterações de perfis de alguns participantes, enquanto que, a de outros, permaneceram 

inalterados. Tanto aqueles que alteraram quanto os que não tiveram nenhuma mudança, nos 

levam a perceber que toda ação dos usuários ocorreu de acordo com seus interesses 

temporários, ou seja, de épocas de suas vidas. Tais interesses parecem ser, nos relatórios das 

respostas apresentadas, carregados de projeções muito pessoais, e tais manifestações, 

aparentemente conscientes, revelam ser conteúdos inconscientes, nos quais, em cada perfil 

expresso pelo sujeito há a necessidade latente de comunicar e lembrar para os amigos o desejo 

dele de ser reconhecido e lembrado  por meio dos contatos visuais (nas fotos) e nas 

mensagens textuais. 

 

Exemplos: 

 

B., homem, 20 anos, estudante – ...a interação com as pessoas e comunicação mesmo, não é, 

para conhecer novas pessoas, e querer adicionar novos amigos, e... 

 

G., homem, 26 anos, advogado – ...eu tenho mantido mais para fins profissionais, e para fins 

de, às vezes, marcar um encontro com alguns amigos... o meu estado de humor era o meu 
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perfil, o “Quem sou eu”. E aí eu mudei, parei, hoje eu não faço mais isso... hoje está uma 

frase bonita, assim... eu sempre gostei de colocar frases de efeito nas fotos, assim, frases que 

as pessoas olham e pensam assim, sobre aquela frase... gostava de colocar frases interessantes, 

frases que as pessoas pudessem ler e tirar um pouco de algo positivo das frases, frases de 

incentivo, frases sobre persistência, frases sobre vitórias, frases sobre derrota, aprendendo a 

lidar com a derrota, frases de efeito,  não é, sempre gostei disso. 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – ...às vezes, você não tem possibilidade de estar ligando para a 

pessoa, você vai, deixa recado, diz que lembrou, e depois você recebe o retorno... A minha 

participação no Orkut...está menor, no começo é novidade,...agora fica mais limitado...entro 

para ver se alguém deixou algum recado, respondo as atualizações dos amigos,...não tenho 

mais a prática de entrar especificamente na pessoa para poder estar vendo o que ela está 

fazendo... 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – ...quando eu estou querendo ter notícias de alguém, isso 

estimula porque você lembra dos seus amigos, também... 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – Ali eu vejo como que é que está a realidade que se encontra 

os meus amigos que eu não tenho mais tanto contato. Ali a gente consegue permanecer o 

contato até ver o que eles estão realmente precisando... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante – Eu gosto de entrar no Orkut...se eu puder, todo dia, eu entro 

no Orkut, entro mais para me atualizar, para saber, como que eu falei, às vezes, é um parente 

distante, não te liga, mas ao menos deixa um recado ali, você fica sabendo de informações... 

 

I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – Me mantém atualizada com o que está 

acontecendo com as pessoas, posso também me atualizar com relação às pessoas...o contato 

que eu não consigo ter presencialmente, às vezes por telefone, eu tenho por meio do Orkut. 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – ...Motivadora, não, mas eu acesso todos os 

dias, para eu saber, às vezes, futuco um pouco... 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – Ah, eu entro, todo dia eu entro...mais de uma 

vez por dia, com certeza... Te possibilita saber o que os teus amigos estão fazendo, aonde eles 

estão indo, entendeu, então isso é muito legal, assim, qual é a festa em que eles estão indo, o 

que eles estão fazendo da vida, como eles estão se sentindo, entendeu, eles falam muito, as 

pessoas usam muito o lado sentimental também para falar como é que está se sentindo, o que 

está acontecendo com a pessoa... expõe lá o que ela está passando. 

  

8- Como você se apresenta na comunidade do Orkut? 

 

 

 Identificamos aqui duas categorias. 

 

 

Categoria 1: exposição da vida pessoal 
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Nesta categoria “exposição da vida pessoal” da oitava pergunta, percebemos nas 

respostas dos participantes que sua maneira de apresentar-se no Orkut, seja em forma de 

mensagens, frases, fotos e outros, simboliza conteúdos da personalidade de cada um. Com 

esse depoimento dos entrevistados, torna-se mais evidente que as pessoas, ao inserirem em 

uma comunidade virtual, projetam nos seus perfis aspectos de si mesmas a fim de que os 

demais frequentadores daquela rede social as vejam a partir da maneira como se colocam. 

Cabe enfatizar que tal atitude, segundo o parecer das respostas dos sujeitos, parece ser uma 

ação aparentemente consciente, no entanto, ao analisar detalhadamente, notaremos que 

consiste em um conteúdo inconsciente, sendo manifestado na expressão produzida pelo 

próprio usuário. 

 

Exemplo: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  –  ...Eu coloquei o significado do meu nome, em hebraico, 

coloquei embaixo o significado dele, e coloquei embaixo: “Agradecendo a Deus”, não é, 

coloquei um agradecimento à minha família, dizendo que eu amo a minha família. Coloquei a 

minha profissão... É abelha, uma pessoa determinada, com força de vontade, corre atrás do 

que... dos seus objetivos, tem muito a ver comigo mesmo... Muitas pessoas me falaram depois 

também. “Ah, o seu nome, tal” o significado do meu nome, não é, em hebraico. 

 

B., homem, 20 anos, estudante – Rapaz, tem um tempinho que eu não atualizo o meu perfil, 

mas no momento, está uma bandeira bem grande do Flamengo, que eu sou flamenguista 

roxo... e eu botei embaixo uma frase que está escrita “Deus é Fiel” com um emoction, e acho 

que é só isso, só isso mesmo, tem um tempo que eu já não atualizo o meu perfil. 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – ...Lá eu me apresento como uma pessoa amiga, como… 

Simplesmente lá tem a apresentação do meu nome... não há nada mais que isso... se entrar 

pelas fotos vai dar para ver que eu sou uma pessoa que gosta de estar com a família, gosta de 

estar presente em todas as festividades, gosto de sair, viajar, só que só entra os amigos 

próximos... 

 

G., homem, 26 anos, advogado – Ah, a apresentação, rapaz divertido, rapaz trabalhador, eu 

gosto de enfatizar muito a questão do trabalho, é até uma forma de marketing pessoal, não é, 

marketing pessoal... ...ele me fascina por essa interação, não é, é uma interação muito grande 

que você mantém com o resto do mundo, com o resto das pessoas, mas... No início era 

futilidade mesmo, ver fotos dos outros, ficar olhando a vida dos outros, ver o que o cara 

escrevia no perfil, a menina escrevia, via, ficava vendo as fotos, mas aí depois, ele se tornou 

uma boa ferramenta, tem sido muito bem utilizada, por mim, pelo menos. 

F., mulher, 26 anos, estudante  – ...eu coloquei uma mensagem de Charles Chaplin…Uma 

falando sobre a vida, uma mensagem que achei bonita, sempre achei bonita... é uma 

experiência de vida que fala de tudo que você faz pelos outros, não quer dizer que você tem 

que ter alguma coisa em troca, é exatamente o que eu penso, entendeu, é grande, não é uma 

frase, é um pensamento... O meu perfil é exatamente eu, eu  tenho aquela idade, eu tenho 

aquele rosto, aquela mensagem é uma mensagem que eu acho importante. 
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I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...não gosto de expor muito as questões pessoais, 

mas informações que possam identificar quem eu realmente sou... Uma foto, uma mensagem, 

não pessoal, mas de um outro autor, mas que me caracteriza muito, me identifica muito... 

Sempre quando tem um momento da minha vida que eu estou passando, eu costumo deixar 

uma mensagem que possa me identificar. 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – ...Eu sempre boto lá fotos das coisas que eu 

faço, não é, o que eu estou buscando, para estar mostrando para os meus amigos o que eu 

estou fazendo também... Sempre boto minhas fotos, e quanto mais divertida melhor... sempre 

no perfil, eu busco fotos minhas e divertidas também, para a pessoa já entrar e ver que eu sou 

uma pessoa divertida. Mas é basicamente isso. 

 

 

Categoria 2: Não exposição da vida pessoal. 

 

  Na segunda categoria, “não exposição da vida pessoal”, da oitava pergunta, 

identificamos alguns entrevistados que apresentaram uma reserva em querer inserir no seu 

perfil conteúdos da sua vida, preferindo informar apenas dados pessoais, fotos de alguns 

eventos. Quando procuramos saber a respeito do item “quem sou eu?”, todos os participantes 

dessa categoria manifestaram pouco interesse em usar esse item na descrição do perfil. Outro 

dado importante a ser levantado nessa categoria consiste no fato de que, mesmo os sujeitos 

tendo demonstrado pouco interesse em divulgar assuntos pessoais, observamos que o desejo 

inconsciente de querer ser notado pelo outro pode ser visto também nesse momento. Com 

esse dado, podemos levantar a hipótese de que, independentemente do usuário expôr ou não a 

sua vida real, a construção da sua identidade virtual não deixa de conter conteúdos 

inconscientes. 

 

Exemplos: 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – Só informações básicas...nome, data de nascimento, ano não, 

porque eu menti (risos) algumas coisas que eu gosto... Coloco foto minha, mesmo. A menos 

feia... dá para ver mais ou menos o que eu ando fazendo. Você viaja, aí coloca uma foto, 

coloca lá, então a pessoa sabe... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante –  ...na parte do “Quem sou eu”, eu deixei em branco, preferi 

não colocar nada em relação à minha pessoa, mesmo, entendeu? Então, eu sou um pouquinho 

suspeita para dizer sobre a minha pessoa. 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – Ah, eu acho que eu me apresento, assim, na 

verdade são poucas... porque tem pessoas que já sempre trocam, o “Quem sou eu”, fotos, 

essas coisas, eu sou uma pessoa mais... não faço tanta questão disso. 
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9- O que você considera como importante no seu perfil? 

 

 

 Duas categorias foram extraídas. 

 

 

Categoria 1: Mostrar aspectos da sua vida pessoal: religiosidade, vida profissional e outros. 

 

 

  Pelas respostas dos participantes à questão nove, da categoria “mostrar aspectos da sua 

vida pessoal”, apresentamos o que, de fato, é considerado importante no perfil de cada um, foi 

contéudo da mensagem; a descrição do item “quem sou eu?” e o interesse em querer 

comunicar-se com outros usuários. Percebemos que as atitudes dos “orkutinianos” consistem 

fortemente na sua visibilidade para interagir com o outro. Essa interação, por meio da forma 

de se apresentar, torna-se um aspecto muito importante para os frequentadores do Orkut. A 

partir desses dados, podemos afirmar que, apesar de existirem outros sites de relacionamento 

aos quais muitos internautas estão aderindo, como por exemplo, o Facebook, torna-se curioso 

o fato de as pessoas continuarem a participar do Orkut. O que notamos, nesta pesquisa, é que 

os frequentadores do Orkut ainda consideram essa comunidade como uma referência da 

apresentação e comunicação dos seus desejos de serem vistos e reconhecidos por seus amigos, 

a partir daquilo que apresentam em seu perfil.    

 

Exemplos: 

 

A., mulher, 25 anos, pedagoga  –  Ah, eu tento destacar muito a minha fé em Deus... eu acho 

que o mais importante é isso, é mostrar quem realmente sou. 

 

B., homem, 20 anos, estudante – ...antigamente eu colocava outras coisas, mas como eu 

mudei, uns tempos atrás, e essa frase aí, todo mundo usa, geralmente várias pessoas botam em 

nick, em nick de MSN, de Orkut, Facebook, eu achei muito... E ela é simples, não é, mas fala 

muita coisa... A frase “Deus é fiel”... Eu nem penso em mudar, não, acho que isso aí chama a 

atenção. 

 

C., mulher, 27 anos, autonôma – É… A parte que me identifica...“Quem sou eu”, e a parte 

profissional, também, que eu acho que ainda tem lá, que faz a identificação. 

 

E., mulher, 32 anos, estudante – Para não perder mais o contato que eu tinha, uma forma de 

estar sempre… 

 

F., mulher, 26 anos, estudante  – Eu acho que foi justamente essa mensagem, que prova que 

você tem que lutar pelas coisas e fazer, e não interessa que as pessoas fazem o contrário do 

que você está esperando...é exatamente o que sou eu... 
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I., mulher, 22 anos, auxiliar administrativo – ...essa mensagem, que traduz o momento que eu 

estou passando, quem eu sou, de onde eu vim, onde eu estou...qual o sentimento que eu tenho 

pelas pessoas que eu gosto, é isso. 

 

N., homem, 31 anos, auxiliar administrativo – ...Ele fala sobre quem você é, não é...eu acho 

que fala muito sobre o jeito que eu sou, não é... 

 

 

Categoria 2: Manutenção da privacidade 

 

 

  Nesta segunda categoria, “privacidade”, da nona pergunta, identificamos alguns 

participantes que enfatizaram a palavra privacidade e demonstraram preocupação em 

preservá-la, devido a algumas experiências desconfortáveis com seu perfil. No entanto, 

percebemos que, embora tendo essa situação desagradável, não foi interrompido o vínculo 

estabelecido com a rede social. Em tal vínculo, podemos obervar como sendo um veículo para 

manter o desejo de apresentar-se e ser visto na rede do Orkut, por meio da atualização de 

fotos pessoais. Percebemos, também, a importância dada pelos “orkutinianos” em postar fotos 

e atulizá-las de tempo em tempo. As fotos foram vistas, neste nosso estudo, como uma 

espécie de “cartão de visita” do próprio usuário, o qual procura selecionar tipos de imagens 

para que seus amigos o vejam e acompanhem sua história pessoal. Portanto, o que notamos 

nesses participantes foi a perseverança em continuar a frequentar o site, mesmo após se 

sentirem invadidos, por alguma razão. 

Exemplos: 

 

G., homem, 26 anos, advogado – Importante? Ah, a privacidade, não é, eu acho que a 

privacidade é o que eu mais zelo hoje no Orkut, assim... 

 

H., mulher, 22 anos, estudante –  O que eu considero muito importante no perfil são 

determinadas comunidades que a gente... Eu, no caso, olhando no perfil de outras pessoas, 

não adicionaria o tipo de comunidade, porque... na verdade, eu me resguardo muito em 

questão à comunidade, essas coisas assim, dependendo da foto, que eu não acho muito... ter 

essas privacidades... só adiciono pessoas que eu realmente eu conheço, pessoas que eu 

realmente tenho contato, que é uma questão assim, mais de privacidade e que você tem. Ter 

um pouquinho, não é, de privacidade. 

 

M., mulher, 27 anos, auxiliar administrativo – ...os álbuns, eu sempre procuro renovar, mas na 

questão de “Quem sou eu”, não... No perfil, não, não sou uma pessoa de ficar futucando 

sempre... 
 
 
 
 



  65 
 

CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 Encomtramos, no discurso dos entrevistados, aspectos psicológicos que puderam ser 

identificados por meio das categorias estabelecidas pela análise feita nas respostas dos 

sujeitos. Tais categorias apresentadas no capítulo 5 serão retomadas neste capítulo a fim de se 

compreenderem esses aspectos por meio do referencial teórico da Psicologia Analítica. 

No caso do grupo de entrevistados na primeira pergunta, encontramos a autodefinição 

como particularidade principal entre todas as respostas dos participantes. Na primeira 

categoria sobre “Pessoa determinada/lutadora/trabalhadora”, percebemos na resposta da 

entrevistada A a demonstração de uma necessidade em querer comunicar ao outro a imagem 

de uma pessoa transparente e que esse comportamento está presente em todos os seus 

relacionamentos. Como vimos no capítulo II, Suler (2000) afirma que a identidade construída 

no mundo virtual incorpora diversos aspectos da identidade do usuário que podem ser 

dissociados ou integrados. Em acordo com o autor, observamos, nos comentários de B e M, 

essa necessidade de afirmar sua crença religiosa no perfil com que ambos se colocam no 

Orkut. 

 Considerando ainda a primeira pergunta, identificamos uma segunda categoria que 

denominamos de “Amor pela família”, cujo vínculo emocional para com seus familiares é 

muito forte. Como exemplo, citamos as respostas dos entrevistados G e I que destacam o 

amor pela família. Tais considerações vão ao encontro da afirmação de Galimbert (2009), o 

qual afirma que os nossos sentimentos são alterados nesse novo ambiente virtual. 

 Em uma terceira categoria denominada “amizade”, notamos que os comentários dos 

entrevistados deram maior ênfase à manifestação afetuosa pelos amigos, por acreditarem em 

uma amizade verdadeira quando se investe nesse contato de proximidade. Também foi 

possível perceber que os vínculos estabelecidos entre amigos, na vida real, os sentimentos 

pela família e a autoapresentação se tornam fortalecidos a partir do momento em que tais 

laços afetivos são transferidos e vivenciados no ciberespaço. Conforme vimos, Bargh e 

Mckenna (2004); Novo, Fortim e Souza (2004); Fortim, 2007c e Zacharias, 2007 vão, 

também, ao encontro desse pensamento. 

 Na segunda pergunta, identificamos duas categorias. Na primeira, “novos 

relacionamentos com outras pessoas”, notamos que um dos objetivos era o estabelecimento de 



  66 
 

novos contatos para se ter maiores grupos de amigos e percebemos, então, o início da 

construção de uma identidade virtual. Poderemos entender essa formação da identidade em 

uma mídia digital, observando a relação entre a identidade pessoal e a identidade social do 

indivíduo, conforme foi mostrado por Ciampa (1994) e Machado (2003). 

 Nas respostas dos entrevistados B e E, percebemos que a identidade constitui-se a 

partir da interação com o outro. O fato de manter contato com novas amizades nos remete às 

afirmações de Hall (2004) e Corrêa (2004), os quais advogam que o surgimento das redes 

sociais digitais possibilitou a praticidade e o rompimento de fronteiras e limites próprios da 

vida humana. 

 Na segunda categoria, “Rever amigos distantes”, observamos que os participantes 

demonstraram seus sentimentos por suas amizades (sendo a maioria familiar) e foram 

constituindo os interesses e motivos de se relacionarem no Orkut e de estabelecerem um 

ambiente propício para preservar amizades antigas e conhecer novos amigos. 

 Conforme vimos na revisão de literatura, Fortim (2007c) afirma que o Orkut se tornou 

um veículo de grande acesso pelo público jovem, cujo maior atrativo é a possibilidade de 

interação e o reencontro com amigos distantes. Ainda que a rede social Facebook esteja 

adquirindo um domínio maior no convívio social de muitos indivíduos, percebemos, neste 

trabalho, que a formação da identidade virtual no Orkut continua sendo um vínculo muito 

forte na vida dos seus participantes. 

 Conforme vimos, Turkle (1995) afirma que o internauta expressa seus sentimentos, 

personagens e comportamentos diferentes daqueles de sua vida presencial. Com essa 

afirmação da autora, podemos considerar o mesmo pensamento para a realidade do Orkut, 

pois tal comunidade é vista como um álbum ou uma vitrine em que as pessoas se apresentam 

da maneira como desejam. Notamos em nosso estudo essa abertura para a liberdade que o 

mundo virtual oferece. 

Na terceira pergunta, destacamos uma única categoria denominada de 

“Transparência/confiança”. Nessa transparência constituída pelos participantes pode ser 

observada como um dos atributos na construção da identidade virtual do orkutiniano. 

Conforme vimos, Suler (2000) e Talamo e Ligorio (2001) afirmam que as identidades são 

construídas a partir das características dos indivíduos e demais objetivos na comunidade. Em 

relação à comunidade do Orkut, foi possível observarmos, principalmente nas respostas dos 

participantes G e B, que as relações de amizade, próximas dos participantes, caracterizam 

como eles são de fato, incluindo qualidades e defeitos. 
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Tais comentários expressam características que os participantes externalizam na 

vivência com os amigos. Ao analisarmos a convivência deles no Orkut, até o momento, 

observamos que esses aspectos da vida real constituem uma extensão na realidade virtual. 

Conforme mencionamos no capítulo III, Weissberg (1996) afirma que a realidade virtual 

consiste em uma dimensão do real e que se torna um caminho para o internauta dar sentido 

para ela.  

No entanto, foi possível perceber como a primeira impressão que se tem do outro pode 

influenciar o relacionamento entre eles, e identificamos duas categorias. Na primeira, “Pessoa 

metida”, percebemos que a imagem de uma pessoa metida constitui uma aparência, que nos 

leva a considerar como cada um se relaciona. Sabemos que, no Orkut, o exibicionismo é 

muito marcante, e a imagem que a pessoa transmite na vida real aparece também na vida 

virtual. Isso se torna compreensivo quando recordarmos as considerações de Quéau (1996) em 

que expõe as imagens virtuais como sendo a capacidade de o usuário interagir-se em tempo 

real, tendo um sentimento sobre essa imagem. O autor enfatiza que o virtual se torna um 

estimulante para colocarmos de forma nova a questão do real. 

Nas respostas observamos que o virtual se tornou uma extensão do real, e as pessoas 

inseridas em uma rede social digital transmitem seus sentimentos, pensamentos e fantasias. 

Conforme citamos no capítulo III, os autores Bruckman (1992), Turkle (1995), Rheingold 

(1996) e Suler (1999) afirmam que tais ambientes são usados como espaços psicológicos, 

propiciando ao internauta a construção da sua identidade virtual e vínculo com outros 

cibernautas. 

Na segunda categoria “Tímida/retraída”, analisamos que a palavra tímida remete à 

primeira impressão que o outro terá do participante. Nas respostas das entrevistadas C e E, por 

exemplo, percebemos que a forma como se coloca demonstra ter atitudes de timidez quando 

tenta se relacionar com alguém. O fato de as pessoas terem pouco contato também é indicador 

da construção da identidade virtual daquele internauta. Devemos compreender, portanto, que 

essa construção ocorre a partir de uma relação entre o eu e o outro. Como vimos em Palácios 

(1995) e Corrêa (2004), os autores descrevem que, nas comunidades virtuais, o processo de 

interação ocorre de modo rápido e profundo, pois os internautas constituem ou não novas 

relações sociais. E, a partir dessas relações, começamos a perceber o início da construção de 

uma identidade virtual. 

Por último, alguns participantes informaram que apenas complementam seu perfil no 

Orkut com conteúdos que condizem com suas características pessoais. Na resposta da 

entrevistada H, percebemos que a pessoa não teria muita condição para dizer algo sobre ela e 
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recorre, ainda, ao seu perfil do Orkut para mostrar que apenas na sua página inicial há as 

informações para a pessoa se basear e ter o que dizer sobre ela. Com esse relato, percebemos 

que o seu perfil no Orkut contém características da personalidade real as quais formam sua 

identidade virtual. Conforme vimos, Fenichel (2008) afirma que o ciberespaço é o lugar em 

que as pessoas descrevem suas experiências da vida real como base para sua vida online.  

Na quarta pergunta, observamos quais imagens eles passam para os amigos, sendo 

identificadas três categorias. Na primeira categoria, “Pessoa divertida”, identificamos que os 

relacionamentos no Orkut são baseados na finalidade de mostrar, por meio do perfil, uma 

imagem de pessoa alegre, bem humorada e sociável. Tais qualidades representam o desejo 

que os internautas têm de querer que seus amigos os vejam como pessoas de valor e também 

de manter uma interação maior do que na vida presencial. No comentário de B, percebemos 

que essa relação online vai moldando seu perfil a partir da sua interação na comunidade 

virtual. Conforme vimos no primeiro capítulo, Galimberti (2009) afirma que nossos 

sentimentos são alterados significativamente no ciberespaço, devido à resposta que a nossa 

psique oferece ao ambiente com o qual estamos interagidos. 

Na segunda categoria, “Pessoa sociável”, percebemos que os participantes mostram 

uma interação maior com outras pessoas, por meio do Orkut, do que pessoalmente. Essa 

interação virtual remete-nos aos estudos de Bruckman (1992); Werthein (1999); e Assis e 

Itakura (2007). Esses autores afirmam que, tanto as comundiades MUD, quanto “Second 

Life”, podendo ser também aplicado ao Orkut, favorecem às pessoas manifestarem seus 

interesses e necessidades e a agirem de maneira distinta da vida real, onde podem destacar 

potencialidades que ainda não foram expressas em sua vida presencial. 

Com o comentário da I, percebemos que algumas potencialidades da sua vida pessoal 

podem ser manifestadas nesse ambiente, estimulando que a mesma projete na tela do 

computador o desejo de que os outros a vejam. Cabe-nos observar que o Orkut propicia para 

seus usuários um tipo de atuação que busca uma adaptação própria, a fim de adquirir um 

vínculo maior com os amigos ou grupos. (cf. Turkle (1995); Suler (2004); Giegerich (2007); 

Galimberti (2009) e Farah (2009a)). 

Na última categoria da quarta pergunta, denominada “Pouco relacionamento com 

pessoas no Orkut”, podemos identificar dois participantes, A e M, que apresentaram pouco 

uso do seu perfil. A partir das respostas dessas entrevistadas, analisamos que, apesar de o 

mundo virtual propiciar às pessoas um espaço amplo de possibilidades e sem limites, também 

pode oferecer vulnerabilidades que trazem situações desagradáveis. Por isso, alguns 

indivíduos procuram ser mais reservados. 
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Na quinta pergunta, foi possível encontrarmos duas categorias. Na primeira, 

“influência dos amigos”, identificamos os participantes que se sentiram mais motivados pela 

influência dos amigos e colegas, o que nos remete à autora Recuero (2001), que afirma ser as 

comunidades virtuais um amplo local de interação mútua entre os internautas. Na segunda 

categoria, “manter relacionamentos com pessoas distantes”, os entrevistados responderam ao 

que os levou a frequentar o Orkut. Tais respostas expressaram uma finalidade principal que 

foi de manter contato com as amizades que se encontram fora do Estado ou até mesmo do 

País. Esse motivo possibilitou percebermos como cada sujeito constrói sua identidade virtual 

no Orkut e analisarmos quais são os motivos para a escolha da sua identidade. 

Na sexta pergunta, conseguimos identificar duas categorias. Na primeira, “interesse 

em interagir”, observamos um interesse pessoal que foi alterado no decorrer dos anos. Nas 

respostas dos participantes B e C, observamos que seus interesses foram alterados 

significativamente. Notamos que a identidade é dinâmica na sua relação com o outro e, por 

esse motivo, as comunidades virtuais fascinam as pessoas e as levam a interagir por muito 

tempo. Por outro lado, os internautas aprendem que devem ser prudentes na sua identificação 

com as comunidades devido à vulnerabilidade. Conforme vimos, os autores Ruffo (2007a; 

2007b); Duprat e Nolf (2007) e Farah (2009a), pontuam serem positivas ou negativas as 

consequências geradas pela proximidade e possibilidade de acesso ao conhecimento e de 

novas experiências. 

Na segunda categoria, “convite de amigos”, os participantes tinham o interesse em 

conhecer novas pessoas, namorar e marcar encontros com amigos. No entanto, algumas 

experiências desagradáveis aconteceram com seus perfis levando-os a criarem outro. A partir 

dessas mudanças, também foi possível notar como alterou a motivação na escolha da sua nova 

identidade perante a criação de outro perfil, embora a sua atuação na comunidade não seja 

desfeita, mas reformulada. Portanto, neste nosso estudo, notamos que a relação entre o 

indivíduo e a comunidade ocorre por meio de projeção neste ciberespaço de conteúdos 

inconscientes, ou aparentemente conscientes, de seus desejos e vontades contidos nas suas 

mensagens, fotos e imagens.  

Conforme vimos, Roesler (2008) afirma que o usuário tem a liberdade de deixar ou 

não sua interação com aquela comunidade a qualquer instante, tendo novas experiências de 

identidade. Em relação ao Orkut, foi possível identificarmos que essa liberdade é muito 

presente na vivência dos participantes e, por meio dela, eles vão construindo e desconstruindo 

sua identidade. Essa possibilidade de transformação no perfil do “orkutiniano” leva-nos a 
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refletir que a formação da identidade virtual se constitui nas manifestações de conteúdos 

psíquicos que ocorrem na relação virtual. 

Na sétima pergunta, identificamos uma única categoria, “encontrar e manter contato 

com os amigos”. Os participantes procuram se manter informados tanto sobre seus amigos 

quanto suas informações para com eles. Como vimos no capítulo I, Primo (2000) apresenta 

dois tipos de interação: a mútua e a reativa. A primeira consiste em uma relação de troca que 

gera uma negociação aberta. A segunda ocorre em uma relação causal e objetiva. Para 

“orkutinianos” deste estudo, percebemos que a interação mútua acontece à medida que eles 

conversam com seus amigos por meio das mensagens. Um exemplo de interação mútua 

podemos observar na resposta da I. Quando postam uma foto ou uma frase, notamos a 

intenção de provocar uma reação de admiração no outro. Teremos nesse caso, então, uma 

interação reativa que foi possível notarmos no comentário do participante G. 

Conforme mencionamos, Palácios (1995) e Reingold (1996) advogam que as 

interações nos ambientes virtuais não acontecem de modo direto entre os usuários, como 

acontece na vida real, mas ocorrem a partir das imagens que são formadas. Portanto, o que 

percebemos nesta nossa pesquisa é que os “orkutinianos” não conseguem se desvincular desse 

ambiente virtual devido à projeção que permanece inserida nas fotos, mensagens no link 

“quem sou eu?” e demais ferramentas que não têm na outra rede digital. 

No que diz respeito à projeção do desejo de querer ser visto por outros usuários, 

remete-nos ao que vimos na definição de Jung sobre persona ( cf. JUNG, 2006a, § 245). A 

maneira de o “orkutiniano” se manifestar perante a comunidade pode ser vista como uma 

projeção da sua persona, muitas vezes utilizada na sua vida real. Na vida virtual, observamos 

que as ferramentas contidas na página inicial do Orkut contribuem para que o usuário as 

utilize como mediadoras da exposição da persona. 

Nas respostas à oitava pergunta, identificamos duas categorias: “exposição da vida 

pessoal” e “Não exposição da vida pessoal”. Na primeira, foi possível observar que o 

“orkutiniano” se apresenta com mensagens, frases e fotos, os quais simbolizam conteúdos da 

personalidade de cada um. A participante I coloca no seu perfil uma mensagem do poeta Caio 

Fernando Abreu, denominada “Projeções”. Segundo a entrevistada, essa mensagem consegue 

caracterizá-la muito, pois tem uma identificação com algum momento da sua vida. Conforme 

atestam, Terêncio e Soares (2003) e Fortim (2004), nas redes sociais, seus usuários têm a 

possibilidade de projetar imagens que poderão estar próximas ou distantes da sua 

personalidade real. Sendo assim, compreendemos que as mensagens e fotos utilizadas no 

Orkut revelam a identidade virtual do “orkutiniano” e contêm conteúdos da sua vida real. 
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Nessa construção da identidade virtual no Orkut, verificamos outra possibilidade da 

atuação da projeção da persona a partir da interação entre os indivíduos que atuem pela forma 

de imagens ou mensagens, como forma de apresentação para toda a comunidade. Conforme 

vimos, Humbert (1985) afirma que a persona origina-se da construção dada por meio da 

interação social do indivíduo, no seu convívio próximo, possibilitando-lhe que se faça 

presente e, ao mesmo tempo, distante ao comunicar-se.  

Observamos, em nossa pesquisa, conforme atestam Giegerich (2007) e Brootman 

(2008), que a projeção é utilizada na inserção da psique do homem no ciberespaço, o qual se 

tornou parte integrante da nossa vida diária. Nesse sentido, não podemos negar que os 

conteúdos de uma projeção podem estar carregados fortemente de emoções, conforme Jung 

(2007b, § 317) afirma: “[...] a emoção dos conteúdos projetados sempre forma uma ligação, 

uma espécie de relacionamento dinâmico entre o sujeito e o objeto [...].” 

Considerando a afirmação de Jung sobre projeção, podemos analisá-la dentro do 

âmbito do Orkut quando compreendemos que esse relacionamento dinâmico entre o sujeito e 

o objeto poderá ser visto na interação entre o orkutiniano com suas mensagems ou fotos. A 

participante C comenta que suas fotos expressam seus afetos, desejos e divertimentos. 

Portanto, podemos considerar também outro exemplo de uma ação projetiva.  

Na segunda categoria, identificamos o desejo inconsciente de ser notado pelo outro. 

Como exemplo, podemos citar a participante E, em cujo depoimento observamos que apenas 

fornece no seu perfil informações básicas, porém a imagem (foto) que coloca na sua página 

inicial procura ser a menos feia. Conforme verificamos, Turkle (1995; 2005; 2011); Assis e 

Itakura (2007); e Diogo e Sibilia (2010) afirmam que, no ambiente virtual, as pessoas têm a 

possibilidade de agir de forma diferente da vida real. Essa distância da vida pessoal nos faz 

perceber a possibilidade de haver uma simulação que permite a reconstrução da identidade 

virtual. 

Considerando a Internet como um ambiente que favorece o livre acesso para agir no 

anonimato, a afirmação de Farah (2009b) vá ao encontro dos autores citados acima. A autora 

advoga que a Internet pode ser um campo em que seus usuários poderão expressar conteúdos 

sombrios da sua personalidade por meio da sua forma de atuação. Em relação à convivência 

no Orkut, identificamos que os participantes desta categoria demonstram, nos 

relacionamentos virtuais, um distanciamento da sua vida real, o que é a possibilidade de 

manifestarem uma projeção da Sombra. 

Segundo Jung (2000, § 14 e 15), o termo Sombra constitui-se de desejos e impulsos 

escondidos, formando o outro lado do ego consciente, oposto a este e tendo possibilidades de 
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complementá-lo. A tomada de consciência da Sombra procede a partir do momento em que os 

conteúdos obscuros da personalidade são reconhecidos como realidade. Em relação ao Orkut, 

percebemos que a possibilidade de o usuário utilizar-se como anonimato poderá expressar 

conteúdos sombrios da sua personalidade na vida real. O Orkut, como qualquer outra 

comunidade virtual, favorece a que seus usuários utilizem essa rede como meio de projetar 

seus conteúdos psíquicos os quais, muitas vezes, não são expressos, com liberdade, na vida 

real. 

Na última pergunta, nona, identificamos duas categorias: a primeira refere-se a 

participantes que demonstraram contéudos da sua vida pessoal na interação com seus amigos, 

e a segunda diz respeito à manutenção da privacidade manifestada por alguns participantes. 

Na primeira, foi possível observarmos quais características e qualidades modelam a 

identidade virtual e constituem a relação ciberespacial entre os usuários do Orkut. Conforme 

vimos em Diogo e Sibilia (2010); Turkle (1995; 2005; 2011); Fortim (2007a; 2007b); Kim 

(2009); Farah (2009a; 2009b), a formação da identidade virtual ocorre a partir da relação 

estabelecida entre os usuários que se expressam por meio das mensagens, fotos, avatares e, às 

vezes, chats, aspectos pessoais que consistem em conteúdos psíquicos localizados no 

inconsciente, mesmo tendo uma consciência dos mesmos, aparentemente. 

Nesta nossa pesquisa, identificamos ser o Orkut o local no qual os internautas expõem 

seus sentimentos e interesses coerentes com sua pessoa na vida real. Isso pode ser observado 

nas seguintes respostas das participantes, F e I. Conforme vimos, Jung (2006a, § 246) aponta 

que o indivíduo busca alcançar uma imagem ideal (persona) na qual se molda, chegando ao 

ponto de sacrificar sua humanidade. Nesse sentido, observamos que os usuários sempre 

transmitem, em seus perfis, uma imagem que contém conteúdos psíquicos. Portanto, 

percebemos que a construção de uma identidade virtual ocorre a partir da persona construída 

pelo sujeito na sua vida real a qual é projetada na sua identidade virtual. 

Na segunda categoria, apesar de determinados participantes terem vivenciado 

experiências desagradáveis com seu perfil, não perderam os vínculos com a rede social. 

Conforme vimos, Jung afirma que a persona consiste em uma representação do compromisso 

entre o indivíduo e a sociedade (cf. JUNG, 2006a, § 246). Diante desse conceito de Jung, foi 

possível idenfiticarmos que os participantes demonstram, por meio da privacidade, a projeção 

da sua persona, utilizada na vida real. As maneiras de apresentar-se na comunidade do Orkut 

contribuem para a formação da identidade virtual de cada usuário e na projeção da sua 

persona. 
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 Concluindo, observamos nos resultados desta pesquisa permitem observar que de fato, 

propicia aos usuários do Orkut a permanecerem inseridos nessa comunidade por muito tempo. 

Descobrimos que a relação estabelecida entre as pessoas neste mundo virtual ocorre a partir 

da projeção do desejo de serem vistas pelos outros. Uma vez que se manifesta esse desejo 

projetivo, então, o usuário permite que atue sua persona neste ambiente virtual.   

 Diante do fascínio que as comunidades virtuais exercem, podemos perceber que o 

internauta, além de encontrar novos e antigos amigos, parece manifestar contéudos 

inconscientes em sua identidade virtual. Concluímos, portanto, que, a partir do momento em 

que o indivíduo percebe as semelhanças e diferenças entre a sua identidade on-line e a 

identidade real, poderá conhecer-se melhor e evitar uma dependência na referida comunidade. 
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ANEXO A 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1. Fale-me um pouco sobre você?  

2. Para você, o que é ser membro do Orktu?  

3. Uma pessoa que conhecesse você muito bem, o que mais teria a me dizer a seu 

respeito? Ela o caracterizaria da mesma maneira daquela pessoa que apenas o 

conhece?  

4. Uma pessoa que o conheça, por meio do Orkut, seria capaz de caracterizá-lo 

utilizando-se de que palavras?  

5. Você faz uso da Internet e frequenta o Orkut, o que o levou a isso?  

6. Como você chegou ao Orkut pela primeira vez?  

7. Frequentar o Orkut é uma atividade motivadora para você? Em que essa prática lhe é 

interessante?  

8. Como você se apresenta na comunidade do Orkut?  

9. O que você considera como importante no seu perfil?  
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ANEXO B 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Participante A. 

 

 

Raphael  - Então, hoje é dia 23 de abril... 

 

A. - De maio... 

 

Raphael  - De maio, estamos aqui com a A., que vai fazer a entrevista, da pesquisa sobre a 

formação da identidade na comunidade do Orkut. A., a primeira pergunta e também a título de 

conhecer melhor como foi construído o seu perfil, gostaria que você falasse um pouco um 

pouco sobre você. O que você poderia estar falando sobre você? 

 

A. - Ah, eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa que corre atrás dos meus sonhos, 

sou uma pessoa verdadeira nas coisas que eu falo, tudo que eu tiver que falar para alguém eu 

falo na cara, não escondo e sou feliz, muito feliz, sou casada, muito bem casada, o meu 

marido, tenho uma família linda. Ah, eu acho que é isso, mais alguma coisa? 

 

Raphael  - E para você o que é ser membro do Orkut?  

 

A. - Ah, eu acho importante você participar de uma comunidade  ser membro do Orkut 

porque você tem oportunidade de conhecer pessoas novas, igual que a gente falou da outra 

vez, rever pessoas que eu não via há muito tempo, eu acho que o meu interesse é mais 

basicamente esse mesmo, fazer divulgação de eventos da igreja, mas eu acho muito 

interessante, eu acho muito interessante. A gente tem que estar conectado mesmo, porque as 

coisas vão mudando, não é... 

 

Raphael  - Se tivéssemos a oportunidade de conversar com uma pessoa que conhecesse você 

muito bem, o que mais teria a me dizer a seu respeito? Ela seria capaz de caracterizar da 

mesma maneira daquela pessoa que apenas te conhece?  

 

A. - Não entendi... 

 

Raphael  - Por exemplo, uma pessoa que te conhece muito bem... 

 

A. - Hã, hã... 

 

Raphael  - O que ela poderia dizer sobre você, uma pessoa que te conhece muito? 

 

A. - Ah, olha, eu, geralmente, nas minhas relações, eu costumo  ser muito verdadeira, eu não 

consigo fingir nada não, então quem me conhece bem, vai falar do jeito que eu sou, mesmo. 

Não tem nada que falar de diferente, não... 

 

Raphael  - Uma pessoa determinada, não é... 
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A. - Isso... 

 

Raphael  - Como você falou... 

 

A. - Vai falar o que eu sou mesmo, eu sou encrenqueira quanto tem que ser, entendeu... 

 

Raphael  - Sim... 

 

A. - Então, a pessoa que me conhece bem, geralmente é mais a minha família, mesmo, que me 

conhece bem. Amigo mesmo,  não tenho muito amigo de me conhecer afinco. 

 

Raphael  - E aquela pessoa que apenas te conhece, ou seja, conhece um pouco, não é, não 

conhece com profundidade, o que ela diria? 

 

A. - A primeira impressão que as pessoas têm de mim, é como se eu fosse metida: “Nossa, a 

A. é muito metida”. A primeira vez que me vê, que eu sou metida, aí da segunda vez, continua 

me achando metida, mas é porque é o meu jeito. Quem me conhece pouco, de repente acha 

que eu sou tímida.  

 

Raphael  - Você se sente assim, um pouco retraída num primeiro momento? 

 

A. - Sim, quando eu não conheço o lugar, não é, eu não sou muito de ficar falando muito, 

então eu acho que a primeira impressão é errada.  

 

Raphael  - O que você considera que as pessoas possam te caracterizar como metida, o que te 

leva a pensar isso? 

 

A. - Ah, eu acho que é o meu jeito, assim. Ah, que pergunta difícil... Não sei, acho que é o 

meu jeito mesmo, de me portar, às vezes, de falar as coisas, de falar o que tem que falar, 

mesmo não conhecendo a pessoa, se você me perguntar: „Ah, essa camisa está bonita?” Eu 

não sou de te conhecer bem para falar “Ah, Raphael , não está bonita, não, não gostei não.” 

Entendeu... 

 

Raphael  - Você vai direto ao assunto, não é? 

 

A. - (risos) Vou. 

 

Raphael  - Uma pessoa que lhe conhece por meio do Orkut, seria capaz de caracterizá-la, 

usando que palavras?  

 

A. - Palavras? 

 

Raphael  - É, uma pessoa que só te conhece pelo Orkut? 

 

A. - Ah, é... Hã, hã... 

 

Raphael  - O que você acha que ela poderia estar falando, “A A. é isso, a A. é aquilo...”? 

 

A. - Ah, eu acho que... Bom, que me conhece só pelo Orkut... Nos últimos tempos que eu 

tenho vivido, nos últimos anos, “Ah, a A. é enrolada”, “A A. é muito ocupada, não tem tempo 
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para nada”, acho que mais isso. E para falar a verdade, eu não tenho muito o costume de me 

relacionar pelo Orkut. É igual eu falei, eu uso mais o Orkut para comunicação, entendeu... 

 

Raphael  - Para comunicação mesmo... 

 

A. - Para comunicação, não me relaciono, assim, muito... Não converso, eu mando 

mensagem, recebo mensagem, é mais basicamente isso, acho que não tem como se ter um... 

 

Raphael  - Considerando então, A., que você faz uso e frequenta o Orkut, o que levou você a 

fazer isso? 

 

A. - A entrar no Orkut? 

 

Raphael  - É, e frequentar? 

 

A. - Ah, a primeira ideia foi de rever pessoas que eu não via, não é, há mais tempo. A segunda 

ideia foi de ficar atualizada mesmo, ver fotos, ver a galera, o pessoal, e depois que eu casei eu 

tive mais ideia de divulgar os trabalhos da igreja, como eu já tinha te falado antes, não é, as 

pessoas foram, quando eu convidei, eu achei bacana e eu continuei fazendo isso. Mas 

basicamente por isso mesmo... 

 

Raphael  - Interação, não é... 

 

A. - Essa facilidade de comunicação me achou atenção, entendeu... 

 

Raphael  - Comunicação e interação, seria isso também? 

 

A. - Isso, também. 

 

Raphael  - Como que você chegou ao Orkut pela primeira vez? 

 

A. - Ah, tem tempo, tem anos já, tem anos. Porque eu fiz uma primeira vez, depois desfiz e fiz 

de novo. A primeira vez foram colegas minhas, “Faz, faz, faz, faz”, eu não tinha. Aí eu não 

tinha nem computador em casa. Aí eu fiz, e nossa, eu gostei. Olhava quatro ou cinco vezes 

por dia o meu Orkut, fazia. Adicionava um monte de gatinho, era isso, era solteira, não é, tem 

anos, tem anos já, muitos anos. Aí conversando com as pessoas, acho que foi isso. 

 

Raphael  - Você falou que na primeira vez foi se interagindo com as pessoas, mas agora tem 

um outro olhar, seria  isso? O que aconteceu? 

 

A. - Os interesses mudam, não é, quando a gente vai passando as fases da nossa vida, eu era 

solteira, então, eu marcava com alguém, entendeu, para ir no shopping, cinema, pelo Orkut. 

Hoje não, hoje me interessa mais comunicação, mesmo. Acho que isso acontece na vida de 

todo mundo, entendeu, a pessoa que hoje está de um jeito, usa o Orkut para uma coisa, depois 

está de outro, o foco acho que muda, assim, na minha opinião, não é? 

 

Raphael  - Mas o seu perfil que você construiu, contínua sendo o mesmo? 

 

A. - O que eu fiz pela primeira vez? 
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Raphael  - Sim... 

 

A. - Não... 

 

Raphael  - Não? 

 

A. - Até o perfil mudou também. 

 

Raphael  - Ah, é? O que você percebe que mudou? 

 

A. - É os interesses, mesmo. Antes eu colocava fotos, algumas fotos, que hoje eu vejo, que ah, 

é bobeira colocar, não está em casa, não coloco mais fotos, antes eu colocava um monte de 

foto. Hoje eu nem... Às vezes eu fico uma semana sem olhar no Orkut. 

 

Raphael  - O seu interesse atual, agora, é em relação à sua participação na Igreja, então? 

 

A. - Também... Também, acho que é principalmente, sim. E olho as fotos também, do pessoal, 

as atualizações do pessoal, eu gosto muito também, de olhar foto. 

 

Raphael  - E frequentar o Orkut é uma atividade motivadora para você? 

 

A. - Depende, se alguém falar “Ah, A., eu fui... viajei para tal lugar, olha lá no meu Orkut, 

olha as fotos lá...” Aí eu já fico ansiosa para ver, aí eu vou. Se não tiver... Se não tiver nada de 

interessante para fazer, eu nem entro. Igual ao que eu te falei, eu fico às vezes uma semana 

sem olhar. 

 

Raphael  - E agora o seu interesse é... Já foi redirecionado, então, não é? 

 

A. - É, porque eu tenho que estudar, tenho que ler, não tenho nem muito mais tempo, também. 

 

Raphael  - A partir desse novo redirecionamento, que você falou em relação ao seu interesse, 

a sua motivação no Orkut, como você poderia estar descrevendo a sua apresentação na 

comunidade do Orkut? 

 

A. - A minha apresentação? Como que eu me apresento lá? 

 

Raphael  - Isso, como que você se apresenta... Não, como que você se apresenta na 

comunidade do Orkut, atualmente? 

 

A. - Não, porque tem o perfil lá, não é... 

 

Raphael  - É, tem o seu perfil.... 

 

A. - Tem escrito lá, eu colo... Deixa eu ver se eu lembro o que está escrito lá. Eu coloquei o 

significado do meu nome, em hebraico, coloquei embaixo o significado dele, e coloquei em 

baixo: “Agradecendo a Deus”, não é, coloquei um agradecimento à minha família, dizendo 

que eu amo a minha família. Coloquei a minha profissão... 

 

Raphael  - Você poderia dizer qual o significado do seu nome? 
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A. - É abelha... 

 

Raphael  - É abelha? 

 

A. - É abelha, uma pessoa determinada, com força de vontade, corre atrás do que... Dos seus 

objetivos, tem muito a ver comigo, mesmo. 

 

Raphael  - Que bom... 

 

A. - O nome, assim, bate muito. Aí eu coloquei lá, achei interessante e coloquei. Muitas 

pessoas me falaram depois também. “Ah, o seu nome, tal” o significado do meu nome, não é, 

em hebraico.  

 

Raphael  - E o que você considera como importante no seu perfil, A.? 

 

A. - Ah, eu tento destacar muito a minha fé em Deus. Eu vou falar, eu não escondo para 

ninguém, deixo em caixa alta ainda, para todo mundo ver, eu acho que o mais importante é 

isso, é mostrar quem realmente sou. 

 

Raphael  - Então está bom, A., eu lhe agradeço, a sua participação, obrigado. 

 

 

Participante B. 

 

 

Raphael - Então, hoje é dia 23 de maio, estamos aqui com B. para a nossa próxima entrevista. 

Eu gostaria de agradecer, B., pela sua participação, está bom. B., a nossa pesquisa que é sobre 

a formação da identidade na comunidade do Orkut, gostaria de saber um pouco sobre quem é 

o B., como que o B. poderia estar descrevendo quem ele é, não é, fale um pouco sobre você, o 

que você poderia estar falando sobre a sua pessoa? 

 

B. - Boa tarde, assim, falar sobre mim... Eu vou falar bem resumidamente, eu sou uma pessoa 

bem tranquila, bem assim, penso muito antes de falar as coisas. E, bom, eu moro na Serra, 

tenho duas irmãs, tenho os meus país, já me formei no técnico, estou trabalhando, estou 

estagiando atualmente na área industrial, e assim, sou um cara extremamente também 

batalhador pelas coisas que eu quero, dou valor realmente às oportunidades que aparecem, e 

busco realmente a... Aproveitar, não é, ao máximo. E também amo a vida, amo a minha 

família, apesar das faíscas que tem, não é... 

 

Raphael - Que é natural, não é... 

 

B. - Que é natural, mas, meus amigos também, a Deus, primeiramente, agradeço todos os 

dias, pelas bênçãos que tem me concedido ultimamente, bênçãos demais, e é isso. 

 

Raphael - E para você, B., o que é ser membro do Orkut?  

 

B. - Bom o Orkut, eu vejo como o lugar onde eu posso me relacionar com as pessoas, uma 

forma de eu me comunicar também, com as pessoas, fazer novas amizades, basicamente isso, 

é... Interagir, não é, com outras pessoas... 
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Raphael - Seria uma palavra chave, não é... 

 

B. - Interação, isso. 

 

Raphael - Nessa interação, B., se uma pessoa que conhecesse você muito bem, ou seja, uma 

pessoa muito próxima de você, que conhece o B. mesmo, o que mais ela poderia estar me 

dizendo a seu respeito. O que você acha que uma pessoa próxima de você, que o conhece 

muito bem, poderia estar falando sobre você? 

 

B. - Rapaz, uma pessoa que me conhece bem... 

 

Raphael - O que você acha que ela poderia estar falando? 

 

B. - Sim, se a pessoa me conhece bem, ela realmente vai falar o que realmente a respeito de 

mim mesmo, que eu sou tranquilo, não sou de arrumar confusão com ninguém, sempre na 

minha, tímido, às vezes, não é, depende da situação, no momento, do local onde eu estou, das 

pessoas. Basicamente isso, gosto de fazer amizade, sou divertido, gosto de brincar, 

basicamente isso. 

 

Raphael - E uma pessoa, B., que conhecesse você apenas, ou seja, conhece superficialmente 

o B., não conhece com profundidade, o que ela ia estar dizendo de você. 

 

B. - Rapaz, isso aí acontece muito, porque acho que pela minha timidez, às vezes pela 

primeira impressão, eu não conheço ninguém, eu sou meio retraído, até eu acostumar também 

né, às vezes as pessoas me acham metido, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu até tenho uma 

foto no Orkut, onde eles marcaram a minha... Os desenhinhos com uma caricatura e tem o 

Johnny Bravo, um cara metido, não é, topetudo, assim, aí colocaram o meu nome lá, como 

metido (risos), mas não tem nada a ver.  

 

Raphael - Ah é, sei... Mas não tem nada a ver, não é... 

B. - Várias pessoas, igual, eu mudei aqui para a Serra agora, na igreja que eu estou 

frequentando, eu conheci algumas pessoas lá, e uma delas, um amigo, o Alexandre, ela falou 

comigo: “Olha, rapaz, a primeira vez que eu te vi, eu falei, não vou bater com esse camarada, 

ele é muito metido”, pelo meu jeito, entendeu... 

 

Raphael - É o seu jeito, a forma como você às vezes age, e tudo... 

 

B. - É, mas ele falou: “Olha, quebrei a cara, não tem nada a ver...” Entendeu, aí geralmente é 

isso, a mesma coisa, também. 

 

Raphael - Humm, Humm... Uma pessoa que conhece você por meio do Orkut, seria capaz de 

caracterizá-lo como? 

 

B. - Adjetivos, pode ser? 

 

Raphael - Pode ser... 

 

B. - Muito brincalhão mesmo, gosto de ficar pegando no pé dos outros, brincando, zoando, 

divertido mesmo, simpático, também, não é, educado, tudo nessa linha de... 
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Raphael - amigável......não é... 

 

B. - Gosto de me relacionar... 

 

Raphael - Você faz uso da internet, frequenta o Orkut, não é B., como você vem relatando 

agora até o momento. O que levou você a frequentar o Orkut? 

 

B. - Mais... O Orkut assim, o Orkut, foi... Acho que o de todo mundo acontece pela influência 

de amigos, de conhecidos, “Ah...”, quando surgiu, “Ah, faz lá, cara, é legal, tal...” foi assim 

também... É... 

 

Raphael - Foi como se fosse uma febre, não é... 

 

B. - É, eu nem sabia como é que era, eu nem tinha... Ou eu já tinha feito, quando eu ganhei o 

computador lá em casa, a gente comprou o computador, aí na escola já começou: “Ah, faz o 

Orkut lá, adiciona lá, pá...‟ Aí foi por meio da influência de amigos, mesmo, não é, para 

interação, conhecimento. 

 

Raphael - E como que você chegou ao Orkut pela primeira vez? 

 

B. - Como eu cheguei pela primeira vez? 

 

Raphael - Isso, assim, como que você começou a construir o seu perfil... 

 

B. - Quando?  

 

Raphael - É, quando e como você foi construindo o seu perfil. 

 

B. - Ah, no início, assim, eu não sabia como se tratava, né, como que... Para o que servia, não 

tinha ideia, aí foi... Foi bem natural, não é, tem tempo isso, deve ter uns seis anos, eu acho, 

por aí... 

 

Raphael - Você frequenta o Orkut durante seis anos? 

 

B. - Isso, eu fiz, aí hackearam o meu Orkut, aí e eu tive que fazer outro, aí de lá para cá é o 

mesmo, não mudou nada, tem mais ou menos uns quatro anos, se eu não me engano... 

 

Raphael - Durante esses seis anos você teve dois perfis... 

 

B. - Dois, dois perfis... 

 

Raphael - Só que o segundo perfil continua sendo o mesmo. 

 

B. - Continua sendo o mesmo, nunca tive problemas, tirando isso aí com o Orkut, sempre foi 

bem tranquilo, assim, foi bem natural mesmo. 

 

Raphael - Não há nenhuma diferença entre o primeiro perfil e o segundo perfil? 

 

B. - Ah, sim, ter, tem, até pela, pela... Você vai passando, vai mudando alguma coisa, o seu 

pensamento, assim, você muda, com certeza.  
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Raphael - O que você vê que mudou? 

 

B. - Até, assim, a forma de relacionar, quando eu era mais jovem, era mais para zoação 

mesmo, querer conhecer as meninas e tal... 

 

Raphael - É natural... 

 

B. - Entendeu, é natural, e depois você vai mudando algumas coisas... Isso até, eu sou solteiro, 

às vezes fica também, um pouco... Conhecer alguém, né, ver fotos de alguém, mostrar fotos 

para alguém, e... Mas mudou algumas coisas, eu deixo de fazer se eu acho que não é legal, aí 

você já muda o seu jeito de se expressar com as pessoas... 

 

Raphael - Você já pensa, então, duas vezes antes de... 

 

B. - Pode ser também, isso... Também... 

 

Raphael - Frequentar o Orkut, B., é uma atividade motivadora para você? 

 

B. - Rapaz, hoje nem tanto, mas antigamente era, sabe. Uns anos atrás, era sim, era ví... Era 

febre, era vício, todo dia, todo dia era... 

 

Raphael - E o que era interessante para você nessa época? 

 

B. - Justamente isso, a interação com as pessoas e comunicação mesmo, não é, para conhecer 

novas pessoas, e querer adicionar novos amigos, e... 

 

Raphael - De ir ver as gatinhas... 

 

B. - Isso, exatamente, exatamente... 

 

Raphael - Como você se apresenta na comunidade do Orkut, B.? 

 

B. - Rapaz, tem um tempinho que eu não atualizo o meu perfil, mas no momento, está uma 

bandeira bem grande do Flamengo, que eu sou flamenguista roxo... 

 

Raphael - É mesmo, rapaz, olha! 

 

B. - Flamenguista roxo, e eu botei embaixo uma frase que está escrita “Deus é Fiel” com um 

emoction, e acho que é só isso, só isso mesmo, tem um tempo que eu já não atualizo o meu 

perfil. 

 

Raphael - E o que você considera que é importante no seu perfil, B.? 

B. - Importante, é...? 

 

Raphael - Bandeira do Flamengo não vale... 

 

B. - Não, tem que valer, tem que valer (risos) 

 

Raphael - Hã... 
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B. - Como importante mesmo, antigamente eu colocava outras coisas, mas como eu mudei, 

uns tempos atrás, e essa frase aí, todo mundo usa, geralmente várias pessoas botam em nike, 

em nike de MSN, de Orkut, Facebook, eu achei muito... E ela é simples, não é, mas fala muita 

coisa... 

 

Raphael - A frase... 

 

B. - A frase “Deus é fiel”.  

 

Raphael - “Deus é fiel”... 

 

B. - Eu nem penso em mudar, não, acho que isso aí chama a atenção. 

 

Raphael - Você percebe que essa frase ela tem algo em comum na sua vida?  

 

B. - Sim... 

 

Raphael - Por quê? 

 

B. - Ah, na minha vida, na minha família... A minha família, até pela história da minha 

família, as dificuldades, não é, que a gente enfrentou desde que eu era bem novinho, não 

entendia muito bem as coisas, não é... 

 

Raphael - Sim... 

 

B. - Mas com o passar do tempo, a gente... Na presença de Deus, eu acho que a gente tem os 

nossos vacilos, a gente cai, levanta, tropeça... 

 

Raphael - Humm, Humm, claro... 

 

B. - Mas apesar de tudo, Deus, ele ama a gente, com as bênçãos dele, isso aí fala bastante 

coisa mesmo, eu acho 

 

Raphael - E você tem essa pretensão, esse interesse de estar transmitindo isso, de estar 

comunicando isso no seu perfil, então? 

 

B. - Sim, sim, com certeza. 

 

Raphael - Então está bom B., obrigado pela participação, está bom? 

 

B. - Obrigado você… 
 

 

Participante C. 

 

 

Raphael - Hoje é dia 24 de maio, está sendo entrevistada neste momento a C., gostaria de 

agradecer pela sua participação, C., tá... E nesta nossa entrevista, acerca da formação do perfil 

no Orkut, eu gostaria de saber, C., que você pudesse falar um pouco sobre  você, quem é a C., 

o que você poderia estar descrevendo sobre sua pessoa, fale um pouco sobre você... 
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C. - Sou uma pessoa que gosta de comunicar com os outros, gosto de estar sempre me 

informando sobre os assuntos atuais no momento, gosto de fazer amigos, gosto de estudar, 

sair... 

 

Raphael - E para você, C., o que é ser membro do Orkut, assim, pertencer a essa comunidade 

chamada Orkut? 

 

C. - É promover a interação entre pessoas, é estar promovendo, ser membro de uma interação 

entre pessoas. 

 

Raphael - E se eu perguntasse a uma pessoa que conhecesse você muito bem, não é, ou seja, 

uma pessoa que lhe conhece, muito próxima de você, que disesse, por exemplo, “não, eu 

conheço verdadeiramente a C.”, não é, digamos que essa pessoa falasse assim, o que mais ela 

teria a dizer a seu respeito? Ela poderia te caracterizar da mesma maneira daquela pessoa que 

apenas te conhece, que tem pouco conhecimento de você. Como que essa pessoa, que conhece 

muito você, poderia estar te caracterizando? 

 

C. - Ela tem um perfil mais aguçado sobre mim, não é, ela teria, por estar até mais próxima, 

saberia me identificar melhor. A pessoa  que eu não convivo falaria muito superficialmente 

sobre mim. 

 

Raphael - Mas essa pessoa por estar muito próxima ou então ser um amigo seu, que conhece 

muito você, o que ele poderia estar falando sobre você? 

 

C. - Sobre a minha personalidade que não é tão identificada no Orkut. 

 

Raphael - E a pessoa que conhece pouco você? Você acha que ela falaria o quê?  

 

C. - Ela não teria conhecimento para estar falando sobre a minha personalidade. 

 

Raphael - Mas ela teria assim, a possibilidade de te levantar algumas suposições, “Ah, eu 

acho que C. é isso”, “Eu acho que a C. poderia ser aquilo”, ou ela te conhecer pouco, não é... 

 

C. - Sim, se ela observasse a página dos recados ela poderia estar supondo sobre a parte 

emocional, não é... 

 

Raphael - Humm, Humm... 

 

C. - Não é, sobre a parte de relacionamento... 

 

Raphael - Humm, Humm... 

 

C. - Mas fora isso, identi... É... Fora isso, nada mais. 

 

Raphael - E uma pessoa que a conheça somente por meio do Orkut, seria capaz de 

caracterizá-la usando que palavras? Se pedisse a ela para sintetizar? Resumisse, assim, em 

algumas palavras essa pessoa que só te conhece no Orkut. De que maneira ela estaria te 

caracterizando? 

 

C. - Amiga. 
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Raphael - Amiga? Teria mais alguma outra palavra, ou algum outro termo? 

 

C. - É… Gosta de interagir com várias pessoas independente do grau de amizade... 

 

Raphael - C., digamos então que você faz uso da internet, não é, e frequenta o Orkut, o que a 

levou a fazer isso? 

 

C. - Moda, na época que estava todo mundo fazendo, era moda fazer. 

 

Raphael - Seus amigos… 

 

C. - Todo mundo, família, todo mundo… 

 

Raphael - Na época você estava na escola, foi nessa época que começou a frequentar o 

Orkut? 

 

C. - Eu estava na faculdade. 

 

Raphael - Estava na faculdade. E quase toda a sua turma estava frequentando? 

 

C. - Os amigos mais antigos, não é, a turma mesmo, que eu fui adicionar depois, aí que eu fui 

saber que eles estavam participando também do Orkut. 

 

Raphael - Ah, tá… Como você chegou ao Orkut pela primeira vez, C.? 

 

C. - Como eu cheguei?  

 

Raphael - É… 

 

C. - Cheguei, era um desconhecido, até então não sabia qual seria a função do Orkut na minha 

vida, tanto profissional, não é... E como seria a minha relação com o Orkut, e aos poucos eu 

fui descobrindo. 

 

Raphael - E o que você poderia estar dizendo dessa descoberta? 

 

C. - Que o Orkut pode abrir portas, profissionalmente, em amizades, mas dependendo do que 

você coloca, também pode fechar. 

 

Raphael - Se torna uma coisa vulnerável? 

 

C. - Muito. Cercearia você, dependendo do que você expõe, você se torna vulnerável, agora, 

você sabendo como colocar, você não fica tão vulnerável a certas possibilidades que o Orkut 

te apresenta. 

 

Raphael - Frequentar o Orkut é uma atividade motivadora para você? 

C. - Sim. 

 

Raphael - Em que essa prática lhe é interessante? 

 



92 

 

C. - Ali eu vejo como que é que está a realidade que se encontra os meus amigos que eu não 

tenho mais tanto contato. Ali a gente consegue permanecer o contato até ver o que eles estão 

realmente precisando, não é, acho que é isso? 

 

Raphael - Como você se apresenta na comunidade do Orkut, assim, atualmente, não é? 

 

C. - Como eu me apresento? 

 

Raphael - Isso. 

 

C. - Lá eu coloco… Lá eu me apresento como uma pessoa amiga, como… Simplesmente lá 

tem a apresentação do meu nome, simplesmente, não há nada mais que isso, por tanto, que 

quem não me conhece nunca vai saber como eu sou de verdade, porque ali coloco 

simplesmente uma pala... A identificação do meu nome. 

 

Raphael – Você tem foto na página principal do seu perfil? 

 

C. - Tem, tem fotos, aí sim,  se entrar pelas fotos vai dar para ver que eu sou uma pessoa que 

gosta de estar com a família, gosta de estar presente em todas as festividades, gosto de sair, 

viajar, só que só entra os amigos próximos, não... Porque tem a classificação entre amigos, só 

entram aqueles amigos mesmo, o resto são chegados, conhecidos, não dá para ver as fotos. 

 

Raphael - O que levou você a fazer isso, filtrar os amigos?  

 

C. - Para não ficar tão vulnerável. 

 

Raphael - Você já se sentiu alguma vez, vulnerável? 

 

C. - Sim. 

 

Raphael - Como foi isso, você poderia estar dizendo? 

 

C. - Foi uma situação que eu não gostaria de passar, porque dali surgem fofocas que vão para 

a sua vida real. Sai dali do Orkut, não ficam só ali, que vão englobando outras pessoas, não só 

você. 

 

Raphael - Aí você passou por esses momentos assim… 

 

C. - Sim… 

 

Raphael - De mal-entedidos, digamos assim… 

 

C. - Com certeza… 

 

Raphael - E você se sentiu muito invadida, seria isso? 

 

C. - Com certeza, é uma invasão, que não há o porquê, pessoas que não tinham nada a ver 

acabam invadindo a sua vida, simplesmente pela vontade de ficar sabendo sobre a sua vida e 

espalhar. Não pegam aquele negócio em te ajudar, mas sim para estar cutucando, para estar 

vendo até onde você consegue com aquilo... 
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Raphael - E a sua… Em relação ao seu perfil, a gente sabe que no Orkut, na página principal, 

ao lado do nosso nome tem uma foto nossa, você usa alguma foto sua? 

 

C. - Sim, uso. 

 

Raphael - E como que você descreveria essa foto, o seu perfil? 

 

C. - Descreveria? Foto... É normal, com o namorado, e logo identificando, que ali eu estou 

para amizades, nada mais que isso, identificando que eu gosto de compromisso sério, não é, 

não estou ali para brincadeira. 

 

Raphael - E para finalizar, o que você considera como importante no seu perfil, C.? Não é, 

existem tantas variedades que um perfil do Orkut nos possibilita, o que você considera como 

importante? 

 

C. - É… A parte que me identifica, não é, que tem aquela parte que te identifica 

pessoalmente... 

 

Raphael - “Quem sou eu”? 

 

C. - “Quem sou eu”, e a parte profissional, também, que eu acho que ainda tem lá, que faz a 

identificação. 

 

Raphael - Então, tá bom C., obrigado mais uma vez… 

 

C. - De nada… 

 

Raphael - Está bom, pela sua participação... 

 

 

Participante G. 

 

 

Raphael - Hoje é dia 27 de maio, está sendo entrevistado aqui nesse momento o G., gostaria 

primeiramente agradecer o G. pela sua participação aqui na pesquisa. Então, G., gostaria que 

você pudesse estar falando para nós, de maneira bem informal, bem à vontade, um pouco 

sobre você, quem é o G., o que ele faz, o que ele poderia estar descrevendo dele mesmo, fale 

um pouco sobre você, G.. 

 

G. - Bom, meu nome é G., eu sou advogado, me formei com... Em dezembro de 2007, atuo do 

ramo de direito civil e no ramo criminal, sou uma pessoa tranquila, é... Corro muito atrás dos 

meus objetivos, tenho muitos planos de carreira, muitos planos de crescimento profissional, 

sou uma pessoa que ama muito a minha família, sou muito ligado aos meus país, gosto muito 

de estar com os meus amigos, aos finais de semana, gosto de sair, sou muito apegado a tudo 

aquilo que é relacionado à minha profissão, e sou usuário de internet, que é um dos objetos da 

pesquisa, e tenho uma identidade virtual no Orkut, não é, um perfil.  

 

Raphael - E o que é para você ser membro do Orkut, G., fale um pouco o que é para você?  
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G. - O Orkut ele tem várias finalidades, a verdade, a grande verdade é essa, se isso não foi 

dito até agora nessas entrevistas que você fez, foi um pouco de hipocrisia dos entrevistados. O 

Orkut ele tem várias finalidades, pode ser usado para o bem e para o mal. Nós temos visto 

isso aí na mídia, o Orkut sendo utilizado para fins de crime, não é. Pessoas se valem de várias 

informações que são expostas pela ingenuidade de alguns participantes, e que expõem muito a 

sua vida nos canais do Orkut e isso tem sido às vezes utilizado de forma negativa. 
 

Raphael - Mas aí, para você, não é... Mas para você, você se sente permanecido no Orkut, em 

participante do Orkut, não é.... 

 

G. - É como eu ia dizendo, existem duas finalidades, finalidades ruins e finalidades boas. Eu 

mantenho o Orkut como uma forma de contactar pessoas que estão longe, tenho amigos em 

Rio, tenho amigos em São Paulo, tenho amigos no sul do país, tenho amigos no nordeste, 

tenho família no nordeste, família em Portugal, Itália e aí o objetivo de manter contacto, não 

é. Nem sempre é viável financeiramente ficar ligando, e a gente mantém contato, fotos, se vê, 

como é o crescimento de primos, sobrinhos, enfim, uma finalidade mais didática, mais 

esportiva, mais familiar.  

 

Raphael - E esses seus amigos que estão distantes, não é, são pessoas que conhecem muito 

bem você? 

 

G. - Sim, sim, pessoas que na grande maioria cresceram comigo e pelos contratempos da vida 

tiveram que se afastar, não é. 

 

Raphael - E se a gente tivesse oportunidade, G., de ter um encontro pessoal com essas 

pessoas, que estão distantes, não é, mas que lhe conhecem muito bem, não é, conforme você 

falou, de primos, etc. O que elas poderiam estar falando se perguntassem para ela, quem é o 

G. para elas? O que elas poderiam estar te caracterizando? 

 

G. - Ah, poderiam falar um pouco mais estereotipado, não é, por conta da distância, então vai 

falar baseado naquilo que eles estão vendo de longe, não é. Mas não sairia muito da descrição 

que eu já falei, uma pessoa divertida, sou um cara muito divertido, brincalhão, e alegre, amo a 

vida, amo viver, amo viajar, amo um bar, a praia, tomar uma gelada com os amigos, então 

falariam isso: “O G., uma pessoa divertida, uma pessoa que se distrai com os amigos”. 

 

Raphael - Mas antes de elas terem contato com você somente pelo Orkut, elas tiveram 

também oportunidade também de ter convívio com você pessoalmente? 

 

G. - É, passaram pela vida, a grande maioria passaram pela vida. 

 

Raphael - E aí nessa vivência assim, pessoal, elas te caracterizariam de que forma? 

 

G. - Na vivência pessoal? 

 

Raphael - É... 

 

G. - Ah, na vivência pessoal eles poderiam estar atento a mais defeitos, não é, porque quem 

está de longe não está convivendo e sabe de um momento da vida que foi vivido junto, mas 

não sabe, as pessoas evoluem, as pessoas amadurecem em algumas coisas, algumas pessoas 

evoluem, outras retrocedem, há pessoas que eram simpáticas e viram pessoas emburradas, 
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pessoas que outrora foram emburradas passam a ser simpáticas, enfim, e eles poderiam 

descrever talvez um pouco mais de outras virtudes, talvez, que não foram mencionadas, e 

também defeitos, não é, porque a pessoa quando ela está mais próxima de você, ela pode 

descrever você com mais propriedade, não é, com mais... 

 

Raphael - E aquela pessoa que apenas te conhece, G., te conhece assim, superficialmente, 

digamos assim, é o que a gente chama, não, esse é um colega, esse é um amigo, não é... 

 

G. - Ah, sim. 
 

Raphael - Não é, uma pessoa que te conhece assim, de longe, digamos, assim, não é... 

 

G. - É, eu não sei por que, eu sou um cara que me considero uma pessoa humilde, assim. Mas 

as pessoas que não me conhecem bem, eu já ouvi muitas vezes dizer que eu sou, eu tenho 

jeito de cara metido, meio altivez, meio zé-mané. Mas todos que pensam isso, depois que 

conhecem vêem que foi um pré-conceito, não é, conceituar, na essência da palavra, conceituar 

logo antes de propriamente conhecer. Agora... É a questão do estereótipo, não é, você olha... 

O ser humano é assim, a gente, quando a gente não conhece, a gente caracteriza pelo que vê... 

 

Raphael - É verdade, é... 

 

G. - Pela roupa, não é... rótulos, não é, são rótulos. Então tá, roupa, pela forma que fala, e 

você vai tirando as suas conclusões, vai tirando as conclusões. 

 

Raphael - Quando a gente participa do Orkut, começa a ser um frequentador do Orkut, 

sabemos, G., que acabamos criando novos laços, novas amizades, não é verdade, e até o 

próprio Orkut favorece isso, não é... 

 

G. - É... 

 

Raphael - Não é? E se fosse assim, pensasse, uma pessoa que lhe conhecesse por meio só do 

Orkut, não é, “Ah, eu conheço o G., mas conheço ele porque, através de um contato do Orkut 

que nós tivemos, seja numa comunidade que o Orkut oferece, ela seria capaz de caracterizá-lo 

usando que palavras, ou de que forma ela poderia estar falando sobre você, essa pessoa que 

você conheceu apenas pelo Orkut? 

 

G. - É, depende da intenção, não é. O Orkut é usado para várias coisas como eu falei, para 

paquera, para fins ilícitos, por alguns, para difamação, para uns, para pessoas te difamarem. 

Então depende muito de qual foi o sentido desse contato. Já fiz paquerinhas pelo Orkut, 

conheci mulheres pelo Orkut, e aí vai citar as características dessa abordagem, não é. E eu não 

costumo, para ser sincero, conhecer, adicionar ao meu Orkut quem eu não conheço, ou no 

mínimo alguém indique que conhece. Não tenho essa mania, já aconteceu no caso de paquera, 

de assim, amigos vierem e falarem, “Pô, dá uma olhada no Orkut de fulana...” Aí eu vou, 

visito o Orkut, se agradar alguma coisa, se for o caso, mando um recadinho falando que eu 

sou amigo de fulano de tal, pergunto se pode adicionar para virar amigo. Tudo começa na 

amizade, é sempre assim, a desculpa básica. 

 

Raphael - É, hã, hã... 

 



96 

 

G. - Mas a característica que a pessoa daria seria pela forma da abordagem. Eu penso assim, a 

abordagem indica a conquista, características de conquista, a abordagem profissional, 

descrição profissional, tem contatos profissionais, juízes, tenho amigo promotor, tem 

procurador, da Fazenda Nacional que está no Orkut, os contatos, tem professor meu, mestre, 

não é, de Direito. Então cada contato é uma descrição. Eu penso assim, não sei se respondi a 

pergunta. 

 

Raphael - Aí nesse interação, G., que você faz através do Orkut, o que você poderia estar 

dizendo para nós, o que levou você a começar a frequentar o Orkut? 
 

G. - É uma febre, não é, isso é um vírus, as redes sociais são quase um vírus que está na 

sociedade. Você fica... Tem até uma certa discriminação, “Pô, você não tem Orkut?”, “Você 

não tem Facebook...” 

 

Raphael - Parece uma coisa anormal, não é? 

 

G. - É, não, “Você não tem Facebook, você é um alienado...” não é, tipo assim. Mas não 

entrei por essa pressão social, entrei para fins de contatos com amigos, paqueras, já 

desembolei muitas paquerinhas pelo Orkut e para fuçar, não é também, não é, nós somos, 

todos nós somos curiosos... 

 

Raphael - A curiosidade vem do ser humano... 

 

G. - É não adianta, você... “Cadê fulano, cadê cicrano, olha as fotos, anúncio do rock tal, o 

que aconteceu tal dia, olha a praia, fulano está em Londres...” tenho fotos de amigos que 

foram para Londres, foram para Búzios, então, a gente tem um certo contato com o resto do 

mundo e vai aproveitando, vivenciando um pouquinho dos momentos vividos pelos amigos, 

não é... 

 

Raphael - E esse acompanhamento e envolvimento que você começou a ter no Orkut, isso 

seria as suas primeiras vivências? 

 

G. - Como? 

 

Raphael - Isso seria as suas primeiras vivências, isso que você acabou de descrever, paquera, 

ou então acompanhar como que os meus amigos estão participando da sua vida diária, por 

exemplo, isso talvez seria a forma como você chegou pela primeira vez, ou não? Como que 

você chegou pela primeira vez ao Orkut? 

 

G. - Ao Orkut, ah, eu estava conversando com amigos, bate-papo, “Ah, „não sei o que‟, você 

viu o meu Orkut? Botei, postei uma foto tal no Orkut...”. Eu virei e falei: “O que é isso, 

Orkut?”. “Ah, o Orkut é uma rede social, você conhece as pessoas, etc. e tal”. Então o meu 

primeiro contato com o Orkut foi por conta de haver essa... Esse histórico de rede social, rede 

de relacionamentos, então fiquei sabendo através de amigos. 

 

Raphael - Isso faz quanto tempo, G.? 

 

G. - Ah, eu tenho Orkut já tem... Eu acho que foi em dois mil e... Porque eu postei fotos da 

minha formatura, que foi em 2007... Eu devo ter Orkut, eu tinha na época do namoro, olha eu 

acho que eu tenho Orkut desde 2006. 
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Raphael - E desde 2006 até agora você percebe que o seu perfil é o mesmo, ou não... O que 

você poderia estar descrevendo disso? 

 

G. - Perfil de pessoa ou de perfil no Orkut? 

 

Raphael - Não, no Orkut… 

 

G. - Ah, eu vou ser sincero, eu estou achando isso uma grande bobeira, já... Porque eu não 

futuco mais assim, fico postando foto, fico „não sei o que”, porque a minha profissão exige 

um pouco de... Um pouco mais de seriedade, então não posso mais ficar postando foto em 

praia, de roupa de banho, não posso ficar postando foto de festas em vários lugares, bebidas, 

por que tudo isso é questionado. Todo mundo faz besteira, todo mundo faz... Todo mundo... 

Besteira que eu digo, todo mundo sai, todo mundo bebe, todo mundo “apavora”... 

 

Raphael - Isso, tem diversões, não é... 
 

G. - Todo mundo tem, mas existem determinadas profissões que pessoas... Eu não sei o que 

tem na cabeça que vem me falar “Você viu a foto de fulano, olha, o juiz estava bebendo 

whisky, claro, no bar, estava chapado...” Ué, o cara é juiz, ele pode beber... 

 

Raphael - Pode, é gente, não é... 

 

G. - É, o cara é médico, renomado, cirurgião plástico, costuma ir para boate, pegar nas gatas, 

mas isso é mau visto, quando você posta fotos assim, então eu não tenho mais postado fotos. 

 

Raphael - Você ficou mais reservado? 

 

G. - É, o meu Orkut está com pouquíssimas fotos, está com dezessete... Dezoito fotos, e fotos 

assim, mais tranquilas, tem até uma na praia, mas é da cintura para cima, não está me 

mostrando muito. Então eu estou mantendo essa privacidade. 

 

Raphael - Nessa sua experiência desde 2006, não é isso... 

 

G. - Humm, Humm… 

 

Raphael - Não é, desde 2006, não é, você vem acumulando uma experiência considerável no 

Orkut, nessa sua frequencia, durante esse..  De 2006 até 2011 dá mais ou menos... 

 

G. - Uns 5 anos… 

 

Raphael - 5 anos, não é, durante esses 5 anos, você considera essa frequencia uma atividade 

motivadora para você? 

 

G. - Motivar... 

 

Raphael - Te motivou, ou que te motiva... 

 

G. - Não, isso, sinceramente, é futilidade, mesmo... 

Raphael - É futilidade… 
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G. - Isso é um... Isso não acrescenta nada em minha pessoa, mas também não tira. Só tira se a 

pessoa não souber usar. Ela se expor e aí ela vai ter um complicador, porque aí vai ser mau 

falado, não é, tem mulheres que postam fotos meio vulgares, pessoas que postam fotos 

vulgares e isso vai trazer um prejuízo, não é, para você, de comentários.  

 

Raphael - Mas essa frequência do Orkut, você considera interessante, por alguma coisa? 

 

G. - Ah! Eu tenho contatos no Orkut que são importantes, por exemplo, estou com alguma 

dúvida em determinado processo, eu vou e converso com o meu amigo que é mestre em 

processo penal. Eu estou com um problema assim, pô... Eles falam em um livro... 

 

Raphael - É uma ferramenta que acaba te ajudando, não é? 

 

G. - Eles falam em um livro, às vezes você não possui, a gente troca de telefone igual troca de 

roupa, hoje em dia, essa questão dos chips aí... Quer dizer, eu tenho mantido mais para fins 

profissionais, e para fins de às vezes marcar um encontro com alguns amigos. “E aí, G., pô 

vamos, o que vocês acham de a gente dar uma volta na Praia do Canto”, tal. Aí o pessoal vai 

um falando com o outro, mais para esses fins, mesmo. 

 

Raphael - Então você percebe que a finalidade do seu perfil no Orkut, ele foi mudando 

durante esses cinco anos? 
 

G. - Ah, mudou… A primeiro plano entrei para ver o que era, curiosidade e ficar futucando 

para saber o que os outros estavam... “Cadê, deixa eu ver o Orkut de fulano...” E eu gostava 

de ler o que a pessoa falava sobre si mesmo. Porque tem um item que você responde: “Quem 

sou eu?” Aí uns ficavam: “Eu sou uma pessoa apaixonada, eu sou isso, eu sou aquilo...” Eu 

gostava de ler o que a pessoa dizia sobre ela. 

 

Raphael - Mas você colocava coisas sobre você no “Quem sou eu?”? 

 

G. - Não, nunca gostei, gostava... Eu cito poemas, cito versos... 

 

Raphael - Mas esses poemas têm alguma coisa a ver com você? 

 

G. - Ah, sim. Na grande maioria deles... Na grande maioria deles, eram momentos que eu 

estava passando. Tive uma namorada, aí eu terminei, aí eu colocava poemas ligados à perda, 

coisas desse tipo. Acontecia alguma coisa legal na minha vida, eu mudava, „não sei o que‟ 

botava um título de um filme... 

 

Raphael - Então você relacionava sempre ao seu estado de humor? 

 

G. - É, o meu estado de humor era o meu perfil, o “Quem sou eu”. E aí eu mudei, parei, hoje 

eu não faço mais isso, hoje está uma frase bonita lá, hoje está uma frase bonita, assim. Eu 

sempre gostei de botar as pessoas para pensar no meu Orkut.  

 

Raphael - Ah, isso é bom, G.... 

 

G. - É... Botava foto, botava uma foto, botava... 

 

Raphael - Essa foto seria sua, ou era... 
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G. - É, botava uma foto dirigindo, ou coisa assim... 

 

Raphael - Sempre foi fotos suas? 

 

G. - É... Não, tem fotos de amigos também, não é, tem fotos com amigos também, não é, tem 

fotos com umas paquerinhas, então... Mas eu sempre gostei de colocar frases de efeito nas 

fotos, assim, frases que as pessoas olham e pensam assim, sobre aquela frase. Às vezes as 

frases não tinham nada a ver com a foto, mas era tipo: “O que sabemos lá é uma gota, o que 

ignoramos é um oceano...” Frases de... 

 

Raphael - Mas eram frases que poderiam ter alguma relação com o seu estado de humor? 

 

G. - Não, nessas fotos, não… 

 

Raphael - Não, nessas frases, não, só no “Quem eu era”. 

 

G. - Nas frases não, gostava de colocar frases interessantes, frases que as pessoas pudessem 

ler e tirar um pouco de algo positivo das frases, frases de incentivo, frases sobre persistência, 

frases sobre vitórias, frases sobre derrota, aprendendo a lidar com a derrota, frases de efeito,  

não é, sempre gostei disso. 

 

Raphael - E o que você considera diante dessa vasta experiência no Orkut, o que você 

poderia considerar como importante no seu perfil? 

 

G. - Importante? Ah, a privacidade, não é, eu acho que a privacidade é o que eu mais zelo 

hoje no Orkut, assim. Se eu não tenho privacidade... Eu bloqueio recebimentos de mensagens 

de pessoas que eu não conheço, não tem como ter acesso às minhas fotos, elas são todas 

bloqueadas, só os amigos podem ter acesso, então nisso eu já inibo qualquer tipo de burla, 

qualquer tipo de má intenção relacionado ao meu perfil do Orkut. 

 

Raphael - Bacana… E para finalizar, G., como que você se apresenta nessa comunidade do 

Orkut, por tudo que você já falou, como você poderia estar finalizando, para nós, de como que 

você se apresenta, a sua apresentação na comunidade geral do Orkut? 

G. - Ah, a apresentação, rapaz divertido, rapaz trabalhador, eu gosto de enfatizar muito a 

questão do trabalho, é até uma forma de marketing pessoal, não é, marketing pessoal...  

 

Raphael - É até porque até muitas empresas, instituições utilizam o Orkut, Facebook, 

principalmente departamentos de RH, está usando muito, não é... 

 

G. - Sim, eu até li uma reportagem sobre isso, pessoas que já são reprovadas na própria 

análise de perfil, candidatos a empregos, a vagas, etc. Mas não é o meu caso, não é, eu sou o 

meu próprio chefe, mas mesmo assim, mesmo não devendo explicações para chefe ou para 

empresa qualquer, eu mantenho essa linha de auto-defesa, não é, auto-defesa de possíveis 

pessoas má-intencionadas no Orkut. Então, o foco é de privacidade, o foco é de 

relacionamentos profissionais, amigos, paquerinhas, inclusive, eu estou com uma paquerinha 

que uma amiga falou: “Olha...” Eu falei: “Me apresenta uma amiga...” “Ah, vou olhar no 

Orkut dela, lá” e tal. Eu fui lá, olhei, gostei, achei bacana, adicionei no  Orkut, troquei 

conversinhas no Orkut, marcamos de sair, e hoje eu tenho saído com ela, e tal, pessoa bacana 

e tal. O Orkut se você souber usar, é muito bacana mesmo, assim, é uma ferramenta muito 

interessante, não sei quem foi o criador, o criador do Facebook, tem até um filme não é, eu 
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não sei quem é o rapaz, é um norte-americano, mas foi muito... Foi louvável, assim, a ideia do 

criador do Orkut. Mas talvez ele não imaginasse o tanto de coisa que pudesse ser feito através 

dele, não é...  

 

Raphael - Exato... 

 

G. - Porque a mente humana, ela é... 

 

Raphael - Então por mais que você passou várias experiências, e vários momentos da sua 

vida, que você vê... 

 

G. - Humm, Humm... 

 

Raphael - ...Que você até falou que hoje você vê como uma ferramenta fútil, não é, para 

muitos momentos... 

 

G. - Para mim, assim, para algumas funções, para alguns momentos, não é... 

 

Raphael - É, mas a gente percebe que é uma ferramenta que ainda, de alguma forma ou de 

outra, ainda te fascina, não é, G.... 

 

G. - Ah, sim, bacana... 

 

Raphael - Porque... Você ainda alimenta esse vínculo? 

 

G. - Ah, sim, ele me fascina por essa interação, não é, é uma interação muito grande que você 

mantém com o resto do mundo, com o resto das pessoas, mas... Assim, no início era fútil, 

depois, com o amadurecimento, cinco anos se passaram, eu fui tirando maior proveito da 

ferramenta. No início era futilidade mesmo, ver fotos dos outros, ficar olhando a vida dos 

outros, ver o que o cara escrevia no perfil, a menina escrevia, via, ficava vendo as fotos, mas 

aí depois, ele se tornou uma boa ferramenta, tem sido muito bem utilizada, por mim, pelo 

menos. 

 

Raphael - Tá bom, G., agradeço, novamente, pela sua participação, obrigado... 

 

G. - Tranquilo… 

 

 

Participante E. 

 

Raphael - Então, hoje é dia 28 de maio, está aqui para ser entrevistada a E., gostaria de te 

agradecer, E., pela sua participação, e nessa nossa pesquisa a respeito... Sobre a formação do 

perfil no Orkut, nessa comunidade do Orkut que é tão visitada por todos os brasileiros, 

gostaria de que você falasse um pouco sobre você, E., quem é a E., como que você poderia 

estar falando sobre você, o que você poderia estar falando sobre a sua pessoa? 

 

E. - Diretamente relacionado ao Orkut, assim? 

 

Raphael - Não, seria no geral mesmo, não direcionado ao Orkut, mas sobre você mesmo... 

E. - Tá, como toda mulher, mulher complicada, mas... Quer saber o que eu faço, tudo...? 
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Raphael - Sim. 

 

E. - Passei num concurso recentemente, e pretendo continuar estudando para outras 

oportunidades, uso Orkut por distração, como um meio de manter contato com os amigos. São 

mix de tudo, um pouquinho de cada... 

 

Raphael - E o que você poderia estar descrevendo sobre esse pouquinho de cada? “Ah , eu 

sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada...” como que você poderia estar falando 

assim dessa forma? 

 

E. - Vamos dizer, aparentemente calma, mas por dentro muito estressada, cri-cri, encrenco 

com tudo mesmo, mas nem sempre, na maioria das vezes eu não externo para outras pessoas, 

eu guardo para mim. Mas tem aquele momento que eu ponho tudo para fora.  

 

Raphael - É, que chega um ponto que não aguenta, não é... 

 

E. - É, momento explosivo. Deixa eu ver... Teimosa, mas muito amiga, gosto de ajudar as 

pessoas, me sinto bem ajudando, fazendo o que eu posso. 

 

Raphael - E para você, E., diante do que você falou um pouco, não é sobre a sua pessoa, o 

que você considera ser membro do Orkut, pertencer ao Orkut, como que você poderia estar 

definindo ou descrevendo com as suas próprias palavras mesmo, o que é ser membro do 

Orkut? 

 

E. - É você estar conectado, seja por meio... Para ser amigo mesmo de alguém, conhecer 

novas pessoas, seja para ter aqueles colegas de utilidade, de jogos... É isso, de estar 

conhecendo outras pessoas, poder estar mantendo contato com as pessoas que a gente... Que 

são... Que ficam distantes da gente, que a gente não tem costume de estar... 

 

Raphael - Manter, então, esse relacionamento, não é, não perder os vínculos... 

 

E. - Isso. 

 

Raphael - E uma pessoa, E., que conhecesse você muito bem, não é, independente de estar ou 

não no Orkut, uma pessoa no geral, que conhece muito bem, ou por ser próxima, ou por ser 

uma amigona de você, não é, o que ela poderia estar caracterizando de você? Se eu chegasse 

para essa pessoa e perguntasse: “Olha, me diga quem é E. para você”, isso, a pessoa que te 

conhece muito, que você pode até falar assim, “Olha, essa daqui é uma amiga íntima minha”, 

por te conhecer muito, não é... 

 

E. - Bom, de amigos, assim mais íntimos, mesmo... 

 

Raphael - Ou mais próximos, que te conhecem mesmo. 

 

E. - Tem uma que me considera assim, é irmã. 

 

Raphael - É? E o que... 

 

E. - E sabe que pode estar contando comigo para qualquer coisa. 
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Raphael - E o que ela seria capaz de falar sobre a sua pessoa? O que você acha que ela 

poderia estar falando? 

 

E. - Ah, ela diria que eu sou uma palhaça... 

 

Raphael - (risos) Você brinca muito com ela? 
 

E. - Muito... Humm... Que o nosso sentimento é de amizade, de irmã, consideração, assim, 

grande... 

 

Raphael - Mas tem facilidade de se abrir uma para a outra? 

 

E. - É... Até mesmo sem se ver, quando a gente fala por telefone é como se tivesse... 

 

Raphael - Ali pessoalmente... 

 

E. - Pessoalmente. Que a gente confidencia tudo, e a conversa flui, assim, naturalmente, 

quando vê já passou muito tempo.  

 

Raphael - Aí ela te caracterizaria como irmã, então? 

 

E. - É... Como minha amiga vai falar que eu sou inteligente, esforçada, todas essas coisas 

assim... 

 

Raphael - E uma pessoa que apenas te conhece superficialmente, ou seja, conhece pouco, não 

conhece tanto quanto essa amiga que você considera como irmã, o que ela poderia estar 

falando, já esse tipo de pessoa? 

 

E. - Vai dizer que eu sou comunicativa, brincalhona, acho que basicamente isso, assim...  

 

Raphael – Então, talvez, seria a mesma coisa que a outra? 

 

E. - É... Porque aparentemente, assim, no início eu sou calada, tímida, fico observando, mas 

depois... As primeiras... De início acham que eu sou séria, calada, mas depois vê que eu sou 

totalmente contrário. 

 

Raphael - Então talvez essa pessoa que apenas te conhece pouco, que tem pouco contato 

poderia estar te classificando como uma pessoa tímida, ou talvez retraída, talvez isso? 

 

E. - Sim. 

 

Raphael - Já uma pessoa que conhece muito você já poderia estar falando que você já é mais 

acessível, não é? 

 

E. - Sim. 

 

Raphael - E uma pessoa, E., que conhece você somente pelo Orkut, seria capaz de 

caracterizá-la de que palavras ou de que termos? 

 

E. - Só pelo Orkut... 
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Raphael - Você falou que... 

 

E. - Não muito contato, assim... O que veria, assim, fotos e diria que eu sou muito festeira, eu 

estou sempre em algum lugar, mas... 

 

Raphael - O Orkut, possibilita isso, esse contato de você conhecer novos amigos, então, você 

estabelece contato com um novo amigo pelo Orkut, ele, talvez, te classificaria como uma 

pessoa festeira? Seria isso? 

 

E. - É. Não costumo colocar muita informação assim, trocar muita informação, é só o básico 

mesmo, manter realmente contato, aí somente com aqueles que eu conhecia anteriormente. 

 

Raphael - Anteriormente...  

 

E. - É, porque, com tantas coisas, assim, a gente quase não sabe muito bem com quem está do 

outro lado, pode estar com algum perfil falso, então a gente não dá muita informação, não. 

 

Raphael - E esse perfil falso, você teve alguma experiência com algum perfil falso? 

 

E. - Não, mas de tanto todo mundo falar, a gente fica com receio, não é... 

 

Raphael - Com receio, é verdade. E o que te levou a você frequentar o Orkut, uma vez que 

você já usava a internet, o que te motivou para frequentar o Orkut? 

 

E. - A possibilidade de estar mantendo contato com pessoas que não via há muito tempo, não 

conversava há muito tempo, então inicialmente, foi isso. As pessoas me convidaram, 

comentaram que encontravam pessoas que não viam há muito tempo, e aí, e aí foi mais para 

isso, para resolver atar aquelas pessoas que... Fiquei anos sem ver. 

 

Raphael - E você conseguindo, assim, ter essa recuperação desses amigos antigos, então? 

 

E. - Alguns eu consegui encontrar. 

 

Raphael - E como que foi essa experiência? 

 

E. - Ah, a gente ficou feliz, porque viu que aconteceu, pessoas de épocas de infância, aí 

comecei a ver qual o destino a pessoa tomou porque, de uns caminhos completamente 

diferente, outros morando em outras cidades, bacana. 

 

Raphael - E como que você chegou pela primeira vez no Orkut? 

 

E. - Recebi um convite para estar... Na época só quem recebia esse convite para estar 

entrando no Orkut. 

 

Raphael - E você recebeu esse convite por quem? 

E. - Por uma amiga, que estava morando fora, e ela mandou esse convite para eu poder estar 

me mantendo em contato. 

 

Raphael - E frequentar o Orkut você considera que a frequencia é uma atividade motivadora 

para você? 
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E. - Olha, hoje eu estou assim, sem tempo para ficar na internet mesmo, conversando, mas, 

gosto muito, por que às vezes você não tem possibilidade de estar ligando para a pessoa, você 

vai, deixa recado, diz que lembrou, e depois você recebe o retorno. 
 

Raphael - Então, essa prática de você frequentar o Orkut é interessante para você, dessa 

forma, de estar, assim, por exemplo, mandando uma mensagem para os seus amigos, é isso? 

 

E. - Isso. 

 

Raphael - Você está há quanto tempo? 

 

E. - Muito tempo… 

 

Raphael - É? Mais de dez anos, menos de dez anos, cinco anos... 

 

E. - Olha, em torno de uns dez anos. 

 

Raphael - É? E você percebe que em torno desses  dez anos que você frequenta o Orkut, você 

percebe algum crescimento, algum desenvolvimento no seu perfil, na sua participação no 

Orkut? 

 

E. - A minha participação no Orkut, vamos dizer que hoje em dia está menor, no começo é 

novidade, aí você... Aí agora fica mais limitado. 

 

Raphael - E essa sua limitação na frequencia no Orkut, você poderia estar percebendo como, 

o que te levou a você estar se limitando, hoje? 

 

E. - Hoje, assim, falta de tempo, praticamente entro para ver se alguém deixou algum recado, 

respondo, as atualizações dos amigos, só o que aparece é o na hora em que eu entrei, não 

tenho mais a prática de entrar especificamente na pessoa para poder estar vendo o que ela está 

fazendo... 

 

Raphael - E o que te faz você permanecer ainda no Orkut, que você considera que é 

importante no seu perfil, porque durante esses dez anos, mais ou menos dez anos, foi um 

período que você teve muita experiência no Orkut, não é, e aí você percebe que agora, 

atualmente, essa frequência ela diminuiu em relação a uns dez anos atrás, não é... 

 

E. - Isso… 

 

Raphael - Aí, o que você está considerando como importante no seu perfil, atualmente? 

 

E. - Para não perder mais o contato que eu tinha, uma forma de estar sempre… Você sabe que 

a pessoa está sempre ali, quando você precisar, você tem acesso a ela. 

Raphael - Humm… Humm, humm… E como que você se apresenta na comunidade do 

Orkut? 

 

E. - Só informações básicas. 

 

Raphael - O que seriam essas informações básicas, por exemplo? 
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E. - Nome, data de nascimento ano não, porque eu menti (risos) algumas coisas que eu gosto. 

 

Raphael - Você costuma colocar no seu perfil alguma foto sua ou algum desenho? 

 

E. - Foto. Coloco foto minha, mesmo. A menos feia 

 

Raphael - Como? 

 

E. - A menos feia. Mas assim, dá para ver mais ou menos o que eu ando fazendo. Você viaja 

aí coloca uma foto, coloca lá, então a pessoa sabe... 

 

Raphael - A pessoa sabe que você viajou por meio da foto que você colocou? 

 

E. - É, ou então para onde eu fui, um bar, alguma coisa, aí tem como saber lá também. 

 

Raphael - Você tem o costume de colocar também, E., lá no perfil, na página principal do 

Orkut, tem um item chamado “Quem sou eu”. Você tem o costume de escrever alguma coisa 

naquele item? 

 

E. - Não tenho o costume não, só deixei uma frasesinha lá, e ficou, já tem um tempinho.  

 

Raphael - É? Qual é a frase, você pode falar? 

 

E. - Diz mais ou menos assim: “Pergunte aos invejosos que me perseguem.” Não sei quem eu 

sou, eu sou tudo, mas por ter algumas pessoas que tem, não sei, ciúmes ou inveja, você acha 

que você é até mais do que realmente é.  

 

Raphael - Então está bom, E., te agradeço novamente, a participação, muito obrigado. 

 

E. - De nada. 

 

 

Participante F. 

 

 

Raphael - Então, hoje é dia 28 de maio, estamos aqui para entrevistar a F., gostaria de 

agradecer a F. pela sua participação, e a primeira pergunta, F., é: A partir dessa tua interação 

com o Orkut, mas, antes de saber como que você se relaciona no Orkut, gostaria que você 

falasse um pouco sobre a sua pessoa, quem é a F., como que você poderia estar falando sobre 

você mesma, fale um pouco sobre você, o que você poderia estar falando de você? 
 

F. - Ah, eu acho que eu sou uma pessoa batalhadora, que sabe o que quer, tenta se relacionar 

bem com todo mundo apesar de não ter um geniozinho muito fácil, e tento fazer o melhor, eu 

acho que é isso que eu tentei fazer também no Orkut, manter o contato com amigos, mesmo, 

que eu não estava vendo sempre, manter uma boa relação, respeitosa com todo mundo, é isso. 

 

Raphael - Para você, F., o que é ser membro do Orkut, uma vez que você participa dessa 

comunidade, como que você poderia definir ou caracterizar uma pessoa ser membro do 

Orkut? 
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F. - Todo mundo fala que ser membro do Orkut é ser membro de uma rede social, mas para 

mim, na verdade é ser membro de... Eu não me considero dentro de uma rede social, mas  sim 

de uma rede de relacionamento com pessoas que eu já conheço. É simplesmente uma forma 

de você manter contato, como se fosse um E mail. Então na verdade eu não me considero do 

Orkut, porque as pessoas que se consideram membros de Orkut, elas estão em contato com 

coisas que elas nunca viram, que elas não conhecem, mantém um meio de comunicação com 

essas pessoas. No meu caso não é isso, então não considero que eu sou um membro de Orkut, 

não nesse sentido. 

 

Raphael - Sim, mas no sentido de frequentar, não é? 

 

F. - No sentido de frequentar, sim, porque você acaba frequentando, você é uma usuária de 

um sistema de comunicação, na verdade é isso, não é... 

 

Raphael - Sim, mas a sua rede de amigos é somente de amigos conhecidos? 

 

F. - De amigos conhecidos, ou, no meu caso, assim, pessoas que conheciam papai e me 

adicionaram por saber que eu era filha, entendeu, não tem pessoas que eu nunca vi na vida e 

que me adicionaram. Essa parte assim, eu não gosto, eu acho que não é real, não é uma coisa 

real, entendeu... 

 

Raphael - Sei. E em falar de amigos, conhecidos, F., uma pessoa que conhece você muito 

bem, então, se a gente tivesse a oportunidade de falar, de conversar com essa pessoa o que ela 

poderia estar falando de você? O que você acha que essa pessoa que te conhece muito poderia 

estar falando de você?  

 

F. - Estressada, mas... Grossa, mas uma pessoa muito boa, faz tudo que você pede. Esses são 

os comentários que eu mais escuto, “tudo o que você pede, faz”, estou sempre disponível para 

qualquer coisa, “se estressa quando não faz as coisas direito, perfeccionista como tal, mas faz 

tudo o que você pede”.  

 

Raphael - E se a gente tivesse oportunidade de falar com uma pessoa que apenas te conhece, 

não muito, conhece superficialmente, tipo assim, “Olha, conheço muito pouco a F., mas o que 

eu poderia falar dela é que ela...” 

 

F. - É estressada. (riso meio tímido) 

 

Raphael - Também? 

 

F. - É estressada... 

Raphael - E uma pessoa que conhecesse você, F., apenas, só no Orkut? Por exemplo, “Ihh, 

olha, eu conheço a F., mas só tive relacionamento de amigos com ela só no Orkut...” 

 

F. - “Um amor de pessoa, um anjo de pessoa”. (risos) Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso. 
 

Raphael - E o que você acha que... Essa pessoa te classificaria isso, você acha que ela estaria 

baseada em que no Orkut para estar falando assim. 

 

F. - Porque você não está no dia a dia da pessoa, você não vê como são as reações da pessoa, 

a face da pessoa quando fala alguma coisa que não gosta, ou fala alguma coisa que você se 
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espanta, ou que não é muito assim, você não concorda, você sem querer acaba fazendo uma 

cara que não aprovou alguma coisa, entendeu? Agora, pelo Orkut, não, você escreve 

bonitinho, tem carinho, escreve com português correto, ou até de forma errada, mas de uma 

forma que fica bonitinho de ler, então todo mundo acha que você é gente boa, que você não 

tem defeito nenhum, se você tem um rostinho bonitinho, melhor ainda... 

 

Raphael - Você é a pessoa ideal? 

 

F. - Ideal, exatamente isso, é a imagem que se vende no Orkut quando você não conhece a 

pessoa. 

 

Raphael - Então, F., se baseando em tudo que você está falando, a gente pode considerar que 

você faz uso geral da internet e tem uma frequência no Orkut. Então, o que a levou a fazer 

isso? 

 

F. - Foi manter contato com os amigos, desde de que eu mudei da minha cidade de origem. 

Aí, a gente vai crescendo e cada um vai para um canto, vai para fora do país, aí eu acabei 

entrando para manter contato, foi uma moda mesmo, que na época todo mundo tinha o 

contato, não por E mail, era mais fácil as pessoas entrarem no Orkut para te mandar uma 

mensagem do que te mandar um E mail. Então eu aderi a isso também, “Pôxa, se é mais fácil 

a pessoa me responder pelo Orkut do que por E mail, então vou pelo Orkut, também”. Agora, 

não no sentido de exposição, mais sim de você manter contato, que na verdade não é contato, 

não é, com as coisas que você gosta mas que estão longe de você. 

 

Raphael - Isso seria a sua chegada pela primeira vez no Orkut, ou não? 

 

F. - Foi, desde o início. 

 

Raphael - Desde o início, não é... 

 

F. - Desde o início. 

 

Raphael - E você está há quanto tempo no Orkut, já? 

 

F. - Ah! Péra aí… Calma… Deixa eu pensar, eu fiz o Orkut em dois mil e… Papai morreu em 

2004, foi quando eu voltei para Vitória, foi em 2005... Fui para Cachoeira... Foi em 2005, eu 

acho, se eu não me engano, foi em 2005. 

 

Raphael - Então, mais ou menos há uns cinco ou seis anos, não é... 

F. - Cinco ou seis anos…  

 

Raphael - Durante esse tempo todo, de cinco, seis anos no Orkut, você percebe alguma 

alteração no seu perfil, nos seus objetivos? 

 

F. - Do Orkut? 

Raphael - É. Do seu uso no Orkut. 
 

F. - A mesma coisa, nunca gostei de exposição do tipo botar solteira ou namorando, acabei 

botando por causa do meu último namorado que encheu o saco! Mas, não gosto desse tipo de 

exposição porque a gente sabe que as pessoas entram no seu Orkut para ver se você está 
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namorando ou se você não está, essas... Não quero que as pessoas saibam da minha vida 

pessoal, não é vergonha, é só, que eu acho que tem muita gente que não gosta da felicidade 

alheia, então você botar “está namorando”, ou fotos de parceiros, de não sei o que, é uma 

exposição desnecessária, e que chama muito mais atenção de gente ruim do que de gente boa. 

Porque apesar de você ter só algumas pessoas na sua lista, as pessoas têm acesso, acabam... 

Por mais que você bloqueie eles arrumam um jeito de conseguir entrar, é uma coisa 

impressionante. Ver foto... 

 

Raphael - Você já se sentiu invadida? 

 

F. - Já, já tive problema com isso, de ex-namorado, ex-namorada de um atual... De um 

namorado me mandar mensagens, falando “Ah...”, mensagens agressivas, ruins... Aí eu tive 

que bloquear o envio de mensagens por pessoas que não estavam na minha lista. Só que 

infelizmente, pela internet, você consegue tudo, não é, mesmo bloqueadas, algumas pessoas, 

não sei como, conseguem mandar mensagem, mesmo que você bloqueie ou não as tenha na 

sua lista. Porque as pessoas não usam, nem todo mundo, a maioria não usa com essa 

finalidade, usa com a finalidade de arrumar namorado, ou de colegas, ou de amigos, ou de 

simplesmente ficar na internet batendo papo, conhecendo gente, se der para rolar alguma 

coisa com uma pessoa na mesma cidade, tudo bem. Não é a maioria que usa nesse mesmo 

intuito que o meu, não é... 

 

Raphael - Você considera, F., frequentar o Orkut uma atividade motivadora para você? 

 

F. - Motivadora? Às vezes, às vezes sim, quando eu estou querendo ter notícias de alguém, 

isso estimula porque você lembra dos seus amigos, também. Porque você vive em uma 

correria louca, fica o dia inteiro com as mesmas pessoas, e esquece que tem as outras. Então 

isso te motiva, também, até pegar o telefone e falar: “Pô, chega de Orkut, vou ligar”. 

Principalmente quando você recebe uma mensagem de pessoa que conta coisas da vida dela, e 

você está longe, você fala: “Não, chega de Orkut, vou pegar o telefone, vou ligar”. 

 

Raphael - Sim, é uma outra experiência, não é... 

 

F. - Acho que sim… É… Mas não pode virar vício, também, todo dia, toda hora, não faz nem 

sentido. Eu tenho amigos que ficam o tempo inteiro, se você entra dez vezes ao dia você vai 

ver que aquelas dez vezes ele está no Orkut. Não faz sentido isso. 

 

Raphael - Como você se apresenta na comunidade do Orkut atualmente? 

 

F. - Não entendi, como assim? 

 

Raphael - Como você se coloca na comunidade do Orkut, não é, na forma de se apresentar? 

 

F. - Não, eu coloquei uma mensagem de Charles Chaplin… 

 

Raphael - Ah é? 

F. - Uma falando sobre a vida, uma mensagem que achei bonita, sempre achei bonita, não 

coloco que eu faço Medicina, não coloco o curso que eu faço, coloco só... Que na comunidade 

tem, não é, “Sou mestre, sou professor de medicina e não mestre”. 

 

Raphael - E essa frase do Chaplin, você sabe? 
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F. - Não, não sei ela toda, não lembro mais dela toda, mas é uma experiência de vida que fala 

de tudo que você faz pelos outros, não quer dizer que você tem que ter alguma coisa em troca, 

é exatamente o que eu penso, entendeu, é grande, não é uma frase, é um pensamento. 
 

Raphael - Ela é significativa para você? 

 

F. - Ela é muito significativa para mim. Não tem nada do que está escrito ali no Orkut alguma 

coisa que seja fantasioso, no meu Orkut. O meu perfil é exatamente eu, eu  tenho aquela 

idade, eu tenho aquele rosto, aquela mensagem é uma mensagem que eu acho importante. 

 

Raphael - O que você considera como importante no seu perfil, vendo ele em um todo? 

 

F. - Eu acho que foi justamente essa mensagem, que prova que você tem que lutar pelas 

coisas e fazer, e não interessa que as pessoas fazem o contrário do que você está esperando, 

mesmo assim você tem que continuar fazendo, que isso é bom para elas, é ruim? Mesmo que 

você leve na cara, entendeu? E é exatamente o que sou eu, infelizmente a maioria não faz 

também isso, não é, põe um perfil bem fantástico, não é, mas enfim... 

 

Raphael - Então está bom, F., obrigado pela sua participação, está bom? 

 

 

Participante H. 

 

 

Raphael - Então, hoje é dia 31 de maio, está aqui para ser entrevistada a H., gostaria de 

agradecer, H., pela sua participação na pesquisa... 

 

H. - Obrigada... 

 

Raphael - H., para que você possa contribuir nesta pesquisa sobre o Orkut, gostaria que você 

pudesse estar falando um pouco sobre você, quem é a H., o que você poderia estar falando 

sobre a sua pessoa? 

 

H. - Bem, sou uma pessoa assim, uma pessoa tranqüila, às vezes um pouco agitada, às vezes 

um pouco ansiosa também, depende muito do dia, estudo muito, trabalho muito, me formo no 

final desse ano, se Deus quiser... 

 

Raphael - Você se forma em quê? 

 

H. - Em Direito... E trabalho aqui, não é, desde o ano passado, e sou uma pessoa que procuro 

estar muito com a família, o pouco tempo que eu tenho, estudo e trabalho, então o tempo é 

muito corrido, muito final de semana minha prioridade é estar com a família, não é, às vezes 

com amigos. Então é fundamental mesmo, não é, o tempinho que a gente tem livre, que a 

gente como trabalha e estuda, tira o final de semana para estudar, e o tempo que a gente pode, 

a gente está aproveitando o tempo,  não é...  

 

Raphael - Que bom... E nessa correria da nossa vida, o que você poderia estar falando um 

pouco para nós, sobre o que vem a ser membro do Orkut? O que seria a pessoa ser um 

participante no Orkut, na sua opinião? 
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H. - Na minha opinião participar do Orkut, na verdade, é uma forma de você manter contato 

com aquelas pessoas que você não vê com  uma certa frequência, é você atualizar um pouco 

da sua vida para que as pessoas saibam o que está acontecendo, não é, às vezes, a 

participação, alguma que você ter, você atualizar, até mesmo com frases que você coloca no 

Orkut, ou fotos, e isso é muito legal, eu acho uma coisa muito bacana.  

 

Raphael - E, H. se a gente tivesse a oportunidade de estar conversando com uma pessoa que 

te conhecesse muito bem, ou seja, uma pessoa muito próxima de você, um amigo que conhece 

a H. de corpo e alma, vamos dizer assim, o que essa pessoa poderia estar te caracterizando ou 

falando a seu respeito? 

 

H. - Olha, essa pessoa poderia dizer o seguinte a meu respeito: Que, digamos que eu seja 

estudiosa, que trabalha muito, não é, que gosta de sair nos finais de semana, que tem livre... 

 

Raphael - É justo, não é... 

 

H. - Justamente, tempinho livre, então sempre atualizando lá no Orkut, não é, muitas vezes as 

festinhas que tem, churrasquinho que não dá tempo de ir, e seria basicamente assim, não é, 

gosto muito de estar com os meus amigos, a pessoa vai dizer que sou muito amiga também, 

muito companheira, posso estar distante, mas ao mesmo tempo que estou ali presente, sempre 

perguntando como é que eles estão, não é, sempre me preocupo com as pessoas que estão 

distantes também, seria basicamente isso. 

 

Raphael - E uma pessoa que apenas te conhece, ou seja, conhece superficialmente a H., o que 

poderia estar falando, essa pessoa que conhece um pouco sobre você? 

 

H. - Olha, a pessoa que conhece um pouco sobre mim, acho que não sei se ela saberia dizer 

muito sobre a minha pessoa, justamente por conhecer pouco, mas... 

 

Raphael - Hã, hã... 

 

H. - Deixa eu pensar um pouco o que ela poderia conhecer de mim...  

 

Raphael - O que você acha que ela poderia estar falando de você? Como quem conhece 

pouco, ela vai levantar muito mais hipóteses do que realmente o que você é, então o que ela 

poderia estar achando? 

 

H. - Olha, ela poderia achar, na verdade, que sou bem família, não é, que como eu já 

mencionei antes, gosto muito de estar com a família, que às vezes a pessoa, ah, te conhece de 

vista, mas vamos supor, te adiciona lá no Orkut, sabe pouquíssimo sobre a sua vida e fica 

sabendo só pelas coisas que são atualizadas por você. Então, primeiramente, não é, que é 

muito família, às vezes como que está o seu dia, que você atualiza, essas coisas assim mesmo, 

não saberia dizer muita coisa sobre a minha pessoa, então somente aquilo que eu atualizei eu 

mesma no Orkut. 

 

Raphael - E uma pessoa, H., que lhe conhece somente por meio do Orkut? O que ela seria 

capaz de caracterizá-la. 

 

H. - Acho que seria capaz de caracterizar aqueles dias que você não está bem, aqueles dias 

que você está feliz, o que você está fazendo, o que deixa de fazer, com quem está saindo... 
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Raphael - Você consegue expressar esses sentimentos, então? 

 

H. - Consigo, sim, consigo expressar, às vezes até mesmo por meio de frases, dizer com quem 

você está saindo... 

 

Raphael - Naquele item do “Quem sou eu” talvez? 

 

H. - Isso, “Quem sou eu” também, também seria uma boa oportunidade para a pessoa estar... 

Não é... 

 

Raphael - Então, H., diante dessa nossa conversa, a gente pode estar falando que você faz uso 

da internet, não é... 

 

H. - Faço... 

 

Raphael - E frequenta o Orkut, não é... 

 

H. - Freqüento... 

 

Raphael - E o que a levou a fazer isso? 

 

H. - É justamente estar distante das pessoas, não é, dos familiares, das pessoas que eu gosto, 

dos amigos, justamente por causa da correria do dia a dia, alí você se mantém atualizado da 

vida das outras pessoas também, aquelas pessoas com quem você não tem muito contato, às 

vezes não dá para você ligar, então ali através da internet você tem dez minutinhos do dia, 

você fica sabendo atualização de todo mundo, e acaba atualizando a sua vida para as pessoas 

também que são amigas. 

 

Raphael - Como você chegou pela primeira vez no Orkut, H.? 

 

H. - Como? 

 

Raphael - Como que você chegou pela primeira vez no Orkut? 

 

H. - Na verdade, eu fiquei sabendo: “Ah, Orkut, faz Orkut para você, é muito legal, além de 

escrever as fofocas que ocorrem, você fala com pessoas de outros países, de outros Estados”, 

então foi surgindo, na realidade, aquele interesse, não é, de fazer, foi através disso mesmo. 

 

Raphael - Você está inserida no Orkut há quanto tempo? 

 

H. - Ah, já estou inserida no Orkut há aproximadamente uns seis anos. 

 

Raphael - Seis anos? 

 

H. - Humm, humm... 

Raphael - Durante esses seis anos, você percebeu alguma mudança no seu perfil, ou não, não 

é... O que você considera como importante no seu perfil? 

 

H. - O que eu considero muito importante no perfil são determinadas comunidades que a 

gente... Eu, no caso, olhando no perfil de outras pessoas, não adicionaria o tipo de 
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comunidade, porque as pessoas, pelo menos assim, quando eu vou adicionar uma pessoa no 

Orkut, a primeira coisa que eu faço é ver as comunidades da pessoa. Quando eu acho que 

automaticamente quando a gente adiciona uma comunidade é aquilo que tem a ver com você, 

não é, então... Então assim, na verdade eu me resguardo muito em questão à comunidade, 

essas coisas assim, dependendo da foto, que eu não acho muito... Às vezes, fotos, às vezes, 

fotos, eu acho que devem ser bloqueadas, as minhas fotos são bloqueadas, ter essas 

privacidades, há pessoas que você pode adicionar que podem ver, ter acesso a elas. 

 

Raphael - Você já se sentiu invadida em algum momento, durante seis anos? 

 

H. - Também. Já, já... 

 

Raphael - E como que foi essa experiência para você? 

 

H. - Na verdade, eu passei a bloquear as fotos, mesmo, do Orkut, porque tinham pessoas que 

adicionavam, que eu não tinha contato, que eu nunca vi na minha vida, não tinha visto, não é, 

então eu passei a bloquear as fotos, então assim, só adiciono pessoas que eu realmente eu 

conheço, pessoas que eu realmente tenho contato, que é uma questão assim, mais de 

privacidade e que você tem. Ter um pouquinho, não é, de privacidade. 

 

Raphael - Claro, é verdade. E durante essa experiência de seis anos frequentando o Orkut, 

você considera uma atividade motivadora para você, essa frequencia no Orkut? 

 

H. - Eu gosto de entrar no Orkut, gosto de entrar, se eu puder, todo dia, eu entro no Orkut, 

entro mais para me atualizar, para saber, como que eu falei, às vezes, é um parente distante, 

não te liga, mas ao menos deixa um recado ali, você fica sabendo de informações, ali no 

Orkut mesmo, então é um site na verdade de relacionamentos que você tem, também, não é, 

eu acho assim, muito legal, muito importante. 

 

Raphael - E como que você se apresenta na comunidade do Orkut? Comunidade do Orkut 

que a gente está se referindo é o próprio site, o Orkut em si, como que você se apresenta? 

 

H. - Você pode repetir a pergunta novamente? 

 

Raphael - Como que você se coloca, como que você se apresenta por meio do seu perfil no 

Orkut? 

 

H. - Naquela parte de “Quem sou eu”? 

 

Raphael - Pode ser. 

 

H. - Não, na verdade, na parte do “Quem sou eu”, eu deixei em branco, preferi não colocar 

nada em relação à minha pessoa, mesmo, entendeu? Então eu sou um pouquinho suspeita para 

dizer sobre a minha pessoa. 

 

Raphael - Ah, tá... 

 

H. - Mas a... 

 

Raphael - E a sua foto... 
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H. - Não, tem... Tem uma foto... 

 

Raphael - Porque na página inicial tem uma foto, não é... 

 

H. - Tem, tem a foto... 

 

Raphael - Aí você usa foto, desenho, ou alguma imagem? 

 

H. - Não, eu uso foto mesmo, foto, nome completo, tudo direitinho, não é, nesse sentido 

deixei a foto mesmo lá. 

 

Raphael - Então, está bom, H., gostaria de agradecer novamente a sua participação, tá bom? 

Obrigado 

 

H. - Obrigada... 

 

 

Participante I. 

 

 

Raphael - Então hoje é dia 31 de maio, está aqui para ser entrevistada a I., gostaria já de 

agradecer pela sua participação, está bom, e I., eu gostaria que você pudesse estar falando um 

pouco para nós quem é a I., não é, como que é a I. nas suas atitudes, como ela pensa, no seu 

modo de agir, de se comportar, o que você poderia estar falando um pouco sobre a sua 

pessoa? 

 

I. - Bom, eu me considero uma pessoa muito determinada, porém muito introspectiva, 

inclusive, assim, o tema da pesquisa, quando eu vi que é a nossa identidade na rede de 

relacionamentos com a real identidade que a gente tem aqui fora, eu acredito que eu consigo 

me mostrar muito mais por meio dessas redes de relacionamento quem realmente eu sou do 

que efetivamente na vida real, conversando e tudo. Mas sim, me considero também uma 

pessoa muito calma, muito paciente, gosto assim, tenho um apego muito grande à questão de 

família, sou muito apegada à família, aos amigos, que efetivamente são amigos, eu acho que é 

isso, um pouquinho. 

 

Raphael - E para você, I., o que é ser membro do Orkut, o que é participar, ser um 

freqüentador do Orkut, como que você poderia estar definindo ou descrevendo. 

 

I. - Para mim ser membro do Orkut é uma possibilidade que eu tenho para ter uma vida social 

(riso tímido), porque hoje eu trabalho e estudo, saio de casa cedinho e só chego à noite, no 

final de semana geralmente também eu estou estudando ou estou fazendo alguma outra coisa, 

então eu acho que o Orkut é essa possibilidade que eu tenho de me relacionar com os amigos, 

com os familiares, porque eu tenho familiares que não moram perto de mim, então é mais 

isso, é uma participação na vida social que eu tenho. 

 

Raphael - Devido à correria do dia a dia, não é... 
 

I. - À correria do dia a dia, ao acúmulo de tarefas que eu não tenho esse momento de estar 

presente com as pessoas, eu uso o Orkut para me comunicar. 
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Raphael - E I., se a gente tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa aqui para falar sobre 

você, uma pessoa que fosse aquela pessoa mais próxima de você, uma pessoa que pudesse lhe 

conhecer muito, e que conhece muito, que você poderia até chamar assim, não essa daí é 

como se fosse uma irmã, um irmão meu, fosse uma pessoa muito próxima, muito íntima de 

você, o que você acha que ela poderia estar caracterizando você, se perguntar para essa pessoa 

quem é I., o que você acha que ela poderia estar falando? 

 

I. - Bom, eu acho que ela poderia falar que ela sempre pode contar comigo, apesar assim, do 

meu acúmulo de tarefas, do meu acúmulo de coisas para fazer, quando ela precisa de mim, eu 

estou à disposição, eu largo tudo, ajudo mesmo, é uma pessoa que, vamos supor, ela poderia 

falar que eu sou uma pessoa muito fechada, que eu não falo realmente o que eu estou 

sentindo, que ela sempre fala isso comigo, e eu acho que é isso, me daria umas broncas 

(risos). 

 

Raphael - E a gente fosse, tivesse aqui uma outra pessoa, mas que não lhe conhecesse muito 

bem, conhecesse você, assim, superficialmente, o que ela poderia estar falando? 

 

I. - Primeira coisa que ela falaria é que eu sou uma pessoa muito tímida, que não gosto de 

conversar, acho que seria isso, basicamente isso, a primeira impressão.  

 

Raphael - E uma pessoa, I., que conhece você somente pelo Orkut? Porque sabemos que o 

Orkut, ele possibilita, dependendo da pessoa ser aceita ou não, de criar novas amizades pelo 

Orkut, não é, e supondo que uma pessoa conhecesse, um amigo que começou a se relacionar 

somente por Orkut, o que ele seria capaz de caracterizar você? 

 

I. - Uma pessoa que me conhecesse pelo Orkut me conheceria muito mais do que se ela me 

conhecesse pessoalmente. Eu consigo me soltar mais, tenho mais... Como que é, liberdade 

para poder estar falando por meio do Orkut do que pessoalmente. 

 

Raphael - E você faz uso da internet, não é, e frequenta o Orkut, o que te levou a fazer isso, a 

frequentar o Orkut, a estar inserida no Orkut? 

 

I. - Bom, primeiro aquela coisa, não é, todo mundo tem, você quer ter também, e segundo é 

aquela questão que eu já te falei, é uma possibilidade que eu tenho de me relacionar com as 

pessoas com as quais eu não tenho contato no dia a dia. Foi por isso. 

 

Raphael - Você, faz quanto tempo que tem o Orkut? 

 

I. - Nossa, desde de... 2008, 2009, acho tem isso... 

 

Raphael - Como que você chegou ao Orkut pela primeira vez? 

 

I. - Como assim? 

 

Raphael - Como que foi essa tua chegada no Orkut, de você se tornar... 

 

I. - Através de um convite... 

Raphael - Através de um convite... 
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I. - Isso, feito por E mail, não é, porque lá tem essa possibilidade, de você convidar alguém 

para participar, recebe o E mail e se cadastra.  
 

Raphael - E frequentar o Orkut é uma atividade motivadora para você, você considera a sua 

frequencia no Orkut como uma ação motivadora? 

 

I. - Sim, de rotina. 

 

Raphael - Em que essa prática lhe é interessante? 

 

I. - Me mantém atualizada com o que está acontecendo com as pessoas, posso também me 

atualizar com relação às pessoas, em informações, naquela mesma perspectiva, o contato que 

eu não consigo ter presencialmente, às vezes por telefone, eu tenho por meio do Orkut. 

 

Raphael - E você falou que está desde 2008, não é, inserida. Até 2011, dá mais ou menos uns 

três a quatro anos, por aí, não é... Durante esse tempo todo, a sua forma de se apresentar, no 

Orkut, teve alguma mudança, ou sempre foi a mesma durante esse tempo todo do Orkut?  

 

I. - Sempre foi a mesma. 

 

Raphael - E como que você se apresenta na comunidade do Orkut? 

 

I. - Apresento informações básicas, não gosto de expor muito as questões pessoais, mas 

informações que possam identificar quem eu realmente sou.  

 

Raphael - Você usa uma foto na página inicial... 

 

I. - Uma foto, uma mensagem, não pessoal, mas de um outro autor, mas que me caracteriza 

muito, me identifica muito. 

 

Raphael - Você poderia estar descrevendo que frase é essa, você lembra?  

 

I. -Só se eu lesse, tem tempo de eu poder abrir aqui?  

 

Raphael - Tem... Pode... 

 

I. - “Projeções: E amanhã, e depois, e trabalho, amor, moradia, o que vai acontecer? Tipo 

pensamento nada a ver, sossega o que vai acontecer, acontecerá. Relaxa baby, e flui, 

barquinho na correnteza, Deus dará, a questão é toda essa: fluir. Tão difícil deixar fluir, mas é 

o que precisa ser feito agora, virar um barquinho mesmo, relaxar e observar o caminho, a 

paisagem, perceber a minha respiração, e assim vamos correndo juntos, correnteza leve por 

favor, que não estamos assim muito prontos para grandes tormentas, está tudo bem, na 

verdade, é só uma questão de se encontrar, por que às vezes eu me perco e fico me 

procurando e não me acho, mas quem sabe assim, deixando que a água vá me levando não dá 

certo, não é? Deus dará”.  

 

Caio Abreu. 

 

Raphael - E o que te levou a você colocar essa mensagem, como que saiu? 
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I. - Um momento da minha vida. Sempre quando tem um momento da minha vida que eu 

estou passando, eu costumo deixar uma mensagem que possa me identificar. 

 

Raphael - Ah, tá. Seriam momentos alegres ou tristes? 

 

I. - Momentos de muita incerteza.  

 

Raphael - Humm, tá... E o que você considera como importante no seu perfil? 

 

I. - No meu perfil? Bom, essa mensagem, que traduz o momento que eu estou passando, quem 

eu sou, de onde eu vim, onde eu estou, e as comunidades, não é, que falam um pouco do que 

eu gosto de fazer, com quem eu... Onde eu costumo frequentar, qual o sentimento que eu 

tenho pelas pessoas que eu gosto, é isso. 

 

Raphael - Então tá bom I., gostaria de agradecer novamente pela sua participação, está bom? 

 

 

Participante M. 

 

 

Raphael - Então hoje é dia 31 de maio, está sendo entrevistada aqui a M., gostaria de 

agradecer pela sua participação, nessa nossa pesquisa, inicialmente nessa entrevista, M., eu 

gostaria que você pudesse estar falando um pouco sobre você,  sobre a sua pessoa, quem é M., 

o que ela pensa, como que ela age, como que ela se relaciona, fale um pouco sobre você. 

 

M. - Bom, eu sou uma pessoa, assim, muito autêntica, uma pessoa bem compreensiva, um 

pouco tímida, eu sou evangélica, creio muito em Deus, e assim, tenho alguns princípios, 

procuro respeitar isso e cumprir esses princípios, e assim, sou uma pessoa organizada, gosto 

das coisas bem organizadas, enfim... 

 

Raphael - E para você, M., o que é ser membro do Orkut? O que vem a ser para você essa... 

Ser uma participante do Orkut? 

 

M. - É mais por questão de ter relacionamentos com outras pessoas fora do Estado, fora do 

país, tenho muitos amigos que moram fora, então assim, é uma forma de a gente estar se 

comunicando. 

 

Raphael - E se a gente tivesse oportunidade, M., de trazer uma pessoa aqui para conversar um 

pouco sobre você, um pouco sobre a M., mas essa pessoa fosse aquela que conhecesse muito 

você, muito próxima de você, que talvez a gente poderia até estar falando que era uma amiga 

ou um amigo considerado como um irmão, de tanta proximidade. O que essa pessoa poderia 

estar te caracterizando ou falando a seu respeito? 

 

M. - Iria caracterizar como uma pessoa amiga, em primeiro lugar, e uma questão, uma pessoa 

tímida, talvez, é mais essa impressão. 

 

Raphael - E se tivesse aqui uma outra pessoa que apenas te conhecesse você, 

superficialmente, pouco contato, o que ela poderia estar falando. 

 



117 

 

M. - Eu acho que diria que é um pouco antipática, e isso acaba passando pelo fato de você ser 

tímida, algumas pessoas que não te conhecem acham um pouco antipática. 

 

Raphael - Humm. A gente sabe, M., também, que o Orkut, por você frequentar o Orkut, você 

deve ter ciência de que o Orkut tem a possibilidade, dependendo do freqüentador, de formar 

novas amizades. Então se a gente supõe que você tivesse uma amizade que iniciou no Orkut, 

aí essa pessoa vai te conhecer somente pelo Orkut, e aí a gente tivesse oportunidade de 

também conversar com ela, o que ela poderia estar falando sobre a M., essa pessoa que só te 

conhece pelo Orkut, o que ela poderia estar falando sobre você? 

 

M. - Eu acho que ela não teria muito o que falar, assim, não é, porque, assim, eu até adiciono 

pessoas que eu não conheço ou até mesmo conheço de vista, mas eu procuro não manter 

muito contato, mais superficial, mesmo, eu acho que ela não teria muito o que falar. 

 

Raphael - Muito o que falar, não é... Você faz uso da internet e frequenta o Orkut, certo... 

 

M. - Hã, hã... 

 

Raphael - O que te levou a fazer isso? 

 

M. - Acho que é mais a questão de relacionamento mesmo, de amigos que moram fora, mais 

também para manter o contato, com pessoas de outras empresas, com pessoas da faculdade, 

mais essa questão. 

 

Raphael - Como que você chegou pela primeira vez no Orkut? 

 

M. - Foi um convite de um amigo... 

 

Raphael - De um amigo? E como que foi isso? Você aceitou logo no primeiro momento? 

 

M. - Eu aceitei, eu achei legal, eu achei uma forma de fazer novas amizades, de manter as 

antigas, de reencontrar pessoas que você já não vê há muito tempo, então eu gostei e... 

 

Raphael - Faz quanto tempo que você tem o Orkut? 

 

M. - Faz mais ou menos uns seis anos. 

 

Raphael - Seis anos? Durante esse tempo todo, durante 6 anos, o que você considera como 

importante no seu perfil? 

 

M. - Eu acho que no perfil eu tento ser assim, demonstrar o que eu realmente eu sou, assim. 

Eu tento também passar uma mensagem de... Relacionada à questão espiritual, mais essa... 

 

Raphael - Naquele ítem do “Quem sou eu” por exemplo? 

 

M. - Isso, no “Quem sou eu...” Aí eu procuro passar mais esse lado espiritual. 

 

Raphael - Você tem alguma mensagem que sabe de cabeça, e já colocou ou coloca, com 

frequência no seu Orkut? 

M. - Ah, de cabeça eu não tenho, não tenho a mensagem toda, não. 
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Raphael - E frequentar o Orkut você considera, para você, uma atividade motivadora? 

 

M. - Não, não acho. Motivadora, não, mas eu acesso todos os dias, para eu saber, às vezes 

futuco um pouco... 

 

Raphael - É… Aí você procura então sempre estar se relacionando, então... 

 

M. - Isso. Sempre, sempre estou acessando... 

 

Raphael - E como que você poderia estar falando, descrevendo um pouco, M., de como que 

você se apresenta nessa grande comunidade chamada Orkut? 

 

M. - Ah, eu acho que eu me apresento, assim, na verdade são poucas... Pouco vista, assim, 

vamos colocar, porque tem pessoas que já, sempre trocam, o “Quem sou eu”, fotos, essas 

coisas, eu sou uma pessoa mais... Não é, não tenho tanta, não faço tanta questão disso. 

 

Raphael - Sim, você mantém aquela foto… 

 

M. - É… 

 

Raphael - Com aquele dizer, não é, mais... 

 

M. - Assim, os álbuns, eu sempre procuro renovar, mas na questão de “Quem sou eu”, não... 

 

Raphael - Ah, tá, mas na página inicial... 

 

M. - No perfil, não, não sou uma pessoa de ficar futucando sempre... 

 

Raphael - Você mantém sempre aquilo que descreve, para você, você mantém... 

 

M. - Isso, correto. 

 

Raphael - E essa foto é uma foto sua mesmo ou... 

 

M. - É uma foto minha. 

 

Raphael - Então, está bom, gostaria de agradecer novamente pela sua participação. 

 

M. - Eu que agradeço participar… 

 

Raphael - Está bom, obrigado... 

 

 

Participante N. 

 

 

Raphael - Então, hoje é dia 3 de junho, em que está sendo entrevistado o N., gostaria de 

agradecer o N. pela sua participação desde já e gostaria que você poderia estar falando um 

pouco para nós, N., quem é o N., quem é a pessoa do N., o que ele pensa, o que ele faz, quais 
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são as suas atitudes, seus comportamentos, de modo geral, não é, o que você poderia estar 

falando sobre a sua pessoa? 

 

N. - Boa tarde, bom, eu sou uma pessoa que vivo para o meu trabalho, gosto muito de sair, 

sou uma pessoa divertida, gosto de divertir as pessoas, de ter um ambiente legal de trabalho, 

de amigos bem divertido, busco isso mesmo para mim, que é alegria, sempre com todo 

mundo, melhores oportunidades com tudo, não é, e sou isso, justamente.  

 

Raphael - E para você, N., o que seria ser membro do Orkut? Como que você poderia estar 

descrevendo isso? 

 

N. - No Orkut, eu gosto muito do Orkut pela questão de amigos que você... Distância entre 

amigos, não é, que você tem, que você não poder estar sempre junto com eles, então você tem 

aqui essa ferramenta para te ajudar nisso. Não é, falar um oi, eu uso muito, eu acho que você 

falar um oi para um amigo que está longe, já é alguma coisa que você está demonstrando, que 

você está lembrando desse amigo, entendeu...  

 

Raphael - Então, para você ser membro do Orkut seria o que exatamente? 

 

N. - Ser… É uma ferramenta boa, na questão do que eu te falei, de ser bom para você ter um 

contato com seus amigos mais distantes. 

 

Raphael - E N., se a gente tivesse aqui uma oportunidade de estar convidando uma pessoa, 

agora, nesse momento, que lhe conhecesse muito bem, ou seja, uma pessoa muito próxima de 

você, não é, que conhece o N. totalmente, por ser uma pessoa muito próxima, não é, o que ela 

poderia estar falando sobre a sua pessoa, o que você acha que ela poderia estar falando, essa 

pessoa que te conhece muito bem? 

 

N. - Ah, bom... Ah, eu acho que falaria o que eu sou, mesmo, o que eu acabei de falar. Eu 

acho que transpareço muito isso, essa questão de sempre estar sorrindo, sempre estar alegre, 

não é, trabalhando, e se divertindo até no trabalho, que eu acho muito importante isso para ter 

um ambiente legal. A pessoa falaria isso de mim... 

 

Raphael - Uma pessoa de alto astral… 

 

N. - É, eu sou uma pessoa de alto astral, eu gosto muito disso, acho que um sorriso... Não tem 

coisa melhor do que um sorriso... 

 

Raphael - Com certeza... 

 

N. - Não é, então, você trabalhar em um lugar em que todo mundo está sorrindo, não tem 

coisa... Não tem o que pague. 

 

Raphael - Isso no ambiente de trabalho, mas em outros ambientes, seria como? 

 

N. - Do mesmo jeito, eu gosto muito de estar com pessoas que me fazem sorrir, que eu faço as 

pessoas sorrirem e que me deixam alegres e felizes. Eu acho que a pessoa falaria isso de mim, 

que eu sou uma pessoa muito divertida. 
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Raphael - E se a gente tivesse uma outra oportunidade de estar encontrando aqui e 

perguntando também para uma pessoa que te conhece pouco, ou te conhece superficialmente, 

o que essa pessoa poderia estar falando sobre você? Uma pessoa que tem pouco contato... 
 

N. - Eu acho que já aconteceu umas vezes falando que eles acham que eu... Que sempre se 

surpreendem comigo pelo o que eu sou. Quem me vê assim, na rua, acha que eu sou metido, 

acha que eu sou totalmente diferente do que eu sou, depois que me conhece, dá uma 

impressão totalmente diferente, acha que eu, que eu... Mas é isso aí, essa é a expressão 

correta, mesmo, que eu sou metido, é isso. 

 

Raphael - Hã, hã... E N., se a gente tivesse a oportunidade agora, de estar perguntando para 

uma pessoa que apenas te conheceu no Orkut, não te conheceu em outro ambiente, apenas 

nessa comunidade virtual, o que ela poderia estar falando sobre a sua pessoa? 

 

N. - Vai falar que eu sou solteiro, largado, e que eu gosto muito de rock, com certeza é isso. 

 

Raphael - Então, N., a partir dessa nossa conversa, não é, você pode estar afirmando que você 

faz uso da internet e tem essa frequencia no Orkut, o que você... O que te levou a estar 

pertencendo ao Orkut, a entrar no Orkut? 

 

N. - Na época eu entrei no Orkut, eu acho que foi mais porque todo mundo já tinha, aí vinha e 

“Ah, eu tenho e pó, vamos fazer o Orkut, é legal, você bota fotos, posta as fotos, conversa 

com os amigos, acha amigo que você nunca viu” Então eu acho que foi isso, mesmo, o 

comentário das pessoas que já utilizavam... 

 

Raphael - Que te contagiou... 

 

N. - Me contagiou, entendeu, aí eu entrei, gostei e uso até hoje.  

 

Raphael - E como que você entrou no Orkut pela primeira vez?  

 

N. - Através de que? Como assim? 

 

Raphael - É, como que você, realmente qual foi o meio, ou então como que você chegou? 

 

N. - Ah, tá... É, foi através de um amigo meu que falou para a gente, já tinha essa ideia que 

alguns amigos estavam falando, estava na casa de um amigo, ele foi e falou para mim fazer 

um Orkut naquela hora, que a gente estava na internet, eu falei, “Ah, vamos fazer” ele foi, me 

mandou o convite, fez rapidinho, me lembro até hoje, me lembro até hoje, na casa desse 

amigo que eu estava, aí de lá para cá, até hoje eu estou usando.  

 

Raphael - Faz quanto tempo que você já está como membro do Orkut? 

N. - Tem uns oito, nove anos, não é... 

 

Raphael - É um tempo considerável, não é N.... 

 

N. - É... 

 

Raphael - De oito, nove anos, durante essa sua experiência sendo membro ativo do Orkut, o 

que você pode estar considerando como importante no seu perfil? 
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N. - Na verdade, o Orkut... Hoje em dia eu estou usando muito o Facebook, mas não deixei o 

Orkut de lado, porque o Facebook tem umas ferramentas mais ágeis que o Orkut, não é... Mas 

o bom do Orkut, não é que fez também, que era um diferencial é que você podia fazer 

qualquer coisa ali, anunciar qualquer coisa, falar sobre qualquer coisa e ali você buscava 

emprego, que você postava lá que você estava precisando de emprego, chamando os amigos 

para saírem... Essas são as ferramentas legais que o Orkut sempre teve. 
 

Raphael - Aí você utilizava essas ferramentas, então, durante esses anos... 

 

N. - Sempre utilizei... 

 

Raphael - Sempre utilizou, e agora, atualmente o seu perfil no Orkut, ele tem alguma coisa 

importante que você acha ele como uma coisa importante o seu perfil? 

 

N. - É, eu acho que do meu perfil... Fala... Você está falando sobre... Ele fala sobre quem você 

é, não é... Fala um pouco sobre você, ali eu acho que fala muito sobre o jeito que eu sou, não 

é... 

 

Raphael - Você poderia estar descrevendo um pouco do que está lá, no ”Quem sou eu”? 

 

N. - Está falando mais ou menos que você tem que buscar sempre a felicidade para você, e 

assumir riscos sem esperar nada, para mesmo ser feliz, entendeu, que hoje é hoje e amanhã 

você não sabe como vai ser. 

 

Raphael - Frequentar o Orkut é uma atividade motivadora para você, N.? 

 

N. -Ah, eu entro, todo dia eu entro, todo dia eu entro, mais de uma vez por dia, com certeza.  

 

Raphael - Em que na prática pode se tornar interessante para você? 

 

N. - É porque ali você também, no Orkut, na hora que você entra no Orkut você vê o que os 

seus amigos estão fazendo, você não tem contato com todos os seus amigos. Então eu tenho lá 

no meu Orkut 600 e poucos amigos, se não me engano, acho que é isso mesmo. Então, você 

não tem contato com 600 e poucos amigos, você tem contato com no máximo, aí, assim... 

 

Raphael - Ele te possibilita isso... 

 

N. - Te possibilita saber o que os teus amigos estão fazendo, aonde eles estão indo, entendeu, 

então isso é muito legal, assim, qual é a festa em que eles estão indo, o que eles estão fazendo 

da vida, como eles estão se sentindo, entendeu, eles falam muito, as pessoas usam muito o 

lado sentimental também para falar como é que está se sentindo, o que está acontecendo com 

a pessoa, isso acontece muito nessas comunidades, e no Orkut sempre aconteceu, porque a 

pessoa... Expor lá o que ela está passando. 

 

Raphael - Durante esses nove anos que você teve, e que tem, melhor dizendo, nessa 

permanência no Orkut, você teve alguma alteração no seu perfil, ou no objetivo do seu perfil? 

 

N. - Não, não. Sempre... Nunca tive nada assim, nunca me mudou nada o Orkut, no máximo o 

que me mudou, de um rock que eu ia, eu para outro, que eu via lá, que os meus amigos iam 
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para outro, mas foi no máximo. Mas em relação a perfil, mesmo, não continuou o mesmo, 

nunca, não me motivou em nada. 

 

Raphael - E para finalizar, N., como que você poderia estar falando para nós, de que forma, 

ou como você se apresenta, então, atualmente, na comunidade do Orkut? A comunidade do 

Orkut que nós nos referimos aqui, é o Orkut como um todo, não é... 

 

N. - Bom... O que eu posso falar sobre isso… Não, eu na verdade, eu não tenho nem muito o 

que falar sobre essa questão... 

 

Raphael - Como que você se apresenta? 

 

N. - É, porque… Eu estou tão… Eu sou muito de entrar lá para isso que eu te falei, então não 

tenho muito o que falar sobre isso... 
 

Raphael - É, que essa apresentação, seria mais, assim, de como que você se mostra, como que 

você se apresenta, mesmo. 

 

N. - É, por isso que eu estou… É, então, eu entendi... Por isso que eu não estou falando. É o 

que eu falei anteriormente, não é então... Eu sempre boto lá fotos das coisas que eu faço, não 

é, o que eu estou buscando, para estar mostrando para os meus amigos o que eu estou fazendo 

também... 

 

Raphael - No seu próprio perfil você tem o costume de usar assim, colocar uma foto sua, 

própria, ou uma figura? 

 

N. - A foto principal? 

 

Raphael - É… 

 

N. - Não, sempre minhas fotos, sempre são, é... 

 

Raphael - Sempre suas fotos… 

 

N. - Sempre boto minhas fotos, e quanto mais divertida melhor... Não sei... E eu mudei 

recentemente, mas até um mês atrás, um mês não, até 15 dias atrás eu estava com uma foto 

com um patinho na cintura. Então  sempre no perfil, eu busco fotos minhas e divertidas 

também, para a pessoa já entrar e ver que eu sou uma pessoa divertida. Mas é basicamente 

isso. 

 

Raphael - Então está bom, N., novamente eu gostaria de agradecer pela sua participação, está 

bom, e obrigado pela entrevista. 
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