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RESUMO  

A presente pesquisa tem como objetivo a compreensão, dentro das redes sociais digitais, 

da relação de uma personalidade on-line  com a personalidade off-line. O seu objeto de 

estudo é o comportamento dos usuários da Rede Social na Internet Twitter, já que esta, 

além da sua relevância comunicacional, possui três aspectos que lhe distinguem: a 

liberdade singular na criação do avatar; a velocidade na troca de mensagens, uma vez 

que parto da proposta de que o usuário, para ter relevância, deve interagir com 

frequência em sua rede; e a estrutura proposta de seguidor-seguido, que é única e 

promove a formação de lideranças e subgrupos. A fundamentação teórica apoia-se no 

enquadramento de construção do ambiente digital-glocal proposto por Trivinho e Dal 

Bello (2009), no conceito de avatar digital apresentado por Cavalheiro em sua 

dissertação de mestrado (2008), em uma análise de contexto sob a ótica de Freud em seu 

texto Psicologia de Grupo (1921), bem como do fluxo de informação em two-step 

flow proposto por Lazarsfeld (1955). A hipótese é a de que a própria criação desta 

personalidade-avatarizada segue por padrões de influência e liderança. A metodologia 

se desenvolve por meio da análise de publicações de diversos usuários que se 

destacaram– a partir do número de republicações – e entrevistas com três personagens, 

cujos avatares têm grande exposição dentro do Twitter.  
 

Palavras Chave: Redes Sociais, Psicologia, Comunicação, Twitter, Avatar 

  



 

 
 

ABSTRACT 

This research aims to further the understanding of the relationship between on and 

offline personalities in digital social networks. It focuses on the behavior of users from 

the online social network Twitter. This network was specifically chosen because it 

provides not only comunicational relevance but also three distinguishing characteristics. 

The first is an unique freedom to create an avatar. The second is a high speed in the 

exchange of messages, which is significant because of the premisse that relevant users 

are those that interact frequently with the network. And, finally, an also unique 

following/follower structure, which promotes the emergence of leaders and subgroups. 

The theoretical framework is based on the concepts of digital-glocal environments 

proposed by Trivinho Dal Bello (2009), digital avatars as defined by Cavalheiro in his 

master's dissertation  (2008), Lazarsfeld's (1995) theory of two-step-flow of information 

and also in a context analysis of the freudian theory presented in Mass Psychology 

(1921). The hypothesis is that the creation of an avatar personality follows influence 

and leadership patterns. The methodology is based on an analysis of widely shared posts 

from several users and interviews with three study participants who have popular 

avatars in Twitter. 

Key Words: Social Networks, psychology, communication, Twitter, Avatar, ApareSer 
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Capítulo I – Internet, Rede e Comunicação 

 

1.1. Introdução ao tema 
 

A presente dissertação é fruto de uma experiência de mais de quatro anos dentro 

de uma comunidade digital não profissional paulista. Nasceu da observação, como 

usuário e psicólogo, das pessoas e de seus avatares dentro e fora do mundo digital, de 

como as relações se estabeleceram e se fortaleceram em diversas dimensões nesses 

dois ambientes. A proposta é a de compreender a relação que o usuário tem com seus 

perfis dentro e fora da rede e também investigar as situações de liderança e influência 

que se se formam nas redes sociais, e, mais especificamente, no Twitter. 

O surgimento das redes sociais como uma evolução da Web 2.01 trouxe o 

usuário definitivamente “para dentro” da internet. Os perfis dentro das redes sociais 

virtuais transformaram a maneira de se navegar na rede, e foi necessário recorrer à 

Universidade para encontrar a bibliografia que possibilitou fundamentar as observações 

que coletei sobre o fenômeno.  

A dissertação se constrói em dois momentos: um primeiro, teórico, onde serão 

apresentados os referenciais utilizados para a compreensão do fenômeno, e um 

segundo, no qual foram entrevistadas pessoas/avatares sobre suas experiências dentro 

e fora da rede. 

Para lidar com a criação de perfis, parto do conceito de avatar/ avatarização 

proposto por Gustavo Cavalheiro (2010)2 como o da construção de uma faceta de si 

mesmo dentro da dinâmica do digital. Cintia Dal Bello3 (2008) cunha o termo ApareSer, 

com o qual resume a dialogia ”ser é aparecer dentro das redes”, referindo-se a uma 

existência online nos moldes de visibilidade mediática propostos por Eugenio Trivinho4. 

                                                           
1 Neste trabalho compreendera-se web 2.0 como a nova estrutura que as redes sociais trouxeram para a 
Internet, se focando na possibilidade de criação de uma personalidade dentro da rede e as 
possibilidades de interação que existem destas personalidades.  
2 Trata-se de sua dissertação de mestrado “A Sociedade do Avatar: do eu heteronímico ao cibercultural”, 
defendida no Programa de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2010. 
3 Em “Cibercultura e e Subjetividade – uma investigação sobre a identidade em plataformas virtuais e 
hiperespetacularização do eu”, dissertação também defendida no Programa de Comunicação e 
Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. 
4 Eeugênio Trivinho é Professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica 
da PUC-SP (PEPGCOS/PUC-SP), coordenador Geral Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação 
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Paula Sibila (2008) trouxe outra contribuição com o seu doutorado5, depois 

transformado em livro com o título O Show do Eu, pela análise profunda e importante 

que realiza sobre os hábitos do que hoje se identifica como uma primeira geração 

daqueles que ativamente entraram na rede como personagens, expondo suas vidas 

pessoais nos blogs.  

Dentro das redes sociais é feito o recorte do Twitter, pela sua estrutura de 

seguidor-seguido – explicada no capitulo 1.3 – que permite o surgimento de líderes e 

influenciadores, assim como comportamentos análogos à mente grupal. A abordagem 

de two step flow6, de Katz e Lazarsfeld (1955), permite uma visão do fluxo de 

comunicação e ascensão de pequenas lideranças influenciadoras. Tal tipo de líder 

também pode servir de identidade para todos aqueles que o seguem, como coloca 

Freud em Psicologia de grupo e análise do ego (1921).  

“cada indivíduo está ligado por laços libidinais por um lado ao líder (Cristo, 
o comandante-chefe) e por outro aos demais membros do grupo. Como 
esses dois laços se relacionam, se são da mesma espécie e do mesmo 
valor” (FREUD, 1921, p. 107) 
 

A segunda parte da dissertação apresenta três entrevistas com personagens 

importantes da rede social virtual Twitter. Selecionados a partir da minha própria 

experiência na rede, e com base na sua representatividade no âmbito da mesma.  estes 

sujeitos contribuíram com suas biografias e percepções sobre a vida na rede e fora dela, 

com informações sobre a importância de seu avatar, e sobre a dinâmica que foi 

construída entre as diferentes dimensões on e off, e seus respectivos limites. 

Na área de comunicação, pesquisas sobre redes sociais são abundantes. 

Destaco o trabalho de Raquel Recuero (2006)7 sobre as comunidades dentro do site 

fotolog.com por se constituir como uma base sólida para estudos futuros, principalmente 

na questão da tipologia e das estruturas de rede.  

                                                           
e Cibercultura e Pesquisador do CNPq. Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP).  
5 Paula Sibila defendeu seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2007, com 
a tese intitulada “Oshow do eu: subjetividade nos gêneros confessionais da Internet”, 2008. 
6 A teoria do two-step flow proposta por Lazarsfeld e Katz vem entender o processo de comunicação de 
massa de uma maneira diferente, estruturando níveis de influência e transmissão da informação. Uma 
explicação mais detalhada segue adiante no trabalho. 
7 Prof. Raquel Recuero, doutorada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com a tese: 
“Comunidades em Redes Sociais na Internet: Proposta de tipologia baseada no Fotolog.com” Ano de 
obtenção: 2006, atualmente pesquisadora de profícua obra dentro da análise de redes virtuais. 
Fotolog.com foi uma das primeiras redes sociais na internet, composta por páginas pessoais onde os 
usuários poderiam publicar fotos e havia um espaço para comentários, tal qual muitas redes hoje 
dispõem.   
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O objetivo aqui é o de identificar como a rede constrói o avatar digital e, de certa 

forma, como as relações que se constroem dentro da rede influenciam as redes e a 

própria maneira de ser fora dela. É uma investigação fundamentalmente qualitativa 

sobre a construção de um Eu dentro da rede, que pergunta pelos pontos de 

aproximação e separação entre a personalidade construída na dinâmica digital e a já 

existente na dimensão off-line. 

A escolha do Twitter como contexto se fez pelas questões técnicas intrínsecas a 

essa rede.  Atualmente, há algumas redes que chamam atenção, entre as mais 

complexas e organizadas como o Facebook8, ou organizadas como image-boards9 

(FONTANELLA, 2011) como o Tumblr10 e o Pinterest11, assim como redes que se 

organizam por algum tema, os fóruns de discussão, tais como o 4chan12 e Reddit13. A 

proliferação destas redes na internet é uma consequência da transformação trazida pela 

Web 2.0.  

O fenômeno das redes sociais virtuais, como subproduto da revolução que a 

Web 2.0 (KEEN, 2007) levantou, coloca a pessoa em uma situação de renascimento, 

porque obriga a todos que queiram participar a desenvolver uma identidade para este 

fim, tendo como base as propriedades descritas em cada uma das redes. 

A partir de 2002, uma grande expansão dos blogs no Brasil promoveu uma 

novidade que começou alguns anos antes, na América do Norte: uma maior presença 

do usuário comum dentro da rede, desonerando aqueles que mantinham o site como 

programadores ou webmasters como únicos criadores de material e facilitando a 

divulgação dos conteúdos criados por aqueles considerados ”amadores”. KEEN (2007) 

coloca como a importância do amadorismo foi crescendo e transformando a Internet, e 

denominou essa nova maneira de relacionar-se com a rede de Web 2.0. 

A academia estuda, há tempo, as diferentes estruturas que a Internet 

estabeleceu, diferenciando os termos ”web” de ”rede”, ”digital” e ”virtual”. Apesar de 

importante nas pesquisas sobre redes, tais como colocam Santaella e Lemos (2010) e 

Recuero (2006), aqui o foco está na diferença entre on e off.  

                                                           
8 www.facebook.com  
9 Image-boards são páginas que, análogas a blogs, constituem uma sequência de publicações, no caso 
do tumblr são prioritariamente imagens, estáticas ou animadas. 
10 www.tumblr.com  
11 www.pinterest.com  
12 www.4chan.org  
13 www.reddit.com  

http://www.facebook.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.4chan.org/
http://www.reddit.com/
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É incontestável a importância que Twitter tem na sociedade atual, e são algumas 

de suas características mais importantes que fizeram dele o foco desta dissertação: 

1. A desobrigação da “verdade”: diferente de outras redes, como o 

Facebook (cláusula 4 dos termos de responsabilidade)14, que obrigam a 

existência de veracidade nas publicações, o Twitter não menciona em seu 

contrato com o usuário a necessidade de que o conteúdo represente a 

”verdade” fora da rede, por isso o usuário pode publicar o que bem entender, 

tenha relação ou não com o que acontece fora da rede. 

2. Velocidade da informação: a limitação de 140 caracteres provoca um 

aumento na velocidade com que as mensagens são trocadas; uma vez que 

não há espaço para grandes aprofundamentos, há sempre uma 

necessidade de responder e mandar mensagens no momento que elas 

aparecem. Cabe aqui fortalecer o que já foi colocado por Eugenio Trivinho 

em seus estudos sobre visibilidade mediática (2008)15 onde  a troca de 

mensagens em tempo real exerce uma força de existência e falta dela da 

própria pessoa dentro da estrutura cibercultural. A velocidade que as 

publicações acontecem no Twitter joga luz à questão de que é necessário 

fazer esses “esforços de existência” a todo momento16. 

3. Facilidade da criação do perfil: são poucos os requisitos obrigatórios para 

se fazer parte; dessa forma, a própria timeline da pessoa transforma-se no 

modo como ela se coloca, e não há uma grande permanência dos aspectos 

pessoais. 

Ao analisar essas três características, o Twitter coloca-se como um território 

pseudo-livre17, uma vez que o perfil é algo que vai se construindo conforme as 

                                                           
14 No texto do site: https://www.facebook.com/legal/terms - “Os usuários do Facebook fornecem seus 
nomes e informações reais, e precisamos da sua ajuda para que isso continue assim. Estes são alguns 
compromissos que você firma conosco em relação ao registro e à manutenção da segurança de sua conta: 
1.Você não irá fornecer qualquer informação pessoal falsa no Facebook, nem criar uma conta para 
ninguém além de si mesmo sem permissão.” 
15 Trivinho, E. “Visibilidade mediática e violência transpolítica na cibercultura Condição atual da 
repercussão social-histórica do fenômeno glocal na civilização mediática avançada”. In: Compós, 2008. 
16 Uma explicação mais detalhada sobre a “existência” e visibilidade mediática se dará mais para frente 
no trabalho, com o estudo da dissertação de Cintia Dal Bello. 
17 A liberdade nesse caso se coloca travada pelas questões técnicas e burocráticas. A liberdade na internet 
se encerra em dois âmbitos mais prioritários, seja na aptidão da pessoa no manejo das diferentes 
tecnicidades próprias da tecnologia vigente, e também da liberdade do ponto de vista de ser 
responsabilizado civilmente, uma vez que ainda se discute sob o ponto de vista do Direito qual são os 
limites da liberdade de imprensa e livre pensamento dentro do ambiente digital. Não cabe ao presente 
trabalho aprofundar as questões de liberdade de expressão como forma de combate nos moldes 

https://www.facebook.com/legal/terms
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interações em tempo real dentro da rede. É de acordo com a troca mensagens dentro 

da rede que se cria a timeline, e também a personalidade-avatar online. 

 

1.2. Twitter – histórico, crescimento e ferramentas 
 

“just setting up my twttr”  

@jack,  21 de março de 200618  

 

Jack Dorsey, junto com Evan Williams e Biz Stone fundaram o Twitter em 2006. 

Em uma entrevista para o Los Angeles Times19, Dorsey conta que, observando o tráfego 

da cidade, os caminhões e motos, teve a perspectiva de que o mundo é um constante 

tráfego de informações que são ”carregadas” por pessoas. E começaram a procurar 

uma maneira de fazer com que as informações que cada um já carrega fossem 

transmitidas de uma maneira cada vez mais rápida e fácil. Aproveitando do hábito que 

estava em moda em 2006 de enviar e receber SMS20, eles desenvolveram uma 

plataforma que permitia que pessoas enviassem estes pequenos textos a todos aqueles 

que ”assinavam” seu serviço.  

O limite de 140 caracteres nasce nesse ponto: o SMS tem um limite de 160 

caracteres, porém carregava junto na mensagem o número de telefone do remetente, 

fazendo com que os criadores da rede diminuíssem o tamanho disponível para  20 

caracteres, de forma a somar a mensagem com o nome de usuário.  A própria proposta 

dos fundadores não foi sequer a de montar uma Rede Social como já existia na época 

(como o Orkut ou o Facebook), e sim uma maneira rápida de troca de informações, 

como conta Dorsey nesta entrevista: 

“The important consideration there was that on Twitter, you’re not 
watching the person, you’re watching what they produce. It’s not a 
social network, so there’s no real social pressure inherent in having to 
call them a "friend" or having to call them a relative, because you’re not 

                                                           
propostos por ativistas como Julian Assange ou grupos como o Annonymus como crítica do surveillance 
na Internet. 
18 O primeiro tweet, disponível em https://twitter.com/jack/status/20 -  acessado em 15 de fevereiro de 
2013.  
19 Entrevista original em inglês acessada no dia 18 de fevereiro de 2009, disponível em: 
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/02/twitter-creator.html acessado em 15 de fevereiro 
de 2013 
20 SMS é abreviação para Short Message Service, serviço de mensagens curtas, no Brasil é conhecido 
como “torpedo”, são mensagens de texto enviadas entre dois ou mais telefones celulares. 
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dealing with them personally, you’re dealing with what they’ve put out 
there.”21 22  

Desse momento em diante, aproveitando-se da velocidade de crescimento da 

internet móvel e seu estabelecimento no Estados Unidos, o Twitter foi se solidificando 

com um objetivo duplo: o de troca de informações – assim como pretendido pelos seus 

fundadores – mas também como uma rede social entre avatares-perfis.  

Porém, foi na facilidade e velocidade de publicação que o Twitter se estabeleceu. 

O serviço promovia engajamento dos usuários em postarem em tempo-real suas 

experiências e, pelo limite de caracteres, a velocidade na publicação e recebimento 

estimulava o uso de forma contínua. Na mesma entrevista, ainda em 2009, Jack Dorsey 

afirma a força gregária que o Twitter tem em situações de experiência compartilhada:  

“you see that a lot in these ’massively shared experiences‘ that 
we've done well at: natural disasters, man-made disasters, events, 
conferences, presidential elections. A lot of these people are not 
sitting in front of a laptop screen -- they're typing from their phone. 
We feel that even though we started with that, and it lessened a bit 
in relative proportion, it'll continue to increase.”23 

Justamente nesse momento o Twitter quebra a barreira de ser uma rede de 

informações puramente feita via aparelhos portáteis – mobile – e passa a ser uma rede 

de troca de experiências. O meio em que se recebe ou publica uma informação é 

relevante em estar sempre conectado, porém é no compartilhamento de momentos que 

o Twitter se mostra relevante para o usuário. 

De 2006 em diante o Twitter cresceu e se estabeleceu como uma das maiores 

redes sociais do planeta. Segundo o site TechCrounch, em junho de 2012 a rede 

ultrapassou os 500 milhões24 de perfis criados. E com isso transmite milhares de 

publicações por minuto, sendo que o máximo foi de 33.388 publicações por segundo, 

na virada do ano de 2012 para 2013, no Japão.  

                                                           
21 “Uma importante consideração que existia é que no Twitter você não vê a pessoa, mas o que ela 
produz. Não é uma rede social, então não existe a pressão social de reconhecer o outro como amigo, ou 
até mesmo conhecido, porque você não está lidando pessoalmente com elas, você está lidando com 
que elas publicam” tradução nossa.  
22 Idem nota 18 
23 “Você percebe bastante nessas ‘experiências de massa compartilhadas’ que nós fizemos algo bom em: 
desastres naturais ou provocados pelo homem, eventos, conferencias, eleições presidenciais. Muitas 
pessoas não estão na frente do computador escrevendo – eles estão em seus celulares. Nós 
percebemos que apesar de termos começado com isso, e depois ter diminuído, isso iria continuar a 
crescer” Tradução nossa.  
24 Segundo reportagem disponível em http://techcrunch.com/2012/07/30/analyst-twitter-passed-
500m-users-in-june-2012-140m-of-them-in-us-jakarta-biggest-tweeting-city/, acessado em 15 de 
fevereiro de 2013.  
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Esse movimento fez com que o Twitter se tornasse hoje aquilo que é: uma rede 

de compartilhamento de acontecimentos on-line, de qualquer espécie, dos mais 

pessoais – como eventos cotidianos – até anúncios oficiais25. Desta forma os perfis-

avatares de pessoas públicas, pessoas ”comuns”, e coorporativos ou oficiais se 

misturam e criam, em suas páginas-perfis, sequencias de postagens que, de certa 

forma, descrevem o que vivem.  

 

1.2.1. A mecânica do Twitter  

O perfil 

As postagens, combinadas, formam a personalidade daquele perfil, juntamente 

com uma pequena descrição do usuário, conhecida como bio e uma foto, porém é no 

nome de usuário que se mostra toda a força do avatar.  O perfil, então, é um combinado 

de todas essas informações e pode ser acessado através do site do Twitter, 

adicionando-se uma barra com o nome do usuário ao lado do endereço da rede. O perfil 

funciona como uma página da internet, podendo ser acessada por qualquer pessoa com 

acesso à internet, tendo um perfil no Twitter ou não. Porém, é possível bloquear o 

próprio perfil, revelando somente algumas informações, e todas as publicações e fotos 

têm acesso restrito a usuários autorizados pelo dono do perfil. 

No exemplo a seguir, o perfil @puc_sp, perfil oficial da PUC-SP, que pode ser 

acessado através do endereço: www.twitter.com/puc_sp.  

                                                           
25 Segundo o site do governo americano, disponível em: 
http://www.whitehouse.gov/privacy?utm_source=wh.gov&utm_medium=shorturl&utm_campaign=sho
rturl (acessado em 15 de fevereiro de 2013) as publicações de seu perfil representam informações oficiais 
do Governo Americano e devem respeitar as mesmas regras de comunicação segundo as normas oficiais.  

http://www.twitter.com/puc_sp
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Figura 1 - Perfil Oficial da PUC-SP 

Acima, em uma captura de tela do perfil oficial da PUC-SP26, temos: 

1. Fundo/Background: Uma imagem de fundo que pode incluir logos, 

recados, descrições, como no exemplo, ou somente uma imagem. 

No recorte temos apenas uma parte do fundo, mas ele se estende 

por toda a página 

2. A descrição/bio: um espaço fixo para colocar uma pequena descrição 

sobre o perfil em questão. 

3. Uma imagem que identifica o perfil, que virá junto com todas as 

postagens que o perfil publicará dentro da rede.  

4. O nome de usuário: o nome de usuário junto com o símbolo @ – que 

muitas vezes é como o perfil é conhecido  que também acompanhará 

as publicações. 

5. As publicações/tweets: quando acessado o perfil, aparecerá o 

compêndio de todas as publicações feitas junto com uma marca de 

data. 

6. Fotos/ Videos: o Twitter faz uma compilação de fotos e vídeos que 

são postados e os organiza neste local; ao clicar, uma sobre-janela 

abre, contendo o elemento junto com o tweet. 

                                                           
26 Captura de tela retirada no dia 15 de fevereiro de 2013, as 17:10. Disponível em 
https://twitter.com/puc_sp  
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7. Números: neste lugar, apresenta, em ordem, a quantidade de 

publicações já feitas pelo usuário, o número de pessoas que ele 

segue (followings) e o número de seguidores (followers), junto com 

um botão para poder ou não seguir.  

8. Informações sobre seguidores/seguintes: ao clicar nestes links, 

pode-se ter a informação sobre quais são os seguidores do perfil, 

quem o perfil segue, quais as publicações que ele já marcou como 

favoritas, e quais as listas que ele já organizou.  

 

Pagina Inicial - Home 

O Twitter é baseado em uma relação de dois atores, o seguidor e o seguido. O 

seguido é aquele que escreve as publicações em seu perfil e o seguidor é aquele que 

as recebe em sua página. Esta página é a página na qual se chega assim que é feito 

seu login no site da rede. As publicações são recebidas pelos seus seguidores em 

tempo-real, o que faz com que a publicação mais recente fique no topo da página em 

sua timeline, ”empurrando” as outras para baixo.  

Desde 2007 o Twitter permitiu que empresas criassem programas para organizar 

as publicações, tais como o Tweetdeck27 ou o HootSuite28. Estes programas acessam a 

conta do usuário para reorganizar a página inicial – home, porém mantém 

necessariamente a mesma dinâmica de recebimento de publicações. Aqui será utilizada 

a versão web do Twitter, aquela que é disponível acessando-se o site logo após o login. 

A página inicial de um usuário é a seguinte29:  

                                                           
27 Disponível em http://www.tweetdeck.com/ 
28 Disponível em http://hootsuite.com/ 
29 Captura de tela da página do pesquisador em 15 de fevereiro de 2013 as 18:00. 



 

19 
 

 

Figura 2 - Captura de Tela da página inicial 

Nesta captura de tela, é observado: 

1. Fundo/Background: tal qual no perfil, o fundo se repete, e no exemplo, é 

apenas uma imagem 

2. Informações do avatar: a foto do usuário, junto com as informações do perfil, 

publicações, quantidade de pessoas que seguidas e quantidade de pessoas 

que o seguem. 

3. Linha do Tempo / Timeline: Espaço onde chegam as publicações das 

pessoas que se segue, com as fotos, nomes e nomes de usuários, junto com 

uma marca de tempo de quantos minutos atrás determinada publicação foi 

feita pela pessoa 

4. Trending Topics: Os tópicos mais publicados no momento, segundo uma 

contagem de hashtags e filtrados segundo geolocalização, ou por uma 

ferramenta  conhecida como Tailored Trends30. 

5. Caixa de publicação: É neste espaço onde o usuário pode escrever sua 

mensagem para ser irradiada pela sua rede de seguidores. Em inglês, lê-se 

“compose new tweet”.  

 

Interações31  – Tweets, replies, DM’s, Favs e RT. 

                                                           
30 Uma ferramenta nova lançada em setembro de 2012 que filtra os Trending Topics conforme  sua 
geolocalização e as pessoas que você segue mais sobre essa ferramenta  em 
http://blog.twitter.com/2012/06/tailored-trends-bring-you-closer.html (acessado em 15 de fevereiro de 
2013).  
31 As capturas de tela deste subcapítulo foram feitas no dia 20/02/2013 direto do perfil do pesquisador. 
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As possibilidades de interação entre usuários dentro do Twitter são:  

1. Tweets/ Publicações 

A função básica da Rede, no campo direto da página inicial o usuário escreve 

sua publicação de até 140 caracteres que será enviada em tempo-real para 

todos os seus seguidores e ficará publicada em seu perfil.  

 

2. Replies ou  Mentions/ Interações  

A interação mais simples possível, ao fazer uma publicação o usuário pode 

incluir em algum lugar o símbolo @ junto com o nome de um usuário e assim 

ele será mencionado. Neste momento o usuário em questão recebe, em sua 

página de menções a publicação em questão. Essa página pode ser 

acessada em um menu localizado na parte superior de sua página inicial e é 

exclusiva à cada usuário 

Há diversas possibilidades de criar essas interações, e as básicas são 

oferecidas pelo próprio site, seja através da página inicial de cada usuário, 

nas páginas de perfil, ou ao clicar em uma publicação, quando um pequeno 

menu aparece dando estas opções. Na página de menções e interações 

aparecem todas as menções ao seu nome de usuário, mas também os 

favoritos e Retweets que ele recebe, como descrito na imagem 7.  

Quando esta publicação inicia-se diretamente com a @NomedeUsuário, é 

considerada uma reply – resposta, e somente os seguidores de quem enviou 

e de quem segue o usuário respondido recebem a publicação. Porém, 

quando há qualquer símbolo antes @nomedeusuário, seja uma palavra ou 

um ponto, é considerado uma mention – menção, e será recebida por todos 

aqueles seguidores do usuário que postou. 

Ao responder uma publicação, o Twitter já organiza a conversa em uma 

pequena linha do tempo, como no exemplo abaixo: 
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Figura 3 - Exemplo de resposta e conversa 

Neste exemplo, a usuária faz uma resposta, utilizando a @usuário no 

começo da frase. Neste caso, somente os seguidores destes dois usuários, 

quem publicou e para quem, receberão esta publicação. 

 

 

Figura 4 - Exemplo de Mention 

Neste exemplo, a usuária publicou uma frase com a @nomedeusuário no 

meio da frase. Assim, o usuário citado receberá em sua página de menções, 

e todos os seguidores dela receberão em suas respectivas time-lines.  

 

3. Retweets ou  RT / Republicações 

O Twitter permite que um usuário publique em seu perfil a publicação de 

outro usuário, isso é conhecido como Retweet ou RT. Existem basicamente 

dois métodos de fazer isso, um deles onde a publicação é copiada por 
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completo, onde a publicação aparece o avatar completo (foto, nome, nome 

de usuário e data da publicação original), no perfil – conhecido como “RT 

Oficial” ou o outro onde o usuário pode copiar a publicação e incluir algum 

caractere, sendo os mais conhecidos o “RT” antes da publicação, ou incluir 

aspas – conhecido como “RT manual”.  

 

 

Figura 5 - RT oficial 

Neste exemplo, o usuário “João Pedro Ramos” republica a postagem da 

usuária “Fernanda Pineda”, nome de usuário: “@loverox”. Essa cópia de tela 

foi retirada da página pessoal do pesquisador que não é seguidor da  

@loverox, porém segue o “João Pedro Ramos”, por isso recebeu em sua 

time-line esta publicação.  

Nota-se que o usuário “João Pedro Ramos” incorpora totalmente a 

publicação e faz dele não só as palavras da usuária, mas todo o avatar dela; 

ele transporta a usuária para dentro de seu perfil. Também há uma contagem 

de quantas pessoas já fizeram o Retweet dessa publicação – 2.  

 

 

Figura 6 - RT manual 

Diferente do RT-Oficial, neste exemplo, a usuária “Ex-Miss Febem”, nome de 

usuária @anapads, faz uma republicação manual da usuária 

@aoutrafernanda. Ela inclui a publicação original, precedido do nome de 

usuário com @.  
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Esse tipo de publicação não é automático através da plataforma web do 

Twitter, sendo utilizado, em sua grande maioria, através de programas-

terceiros, que dão a opção de formatar a publicação para dar o RT de forma 

mais automática. Não é contabilizado pelo Twitter como uma republicação.  

 

4. Favorites ou Favs/ Publicações Favoritas 

O recurso de favoritar uma publicação é utilizado para guardar em um lugar 

diferenciado em sua página inicial o que poderá ser revisto em um outro 

momento. O usuário pode favoritar uma publicação sua ou de outras 

pessoas. Quando faz isto, o usuário da publicação que ele favoritou recebe, 

em sua página de menções, um aviso de quem e quantas vezes suas 

publicações foram assim selecionadas.  

Essa função não é totalmente aparente aos outros usuários, isto é, não 

aparece para os outros usuários da rede quais publicações foram 

favoritadas, porém esta informação não é confidencial e pode ser acessada 

pedindo-se os detalhes de cada tweet. Dessa forma, alguns sites, como 

favstar32 e socialbro33, criam mecanismos automáticos de coletar estas 

informações e geram rankings de interações. 

 

5. Direct Messages ou DM/ Mensagens Diretas 

O único método privado de interação do Twitter, as mensagens diretas são 

uma forma de relacionar-se com outro perfil na rede de forma discreta, isto 

é, somente o destinatário as recebe em uma página diferente.  

Para isso é preciso que ambos usuários sigam-se mutuamente e outros 

usuários não tem nenhum acesso a qualquer tipo de informação sobre isso. 

 

A imagem 7 representa um recorte da página do pesquisador de 

menções/interações:  

                                                           
32 Favstar.fv 
33 Socialbro.com 
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Figura 7 - Trecho da página de interações 

 Neste recorte temos:  

1. Exemplo de publicação favoritada; 

2. Exemplo de menção; 

3. Exemplo de resposta; 

4. Exemplo de Retweet único – um único usuário republicou diversas publicações 

em sequência 

5. Exemplo de Retweet múltiplo – vários usuários republicaram a mesma 

publicação 

O Twitter, então, se estrutura como um meio híbrido entre publicações não 

direcionadas ou com um ou mais destinatários. Essas estruturas são importantes para 

1 

2 

3 

4 
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compreender a construção do Avatar, uma vez que qualquer publicação pode ser 

acessada a partir do perfil dos usuários34.   

As conversas com outros usuários ou publicações tornam-se parte do perfil do 

usuário, construindo uma rede de referências. Essa troca de referências é o que fomenta 

a construção de um perfil. Ao ter uma publicação retwittada por um outro perfil, este 

consegue uma audiência maior, uma vez que seu nome de usuário atingirá outras 

pessoas.  

Nesse ponto, o Twitter se aproxima de uma mídia de massa, uma vez que há uma 

estrutura de audiência e comunicador, mesmo que essa audiência não seja totalmente 

passiva, existindo a possibilidade de alguém responder na frente de todos com àquele 

que se comunicou em primeiro lugar, a construção ainda é consideravelmente análoga. 

Compreendo a transformação do Twitter em uma mídia de massa quando há uma 

comunicação unilateral indiscriminada, isto é, para qualquer um. Primo (2008) apresenta 

a caracterização das publicações digitais como “micromídia digital”, expondo 

exatamente a facilidade que a internet, em blogs e redes sociais, trouxe no processo de 

informação. 

“O sub-tipo micromídia digital diferencia-se substancialmente da 
micromídia analógica no que toca o alcance. Enquanto fanzines e 
folhetos dependem de da distribuição manual e uma rádio livre ou TV 
pirata podem ser captadas em uma pequena vizinhança, um blog ou 
podcast podem ser acessados em qualquer país através da Internet.” 
(PRIMO, 2008, p.8) 

 

Dando um passo a frente, já existem transposições e relações em que as mídias 

digitais comentam e tratam de assuntos das mídais ”tradicionais” e estas também se 

utilizam de mecânicas e símbolos da mídia digital, expõe Trivinho: 

“sobredeterminação discursiva: elementos socialmente consagrados 
da terminologia pragmática da cibercultura são paradoxalmente 
apropriados e utilizados por programas de TV e rádio, na tentativa, 
legitimada (também) por tautologia, de “provar” que os media de 
massa são capazes de interatividade (pelo que, com isso, jogam com 
o fictício emparelhamento com os signos em voga, igualmente para 
encobrir o descompasso temporal de modelos sociomediáticos);” 
(TRIVINHO, 2008, p. 7) 

 

                                                           
34 A respeitar-se as regras de privacidade de cada perfil, como colocado acima, e também as mensagens 
diretas.  
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E também Primo: 

 “Considerados os níveis midiáticos da contemporaneidade, 
percebe-se que já não se pode supor uma relação mutuamente 
excludente entre eles. Pelo contrário, um nível recorre a outro para se 
pautar, expandir sua atuação e até mesmo inspirar relatos e críticas a 
serem veiculados.” (PRIMO, 2008, p. 9) 

 

O Twitter então abre essa possibilidade de tornar-se uma mídia análoga à mídia de 

massa, pela questão da amplitude e facilidade de transmissão, onde uma publicação 

atinge tantas pessoas que tiverem acesso à sua página e aos seus seguidores, 

indiscriminadamente.  

 

1.3. O modelo do two-step flow e a mecânica da Rede 
 

1.3.1. O modelo do Two-Step Flow 
 

O modelo de Seguido-Seguidor que estrutura o Twitter é bastante interessante 

para que se perceba o movimento e a força de influência que existe dentro das redes 

sociais, uma vez que dentre as suas características está a de informar o número de 

seguidores que determinada pessoa possui, e entendemos que o seguidor elege o 

seguido como um influenciador35. 

Com relação à estrutura da mídia de massa, a teoria proposta por Katz e 

Lazarsferld no livro Personal Influence – The part played by the people in the Flow of 

Mass Communications (1955) será um dos recursos para a compreensão do processo 

de comunicação que se estruturou nesta rede social na Internet. 

Segundo o modelo proposto, o homem comum torna-se peça chave no fluxo 

de informações dentro da comunicação de massa. A teoria também levanta algumas 

questões-chave para se compreender a influência de líderes em grupos pequenos. O 

modelo da rede social digital, por sua vez, permite uma visualização mais direta desta 

                                                           
35 É importante notar que essa influência torna-se relativa conforme a quantidade de perfis que se 
segue, isto é, quanto mais perfis determinada pessoa segue, tenderá ser menor a influência de um 
determinado perfil, porque, conforme será explicado adiante, a atenção dada para cada postagem 
diminui quando segue-se a muitos. 
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influência, já que torna possível mensurar tanto a quantidade de pessoas que um líder 

influencia assim como perceber, em tempo-real, a força desta influência.  

1.3.2. Two-Step flow: a força do grupo 
 

Pretendendo perceber o peso das pessoas no fluxo das comunicações em 

massa – como rádio e jornais impressos – os dois pesquisadores partem do pressuposto 

de que uma pessoa comum tem papel fundamental na transmissão da informação e 

torna-se, desta forma, uma parte da rede de comunicação: “he himself needs to be 

studied in the two-fold capacity as a communicator and as a relay point in the network of 

mass communications”36 (KATZ e LAZARSFELD, 1955, p.1)37. 

 O objetivo de Katz e Lazarsfeld era o de tentar localizar os fatores que 

influenciam uma determinada escolha – no caso, as eleições presidenciais. Para isso, 

conduziram uma série de entrevistas com o objetivo de entender qual a função dos 

influenciadores locais e também do grupo na construção de uma opinião.   

 O primeiro passo foi entender a força do grupo na opinião pessoal e como esta 

rege os vínculos entre o grupo e o indivíduo. As opiniões de um individuo são percebidas 

e alteradas pelos seus pares, isto é, o grupo próximo de que ele está. Em um primeiro 

momento, a família (pais e irmãos) são os grandes influenciadores, mas depois, as 

opiniões passam a ser moldadas pelo instinto de aceitação do grupo maior, seja clube 

ou colegas de trabalho, mesmo que não seja proposital: 

“(...) in sum all those studies seem to indicate that if an individual desires 
to attain, or maintain, an intimate relationship with others or if he wants to 
‘get somewhere’, either within a group or via group, he must identify with 
the opinions and values of these others. That does not necessarily mean 
that this identification is therefore rationally calculated”38 (KATZ e 
LAZARSFELD, 1955, p. 52-53) 

 Para que um indivíduo tenha sucesso social dentro do grupo, então, é preciso 

que ele consiga estabelecer uma certa identificação com os outros membros, para 

                                                           
36 “ele [o homem comum] precisa ser estudado como um nó, um ponto de repetição, na rede de 
comunicação em massa” (tradução nossa) 
37 “A preocupação deles era tentar entender o fluxo de informação das mídias de massa para os 
consumidores/eleitores e a capacidade de influenciar opiniões que a mídia de massa teria naquele 
momento. Porém, nesta dissertação, a ênfase estará nos processos horizontais e locais.” (tradução nossa)  
38 “...resumindo todos esses estudo indicam que, se um indivíduo deseja que se tenha, ou mantenha, uma 
relação próxima com os outros, ou se ele deseja ‘conseguir alguma coisa’, através de um, ou via um, grupo, 
ele precisa se identificar com os valores e opiniões desses outros. Isso não significa necessariamente que 
essa identificação é calculada ou racional” (tradução nossa) 
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manter-se perto e influente dentro daquele grupo, da mesma forma que ele deverá ser 

influenciado também pelo grupo. “Individuals conform (...) and obtain leadership and 

friendship in return” (p.54).  

 Há, então, uma via de mão dupla: enquanto a opinião for coerente com o grupo, 

o sujeito pode ter reconhecimento, amizade e até liderança; caso contrário, será cada 

vez mais afastado daquele grupo. A conformidade das opiniões torna o grupo mais 

coeso, por isso se evita uma quebra nessa coesão. Essa construção se apoia em uma 

força chamada de ‘realidade social’ – social reality. A socialização dá o parâmetro de 

realidade a assuntos que não têm uma realidade palpável, como opiniões politicas e 

religiosas: 

“An opinion or attitude which is not reinforced by others of the same 
opinion will become unstable generally. There are not usually compelling 
facts that can unequivocally settle the question of which attitude is wrong 
and which is right in connection with social opinions and attitudes as there 
are in the case of what might be called ‘facts’. (..) The ‘reality’ that settle 
the question on the case of social attitudes and opinions is the degree to 
which other with whom one is in communication are believed to share 
opinions and attitudes” (KATZ e LAZARSFELD, 1955, p.54)39 

 Mais do que somente pertencer a um grupo, a conformidade de opinião leva o 

individuo a estruturar uma realidade grupal. Estereótipos e ideias sobre moral e 

comportamento são reforçadas por esta força, e negar a opinião do grupo seria negar a 

própria realidade. O individuo que quer fazer parte de determinado grupo precisa não 

só aceitar seus valores, mas percebê-los como realidade.  

A realidade social dá margem para dois efeitos: o surgimento de lideranças que, 

mais do que defender os ideais do grupo, são os que melhor o representam (FREUD, 

1921), e também uma convergência entre pessoas40 que compartilham as mesmas 

ideias e vão reforçando-as (KATZ e LAZARSFELD, 1955, p. 59). E ela também se torna 

um fator gerador de normas para o pertencimento. Este traço torna-se relevante nesta 

pesquisa, uma vez que um dos aspectos necessários para um bom convívio na esfera 

                                                           
39 “Uma opinião ou atitude que não é reforçada pelos outros ira, geralmente, se tornar instável. 
Geralmente não há fatos que podem dizer com certeza quais atitudes são certas ou erradas como há 
outras que podemos chamar claramente de ‘fatos’. A ‘realidade’ que julgam as atitudes e opiniões está 
relacionado com o nível de importância que cada um tem e a troca de opiniões e atitudes” (tradução 
nossa)  
40 É importante mencionar que os autores também colocam o que, em inglês é chamado de ‘propinquity’, 
isto é, a proximidade física entre duas pessoas tende a favorecer esta aproximação entre as pessoas e 
suas opiniões.  
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digital, e até mesmo para tornar-se nela uma referência (ou liderança), é saber respeitar 

e dar relevância às regras. 

Estas regras servem de base para a formação do grupo em três aspectos: 

demonstram o objetivo do grupo, e que há um foco que todos compartilham naquele 

momento e aqueles que não concordam já não fazem mais parte; demonstram os 

limites, quais os comportamentos que são aceitáveis e aqueles que não compartilharem 

deles serão excluídos, assim não esmorecem a força do grupo; e um terceiro, que elege 

um líder, que vai servir como defensor dos objetivos e ideais do grupo.  

Assim, é importante perceber que a coesão do grupo é relacionada com a 

transmissão de informação e relevância de cada um de seus membros, evidenciando a 

proposta de que há quem cria conteúdo e quem o repassa. No caso do Twitter, a 

publicação é compatível com a formação do grupo, e os componentes dão ainda mais 

relevância àquele que fez o comentário. No oposto, não há reverberação, o grupo não 

é ativado. 

O fator de coesão social que sustenta o grupo reforça e é reforçado pelas 

relações de amizade, que se ligam diretamente à força da influência. Ou seja, alguém é 

mais facilmente influenciado por pessoas que considera próximas, por amigos e, ao 

mesmo tempo sente-se próximo de quem o influencia. Da mesma forma que estabelece 

uma estrutura de líder-liderado/influenciador-influenciado, também mostra que a troca 

de informações segue essa estrutura, na qual os líderes tendem a se comunicar com 

um cada vez maior número de pessoas, mantendo assim a sua posição. 

1.3.3. O Two-Step e as redes sociais na internet 

 

As redes sociais transformaram a relação do homem comum” com a 

comunicação, colocando-o mais próximo da força da comunicação de massa. Agora, 

através da Internet, ele pode conseguir uma audiência tão grande quanto a sua própria 

capacidade de ser um bom comunicador, mas sem a necessidade de uma estrutura de 

comunicação de massa tradicional (KEEN, 2009; WU et al., 2011).  

Existe agora uma mescla entre a comunicação pessoal e a comunicação em 

massa, ”masspersonal” (WU et al., 2011), uma vez que é um indivíduo, sem endosso 

de grandes corporações e/ou das tradicionais mídias de massa, que pode conseguir 

uma audiência relevante.  
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“a new class of ‘semi-public’ individuals like bloggers, authors, 

journalists, and subject matter experts has come to occupy an 

important niche on Twitter, in some cases becoming more prominent 

(at least in terms of number of followers) than traditional public figures 

such as entertainers and elected officials” (WU et al., 2011, p. 3) 

As redes sociais criaram um novo tipo de comunicação, entre o público e o 

privado – o semi-público. O tamanho da audiência já não separa o que acontece na 

mídia de massa tradicional do que uma pessoa comum’ pode conseguir nas redes 

sociais e anuncia uma reconfiguração da estrutura habitual do fluxo de informação. 

Dentre os variados tipos de comunicação existentes nas redes sociais, o Twitter 

pode ser entendido para além de uma rede social, como uma ”rede de compartilhamento 

de informação”41. Como não necessariamente se fala diretamente para uma pessoa, e 

sim para um grupo, tal qual uma rede de comunicação em massa, a audiência também 

”recebe” a comunicação sem necessariamente poder responder. Citando uma pesquisa 

de 200942, o fato de a média de reciprocidade dos seguidos (isto é, a porcentagem média 

em que dois perfis se seguem) não ultrapassar a 20% (WU et al., 2011), reforça a 

dimensão de ”via de mão única” da informação. 

Voltando ao proposto por Katz e Lazarsfeld (1955), os líderes regionais, algo 

comum na troca de ideias cotidianas, não são, necessariamente, propositais: “opinion 

leadership is an integral part of the give-and-take of everyday personal relationships43” 

(p. 33). O Twitter, então, se coloca em uma situação única dentro das relações de 

comunicação, uma vez que se trata, se excluirmos os perfis de instituições, de uma 

opinião pessoal que ganha voz tão forte quanto uma comunicação em mídia de massa. 

Uma consequência disso é que torna-se possível uma nova compreensão da 

comunicação do indivíduo sob a ótica do espetáculo44. Ao iniciar um contato direto com 

outro usuário, através de mentions/replies ou republicando diretamente uma publicação 

                                                           
41 Tradução nossa para “Information Sharing Network” (WU et al., 2011, p. 2) 
42 H. Kwak, C. Lee, H. Park, and S. Moon. “What is twitter, a social network or a news media?” In 
Proceedings of the 19th international conference on World Wide Web, p. 591–600. ACM, 2010. 
43 “A liderança de opiniões é uma parte integral das relações pessoais cotidianas” (tradução nossa) 
44 Na construção do perfil dentro das redes sociais, e também no Twitter, a lógica do espetáculo também 
se faz presente, tal qual o proposto por VAZ (08) como design de aparência na construção de personagem 
dos atores no teatro, o usuário também procura algo quando monta seu perfil. 



 

31 
 

dele, há uma troca de ”créditos” dentro de uma estrutura de capital social45 (RECUERO, 

2011). 

O capital social é o subproduto de uma organização em rede, não está nas 

pessoas, mas nas relações que se firmam em cada um dos “nós” desta rede. Desta 

forma há a geração de valor dentro da rede (RECUERO, 2005, 2011) uma vez que cada 

um que está na rede busca, de certa forma, a atenção do outro – aspecto diretamente 

relacionado com propriedades presentes no Twitter.  

Cha (et al. 2009 p.11) analisa estas maneiras:  “Indegree46 represents 

popularity of a user; retweets represent the content value of one’s tweets; and mentions47 

represent the name value of a user.48”  Ou seja, um usuário tem três aspectos de 

valorização: a quantidade de pessoas que voluntariamente escolhem receber todas as 

suas publicações – os seguidores; o valor real de uma publicação que torna-se digna 

de re-publicação – quantidade de RT/Retweets; e a popularidade que se reflete em ter 

seu nome mencionado – as mentions. 

Dessa forma, segundo Recuero (2005, p.2), quando firma-se a relação 

seguidor-seguido, há a estruturação de um laço social: “Um laço é composto por 

relações sociais que, por sua vez, são constituídas por interações sociais. Uma 

interação social é aquela ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus 

pares”. No momento que a pessoa utiliza seu espaço único de contato para se referir a 

outra, manifesta a influência dela. Nas palavras de Recuero: “Quem fala, dá 

credibilidade a uma determinada informação e influencia a sua propagação, pois lhe 

empresta, também, valor”. (Ibidem) 

Então há uma formação de rede e troca de valores dentro dela, valores esses 

que usam como base a visibilidade midiática (Trivinho, 2008). E Recuero (2005, 2011), 

citando Burt (2000), demonstra a relação dupla da valorização da ação, sendo pública 

e privada.  

                                                           
45 Recuero propõe que a capacidade de influenciar a rede e ser um ‘nó’ na comunicação dentro da rede 
é um recurso que pode vir a ser explorado e quantificado, e também escasso, daí propõe, junto com 
outros autores, que deve ser entendido como capital.  
46 Quantidade de seguidores 
47 Uma publicação onde algum usuário é referido, usando a técnica de “@NomeDoUsuário” 
48 “A quantidade de seguidoras representa a popularidade de um usuário, retweets representam a o 
valor do conteúdo de cada publicação, e as menções representam o valor único de um usuário” 
(tradução nossa) 
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“É público quando o investimento nele não beneficia apenas aquele que 

investe, mas a rede como um todo. É privado quando permite que os atores 

possam apropriar-se dos valores produzidos pela estrutura social. (..)“Twitter, 

como ferramenta que possibilita a criação e a complexificação de estruturas 

sociais, é capaz de gerar valores através de sua apropriação”.” (RECUERO, 

2011, p2) 

Isto se encaixa dentro da proposta de visibilidade mediática de Trivinho (2011). 

Temos a busca pela visibilidade como força motriz das ações dentro da rede, isto é, a 

busca por aparecer é fundamentada pelas próprias estruturas fundantes da rede social. 

E assim, transforma-se em um capital finito (Recuero, 2005), uma vez que todos 

disputam um valor limitado – a atenção daqueles que participam –, que também é 

controlado por uma parte das pessoas.  

Sob a lógica da autoexposição e autopromoção, a visibilidade mediática constrói 

a estrutura de valorização do indivíduo em torno da sua audiência, em um circulo que 

se sustenta, tal qual um autômato: quanto maior a exposição e força da audiência, maior 

a força do líder.  

Desta forma, se no modelo de two-step flow a influência é extremamente 

importante nas escolhas e formação de opinião, assim como a (auto-)regulamentação 

dentro do grupo, são relativos ao tom e até mesmo os assuntos discutidos, no Twitter 

há uma reprodução desta mesma estrutura, porém dentro da dinâmica própria do digital, 

de rede social na Internet. 

Se, em pequenos grupos os líderes se formam, influenciam e se manifestam com 

o número de seguidores e re-publicações, no Twitter há um paralelo no qual se pode 

quantificar esta influência e transformá-la em números. Esta quantificação transforma o 

Twitter em um campo onde se pode aplicar de forma objetiva, quase matemática, os 

postulados de Lazarsfeld e Katz, sendo possível mensurar o número de seguidores, de 

seguidos, o grau de interação e transformar em números (dados objetivos) o grau de 

influência (dado subjetivo) de um determinado líder – ou membro de uma comunidade. 

Essas mensurações são alvo de estudos na área da comunicação e marketing 

conhecida por  “métricas sociais", que tenta mensurar a influência através de 

informações numéricas, entendendo-as como uma força que é diretamente relacionada 

com a importância dentro da rede. Na área mais individual, acontece coisa análoga, 

uma vez que pessoas com muitos seguidores tendem a receber mais atenção do que 

aquelas sem, e a escolha de seguir ou não uma pessoa, pode ser influenciada pela 

quantidade de seguidores. 

  



 

33 
 

 

Capítulo II - Surgimento de uma nova Identidade-

Avatarizada 

 

2.1. A Criação de uma identidade on-line 
 

 Integrar-se para dentro da internet 2.0 é um processo que se inicia, como 

colocado no capítulo 1, no desenvolvimento de uma identidade online. Chris Poole, 

criador do maior fórum de imagens anônimas da internet, o 4Chan.org, coloca a questão 

da identidade online como sendo primordial para uma compreensão das atividades 

online . Cada rede social dá a possibilidade da pessoa se transformar em uma nova 

identidade, cada foto e cada username  permite ao usuário uma diferente possibilidade 

de contato com os outros. A escolha de uma nova maneira de ser conhecido, um novo 

nome, inaugura o processo de criação (ou transformação) de uma personalidade online. 

Poole exemplifica: 

 “I remember the first time I had to choose my AOL screen name, (..) it 

took me four hours to pick a name, because I knew that was a 

representation of who I was, people would read that and that was the first 

impression they would have about me, the handle that I choose” (POOLE, 

2011)49 

 

 Escolher o nome pelo qual o usuário será conhecido e, depois, reconhecido, é o 

momento da criação de uma persona virtual. Cavalheiro (2010) defende que as barreiras 

entre o eu online e o eu offline se mesclam e são difíceis de diferenciar: 

“a lógica do online que começa a atingir o offline, criando movimentos 

fluidos na fronteira entre os dois planos e gerando um entremeio, pelo 

uso contínuo de agentes intermediários de comunicação como 

(re/a)presentantes de Si para os Outros.” (CAVALHEIRO, 2010, p. 86) 

 

 A presença no mundo digital se daria por meio do “avatar”, isto é, de uma 

representação digital da pessoa. Cavalheiro apresenta a etimologia do conceito: 

                                                           
49 “Eu me lembro a primeira vez que tive que escolher meu nome de usuário na AOL [America On-Line, 
servidor de Internet nos Estados Unidos] (...) levei horas para escolher o nome, porque eu sabia que era 
uma representação de quem eu era, as pessoas iriam ler aquilo e essa seria a primeira impressão que 
eles teriam sobre mim, o nome que eu escolher” (tradução nossa). 
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“na origem etimológica da palavra avatar, que originalmente representava 

o conceito teológico da ‘descida encarnada do divino ao terrestre’, a 

manifestação terrestre de um Deus hindu, que geralmente era  Vishnu, 

sob a forma de homem ou de animal.” (CAVALHEIRO, 2010, p.9) 

 

Partindo, então, da proposta de avatarização do homem, aqui empregada como 

metáfora da ”subida” dele para a dimensão digital, a proposta é a de investigar alguns 

aspectos que estruturam a sua criação. No primeiro momento, trata-se da transformação 

ou recorte que a pessoa faz de si mesma para entrar na rede e, em um segundo 

momento, como a identidade avatarizada se compõe e se mostra dentro dessa rede, 

estruturalmente relacional. 

   “Este avatar-cibercultural acaba sendo apenas o resultado da operação  

  e/ou manuseio em outro plano, não possuindo realidade fenomênica,  
  história ou geografia”. (CAVALHEIRO, 2010, p.20) 
 

A presença do avatar é de natureza digital, mas em tempo-real, e considerada 

pelos seus atos dentro da rede. Segundo Trivinho (2008), a expansão tecno-cultural 

gera um aumento nas possibilidades de visibilidade dentro da cibercultura, expandindo 

a lógica da (auto)exposição e (auto)promoção. E, nessa lógica autorreferencial, a 

identidade digital acaba se tornando presente e crescente. 

Na mesma conferência, Chris Poole resume esse entendimento: “it’s not who 

you share with, but who you share as”. A identidade-digital de quem posta torna-se 

importante, então podemos entender o peso que tem a escolha de cada foto, de cada 

nome de usuário. O fenômeno de que as pessoas no Twitter acabam sendo referidas 

com seus respectivos usernames, antecipados por um “@”, torna isso claro. Esta 

ferramenta transformou a maneira que os indivíduos se referem uns aos outros, uma 

vez que, mesmo com a opção de poder escrever o nome escolhido, são esses “apelidos” 

que são usados, até mesmo para mencionar as pessoas dentro ou fora do mundo virtual. 

 Cavalheiro cita a tese de Adriana Vaz Ramos sobre a questão da criação do 

avatar conforme os moldes de design de aparência, recurso teatral utilizado na criação 

e incorporação dos atores dentro de uma peça: “uma ação criativa produtora de um 

desenho referencial que antecede o espetáculo em que se insere o ator/personagem” 

(RAMOS 2008 apud CAVALHEIRO, ano 2010, p.35). Propõe que, ao mesmo tempo em 

que é uma atuação de um personagem, é também uma vazão de ideias e propostas: “o 

design da aparência, ao contrário, é a ”ação que requer um modo de ver, atuar e de 

expressar suas ideias” (Idem).  
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  Desta forma, é possível compreender a identidade avatarizada-digital da pessoa 

como também uma relação dela com ela mesma, pois o movimento de digitalização de 

si é autorreferente, mesmo em se tratando de personagens totalmente criados, como 

no caso dos fakes, que também seguem o design de aparência.  

James Hilmann (2001) acredita ser possível ter diversos ”personagens”, que a 

psique é plural e seria como uma hospedaria destes, que teriam seu momento no ”dia”. 

E coloca a plasticidade de comportamento como relativa ao desenvolvimento da própria 

personalidade. A tecnologia também permite que possamos ser diferentes personagens 

em jogos e, quando em rede, somos avatares nas relações que praticamos. Por mais 

que possamos desligar ou, no termo cibercultural, deslogar, a presença não é terminada 

para aqueles que estão ainda ativos. Diz Turkle50 (1995, p.114): “As a user, you are 

attentive to only one of the windows on your screen at any given moment, but in a sense 

you are a presence in all of them at all times51.” Ela vai além e percebe as implicações 

que as múltiplas redes permitem na pluralização de si mesmo e, em Life on the Screen 

(1995, p.136), propõe uma existência em “janelas”, em analogia ao computador, onde 

um próprio ‘eu’ se espalha em diferentes formas e jeitos: “The life practice of windows 

is that of a decentered self that exists in many worlds and plays many roles at the same 

time52”.  

A construção destas diferentes identidades ainda permite o controle da 

aparência “física”. Hardey (2002) apresenta a amplitude de possibilidades que esta 

presença ”não-fenomênica” tem, aumentada pela própria capacidade técnica da rede 

da qual se quer fazer parte. A criação do avatar permite a reconfiguração, até mesmo a 

transformação do corpo humano, para uma nova realidade: 

 

“When the bodies of users are left behind they are able to choose and 

construct their virtual form(s) and identity(ies). You might choose on one 

occasion to be tall and beautiful; on another you might wish to be short 

and plain. It would be instructive to see how changed physical attributes 

altered your interactions with other people53”. (HARDEY, 2002, p. 570) 

                                                           
50 Por só ter disponível a versão digital em Kindle para o livro, as marcações deste livro são relacionadas 
as posições tal qual está marcado no leitor digital, uma vez que não há a correspondência por página, 
porém estas posições permanecem as mesmas para qualquer outro leitor digital que tenha acesso a 
essa obra.  
51 “Como um usuário você presta atenção em apenas uma janela por vez, mas em certo sentido, você 
está presente em todas a todo o momento” (tradução nossa) 
52 “Na vida por ‘janelas’ a prática é que seu eu descentralizado existe em muitos mundos e representa 
muitos papeis simultaneamente” (tradução nossa) 
53 “Quando os corpos dos usuários são deixados para trás, você pode escolher e construir sua(s) própria(s) 
forma(s) virtual(is) e sua identidade(s). Você pode escolher em uma ocasião ser alto e belo; na outra você 
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Deste modo, o corpo físico acaba perdendo importância, seja nos ambientes em 

três dimensões, ou, como no caso do Twitter, onde há a possibilidade de que esse corpo 

nem ”exista”. Hardey (2002, p. 571) completa: “within such spaces, where occupants are 

anonymous, people escape their embodied selves and the expectations and norms of 

behaviour within their everyday”.  

 Dentro da internet uma ou várias apresentações de si, alteradas e transformadas 

pelas possibilidades técnicas da rede, vão regulamentando as próprias relações que se 

formam de avatar para avatar. Vale lembrar da velha charge da revista New Yorker 

(1993), a do cachorro que está na internet e diz: “Na internet ninguém sabe que você é 

um cachorro”, que se torna cômica por apresentar uma situação real. 

 

“On MUD54s, one’s body is represented by one’s own textual description, 

so the obese can be slender, the beautiful plain, the “nerdy” sophisticated. 

A New Yorker cartoon captures the potential for MUDs as laboratories for 

experimenting with one’s identity. In it, one dog, paw on a computer 

keyboard, explains to another, “On the Internet, nobody knows you’re a 

dog55.” (TURKLE, 1995, pos 100)  

 

Turkle desconstrói a necessidade de que o avatar seria, necessariamente, uma 

representação em 3 dimensões, um corpo visual, para poder ser também uma descrição 

textual. Além de apresentar a enorme possibilidade de criação e manipulação de uma 

personalidade dentro do ciberespaço.  

Dessa forma, o suposto anonimato, somado a uma personalidade fluida e plural 

permite, não só uma liberdade na criação, mas também no comportamento dos 

avatares. 

“Sob a marca do anonimato propiciado pela tecnologia, essa nova forma 

de alteridade, fluida e fragmentária, pode entregar-se ao ludismo 

despolitizado da expressão de múltiplos “eus” na interação com 

alteridades outras, igualmente descarnadas.” (DAL BELLO, 2009 p.32) 

 

A possibilidade de criação do avatar descolado do corpo que o cria, e sem  

identidade “fixa”, permite, então, uma série de comportamentos que, normalmente, não 

                                                           
pode desejar ser baixo e simples. Seria interessante ver como as pessoas mudam suas interações com as 
outras tendo seus atributos físicos também diferentes” (tradução nossa) 
54 MUD é a sigla para Multi User Dimension, são jogos e estruturas on-line onde vários jogadores jogam 
ao mesmo tempo, interagindo.  
55 “Em um MUD, o corpo de alguém é representado por uma descrição textual própria, dessa forma um 
obeso pode ser magro, o belo ser simples, o ‘nerd’ sofisticado. Uma charge do New Yorker captura o 
potencial que os MUDs tem para experimentar com a identidade de alguém. Nela, um cachorro na frente 
do computador diz a outro: ‘na internet ninguém sabe que você é um cachorro’” (tradução nossa) 
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seriam permitidos ou sequer compatíveis com as regras e padrões costumeiros da 

pessoa off-line. Como coloca Cavalheiro:  

 

“Este poder acaba por entorpecer muitos mortais, por meio do fascínio de 

uma libido de fazer-se opaco, apresentando-se em nova maneira de 

exposição antimimética e antimítica aos olhares de contágios dos Outros 

durante as relações na rede mundial de computadores, formada por uma 

gama de simulacros de ambientes relacionais autorreferenciais, tais 

quais podiam ser encontrados na outrora Lua Pitagórica e que podem ser 

exemplificados atualmente, com uma série de programas e sites de 

relacionamento (como orkut, linkedin, flickr, myspace etc.), aliados às 

tecnologias de comunicação instantânea (como messenger e skype) e 

ambientes projetados à imersão, como visto nos games e Second Life 

que constituem uma presença/vivência no éter.”(CAVALHEIRO, 2010 

p.21) 

 

A Professora Beth Coleman (2011) apresenta em seu livro Hello Avatar: From 

Virtual Worlds to X-Reality56, a proposta de que a dimensão digital é uma experiência 

de aumento da realidade. Questionando a dicotomia on/off, ela também apresenta o 

avatar como sendo um avanço na própria existência do homem dentro da estrutura 

cibercultural. 

 “The current change toward visual, mobile, and pervasive media use is 
based on this genealogy of the avatar: from disembodied to graphically 
represented, from the exclusive to the popular. This continuum in popular 
imagination and media design forms the backdrop to the emergence of X-
reality practices that link the virtual and real” 57 (Coleman, 2011, p.813)  

 

É no cerne da criação do avatar que está a própria quebra da dicotomia on/off, 

uma vez que as representações de si no ambiente digital são criadas a partir da própria 

pessoa. O avatar tem em seu cerne parte essencial daquele que o cria, mesmo que 

essa parte não seja claramente exposta para os outros ou para si. É um movimento de 

existência e, com isso, carrega uma ligação forte com aquele que o cria.  

 

 

                                                           
56 Este livro também está em versão e-book para Kindle, e as marcações de página são referentes à 
posição que eles ocupam.  
57 “A mudança corrente para uma mídia visual, móvel e disseminada é a base genealógica do avatar: de 
um descorporeamento para uma representação gráfica, do exclusivo para o popular. Essa continuidade 
para o imaginário popular e em design de mídia forma o pano de fundo para o surgimento da realidade-
X, e faz a ligação entre o virtual e o real” (tradução nossa) 
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2.2. ON/OFF 
 

 Não há um limite claro sobre onde começa a vida on-line e termina a off-line. A 

modernidade torna a rede ainda mais invisível e imperceptível, os “gadgets” conectados 

a uma rede nos colocam online o tempo todo, mesmo que não estejamos atuando 

diretamente nela. Trivinho (2008) chega até a colocar esse comportamento como um 

efeito da própria civilização mediática, a dromocracia, onde a adaptação à velocidade 

da informação é essencial para a própria sobrevivência dentro da estrutura social que 

se forma atualmente.  

"Nessas condições, o conceito de de dromocracia expressa bem aquilo 
de que se trata: a velocidade técnica e tecnológica equivale a um 
macrovetor dinâmico exponencial de organização/desorganização e 
reescalonamento permanente de relações e valores sociais, políticos e 
culturais na atualidade” (TRIVINHO, 2008 p.69)  

 

Trivinho aprofunda a questão da velocidade que as interações sociais baseada 

nas estruturas ciberculturais são ponto chave para a compreensão de uma nova 

dinâmica social. Os valores políticos, sociais e culturais são reordenados e há a 

inauguração de uma dinâmica das relações a partir do manejo desta nova ordem de 

visibilidade e existência. Essa dinâmica está diretamente relacionada com a velocidade 

e a aptidão que cada um consegue desenvolver com os recursos tecnológicos que foram 

desenvolvidos. Assim aqueles que tiverem uma capacidade maior, não apenas 

técnica/tecnológica de manejar todas os recursos, mas também o manejo nessa 

estrutura de existir e desaparecer, o que falar, quantos atingir será mais bem sucedido.   

Aos poucos, o mundo on-line, que, inicialmente, era compreendido como um 

fruto do off-line, ganha peso e estruturas próprias. A possibilidade de entrar em contato 

com um número muito maior de pessoas, e até mesmo a possibilidade de conhecer 

novas pessoas via rede, transforma as relações específicas de cada um desses 

ambientes. A desobrigação da manutenção de uma identidade fixa permite que 

determinados comportamentos surjam e tornem-se identitários da vida on-line, pois 

referem-se à situações específicas que somente a relação digital poderia ser capaz de 

compreender. Segundo Turkle (1995, pos. 10), “combination of real time interaction with 
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other people, anonymity (or, in some cases, the illusion of anonymity), and the ability to 

assume a role as close to or as far from one’s ‘real self’ as one chooses”58. 

Desta forma, as relações do mundo online podem se diferenciar das do mundo 

off-line, tornando essa relação on/off mais complexa. Turkle (1995) questiona se as 

experiências que acontecem no âmbito online pertencem a um eu expandido ou 

deslocado. Cavalheiro (2010) também aprofunda: 

  

“Este difícil momento onde as relações fronteiriças entre on e off-line 

criam problemas morais e éticos, nos faz pensar/considerar as melhores 

soluções a serem tomadas: buscar respostas do online na tradução do 

estabelecido no off-line, distanciá-los de tal maneira que permaneçam 

diferenciados, ou simplesmente construir um novo lugar imbricado?” 

(CAVALHEIRO, 2010, p.82) 

 

Ideia que Coleman (2011) compartilha, dizendo haver agora uma realidade ainda 

maior, a Realidade-X, na qual o mundo compartilhado estende nossa atuação social 

para além das estruturas conhecidas, nos fazendo presentes. Os modelos de 

engajamento são diferentes e os espaços transformaram-se. 

“a world in which our reach is extended and amplified in terms of spheres 

of influence, sites of engagement, and presence to one another. I see a 

changing face of real-world engagement affected by the emergence of 

pervasive media”59 (Coleman, pos. 163).   

 

Até mesmo a presença física começa a ser questionada. Até que ponto um 

aparelho pode nos deslocar para outro lugar, ou trazer este para onde estamos? 

Coleman propõe que seria possível, desta maneira, estar em dois lugares ao mesmo 

tempo, sem que nenhuma das duas presenças seja necessariamente falsa.  

Os limites que separam o mundo digital do presencial são aparentemente claros, 

mas cada vez mais se tornam indistintos. Isso porque, por mais que o processo de 

avatarização permita um distanciamento dos dois mundos, é uma mesma pessoa 

(psique e corpo) que atua em ambos. E, da mesma forma que na esfera off-line, a 

construção desta personalidade avatarizada se consolida à medida que a persona 

                                                           
58 “a combinação da interação em tempo real, anonimato (em alguns casos a ilusão de anonimato), e a 
habilidade de assumir um papel tão próximo ou tão longe quanto o seu ‘eu real’ quanto cada um escolhe” 
(tradução nossa) 
59 “Um mundo onde nosso alcance é estendido e amplificado em termos de esferas de influencia, sites de 
engajamento e presença para outro. Eu vejo uma mudança nas relações que se estabelecem no mundo-
real afetadas pelo surgimento da mídia permeante ” (tradução nossa) 
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criada se relaciona virtualmente com as outras. É no convívio social que há aprendizado 

social digital, formam-se os julgamentos de valores e os aspectos mais únicos da 

personalidade vão criando contorno. 

Todavia, não há como traçar o limite de impacto que a dimensão on-line tem na 

vida off-line de cada um, pois a presença na dimensão digital depende da importância 

que cada um dá para ela: 

  

 “emergência de uma nova forma de lidar com a própria identidade, na 

fronteira ou na transposição da fronteira entre real e virtual ou na projeção 

digital de uma imagem ideal de si mesmo no complexo sígnico do 

nickname, do perfil ou do avatar, elementos integrantes dos processos 

de espectralização da identidade no cyberspace” (DAL BELLO, 2009 

p33) 

 

O desenvolvimento de um código de leis para regular os comportamentos on-

line demonstra a preocupação que o Estado tem em monitorar os seus cidadãos dentro 

da esfera digital. As discussões sobre crimes virtuais como roubo de senhas ou 

estelionato são tão importantes como uma postagem preconceituosa ou racista, seja 

dentro ou não de uma rede digital.  

Cavalheiro (2010, p. 86) cita diversos exemplos de fragilização da barreira on-

line/off-line: “a lógica do on-line que começa a atingir o off-line, criando movimentos 

fluidos na fronteira entre os dois planos e gerando um entremeio, pelo uso contínuo de 

agentes intermediários de comunicação como (re/a)presentantes de Si para os Outros”.  

O avatar, criado e mantido por um indivíduo, surge do off-line e vai ao on-line 

com uma impressão de liberdade, pois a transposição para dentro do on-line permite a 

total reconstrução de uma identidade pluralizada e fluida. O processo de tornar-se um 

avatar, no momento de sua criação, passa pelo questionamento de quem se é e quem 

se quer ser. Em um segundo momento, começa uma construção contínua desta 

personalidade, que começa a agir em grupo, relacionalmente. 

É importante notar que a construção deste avatar digitalizado é um acordo de 

forças externas e internas, porque o site em que a pessoa escolhe entrar determina 

quais são as caraterísticas que serão necessárias, e ela escolhe quais serão reveladas 

dentro daquele escopo. O processo não se completa imediatamente; enquanto o 

indivíduo permanecer na rede ele continuará a escolher o que será revelado e o que 

continuará escondido.  
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É nessa construção dupla, da escolha das características obrigatórias de cada 

rede junto com a somatória das ações – publicações – do perfil que é construído o 

Avatar. É uma estrutura plástica e transformadora, tal qual a identidade off-line. O Avatar 

no Twitter, por exemplo, é formado a partir da escolha do nome de usuário, a descrição 

na bio e sua foto, e continua nas publicações e ações dentro da rede. Faz parte do 

Avatar digital todas aquelas características do perfil, sendo que até a quantidade de 

seguidores e quantas pessoas se segue são dados transformados em características 

da identidade do Avatar. 

Turkle (1995) notou que a possibilidade de ter uma segunda vida, digital e 

múltipla, dá a chance para que determinados aspectos da personalidade se revelem sob 

essa forma avatarizada: 

 

“Sometimes such experiences can facilitate self-knowledge and personal 

growth, and sometimes not. MUDs can be places where people blossom 

or places where they get stuck, caught in self-contained worlds where 

things are simpler than in real life, and where, if all else fails, you can retire 

your character and simply start a new life with another.”60  (TURKLE, 1995 

pos.3594) 

 

Por mais que cada criador de avatar tenha um suposto controle do seu 

comportamento, já no processo de projetar-se para dentro da rede, há um 

questionamento de quem se é, ou se quer ser. Todo o tempo, opera uma indistinção 

entre vida on-line e off-line, mas não podemos esquecer que é a mesma pessoa, um 

único corpo que vai ligando as duas situações porque nelas vive.  

O ambiente online torna-se, então, um território de livre experimentação para o 

comportamento em três aspectos: a sensação de estar ”a um botão de distância” de 

poder começar tudo de novo e ter os ”erros”  apagados; o anonimato; e a possibilidade 

de apresentar-se com diversas aparências. 

 

2.3. Influência/ ApareSer 
 

                                                           
60 “Algumas vezes essas experiências podem facilitar o autoconhecimento e crescimento pessoal, e outras 
vezes não. MUD podem ser lugares onde pessoas florescem ou ficam travadas, presas em mundos 
contidos onde as coisas são mais simples do que na vida real, e onde, se tudo mais falha, você pode apagar 
seu personagem e começar uma vida nova com outro” (tradução nossa) 
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Participar das redes sociais é buscar alguma forma de convívio com algum outro, 

não importa quem. Seja para saber das novidades e acontecimentos ou para informar 

alguma coisa que aconteceu, algum pensamento, trata-se de uma autobiografia digital, 

uma exibição da intimidade (SIBILA, 2008; DAL BELLO, 2008), que não necessita ter 

algum outro objetivo além do de somente aparecer. Como se viu, nem sempre a 

informação é importante; a prioridade é o imediatismo para conseguir ser reconhecido 

(TURKLE, 2010). 

Nesse contexto, é possível entender que o Twitter permite se fazer parte de um 

coletivo de pessoas que tem a forma relacional hierárquica de seguidor-seguido, como 

colocado no Capítulo 1, dando a impressão de que o reconhecimento se relaciona a 

quanto maior for o número de seguidores. Há lideranças, grupos e sub-grupos, e até 

mesmo uma estrutura de regras para se ganhar respeito. Utilizarei os conceitos 

propostos por Freud em A psicologia das Massas e a questão do Ego, texto de 1920, 

no qual estuda as organizações de massas seguidoras de líderes e a organização em 

grupo para compreender as relações de contaminação e de prestigio que existem dentro 

de uma organização grupal. 

A influência dentro do Twitter é diretamente relacionada a parâmetros como: 

quantidade de seguidores, retweets, mentions. A resposta que se recebe transforma-se 

rapidamente em uma dupla gratificação: primeiro, pelo reconhecimento do outro de que 

você existe e importa, e também pela visibilidade que se ganha por ter uma publicação 

comentada ou repetida. Se, por um lado, as RSI dão aos usuários a sensação de que 

eles não estão mais sozinhos, por outro, dão também a impressão que a vida deles, até 

mesmo os pequenos detalhes, são novidades dignas de interesse e divulgação. 

O que é importante o suficiente para ser publicado na internet? Até que ponto a 

vida cotidiana é interessante a ponto de ser lida pelo outro? Cada vez mais, a facilidade 

que estes sites proporcionam em expor a coisas mais simples faz com que se tenha a 

impressão de relevância para todas as coisas que são escritas, como exposto por 

TÜRCKE (2010, p. 17) no paradoxo: “ser comunicado porque é importante, é importante 

porque é comunicado". 

Esse tipo de autoexposição é uma forma cada vez mais comum e estruturante 

da própria cibercultura. Dal Bello (2009) coloca esse movimento como marca da 

modernidade, narcisista e insegura, necessitando da aprovação do outro, nas formas 

técnicas de cada rede, como confirmação da própria existência: “Tal encapsulamento é 

sintomático da crise de confiança que marca a pós-modernidade e reflete a retração 

narcísica do sujeito sobre si como uma estratégia de sobrevivência” (p. 30). E vai além: 
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“À desmaterialização do espaço segue-se o sucateamento do corpo e o desnudamento 

do eu na obscenidade do excesso informacional”. (Dal Bello, 2009, p. 30) 

Segundo Trivinho (2008), isso seria mais uma das formas de transformação da 

sociedade, em uma visibilidade midiática dentro de uma perspectiva do fenômeno 

global: 

 

“dimensão“ superfície” cultural polissêmica de projeção dos resultados de 

estratégias e práticas de (auto)exposição e (auto)promoção; 

macroesteira competitiva na qual os signos equivalentes a tais resultados 

se projetam, se justapõem e se completam, se atropelam e explodem, se 

fagocitam e se autoflagelam, se subdividem, se excluem e se dissolvem, 

para eventualmente retornar uma ou mais vezes, refazendo o ciclo 

semiodegradável de tensão para, não raro, desaparecerem sem deixar 

vestígios; como tal, megazona simbólica de colonização e povoamento 

permanente, portanto, de disputa agonística por visibilidade (tanto nos 

media, redes e produtos de massa, quanto nos interativos), regida pela 

lógica do aparecer/desaparecer (ou do fazer aparecer/desaparecer) 

como suposta forma de poder e garantia de obtenção de hipervaloração 

social (prestígio, reconhecimento, reputação e fama como bens 

simbólicos), ao calor de interesses socialmente previsíveis (confessos ou 

não);” (TRIVINHO, 2008, p.5) 

 

A existência em rede necessita de autopromoção e autoexposição. Há uma 

constante batalha pela atenção, e ganham aqueles que conseguem o maior número de 

”seguidores”. Os bens são simbólicos e metafóricos, marcados pela extrema urgência e 

veloz finitude. 

Ao mesmo tempo que a cibercultura cria um ambiente que transparece uma certa 

igualdade entre aqueles conectados, ela também é regida por bases que existem no 

mundo off-line. Até mesmo em acentuado grau onde a perspectiva de existência dentro 

deste mundo é diretamente relacionada com a geração de conteúdo e relacionamentos. 

A própria existência de uma persona dentro das redes sociais está na dependência que 

outras pessoas façam com que ela exista. O neologismo proposto por Dal Bello, de 

apareSer, apresenta a existência de uma pessoa entrelaçada com sua produção dentro 

dos meios virtuais. A presença virtual só existe quando há uma produção e esta é notada 

por outro ser virtual, sendo esse duplo vínculo de existência o paradoxo inerente às 

relações dentro destas redes. É preciso notar para ser notado, e, para ser notado, é 

preciso notar. 
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“repensar o significado de ser alguém e relacionar-se com o outro em 
uma sociedade cada vez mais organizada em redes informacionais de 
alta velocidade que providenciam intimidade à distância, invasão e 
evasão de privacidade, isolamento convivial, fragmentação/ multiplicação 
de identidades e hiperespetacularização do eu. O uso que se faz das 
tecnologias disponíveis expõe os imperativos da lógica do “apareSer”, 
neologismo que alude ao condicionamento do status de ser alguém à luz 
da projeção mediática: no macrocontexto da era da visibilidade 
mediática” (DAL BELLO, 2009 p.24) 
 

Na internet, as redes sociais tornam-se um ambiente de aparecer e 

desaparecer tão veloz quanto a própria informação. Existe-se no tempo que seu “tweet” 

repercurte em uma outra tela, e desaparece-se ao ser ”empurrado” pelo surgimento de 

outro. No caso do twitter, a mensagem de 140 caracteres é o fenômeno em si mesmo, 

isto é, enquanto a mensagem existe, ela é o avatar da pessoa e, consequentemente, a 

pessoa existe. 

O pressuposto da Web 2.0 perpassa exatamente por este ponto. Em um 

primeiro momento, surgiu pelo aspecto “colaborativo”, como lembra Andrew Keen 

(2009), porém hoje, existir dentro das redes é produzir alguma mensagem que possa 

ecoar nas redes. Dessa forma, apesar de poder ter uma conta no Twitter e somente 

seguir os outros perfis sem publicar nada, é no momento que se posta algo que se faz 

um movimento de existência, por isso o neologismo criado por Dal Bello, ApareSer, onde 

”se é” ao mesmo tempo que se ”aparece”. 

Os mecanismos técnicos de RT, reply e afins são maneiras de criar uma 

sobrevida para este avatar. O apareSer é mantido quando alguém repete o que é dito, 

ou menciona alguém em sua mensagem. Mais do que aumentar a aparição da pessoa, 

ele passou a existir na vida de outra pessoa, dentro do mundo da rede.  

Em certos ambientes, o sucesso social depende diretamente das referências 

que o Twitter e seus usuários aprovam. É importante notar também que até mesmo nas 

questões econômicas, a importância de um perfil na internet acaba sendo relevante. A 

pessoa tem uma resposta rápida da sua importância dentro do mundo online, e ter 

amigos ou seguidores é uma forma de acalmar a angústia de estar sozinho, ao mesmo 

tempo em que o indivíduo disputa com outros a atenção dos seus seguidores.  

Em um universo onde uma postagem pode ser rapidamente apagada, 

“empurrada para baixo” por outra, ganhar destaque se torna uma tarefa complicada, que 

exacerba a necessidade de escrever algo que permaneça. A importância de ter uma 

mensagem replicada ou comentada por outros usuários é mais do que uma aprovação 
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de algo, indica uma ligeira sobrevivência em um mundo no qual a velocidade do 

esquecimento é enorme.   

Para que se exista no Twitter, é preciso construir uma infinita quantidade de 

informação, relevante ou não, mas que pareça interessante a uma outra pessoa. Ao 

mesmo tempo em que há uma subjetividade inerente ao que seria interessante, também 

há uma validação desta existência na forma de um número de quantas pessoas acham 

tal avatar digno de interesse na forma de “seguidores”, indivíduos que querem saber, 

em tempo-real, toda a produção de determinado avatar. 

É possível construir fama dentro da rede social. Existem avatares que, por algum 

motivo, possuem uma quantidade de seguidores muito grande, mesmo não sendo 

pessoas famosas no mundo off-line. Tornam-se líderes, são capazes de influenciar o 

grupo em que fazem parte: “seres vivos se reúnem em certo número, sejam eles um 

rebanho de animais ou um conjunto de seres humanos, se colocam instintivamente sob 

a influência de um chefe” (FREUD, 1921 p.91).  

No caso do Twitter, proponho os avatares como líderes porque exercem uma 

influência muito grande sobre outros avatares, tendo, como no texto freudiano, um 

grande ”prestígio”:  

 

“Além disso, atribui tanto às ideias quanto aos líderes um poder 

misterioso e irresistível, a que chama de ‘prestígio’. O prestígio é uma 

espécie de domínio exercido sobre nós por um indivíduo, um trabalho ou 

uma ideia.” (FREUD, 1921, p. 91-92) 

 

 

A partir do momento em que há uma massa de pessoas que segue um 

determinado avatar, é possível pensar em uma “vida mental coletiva”. A rede os 

transforma em um grupo, e esse grupo começa a desenvolver características únicas no 

próprio indivíduo. 

 

“A peculiaridade mais notável apresentada por um grupo psicológico é a 
seguinte: sejam quem forem os indivíduos que o compõem, por 
semelhantes ou dessemelhantes que sejam seu modo de vida, suas 
ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o fato de haverem sido 
transformados num grupo coloca-os na posse de uma espécie de mente 
coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito diferente       
daquela pela qual cada membro dele, tomado individualmente, sentiria, 
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pensaria e agiria, caso se encontrasse em estado de isolamento.’ (LE 
BON 1895 apud FREUD, 1921, p. 29) 

 

Aqueles que entram na rede e querem ter sua existência validada pelas outras 

pessoas, como colocado há pouco, precisam compreender essa vida mental. Há regras 

e formas não-claras, mas percebidas, que tornam um avatar mais ou menos 

reconhecido. 

Uma vez fazendo parte de um grupo, o avatar começa a tomar forma, e, já livre 

das amarras da corporeidade e agora em grupo, alguns comportamentos diferentes 

começam a aparecer. Fazendo parte de um grupo, o indivíduo sofre uma segunda 

transformação, nesse ponto ainda mais subjetiva. Segundo Freud, citando Le Bon 

(1985), o sujeito adquire características diferentes: 

 

“O primeiro é que o indivíduo que faz parte de um grupo adquire, 

unicamente por considerações numéricas, um sentimento de poder 

invencível que lhe permite render-se a instintos que, estivesse ele 

sozinho, teria compulsoriamente mantido sob coerção. Ficará ele ainda 

menos disposto a controlar-se pela consideração de que, sendo um 

grupo anônimo e, por consequência, irresponsável, o sentimento de 

responsabilidade que sempre controla os indivíduos, desaparece 

inteiramente.” (FREUD, apud LE BON 33, 1921 p.85) 

 

Freud traz também McDougall (FREUD apud MCDOUGALL 1921 p.95): “O resultado 

mais notável e também o mais importante da formação de um grupo é a ‘exaltação ou 

intensificação de emoção’ produzida em cada membro dele”. A influência que um 

membro dentro do Twitter tem sobre o outro vai exaltando cada vez mais 

comportamentos emocionais. 

  

“O indivíduo perde seu poder de crítica e deixa-se deslizar para a mesma 

emoção. Mas, ao assim proceder, aumenta a excitação das outras 

pessoas que produziram esse resultado nele, e assim a carga emocional 

dos indivíduos se intensifica por interação mútua.” (FREUD apud 

MCDOUGALL , 1921, p. 95) 

 

A “vida mental coletiva” mostra sua força dentro da rede social na internet, ao 

reunir indivíduos avatarizados e em busca da confirmação de sua existência midiática. 

Os influenciadores são aqueles que conseguem traduzir em suas ações reflexos de 

coisas que eles mesmos percebem. 
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Organizar-se em um grupo, mesmo que temporário, representa um 

desenvolvimento da mente como um todo. Churchland (2011, p.64) explicita a 

importância do grupo: “larger groups tend to have more complex social practices, 

including those for trade and exchange that involve trust”61. No momento que a esfera 

on-line se configura como um novo mundo para esse “recém-nascido”, fazer parte de 

um grupo não apenas dá uma sensação de acolhimento e de validação de sua criação 

mas também desenvolve maneiras próprias de julgamento de valores, assim certos 

comportamentos ou ideias antes repudiadas podem ser validadas, dando uma nova 

possibilidade para aqueles que, um dia, foram excluídos. 

 

 

2.4. O “líder” influenciador 
 

Como colocado no Capítulo 1, o Twitter segue uma lógica de seguidor/seguido 

onde o primeiro quer receber todas as atualizações do segundo. Dessa forma, o 

seguidor é influenciado pelo seguido, mesmo que ambos se sigam mutuamente. Com o 

crescimento das redes sociais surgiram algumas ”celebridades” de internet. Pessoas 

que conseguem atrair uma quantidade grande de seguidores sem ter um substrato em 

sua vida off-line que dê alguma razão clara para esta situação. 

As publicações dessas pessoas ganham uma força enorme dentro do Twitter, na 

forma de RT’s e Favs. Quando este “tweet” é repassado, de perfil em perfil, a exposição 

e sua existência virtual se sustenta, e a força vai aumentando. Repassar o tweet 

representa mais do que somente concordar com a mensagem; é, de uma certa forma, 

imitar o comportamento dela para si.  

Há uma afinidade não somente dos assuntos, mas também do tom, da carga 

emocional, como coloca Freud: 

 

“Os sentimentos de um grupo são sempre muito simples e muito 

exagerados, de maneira que não conhece a dúvida nem a incerteza. Ele 

vai diretamente a extremos; se uma suspeita é expressa, ela 

instantaneamente se modifica numa certeza incontrovertível; um traço de 

antipatia se transforma em ódio furioso”. (FREUD, 1921, p. 88-89) 

 

                                                           
61 “Grupos grandes tendem a ter praticas mais complexas, incluindo as trocas e relações que envolvam 
confiança” (tradução nossa) 
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A escolha de quem seguir torna-se também parte da formação da 

“personalidade” deste avatar no Twitter; é uma maneira de dizer que ele elegerá aquela 

pessoa como referência para si mesmo dentro da rede, podendo ser, então, modelo 

para o aprendizado do qual Patricia Churchland (2011) trata quando se refere ao 

sucesso no mundo ‘social’ como dependente da capacidade de aprendizado das 

maneiras e atitudes dos outros (Churchland, 2011). 

 

“Success in the social world depends on learning the ways and profiles of 

others; the more sophisticated and accurate the predictive machinery — 

modeling the mental states of others — the greater the advantages.”62 

(CHURCHLAND, 2011. p.76) 

 

O Twitter, como se pode ver, compreende dois âmbitos muito complexos: uma 

validação da própria existência mediática e o comportamento de grupo. O avatar 

“celebridade” tem uma resposta rápida e eficaz da pergunta ”quem eu sou?”, e, como 

coloca Freud, para isso precisa continuar a influenciar o grupo cada vez mais para 

manter-se nessa posição. Para isso, começam algumas mensagens que não se 

sustentariam fora do grupo: 

 

“Inclinado como é a todos os extremos, um grupo só pode ser excitado 

por um estímulo excessivo. Quem quer que deseje produzir efeito sobre 

ele, não necessita de nenhuma ordem lógica em seus argumentos; deve 

pintar nas cores mais fortes, deve exagerar e repetir a mesma coisa 

diversas vezes.” (FREUD, 1920, p.89) 

 

Aí está a força do seguido, não somente por uma simpatia ou aproximação, mas 

porque ele consegue mobilizar o grupo, levantar emoções e reações que são únicas e 

fortes. As atitudes enquanto seguido são reforçadas pelos movimentos de existência de 

seus seguidores, e não são necessariamente compatíveis com o que seria fora deste 

contexto: “Ao passo que a capacidade intelectual de um grupo está sempre muito abaixo 

da de um indivíduo, sua conduta ética pode tanto elevar-se muito acima da conduta 

deste último, quanto cair muito abaixo dela” (FREUD, 1921, p.89-90). Os 

comportamentos exagerados são, de certa forma, a maneira de se manter na liderança, 

como influenciador. 

                                                           
62 “Sucesso no mundo social depende do aprendizado sobre o jeito e o perfil dos outros; quanto mais 
sofisticado e acurado o modelo de previsão do estado mental do s outros, maiores são as vantagens” 
(tradução nossa) 



 

49 
 

A influência é percebida no comportamento do avatar dentro do Twitter, seja na 

quantidade de publicações ou no tom das mensagens, porém é no RT que isso torna-

se mais evidente. A ferramenta RT – Re-tweet é a maneira mais direta e objetiva de 

mostrar a imitação de alguém, isto porque copia identicamente a mensagem de outra 

pessoa como se fosse sua. A imitação é uma ferramenta cognitiva normal dentro de 

uma rede social (virtual ou não) e acaba podendo desenvolver uma relação mais 

agradável entre os personagens (imitante-imitador): “The dominant hypothesis 

explaining the data from unconscious mimicry is that mimicry acts as social glue”63. 

(CHURCHLAND, 2011, p158) 

Quanto maior o número de RT’s que uma determinada pessoa recebe, mais ela 

se sente valorizada, uma vez que revela o número de pessoas que ”querem ser como 

ela”, e reforçam a sua presença avatarizada dentro da rede. Ela, por sua vez, vai 

aprendendo o que faz sucesso ou não entre seus seguidores. Seguem alguns exemplos 

de celebridades virtuais, isto é, avatares digitais que têm até mesmo dezenas de 

milhares de seguidores, mesmo não sendo pessoas reconhecidamente famosas fora do 

mundo on-line. Esses exemplos são tirados do site favstar.fm, um site que monitora o 

Twitter buscando o número de RTs que alguma publicação recebeu e cria um ranking 

por perfil das publicações que receberam o maior número. 

A classificação reúne o nome do perfil, sua bio, quantidade de seguidores  e a 

postagem que teve maior número de RT64s.  

“Desanuvio”, desa fetada – roteirista, redatora, colunista, pseudo apresentadora e 
corto cana nas horas vagas ~~ contatodesanuvio@gmail.com  
São Paulo 36.134 seguidores  
“odeio qdo to na crackolândia e chega o profissao reporter querendo me entrevistar” 
2.577 – RETWEETS65  
 
“_DANIELs”, Daniel Alves – Representante comercial das marcas Foston, Cougar, 
Lenox, H-Buster, Blue Sky e demais eletrônicos de ponta.  São Paulo – 16.329 
seguidores 
“o ruim de usar crack é q vc fica disperso muda rápido de assunto minha cadela deu 
cria o feijão aumentou mario kart dvd republica do congo “ 3.335 RETWEETS66 
 
“janainepaiva”, Janaíne Paiva - enriqueça dormindo, pergunte-me como. pena q eu sou 
pobre e tenho insônia. São Paulo – 24.614 seguidores 

                                                           
63 “A hipótese dominante explicando sobre a imitação inconsciente é que a imitação funciona com uma 
‘cola’ social” (tradução nossa) 
64 Todas essas publicações, e números foram acessados no dia 04/09/2012 e representam, entre aspas, 
a cópia idêntica da publicação em questão.  
65 http://favstar.fm/users/desanuvio/status/31045513914617856 
66 http://favstar.fm/users/_DANIELs/status/49186763398332416 

http://favstar.fm/users/desanuvio/status/31045513914617856
http://favstar.fm/users/_DANIELs/status/49186763398332416
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“Tumblr me dá vontade de fazer uma tatuagem, ser magra, bonita, rica, transar, 
fumar, ser um cachorro, uma coruja, um video game e morrer” – 2.084 RETWEETS67 
 
“r0cc0”, VILEIRO LOVER - Um Johnny Depp hetero – 10,092 seguidores 
“Vi um pornô tão bom que ao invés de punheta eu bati palma” – 1,456 RETWEETS68 
 
“juzao”, Joleana - O segredo não é correr atrás das borboletas. Até porque você fica 
parecendo um retardado. – 8.636 seguidores 
“Devia ser massa na época da pangeia, dava pra ir de ônibus pra Europa.” 1.036 
RETWEETS69 

 

A influência não só se revela na quantidade de seguidores, que nem é tão 

expressiva se compararmos com algumas celebridades off-line, mas a quantidade de 

RT’s que eles receberam por mensagens chama atenção. Nestas publicações, temos 

três aspectos que os agrupam: a falta de lógica, temas fantasiosos; a intimidade, 

extrapolando os limites da individualidade; e, por fim, os temas assuntos  

desconfortáveis, como drogas e morte tratados de maneira banal, que dão um tom mais 

forte. 

Os tweets aqui escolhidos como objeto de pesquisa são fantasiosos, montam, 

em poucos caracteres, uma pequena narrativa de acontecimentos que nunca poderiam 

acontecer de verdade, o absurdo torna-se cômico, como na publicação do Daniels ou 

da Juzão. A publicação do r0cc0 mostra bem uma intimidade extrapolada. E, por fim, a 

Janaina e a desanuvio utilizam de raiva, instinto destrutivo e pesado, que ganha 

repercussão dentro da rede. 

Tal como colocou Freud (1921), a ligação com a realidade dentro da mentalidade 

de grupo não é conferida, e os sentimentos tornam-se exagerados: 

 

“Um grupo é extremamente crédulo e aberto à influência; não possui 

faculdade crítica e o improvável não existe para ele. Pensa por imagens, 

que se chamam umas às outras por associação (tal como surgem nos 

indivíduos em estados de imaginação livre), e cuja concordância com a 

realidade jamais é conferida por qualquer órgão razoável. Os sentimentos 

de um grupo são sempre muito simples e muito exagerados, de maneira 

que não conhece a dúvida nem a incerteza”. (FREUD, 1921 p.88) 

 

Quando em grupo, absurdos podem ser validados, do uso de drogas à 

sexualidade, com uma espetacularização do exagero. As publicações que foram mais 

                                                           
67 http://favstar.fm/users/janainepaiva/status/36931270260822016 
68 http://favstar.fm/users/r0cc0/status/202749567769391105 
69 http://favstar.fm/users/juzao/status/208035073914716160 

http://favstar.fm/users/janainepaiva/status/36931270260822016
http://favstar.fm/users/r0cc0/status/202749567769391105
http://favstar.fm/users/juzao/status/208035073914716160
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repassadas reafirmam a mudança de comportamento que o grupo provoca. Em um 

outro contexto, essas frases twitadas não têm o mesmo apelo, mas em massa, elas 

ganham seu aspecto tragicômico. Por ser no Twitter, as pessoas não são “reais” e essa 

suposta distância as protege.  

 

 

2.5. Uma identificação histérica 
 

 A histeria, como caso clinico, foi um ótimo ponto de partida para os trabalhos de 

Freud no desenvolvimento da teoria psicanalítica, da função erótica na estrutura 

inconsciente, do abandono da técnica da hipnose (Alonso e Fuks, 2004). Patricia 

Costa70 (2007), apresenta brevemente a histeria: 

“A histeria se transformou em fenômeno compartilhado, não precisando 

mais se manifestar tão violentamente no corpo, porque ganhou a força 

do coletivo. Freud já havia atentado em Interpretação dos Sonhos para 

uma histeria epidêmica. Para se fazer ouvir, trocou o corpo pelas 

palavras. Todavia, ainda que o sintoma se apresente em uma “roupagem” 

diferente decorrente de cada época e lugar, sua dinâmica básica é 

universal, atemporal e se refere à divisão subjetiva e à marca da 

castração.” (COSTA, 2007 p. 8) 

  

 O processo de avatarização digital constitui uma outra oportunidade no lidar com 

estas questões inconscientes, uma vez que dá a chance para determinados desejos ou 

comportamentos, mesmo que ainda inconscientes, se exteriorizarem. Na formação de 

uma identidade digital, as forças inconscientes se revelam e as identificações tornam-

se latentes. O mundo on-line já está habitado por diferentes outros avatares, que 

disputam audiência e existência. O corpo do mundo digital, então, abarca mais aspectos 

do que uma simples possibilidade plástica. 

 A relação do homem com o seu corpo é o inicio do processo de identificação de 

si mesmo. Ultrapassada a fase oral e anal, a grande descoberta e o processo fundador 

das grandes características da personalidade (Alonso e Fucks, 2005), se dá a terceira 

fase, a fálica. Mas quando se abandona esse corpo no processo de avatarização, ocorre 

algo que pode ser entendido como um processo de castração. Por mais complexa que 

seja a avatarização, o relacionamento virtual não permite que o encontro sexual 

                                                           
70 Publicitária, mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), especialista em Gestão de Marketing 
(Unitri). Professora e coordenadora do curso de graduação em Marketing da Universidade Presidente 
Antônio Carlos. 
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aconteça. Desta forma, a formação de uma identidade é barrada nesta fase. Nas redes 

sociais, a sexualidade é imaginada. A personalidade digital é calcada em cima de um 

processo que não se completará, uma vez que não há a possibilidade de execução 

propriamente dita desta sexualidade.  

 As figuras de autoridade que geram os recalques na vida off-line são subvertidas 

dentro da rede. As importâncias mudam. Fazer-se existir é preponderante para resolver 

esta questão, e tudo de forma representativa: 

 

“Na tentativa de ser reconhecido (atitude própria dos desejos 

contemporâneos), de ser inserido num contexto social como alguém 

“querido”, os usuários assumem amigos virtuais, transformando o 

desconhecido em algo totalmente conhecido. (...) A contemporaneidade 

se caracteriza por uma época em que as figuras paradigmáticas de 

autoridade estão lenta e progressivamente sendo destruídas com a 

desvalorização dos ícones culturais, com o descrédito nas religiões e 

governantes corrompidos. Há um excesso de representação que deriva 

uma patologia, uma doença da representação, uma histeria.” (COSTA, 

2007, p.8) 

 

O complexo de castração transforma-se em um medo de não existir, isto é, a 

necessidade de aparecer, no contexto de visibilidade midiática, é a causadora de 

angústia no avatar, ultrapassando os bloqueios normais da sociedade, tais como religião 

e governantes. Tomado pelo sentido de grupo, mais emocional e menos racional, o 

avatar, então, busca esse prazer libidinal de tomar a existência do outro. 

Por parte daquele que copia, é um bloqueio ao próprio narcisismo, pois sente 

uma atração libidinal ao seu seguido e por todos aqueles que já deram RT, por isso que 

a quantidade de seguidores tem um força não somente na possibilidade numérica de 

receber um RT, mas também porque reforça a união do grupo ”daqueles que são 

seguidores”. 

“os indivíduos do grupo comportam-se como se fossem uniformes, (...) 

igualam-se a eles (...) Uma tal limitação do narcisismo (...), só pode ser 

produzida por um determinado fator, um laço libidinal com outras pessoas 

(...) isso é prova irresistível de que a essência de uma formação grupal 

consiste em novos tipos de laços libidinais entre os membros do grupo.” 

(FREUD, 1921, p. 113) 

 

2.6. Estudo de caso: Tessália 
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Os recursos tecnológicos, apesar de fornecerem o número de vezes que 

determinada frase foi repetida ou quantos perfis seguem determinada persona, não 

mostram o motivo do crescimento de tal perfil ou qual a sua real influência. Primo (2009) 

coloca justamente o narcisismo como um dos fatores da necessidade de ter seguidores 

e criar uma fama.  

“Os dados coletados permitiram confirmar aquilo que era esperado: 

celebridades demonstram alto grau de narcisismo. (..) Tal 

comportamento é justificado pela grande admiração que os narcisistas 

têm por si próprios.” (PRIMO, 2009, p. 161) 

 

A influência de uma personalidade dentro do Twitter acaba por ter 

consequências fortes fora do mundo online. Isso fica bem claro no ”Caso Tessália”. 

Tessália Serighelli, curitibana, foi uma das primeiras twitteiras brasileiras a usar um 

recurso para inflar seu número de seguidores. Utilizando um programa, ela seguiu 

dezenas de milhares de pessoas que a seguiram de volta e, em pouco tempo (2009), 

ela já ultrapassava os 40 mil seguidores, com menos de 1 ano de atuação. Mesmo sem 

ter um conteúdo de relevância, uma vez que apenas postava links para páginas de 

terceiros, o perfil rapidamente ganhou força dentro dos sites de mensuração, por causa 

de seu número de seguidores, fazendo com que esses sites a apontassem como uma 

das pessoas mais influentes da rede. 

A utilização deste recurso para inflar seus seguidores foi algo novo para o 

Twitter brasileiro, e atraiu bastante atenção. Porém, o que chama atenção é como ela 

também já lidava com a construção de seu avatar-digital. Inflado de seguidores, 

existentes ou não. Ela constrói seu perfil completo sob uma estrutura de design de 

aparência, tal qual Ramos (2008) coloca.  

O desenvolvimento desse avatar foi calculado para dar uma falsa impressão 

de quem é a pessoa que ‘sustenta’ o @tes2alia. Seu perfil daquela época, como 

retratado por Primo (2010), é um recorte muito claro do paradoxo on/off de existir e ser: 

 

“O background e fotos sensuais que estampavam sua página no Twitter 

também participaram da construção de sua imagem (Fig. 1). O fundo da 

interface se aproximava da estética de revistas femininas voltadas para 

leitoras adolescentes. O background incluía a palavra “love” pichada em 

um círculo, cuja cor roxa parecia escorrer. Na parte superior, quatro 

imagens de Tessália (com bordas brancas, imitando fotografias em 

papel) são mostradas sobrepostas. As fotos seguem o mesmo estilo de 

ensaios de moda, sendo que a foto principal mostra Tessália de boca 

entreaberta. Enfim, apesar de ser uma desconhecida, a estética geral da 
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página de @twittess apresentava-a como se fosse uma estrela” (PRIMO, 

2010 p. 175) 

 

A construção do Avatar de Tessalia a coloca como algo além do digital, como 

coloca Primo. A descrição de seu perfil, leva o leitor a acreditar que ela é importante 

“fora da internet”, como se o Twitter fosse somente uma extensão de sua vida de 

“estrela”. A borda on/off-line torna-se ainda mais tênue, e toda a construção de seu 

Avatar é como se estivéssemos acompanhando a vida de alguém famoso.  

Ao mesmo tempo em que a sensualidade ligada à postura de “celebridade” 

apresenta a força que a sexualidade tem na construção de uma personalidade on-line. 

A possibilidade de qualquer um dos seus 40 mil seguidores fazer sexo com ela é ínfima, 

mas essa possibilidade fica aparentemente maior quando há chance de conversar com 

ela. Mesmo não conversando com alguém, ela se coloca como ”estrela”, ainda que na 

vida off-line não o seja. Sua fama é proveniente única e exclusivamente do Twitter, como 

colocado por Primo: 

 

“É interessante observar que Tessália não era conhecida por sua curta 

carreira de modelo, nem tampouco por seu trabalho como assistente de 

fotografia. Sua reputação emergiu apenas pelo número de seguidores 

que conseguiu reunir de forma artificial”. (PRIMO, 2010, p. 176) 

 

A partir desse momento @tes2alia ganha força, e seu Avatar passa a ser 

reconhecido e admirado por muitos. Deu entrevistas a jornais sobre o Twitter e 

participou de programas de TV, inclusive do Big Brother Brasil em sua décima edição. 

É possível pensar que talvez a “carreira” dela como celebridade tenha, de fato, 

começado dentro da rede: “A trajetória de Tessália, de tuiteira reconhecida à celebridade 

midiática, alimentou o desejo de muitos jovens de conquistar a fama a partir da internet.” 

(Primo, 2010). 

Tessália foi a primeira pessoa que conseguiu transpor, mesmo que por um breve 

momento, a barreia On/Off devido ao seu status dentro da rede. Desde então, surgiram 

outras pessoas que também fizeram o mesmo, como Felipe Neto e PC Siqueira. O 

Twitter deixa de ser somente um espaço com barreiras limitadas àqueles que têm 

internet e se mostra como uma possibilidade de fama.  
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Capítulo III – Entrevistas 

 

3.1. Metodologia 

 

Este capítulo apresenta a parte prática do trabalho. Como colocado na 

introdução, a presente dissertação pretende traçar um corte na criação do avatar digital 

dentro da rede e os aspectos que essa nova maneira de existência circunda e 

transforma a própria existência online quanto off-line. E também considera que a relação 

líder/influenciador e liderado/influenciado é bastante importante na maneira da pessoa 

agir dentro da internet. Esses líderes transformam-se em fontes importantes não só de 

informação, como coloca Lazarsfeld (1955), mas também como possibilidades de 

projeções, isto é, de formas de algo a ser copiado e admirado, são como Freud (1921) 

introduz:  

 

“os líderes se fazem notados por meio das ideias em que eles próprios 

acreditam fanaticamente (…) poder misterioso e irresistível, a que chama 

de ‘prestígio’. O prestígio é uma espécie de domínio exercido sobre nós 

por um indivíduo, um trabalho ou uma ideia. Paralisa inteiramente nossas 

faculdades críticas e enche-nos de admiração e respeito. Parece que 

desperta um sentimento como o da ‘fascinação’ na hipnose” (Freud, 1921 

p. 98) 

 

Dessa forma, os personagens escolhidos para as entrevistas são pessoas 

que conseguiram destaque dentro do Twitter, primordialmente pelo número de 

seguidores e quantidade de mensagens republicadas, o que os transformou em líderes. 

Ao mesmo tempo que a presente dissertação quer jogar luz na força da liderança que 

estrutura dentro do Twitter também questiona qual a relação que esta se faz fora da 

dimensão da rede. Por isso a escolha dos entrevistados se baseou na força de liderança 

que eles possuem dentro da rede de contatos do próprio pesquisador, e esta liderança 

foi mensurada através da observação da quantidade de RT’s recebidos também pela 

quantidade de seguidores, assim como uma entrevista com um especialista no assunto. 

Todos os participantes foram convidados via Twitter primeiro, e depois, 

combinados os detalhes por e-mail e telefone. As entrevistas foram pessoais, todas 

gravadas e depois analisadas, Edney Souza permitiu que utilizasse seu nome real uma 

vez que trata-se de um especialista e seu nome é conhecido, já os outros entrevistados, 
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@hadoucken e @xylocaina pediram para que omitissem seus nomes reais como forma 

de manter a privacidade.  

As entrevistas foram resumidas e já analisadas, neste capitulo estão os 

resumos e trechos literais de cada uma delas, separadamente. Todas as aspas tratam-

se de falas dos entrevistados que o pesquisador achou significativas e representam a 

transcrição direta do que foi falado.  

As entrevistas seguiram o roteiro abaixo, mantendo uma certa flexibilidade 

na ordem de apresentação das suas perguntas. As áreas de abordagem foram:  

 Biografia pessoal / Biografia na Rede; 

 Primeiras redes virtuais; 

 Criação do perfil, nomes, apelidos, fotos; 

 Entrada no twitter, como quando e por quê?; 

 Importância do Twitter dentro e fora da internet; 

 Avatar x Pessoa ”Real”, quais os limites entre eles? 
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3.2. Entrevista I – Edney Souza, o “Interney” 

 

3.2.1. Introdução 

 

Entrevista presencial, realizada no dia 13/12/12 em um café/restaurante em 

um shopping de São Paulo, data e local escolhidos pelo entrevistado. Todo o contato 

inicial foi feito via internet, com trocas de DM – Mensagens Diretas – pela plataforma do 

próprio Twitter. 

Ele é considerado por muitos um dos “fundadores” da internet brasileira, sua 

rede de blogs foi uma das pioneiras no país e hoje é uma das pessoas mais engajadas 

tanto no desenvolvimento de técnicas de monetização dos conteúdos assim como 

estudando os próprios limites da internet. 

Atualmente é executivo de duas agencias de publicidade na internet – Boo-

Box e Polvora!, professor da Fundação Getúlio Vargas e diretor da ABRADi – 

Associação Brasileira das Agencias Digitais.  

Mostrou-se solícito em fazer parte da entrevista, porém ela teve que 

acontecer em seu horário de almoço, por isso a tratou-se de uma entrevista mais direta 

com duração exata de uma hora. Durante todo o tempo conversou normalmente, 

sempre de bom humor e interessado na pesquisa, durante todo o tempo mostrou-se 

aberto às perguntas e respondendo sem grandes desvios. 

 

3.2.2. Biografia Pessoal e na Rede  

Escolher este personagem para esta dissertação foi relativamente fácil pois 

trata-se de uma referencia dentro da estruturação da Internet brasileira. Trabalha com 

tecnologia desde os anos 90 e montou seu primeiro site em 97. Nesta época as dúvidas 

de computação eram sempre tratadas como algo extremamente complicado e os 

poucos que conheciam mais sobre computador eram bombardeados pelos usuários 

com questões. 

Em 2001 site “Blog FAQ” site criado para tirar dúvidas para pessoas que 

queriam criar seu próprio site cresce, e ele começa a testar quais eram as possibilidades 

de interação com os usuários:  

 

“Depois eu comecei a fazer outros testes de programação, queria alguma 

coisa que as pessoas preenchessem e depois devolvessem. Peguei um 

teste on-line e botei lá, um teste de língua portuguesa. Esse teste fez muito 

sucesso, o blog também.”  
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Nesse momento o site, que havia surgido como um experimento, quase 

diversão, é acessado por mais de um milhão de visitantes por mês e precisa de um 

servidor mais caro, desta forma ele começa a estudar como poderia, com publicidade, 

gerar alguma renda com todo esse público. Em pouco tempo o site já gerava lucro e 

então Edney começou a estudar a processos de monetização – conseguir gerar lucro a 

partir de algo. 

Em 2005 a renda gerada pelo site era maior do que o próprio salário de 

gerente, e no final deste ano decidiu largar o emprego para se dedicar exclusivamente 

ao site. 

“A minha primeira ideia foi trazer outras pessoas pra falar de outros 

conteúdos e aplicar as técnicas de monetização nesses outros conteúdos, 

para ganharmos mais. Deu certo, e nasceu o Interney Blogs, a primeira rede 

profissional de blogs do Brasil.” 

 

Deste momento em diante ele se focou cada vez mais no  processo de 

monetização e profissionalização de conteúdo on-line, e fundou com outras pessoas 

algumas agencias de publicidade digital, atualmente é executivo da Pólvora! e sócio da 

Boo-Box.  

 

3.2.3. Surgimento do Interney 

A criação do apelido foi fácil, na verdade outras pessoas que deram: “Em 96 

me deram o apelido de Interney, porque eu tava num escritório, conectei eles na internet 

e “agora to na internet graças ao Interney”. Eu adotei Interney porque achei engraçado.” 

(sic) 

O que chama “antenação”, na verdade é exatamente a força que esse nome 

ganhou, “Ficou maior do que o Edney”. Por ele ter adotado logo de início esse nome, 

toda a sua presença digital foi assim, desde os primeiros acessos em sites e redes que 

pediam algum apelido ou cadastro ele já utilizava esse nome, e até hoje nas redes 

sociais virtuais Edney o mantém – no Twitter é @interney. Em todos os seus trabalhos 

o “Interney” está presente, a rede de Blogs profissionais que ele criou chamou-se 

“Interney Blogs”.   

Há diversos fatores que transformaram o Interney em um avatar do Edney, 

que chegam até mesmo a superar as barreiras do digital. A identificação com esse 

avatar inicia-se desde o nome, Interney, diferente de Edney, é exclusivo:  
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“O common name virou Interney, e na verdade às vezes é estranho me 

chamarem de Edney porque não é uma coisa só minha. Edney Souza tem muitos 

homônimos. Edney Souza. Qual? O Interney. Resume uma única palavra. Tem outros 

Edneys, outros Edneys Souzas, mas só um Interney no mundo.” 

Mas ganha corpo quando fala exatamente sobre o que ele estuda e trabalha, 

monetização. “Tem outras referências que não remetem somente ao ser humano Edney 

Souza. Alguém pode começar uma conversa sobre monetização de conteúdo on-line e, 

eventualmente, a pessoa vai pensar em Interney relacionada ao assunto. Mas tá 

pensando no que eu construí, não em mim”. 

O avatar de Edney, o Interney torna-se um símbolo de todo o conhecimento 

gerado e quase exclui disso i indivíduo: “Sou também todo o conteúdo que produzi, as 

empresas que fundei, conhecimento que disseminei. O Eu Digital representa talvez mais 

meu conhecimento do que minha personalidade.” O conhecimento que ele produziu está 

focado no Interney.  

 

3.2.4. Edney e Interney 

O Interney, focado no trabalho, cresce e torna-se uma referência profissional 

e importante, girando em torno da monetização de conteúdo e de serviços de Internet. 

Mas ao mesmo tempo não é profundo, como uma pessoa, ainda é enviesado 

exatamente pelo conhecimento. "Interney era só profissional. Dicas de como publicar 

conteúdo independente, monetizar o blog. Era isso.” 

Exatamente essa limitação, que foi colocada pelas pessoas em volta, que o 

viam sempre como essa referência começa a atingir o Edney, que se sentiu limitado 

também:  

“Em uma época descobri que o Edney era mais legal, e ele salvou o Interney. 

Viam o Interney como o maníaco que quer fazer com que qualquer coisa na internet 

seja feita pra ganhar dinheiro, e ao conhecer o Edney descobriram que não sou a favor 

de você ganhar dinheiro com tudo.” 

O Interney é a expressão máxima de uma faceta de Edney– no caso, do 

especialista maior sobre monetização na/da internet. Ele separa os dois movimentos a 

ponto de ter uma contradição, onde, aparentemente, um se coloca como ”monetização” 

sendo extremamente positiva e o outro já coloca certo nível de dúvida sobre isso.  Ele 
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mesmo reconhece essa diferença “Hoje em dia não tem muita diferença. Antes tinha 

muito.” 

E essa separação é presente e sentida: “O Edney tinha um problema com o 

Interney. ‘O Interney é foda, eu sou um bosta’. ‘Nossa, Interney é foda!’” As conquistas 

do Interney, em um primeiro momento, são aproveitadas por outro. Mas ao mesmo 

tempo o desconhecimento sobre a “pessoa” também ´é aproveitado: “Eu sou o Interney. 

Quando eu não quero que saibam quem eu sou falo que sou o Edney. Quando falo que 

sou Interney espero uma reação.”. 

 

3.2.5. Avatarização 

“Existe algo: você quer ter poder. Quando você cria um avatar digital forte, 

ele é uma personificação de poder importante. Você abre portas, fecha negócios, marca 

reuniões, e o off-line não consegue. Eu já estive num debate com o Sarney. Eu tenho 

plena consciência que consigo falar com quem quiser. O Interney consegue.” 

O poder do Interney  está diretamente atrelado ao conhecimento que ele 

criou e difundiu, e às empresas que surgiram a partir disso, mas ao mesmo tempo é 

limitado.  O avatar é, ao mesmo tempo, capaz e travado. Há um jogo de forças que o 

próprio Edney começa a perceber e manter:  

Falando sobre o Interney: “E ao pegar seus pontos fracos e falhas e 

transmitir pro personagem você tem medo de enfraquecê-lo, macular essa 

personalidade digital perfeita que foi lapidada até chegar um ponto que você tem muito 

sucesso.” 

Esse medo é presente é perceptível, porque ele tem consciência do que o 

trouxe e, de certa forma, mantem neste nível de “celebridade”. A questão é que mesmo 

nas redes sociais, lugar onde a pessoa pode se desligar do avatar, ele mantém essa 

postura, uma vez que foi nesse lugar, o digital, que o colocou nessa posição.  

Ao mesmo tempo em que há essa expectativa do “público” de certo tipo de 

publicação, por outro lado, os limites não são tão claros, se espera que o Interney seja 

ao mesmo tempo uma pessoa que somente se comporte, nas redes, de um determinado 

jeito. Não é claro até que ponto a faceta humana de Interney, aquele que erra, faz 

brincadeiras, pode vir a tonam, o quanto do Edney deve aparecer no avatar do Interney.  

3.2.6. O Twitter 
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A criação de um perfil dentro do Twitter para Edney foi algo natural, como 

alguém que já estudava e trabalhava dentro da rede, por isso criou relativamente cedo, 

para os padrões brasileiros, em agosto de 2007 apenas um ano depois do surgimento 

da rede.  

A escolha da imagem do perfil – utiliza a uma foto de rosto dele mesmo – e 

do username - @interney e toda a criação do perfil inicial foi no sentido de manter e 

reforçar o avatar que já existia.  

A própria escolha dos assuntos trabalhados no começo foi direcionada para 

reforçar o próprio avatar, “Você divulgava conteúdo sobre algo específico, as pessoas 

te seguiam por compartilhar conteúdo sobre aquele assunto e você virava referência”. 

O Twitter então transforma-se em uma rede de divulgação de informação e é nesse 

processo que se re-cria o avatar.  

É através das postagens que os avatares vão se conhecendo e re-

conhecendo. No caso de Edney, que já possuía um avatar a priori, esta rede é um 

reforço e também uma chance de aproximação em tempo-real.  

A própria característica do Twitter é baseada na publicação de mensagens 

que “chega” até outras pessoas, o formato seguido-seguidor, como colocado no capt. 

1.3 do presente trabalho, forma uma rede de liderança. Edney percebe isso, e diferencia 

reputação e relevância dos perfis. 

Segundo ele, enquanto relevância é uma força momentânea que 

determinado perfil consegue através de RT’s, a reputação é algo construído com mais 

tempo, é a formação de um avatar que se especializa em determinado tema ou jeito de 

ser. E é nesse ponto que o Interney também se distancia do Edney, uma vez que para 

o avatar há uma expectativa do público. Isto acontece exatamente porque avatar 

construiu esta reputação. 

Percebendo isso, Edney conta da experiência de um dia ter criado um outro 

avatar, anônimo, para conseguir falar de temas e de maneiras que poderiam ser 

extremamente prejudiciais ao Interney. “Eu tinha receio que o Constantine [avatar 

anônimo] afetasse a imagem profissional do Interney. Achava que era muito importante 

pra imagem profissional ser sério”.  

O publico do Interney não percebe a diferença, e ele sabe disso: “Um dia 

uma menina falou ’Isso que é blog de verdade, não aquele tipo de coisa que o Interney 

faz‘. E aí provei meu ponto. Você não conhece nem o John Constantine, nem o Interney”.  
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Edney já percebeu que há essa diferenciação e que tudo faz parte de facetas 

dele mesmo:  

 

“Todo o profissionalismo que o Interney compartilha e toda a putaria que o Constantine 

compartilha é parte de um ser-humano complexo, que sou eu! E foi o começo de outra 

coisa do tipo: existem outras versões de mim mesmo que são interessantes, além do 

Edney e Interney.” 

 

3.2.7. Análise 

A percepção de Edney sobre seu avatar é clara, seja porque ele faz 

psicoterapia há quatro anos ou porque trabalha com isso. Enquanto a construção foi 

algo que aconteceu sem intenção, hoje se mantém com propósito claro. A força do 

avatar foi construída durante algum tempo quando ele, em seus estudos sobre 

monetização, percebeu que fazer isso seria uma forma de ser mais eficiente, Interney 

torna-se uma propaganda do trabalho de Edney. Surge e se reforça por uma questão 

financeira, o avatar é uma alavanca do seu trabalho, porque resume, em um perfil digital, 

todo o conhecimento e poder que ele angaria com o tempo. 

A vantagem, então, é que ele conseguiu separar o indivíduo do profissional, 

a ponto de Interney ser uma existência controlada, com foco tão forte que é uma 

liderança dentro do assunto e então, construída essa reputação proposital, é possível 

ser um líder para muitas pessoas. 

Há então a fragilidade, colocada por ele, em se manter nesta posição. 

Aqueles que o “seguem” esperam coisas específicas deste avatar e, ao mesmo tempo, 

possivelmente rejeitam coisas que não estariam de acordo com essa expectativa. 

Frustrar este leitor é correr o risco de perder força, influência, e mancha a reputação 

gerada.  
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3.3. Entrevista II  – @hadoucken 

 

3.3.1. Introdução 

 

Entrevista presencial, realizada no dia 18/01/13. Por me conhecer há um tempo, 

aceitou participar dela na casa do pesquisador. A entrevista é longa e tem um tom mais 

descompromissado do que a feita com o Interney, em momentos parecendo um papo 

entre amigos. O bom-humor deu o tom da conversa e ele respondeu todas as perguntas 

com respostas completas. 

A escolha deste personagem se deu pela relação dupla que ele tem com seu 

avatar. Ao analisar seu perfil no Twitter – twitter.com/hadoucken – não há momento em 

que se identifique pessoalmente. O que se percebe somente é que se trata de um rapaz 

com cerca de vinte anos e morador de São Paulo. Em todas as fotos publicadas, cobre 

o rosto com uma máscara do boneco que coloca como sendo a sua “foto”. Ao mesmo 

tempo em que há esse grande esforço para manter sua identidade off-line 

desconhecida, suas publicações são extremamente pessoais e sexualizadas, como por 

exemplo: “curiosidade se não fosse a falta de dinheiros esse ano era pra eu ter 

papapapa umas 10 gatas”71.  

É nesse tom e tema que Hadoucken mantém seu personagem, sempre com um 

humor que causa choque, apelando para o humor negro ou politicamente incorreto e 

recheado de erros de português. Em maio de 2012, começa a criar perfis com ”contos”; 

cria perfis dentro do Twitter com os quais conta um episódio, supostamente real de sua 

vida. São eles, em ordem cronológica: @contodacadela, @contodotraveco, 

@contochinchila, @contodopunhal, @contodatia, @contodavolta, @contorepublica, 

@contodatiger e o mais recente, @contodobqt72.  

Estes perfis são estáticos, acessíveis a qualquer momento e não ”respondem”, 

ou seja, servem somente para ”guardar” a publicação. Têm um referencial espiral, com 

o mais recente oferecendo o link para todos os outros, e sempre apontam para o perfil 

@hadoucken, que responde qualquer contato que alguém possa desejar ter com eles. 

                                                           
71 Publicação postada no dia 03/02/13 disponível no link 
https://twitter.com/hadoucken/status/298073727982268417  
72 Todos esses perfis podem ser acessados colocando o endereço https://twitter.com/ antes do nome, 
como por exemplo https://twitter.com/contodobqt . Ele também recentemente disponibilizou um perfil 
com o endereço para todos os contos https://twitter.com/SiteDosContos  
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Estes contos relatam passagens extremamente pessoais, sexuais, da vida do 

personagem. Nestas histórias ele se coloca como anti-herói que, na busca por sexo, 

acaba passando por algum tipo de situação embaraçosa. Ele trabalha na elevação de 

seu status como influenciador utilizando essas histórias, cada “lançamento” de uma 

nova é anunciado pelo seu perfil usando não só o Twitter mas também seu perfil no 

Facebook, chegando até conseguir um patrocinio de uma loja de camisetas que sorteou 

entre aqueles que acompanhavam a história ser contada. 

Atualmente o perfil @hadoucken conta com 9.151 seguidores, segue 153 

pessoas e publicou 73.612 mensagens73. A entrevista focou na criação deste 

personagem e como ele gerencia e entende viver essa dupla-vida, on e off-line, tão 

separadas, por isso ela não constará na integra no anexo e alguns dados serão 

omitidos, mantendo a privacidade do entrevistado. 

 

3.3.2. Biografia digital 

Apesar de ter começado a ter contato com computadores relativamente cedo, 

com cerca de 6 anos, os pais não o deixavam usar a internet até o entrevistado 

completar 15 anos, quando os convenceu que precisava de um e-mail, subterfúgio para 

conseguir uma conta na rede MSN de mensagens instantâneas eletrônicas. Esta 

necessidade surgiu dos amigos da escola, pois sentia-se excluído por não participar da 

rede: “Você fica excluído por não ter, e na minha turma eu era o único a não ter”. 

A escolha do username para esta rede foi a primeira grande questão que ele 

sentiu. “A gente sempre pensa, pelo menos na minha linha de raciocínio, assim: são 

dois caminhos que te oprimem para o centro. Um é não ser ridicularizado, e o outro é 

não ser muito sério a ponto de parecer profissional. Peguei meu nome com o apelido de 

escola, dado por meninas e tal, e aí ficou o Eddie. Juntei.” 

Isso mostra o peso de escolher um nome que ele seria conhecido, e esse nome 

era baseado no que ele vivia fora do mundo digital. Até então, a internet se mostrava 

uma maneira de relacionar com pessoas que ele já conhecia:  

“A primeira coisa é começar a usar isso como uma ferramenta para você interagir 

socialmente. Então, eu usava o fato de ter um MSN e, principalmente, de ter acabado 

de criar um para puxar assunto com os outros, às vezes até com quem eu não tinha 

muita proximidade pra chegar e pedir MSN, e tal. Foi ampliar minha rede de pessoas, 

                                                           
73 Conforme acessado no dia 03/02/13 as 14:05.  
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não só visando uma coisa virtual, que obviamente você pensa em construir algo, porque 

é algo novo e cru” 

O MSN era uma forma de aproximação e relacionamento com as pessoas já 

conhecidas, mas não somente. Em pouco tempo, surge a competição por número de 

‘amigos’: “Tinha competição, de quantos amigos você tinha adicionado, e tal. “Eu tenho 

50”, e o outro “Eu tenho 500!”. Rola aquele negócio, aquela competição. E eu não queria 

ser o cara com 10 amigos!”.  

Surge então uma segunda rede social, concomitante com  o MSN, o fotolog74. 

Esta rede não teve muito apelo para ele, mas surge uma segunda forma de competição, 

desta vez entre as garotas que viam nesta rede uma forma de disputa por atenção “a 

lembrança que eu tenho é que muita menina pedia pra comentar no fotolog”. Percebeu 

logo que quem comentava e a quantidade de comentário era algo que destacava 

determinado perfil, e o poder que isso poderia dar a ele “lembro de vezes que uma mina 

chegava e “pô, você nem comentou o fotolog, mas comentou o da fulana”. “Mas, pô, a 

fulana pediu”, e “comenta o meu também”! E, às vezes, não é qualquer comentário, mas 

o SEU. O seu comentário vai dar uma importância maior entre as amigas.“ 

Daí surgiu a possibilidade de flertar com estas garotas em diferentes ambientes: 

“Você comenta, faz uma brincadeira, ou chama a pessoa no MSN pra fazer um flerte 

que não faria na foto... Mas, com certeza, o intuito passou a ser esse.”. 

 

3.3.3. Surgimento de uma segunda pessoa  

Porém, foi com as salas de bate papo que percebeu a liberdade que a Internet 

oferece para aqueles que querem manter a identidade. A própria escolha do apelido no 

qual ele queria entrar nas salas compõe o motivo do engajamento na rede: “Quando 

você tem o objetivo sexual, muda o nome”. 

E indo mais além, ele comenta que, para conseguir se destacar, é uma questão 

de habilidade, de entender como a internet funciona e da imagem que pode passar 

através dos diferentes detalhes que cada rede proporciona:  

“Saber como se portar em cada cenário e o que dizer, tudo baseado no objetivo 

que você tem naquele momento. Então, quando é sexual, você usa outro nome, outro 

                                                           
74 Para entender melhor esta segunda rede recomendo a tese de Doutoramento da Profa. Dra. Raquel 
Cuero na UFRGS ”Comunidades em redes sociais na internet : proposta de tipologia baseada no 
fotolog.com” de 2006. 
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linguajar, outra abordagem. (...) De mim, muda totalmente a linguagem, a postura, tudo. 

Outros meios de se comunicar. É algo mais complexo. Se comunicar por escrita é muito 

difícil para você passar aquilo que realmente quer do que num bate-papo 

pessoalmente.” 

Segundo ele, para cada apelido que se escolhe, há uma mensagem que se quer 

transmitir, com um destaque para determinados aspectos. Trata-se de uma decisão com 

um propósito, que inclui saber que se pode usar esta possibilidade da rede – a de 

escolher como será visto: “Essa escolha eu procurava algum adjetivo que iria me 

agregar valor”. 

Dessa forma ele vai construindo, mesmo que temporariamente, uma presença 

dentro do chat: “O nome já tem um signo, tem outro conceito por trás.”. Surge, então, o 

“Universitário” – “Universitário, pra começar, já terminou o colegial. Tem uma grande 

possibilidade de estar trabalhando, se não já tá num bom curso. A avaliação já é 

diferente”. E isso tem um propósito claro: “O objetivo era: que nome vai me agregar valor 

a ponto de alguma mulher se interessar por mim e rolar uma conversa?”. 

Para ele, é preciso um destaque. Faz a comparação de quando estudava e o 

colégio o obrigava a usar uniforme: “E eu usava isso. Igual na escola: eu lembro que era 

obrigado a usar uniforme, e o que eu fazia? Usava um colar de surfista e um anel de 

madeira, e ia me destacar da coisa “camiseta branca, calça azul”. Eu teria só um detalhe, 

um chamariz. Não estaria gritando “sou foda, sou melhor”, mas de alguma maneira, no 

inconsciente que eu gostaria de atingir, seria superior”.  

Dessa forma, a internet propiciava tanto uma uniformidade entre todos e 

abrigava, naquilo que era possível, uma diferenciação bem estruturada. Como ele conta: 

“É saber o que eu estou comunicando, não só com palavras, mas indiretamente.” 

Enquanto ele constrói essa “segunda personalidade”, sente que é 

potencialmente perigoso para a ”primeira”: “acreditava que aquilo me prejudicaria, ou 

prejudicaria minha imagem socialmente, pelas pessoas”. O “Universitário” era a forma 

de entrar nos chats sobre sexo e pornografia, era mais ‘“livre” e, para isso, custava que 

esses dois mundos não se conhecessem. Acreditava que a imagem que ele tinha 

perante seus colegas e família, algo que com o Orkut era mais evidente, poderia ser 

manchada se as pessoas que ele – Universitário – conhecia através dos bate-papos 

aparecessem como amigo ou nos ‘scraps’, elas seriam as evidências de que ele, de 

fato, levava uma vida dupla.  
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O Orkut seria esse possível ponto de encontro, digital e corpóreo. Cita a história 

de um conhecido com quem aconteceu coisa parecida: "Lembro até hoje, quando entrei 

na lista de amigos dele, tinha uma tal de “Ruth69”, e tinha um monte de foto pelada no 

perfil, foi mó chacota no colégio. Fui falar com ele e ele ficou todo envergonhado”.  

A vida dupla se transforma em algo cada vez mais consciente, desejado e 

calculado: “É como administrar um aeroporto, digamos. Porque são vários voos, voos 

com ponte aérea, com escala, voo internacional, nacional, dentro do estado, fora do 

estado, vai, volta, vai, volta, e você precisa ter o controle total, porque um vai bater no 

outro, vai cair na praia... Fazendo uma analogia besta, é isso. Analisar todo o fluxo do 

que entra, do que sai, se vai sair onde vai chegar, se não pousou no certo, o que deu 

errado? É pegar toda a papelada, ver o que aconteceu, e não dar no mesmo erro”. 

Porém, para conseguir manejar essa vida dupla, ele precisa também conseguir 

compreender as próprias regras e expectativas que existem dentro da rede. Nesta 

época, era ter um Orkut: “a prova que você tinha uma vida social era o Orkut. E eu criei 

um meu, mesmo, só que paralelo, só para pessoas de chat. E aí comecei a adicionar 

só essas pessoas”. Para isso, criou outros perfis para que, enquanto um não soubesse 

da existência do outro, este não manchasse sua reputação: “Onde eu mostrava aquilo 

que aquelas pessoas queriam ver. Uma outra linguagem. Ali elas tinham liberdade pra 

falar qualquer merda que não iria conflitar com o meu outro perfil ali, enfim”. A questão 

do Outro, as pessoas que o avatar digital dele entrava em contato, torna-se mais forte. 

O perfil “falso” já vai se tornando algum lugar que, se no inicio era uma forma de 

‘liberação sexual’, agora ganha formas mais amplas, como um lugar para que as 

próprias pessoas possam se sentir mais livres. 

Percebendo o poder de conseguir mais atenção criando espaços de liberdade 

dentro da rede, ele cria alguns outros perfis para testar quais as possibilidades e limites. 

Apesar de tentar passar que isso seria apenas uma brincadeira, a possibilidade de 

conseguir a atenção e um certo nível de admiração tornam sua existência mais séria. 

Ele fazia movimentos deliberados para conseguir destaque, como ele mesmo coloca, 

“Aumentar a rede”.  

 

3.3.4. Liberdade e Atenção – Twitter 

Resolver entrar no Twitter foi diferente das outras redes. A vontade veio 

assistindo um programa de televisão, querendo saber as notícias sobre celebridades, 

em 2010. Por isso, a escolha para o seu nome de usuário foi seguindo as mesmas bases 
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do e-mail, nome próprio, identificando-o. Seu avatar correspondia totalmente à sua 

existência off-line. 

Assim, sua atitude sempre seguiu algumas regras: precisava passar a ideia de 

que era uma pessoa inteligente, que ele chama de politicamente correta: “Mesmo 

tomando cuidado pra não ser babaca, eu acabava sendo, na minha concepção atual. 

Eu queria mostrar que era inteligente, então postava frase de filósofo, tal coisa” (sic). 

Este perfil, o primeiro que ele cria, ainda se configura como uma relação com 

sua vida off-line, apesar dele colocar que era uma forma de mostrar uma faceta que não 

tinha a oportunidade de mostrar comumente: “Mostrar coisas que no dia a dia eu não 

tinha a oportunidade de comentar em conversas reais, porque não cabia”. E já percebia 

a força que isso poderia ter para chamar atenção – aquela que conseguia como 

Universitário: “nem tanto uma parada pra ser atraente, porque até então eu já 

namorava”. 

Publicar ideias mais complexas, frases de pessoas famosas, tentar ”parecer 

inteligente” não atraiu as pessoas, e sentiu-se frustrado: “Meu primeiro tweet foi ‘seja 

você a transformação que você quer para o mundo’. Achei que a plateia que viu o Martin 

Luther King discursando em 63 tava lá, mas ninguém me lia”. 

As postagens de amigos eram sobre as suas vidas e o cotidiano, banais e 

desinteressantes: “Não me interessava o que meus amigos estavam escrevendo – de 

20 postagens, uma fazia diferença”. Segundo ele, uma rede social precisa fazer 

diferença: “E uma rede social não pode ser indiferente, senão você deixa de acessá-la 

e ela deixa de ser importante, tanto pra você quanto pra outros. E aí, o fato de eu ter 

isso no celular me mantinha conectado o tempo todo. Então, eu queria ler, mesmo que 

não eram coisas importantes”. 

Entre atualizações desinteressantes e publicações de celebridades, foi 

justamente o RT que uma dessas celebridades deu em uma “desconhecida” que 

chamou sua atenção: “Aquilo batia de frente com os meus estigmas, porque eu 

preservava minha vida pessoal, e preservava minha imagem, aí via uma pessoa 

escrotizando a imagem dela, uma pessoa sem pudor para escrever, só que comecei a 

achar aquilo muito divertido, e “quero fazer isso também!”, que era algo estranho para 

o meu mundo”. 

A suposta exposição pessoal desta usuária chamou a atenção dele, e logo 

encontrou outras pessoas que expunham sua vida de maneira cômica, até mesmo as 

questões mais pessoais. Passou a seguir outras pessoas próximas a ela que também 
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faziam isso, e a vontade de interagir com essas pessoas e poder fazer brincadeiras 

surgiu neste momento. Mas, para isso, ele não poderia manter o perfil tão pessoal e 

teria que criar um subterfúgio: “Eu criei um fake onde poderia interagir mais com essas 

pessoas e vou poder falar merdas parecidas com o que elas falam, mas que tem a ver 

com a minha realidade, coisas que acontecem comigo e tal. Esse foi meu critério pra 

criar meu twitter fake: liberdade de expressão onde não vou ser julgado pelas pessoas 

que convivem comigo. Minha imagem perante essas pessoas continuaria intacta”. 

A vontade de poder ser interessante expondo sua própria vida com humor 

requereria que ele protegesse sua identidade, situação que ele já fazia anteriormente. 

Toda a criação deste personagem segue os aprendizados que já tinha: precisaria 

chamar atenção/ganhar destaque, ao mesmo tempo que manter sua privacidade.  

Para ele, nesse momento, a escolha de como ser conhecido é essencial para 

essa função, a ideia do uniforme fica mais evidente dentro do Twitter, todos são, 

essencialmente, iguais, mas é no nome “a arroba” e na foto que se ganha destaque.  

3.3.5. @Hadoucken  

Da escolha do nome de usuário até a foto que seria usada, o perfil foi construído 

com os aprendizados que teve, na metáfora que ele mesmo usa, “cada vez mais 

malabares” – “naquele momento, com meu objetivo, o principal era a arroba. Não vão 

me ignorar. Eu não queria ser ignorado”. 

A criação do perfil foi feita com um objetivo, conseguir atenção, causar impacto, 

daí o nome – referência a um jogo de videogame conhecido – e até mesmo a foto do 

perfil, um boneco que não tem nada a ver com o jogo. Tudo foi pensado: “esse foi o 

raciocínio, com base nessa questão da persuasão e poder que cada tweet iria gerar. 

Qualquer um sabe o que é hadoucken, qualquer moleque entende”. Ao mesmo tempo, 

ele coloca a aproximação que precisaria ter dele mesmo off-line: “Não poderia ser algo 

muito destoante de mim (...) E o que eu gostei é a cara de bravo, porque não sou um 

cara muito sorridente no dia a dia. Dou risada em ambientes que estou à vontade, em 

outros lugares fico sério. Me identifiquei, ainda que não foi uma coisa programada. A 

lógica foi muito mais no user do que no avatar, mas me identifiquei com as duas coisas”. 

O perfil foi construído com dois movimentos: um deles foi o de conseguir interagir 

com aqueles perfis com que antes não conseguia, fazendo coisas parecidas com eles, 

expondo a própria vida de forma humorística, até mesmo detalhes mais pessoais; e o 

outro foi o de conseguir atenção da maior quantidade de gente possível, seja com 

seguidores ou, com o mais relevante para ele, que era a quantidade de interações: “O 
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que importa é: quantas pessoas estão interagindo com você?  O que vale mais é quem 

recebe mais interação. (...) Eu consigo medir a minha relevância com base no número 

que interage. Antes eu tinha 1.000 seguidores, e 50 interagiam. Hoje eu tenho 9.000 e 

500 interagem. Com a interação que eu consigo medir o quanto que eu tô influenciando 

ali, e quanta gente está me lendo.” 

Pela mecânica do Twitter, não é possível descobrir quantas pessoas leem seu 

perfil. Como ele busca a atenção das pessoas, a “interação”, a quantidade de vezes que 

alguém cita ou republica alguma postagem, é a maneira que ele tem de garantir essa 

atenção. Dessa forma, a quantidade de seguidores, apesar de ser um critério importante 

para entender o potencial de um perfil, é na resposta das pessoas que ele sente-se bem. 

Recursos artificiais para conseguir seguidores – tais como scripts – acabam sendo ruins 

porque geram uma massa de seguidores falsos, que não interagem, e, algumas vezes, 

sequer existem, são somente programas de computador que criam perfis só para 

aumentar o número de seguidores.  

Então, sua estratégia foi começar a seguir e interagir com pessoas que tinham 

uma boa quantidade de seguidores, mas que dessem atenção a ele e, então, pudessem 

republicá-lo. Pouco a pouco, sua audiência foi aumentando, junto com o número de 

seguidores, e quanto mais gente o republicava, mais seguidores apareciam. Dessa 

forma, conseguiu chegar nos mais de nove mil seguidores que tem atualmente.  

 

3.3.6. On e Off – os limites 

O que chama atenção neste avatar não é tanto a maneira como construiu seu 

perfil, mas a relação de distância e aproximação que mantém com seu eu-digital. As 

publicações são pessoais, em primeira pessoa, e transmitem como se fosse o 

pensamento e ideias do próprio indivíduo. Ele interage com os seguidores e, em 

momento nenhum se coloca como sendo um perfil fake, isto é, o @hadoucken 

representa diretamente uma pessoa que existe e é real. Porém, não coloca dados 

pessoais, não é possível descobrir quem é a pessoa por trás do Twitter, e ele se 

vangloria disso, apesar de ter sido consequência de uma experiência ruim. 

O entrevistado conta que logo quando começou a ganhar alguma notoriedade 

passou o seu perfil do Orkut pessoal para uma seguidora. Pouco tempo depois, essa 

seguidora começou a ofendê-lo, fazer brincadeiras que ele não aceitou e se sentiu mal 

com isso: “Eu fiquei muito nervoso, porque apesar de saber que aquilo não ia me 
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influenciar na vida, me fez mal. Foi uma das vezes que eu mais me senti mal por causa 

de internet”. 

A partir deste momento, passou a ter mais controle ainda sobre quem da internet 

poderia conhecê-lo fora do avatar, ou ter um contato mais próximo. Apesar de fazer 

diversas brincadeiras com a própria vida, acredita que só ele pode fazer isso, e não se 

sente confortável quando alguém que o conhece faz: “Ria do milho que eu dou, não do 

que está na minha mão. Minha visão com perfis fakes é a seguinte: eu tô com um monte 

de milho na mão e tem um monte de galinha pra comer – ao mesmo tempo, eu sou uma 

galinha. Mas do meu milho só vai comer o que eu der. E que eu achei errado fazer, 

porque achei meio que traição, você dar um voto de confiança pra pessoa, abrir sua 

vida, conversar, e de repente a pessoa faz isso”. 

A separação entre o avatar digital e a pessoa off-line se faz mais forte: “Quer 

zoar? Vai zoar o hadoucken, não o E. Não com coisas que, (...) eu não acho que é certo 

zoar. Aí rolou isso e foi um divisor de águas, e eu decidi me assumir uma pessoa 100% 

anônima, para que isso não ferisse minha autoestima, meus sentimentos e não 

conflitasse com minha vida social/real, onde tenho algo mais presencial.” 

Quanto mais o avatar cresce e ganha a notoriedade que ele procurou – e fez um 

esforço próprio para isso – mais a separação vai aumentando dentro do ambiente digital. 

A liberdade de poder fazer brincadeiras pessoais e que causam choque vai ganhando 

força. Ele mesmo admite que explicita coisas extremamente pessoais: “Se a pessoa me 

segue e é assídua, eu sei que ela sabe muito da minha vida sexual, de coisas que eu já 

contei, bestas, merdas, que qualquer um tem vergonha de compartilhar, eu compartilho. 

E sei que ela sabe de tudo isso.” 

 

3.3.7. A linha tênue  

“Pra mim não, pra mim, sou eu. É uma parte de mim que não tem, tipo... É tudo 

eu, mas ao mesmo tempo não sou eu. Ele é eu porque sou eu quem faz, mas não sou 

eu. Entendeu? Não posso falar que não sou eu porque sou eu, é da minha cabeça que 

sai”(sic) 

A aparente separação entre a vida off-line e on-line, apesar de ser bem 

delimitada por ele, se cruza e mescla frequentemente, seja nas postagens de conteúdo 

pessoal e até mesmo quando começa a frequentar lugares públicos e assumir o avatar 

no mundo off-line. Há pouco tempo começou uma aproximação maior com seus 

seguidores: “depois que eu passei essa relevância pra um nível que eu considero alto, 
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comecei a marcar encontro com pessoas que querem me conhecer e tem essa 

possibilidade”.  

As pessoas que vão ao encontro, querem conhecer o @hadoucken, eles estão 

atraindo pelo “homem” por trás do perfil, que eles tanto sabem de detalhes mas, até 

então, ainda era uma incógnita. A vida dele começa a mudar, passa a encontrar pessoas 

e ter uma completa “segunda” vida, com a qual a primeira não tem muito contato: [Onde 

está o E?] “Fica no cantinho esperando a vez dele. Porque o E. namora, e o hadoucken, 

não. Tem momentos que entra em conflito e que se separa”. 

Neste momento, a existência do @hadocken sai da tela, e o avatar passa a ser 

uma existência ao mesmo tempo separada e a mesma que E. A separação constitui-se 

no julgamento que cada um faz das situações. Geralmente, E. condenando e 

@hadoucken gostando: “[Os conflitos surgem quando] atitudes de um vão contra a 

índole do outro, e contra os valores do outro. (..) O E. não vai em conflito com o 

hadoucken, e sim o contrário. O hadoucken é meio que o Diabo da Tazmânia, meio 

“dane-se tudo, vamos beber e zoar”, muito mais inconsequente, mas com base em algo 

que fazia falta, querendo ou não.”(sic) 

 Os limites entre on e off ficam tênues, agora ele também encontra as pessoas 

off-line, contudo esse encontro já é estabelecido com a relação que ele construiu através 

do perfil: “E por eu não ter pudor pra escrever, as pessoas sentem a liberdade de serem 

iguais comigo. Sendo igual comigo, surgem oportunidades.” Essa liberdade que ele cita 

é exatamente a liberdade sexual. Conta de diversos casos de seguidoras que se sentem 

atraídas pelo perfil e querem encontrá-lo. E ele as encontra: “Na hora é um pouco dos 

dois. Porque, por exemplo: sendo o hadoucken, tenho a liberdade de fazer o que o E. 

não faria”. 

Não só uma questão de “poder” fazer certas coisas, sexuais ou não, mas 

algumas vezes as pessoas que entram em contato com o @hadoucken chegam a 

esperar que ele faça. Não só um salvo-conduto para determinadas atitudes, mas existe 

uma expectativa de libertinagem no perfil do Twitter para que seja a mesma fora do 

perfil: “Eu não bebo pinga, mas era o hadoucken ali. Eu não poderia decepcionar. Pagar 

uma cerveja não seria honra, mas pinga sim (..) cada um teve que beber.” 

Ele conta de alguns casos de pessoas que o admiram e esperam dele atitudes 

tais quais ele publica no site. Para seus seguidores, aquilo tudo é real e, portanto, 

querem esta realidade. A oportunidade é de conhecer, até mesmo se relacionar com o 

@hadoucken como eles o conhecem. Por sua vez, ele, em parte, deixa isso acontecer: 

“É um barco sem vela. Vamos ver onde eu vou chegar.”. 



 

73 
 

A relação de E. com seu avatar fica no limite entre o total controle e o cansaço. 

Por um lado ele se diverte, seja com as histórias ou com a atenção e admiração que 

recebe, das bebidas às mulheres que vêm ”de graça”, e por outro, em suas palavras: 

“Suga minha energia. Porque pra ele estar vivo, precisa de dedicação. E se eu me 

dedico a ele, não me dedico a mim.” 

Termina contando que pretende dar um tempo, ou diminuir sua presença: “Pra 

me reestabelecer, e também pro E. apertar as rédeas, porque tá muito solto, muito 

alheio. Preciso sentir que ainda estou no controle”. 

 

3.4. Entrevista III – @Xylocaina 

3.4.1. Introdução 

 

A entrevistada é considerada um dos primeiros avatares de maior sucesso dentro 

da rede, sem que seja envolvida por alguma parte da mídia ou ligada por questões de 

trabalho na área de tecnologia. Inspiração para alguns outros perfis, ela criou o seu 

avatar com brincadeiras desconfortáveis, politicamente incorretas, expondo sua vida no 

Twitter de maneira humorística. Atualmente75, está com 9.400 seguidores, não trabalha 

com comunicação ou tecnologia. Suas publicações, nos últimos meses, mudaram um 

pouco o tom, como ela mesma coloca na entrevista, pois justamente se sentiu invadida. 

Conheci a entrevistada via Twitter, e a entrevista aconteceu na casa dela, ao vivo. 

Ela se mostrou um pouco reticente nas respostas, como se não quisesse expor muito 

sua vida, limitando-se a responder às perguntas, sem maiores explicações. No seu 

caso, a entrevista seguiu bem à risca o roteiro original. Atualmente, ela tem 23 anos e 

cursa psicologia. 

 

3.4.2. Biografia digital 

A entrevistada iniciou sua incursão no mundo digital bem cedo, com 11, 12 anos, 

aproximadamente com o surgimento da web 2.0. Ainda com os mensageiros eletrônicos 

– ICQ –, mas foi com o Orkut que ela realmente começa a se aprofundar na existência 

on-line. Foi a mudança do interior para São Paulo que a levou ainda mais para a Rede. 

Com essa idade, monta seu primeiro blog: “todo mundo tinha um blogzinho e todo 

mundo se conversava. Era um blog bobo, de tipo “ai, hoje eu fui no Hangar, vi banda X, 

                                                           
75 Fevereiro de 2013 
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foi muito legal”, bem diariozinho”. O blog representava a vida que ela vivia, e como ela 

queria viver essa vida, e, pela primeira vez, aparece a questão do Outro, a troca de 

comentários e validação externa da existência virtual: “Era mais uma coisa de “vamos 

comentar os amigos”. Tudo muito da internet é coisa de ego. De “ai, você tem 

comentários, eu tenho amigos”, não sei o que (..)... Mas eu sempre gostei mais do 

pessoal falando comigo por falar, porque eu era legal”. 

Os comentários no blog eram reforçadores da existência, reforçavam ainda mais 

a validação de aspectos da personalidade tanto on quanto off sem distinção: “Era 

gostoso, você se sente bem. Tipo ‘nossa, hoje tenho 30 comentários! Como eu sou 

engraçada!’”. Ao mesmo tempo que detalhes da vida cotidiana vão dando lugar à 

publicações mais emocionais, a Rede se torna um espaço para expor sentimentos e 

construir uma relação com as pessoas via internet: “no Orkut eu já comecei a deixar um 

pouco de lado o pessoal pra se tornar algo mais de desabafo. Não questão de desabafar 

e ficar chorando, mas de falar um monte de merda pra você não pensar no que tem (…) 

meu twitter. Eu só falo besteira, mas eu falo porque quero dar risada, não porque quero 

ficar pensando que briguei (...) É mais pra se divertir do que, de fato, algo pessoalzinho 

de “oi, tudo bem? Saudades”. A gente ficava conversando por scrapbook, ficava todo 

mundo ‘nossa, tem 10.000 scraps!” 

Ela relata uma progressiva transformação da sua existência on-line do Blog para 

o Orkut, para o LiveJournal76 e, finalmente, para o Twitter, neste sentido do cotidiano 

‘comum’ para um escárnio de seus problemas pessoais. É no humor que ela conseguia 

rearranjar suas questões e, com o retorno de popularidade que isso rendia, ela sentiu-

se acolhida pelas pessoas.  

Ela conta que sempre teve o humor como defesa: “Eu sempre fui meio de ficar 

fazendo piada, e brincando, meio que fugir um pouco das coisas”, ao mesmo tempo que 

isso cria um paradoxo com as pessoas que a conhecem: “Porque quando as pessoas 

me conhecem melhor, todo mundo acha estranho, porque ‘ela não fala tanta besteira’, 

ou ‘ela é quieta, ela é séria’, e isso é engraçado.”  

A transação via LiveJournal foi importante porque se tratava de uma rede com 

duas características marcantes: era bloqueada para usuários externos, isto é, somente 

quem ela autorizava teria acesso ao que ela escrevia – algo parecido com contas 

bloqueadas no Twitter – e era uma rede prioritariamente feminina. Lá, o tom de 

                                                           
76 www.livejournal.com foi uma rede criada em 1999 e convidava o usuário a fazer pequenos relatos 
sobre seu cotidiano e com uma mecânica parecida com o Twitter de seguido-seguidor e re-publicações, 
porém nunca fez grande sucesso no Brasil.  

http://www.livejournal.com/
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”desabafo” ganhava mais força do que no Orkut, e ela não se preocupava tanto em ser 

engraçada, isso nem chegou a ser uma questão. 

A migração para o Twitter surgiu daí, das amigas que já tinham LiveJournal e viram 

na nova rede uma facilidade maior. Criar a conta no Twitter foi uma maneira, inclusive, 

de manter contato com as amigas que ela tinha feito no mundo virtual: “eu criei pra ter 

mais contato com elas, porque todo mundo já tinha abandonado o LiveJournal, e no 

começo eu seguia só minhas amiguinhas de LiveJournal, e foi o Twitter”. 

O desenvolvimento do perfil no Twitter foi uma continuação do avatar que já estava 

construído; para ela, foi somente uma continuação de sua existência virtual. Até mesmo 

o nome de usuário – que já era o mesmo de outras Redes – surgiu de uma letra de uma 

banda que ela gostava.  

 

3.4.3. Privacidade e Choque 

Ao mesmo tempo que ela constantemente usou a internet como uma forma de 

manejar seus problemas pessoais, expondo-os de uma forma humorística, e usando o 

choque como forma de conseguir atenção, o paradoxo entre como ela construía seu 

avatar-digital e como ela tinha sua vida foi ficando mais evidente. 

O perfil no Orkut foi construído em cima dessa tentativa de ”choque”: “Foto dando 

selinho em amiga, ’nossa quanta bebida eu bebi‘, eu tinha uma mania de querer 

aparecer, de dar uma de ‘Nossa, sou porra louca‘. E eu falava – ainda falo – muita 

besteira. Antigamente era mais não sei se pra aparecer ou porque gostava (de falar 

besteira no sentido de dar risada e tudo mais).” 

 Essa tentativa de chamar atenção fez efeito, porém, ela mesma coloca que não 

era real: “Achou que meu perfil representava minha vida. (...) E não representava. Eu 

sempre tive muito cuidado na hora de criar minhas coisas pra não mostrar muito quem 

eu era de verdade”. 

Foi em uma briga com a família, acreditando que o conteúdo de seu perfil no Orkut 

representava o que acontecia em sua vida, que ela resolveu transformar seu avatar em 

uma pessoa cada vez mais incógnita. A separação entre vida on-line e off-line teve seu 

inicio neste momento. A construção deste avatar incógnito é uma forma de proteção da 

pessoa off-line dos ataques que já existiam no Orkut, e aumentariam nas Redes 

subsequentes, e também representam um movimento latente da personalidade dela: 

“Sempre tive pavor de não gostarem de mim (...) quando criei o twitter foi a mesma 
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coisa. Peguei uma foto minha que eu era loira, com óculos na cara, fazendo um biquinho 

que não dava pra ver nada e usava ela”. 

Dessa forma, a pessoa ”por trás” do avatar ficaria resguardada de qualquer ataque 

e receberia a atenção que ela buscava: “Foi proposital. Desde que eu criei, até sendo 

só amigos, eu criei assim. Nem nome, nem nada.” 

 E então, ela começa a desenvolver esse avatar estando incógnita, e liberta o 

movimento próprio que havia se iniciado no Orkut: “Eu falava muita besteira no twitter, 

até dei uma maneirada ultimamente, mas o porquê: eu acho muito legal deixar as 

pessoas horrorizadas porque hoje em dia elas se chocam com tudo. Ninguém nunca 

coloca a mão na consciência pra falar “eu faço coisas erradas”. É sempre “que 

absurdo!”, e eu fazia porque achava engraçado. Tinha gente que eu nunca ouvi falar, 

que nunca ouviu de mim na vida, procurar algum determinado assunto que você falou 

alguma besteira pra discutir!” 

O Twitter então é uma forma mais livre de conseguir a atenção das pessoas 

levando quase ao limite do aceitável de maneira proposital. A partir do momento que ela 

resolve despersonalizar o avatar, é como uma libertação de certas amarras do 

politicamente correto e, mais que isso, permite que ela provoque as pessoas a ponto de 

que elas validem a existência de seu avatar com o seu próprio espanto: “Eu gosto muito 

mais de acharem absurdo. Porque, eu não sei explicar, mas é tipo... Eu acho legal irritar 

as pessoas. Cutucar. Eu tenho mania de fazer piada com incesto (risos), e eu faço isso 

desde sempre. Meus tios fazem piada assim, e é brincadeira. Mas as pessoas levam ao 

pé da letra! Eu fico chocada com isso. (...) falava mais para cutucar, por fazer”. 

 

3.4.4. O Twitter, os seguidores e o avatar 

A criação do perfil no Twitter, como colocado, foi uma continuação do avatar já 

existente em outras redes, parte do Orkut e parte do LiveJournal. Se no Orkut ela 

descobre que é possível tanto chocar as pessoas quanto conseguir a atenção e 

construção de uma relação com elas, no LiveJournal aprimorou a maneira de 

transformar suas reclamações em situações tragicômicas. Então, aproveitando a 

possibilidade de ser incógnita no Twitter, constrói o perfil, primeiro como maneira de 

passar o tempo no trabalho, mas logo percebendo a oportunidade de receber atenção, 

tal qual nas outras redes: “Uma coisa básica: eu tô me sentindo mal, entro no twitter. 

Alguém vai te responder, vai falar com você. E eu me sinto “poxa, alguém gosta de 

mim”, sabe? Eu sou muito carente”. 
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Mantendo o padrão de choque e humor, consegue atenção, e ser uma early-

adopter fez diferença. Mas foi por ter criado e desenvolvido esse perfil que ela conseguiu 

os quase 10 mil seguidores que tem atualmente: “Antigamente eu recebia muito mais 

reply do que hoje, por falar muito mais besteira. O ponto do meu twitter é entrar, falar 

minha besteira e ir embora.” 

Criar e manter o avatar durante um bom tempo foi algo positivo, era divertido e ela 

recebia atenção das pessoas, seja para falar bem ou mal. A distância de ser “apenas” 

um avatar, um perfil em uma Rede Social a protegia de críticas. Porém, isso muda no 

momento em que resolve encontrar, pessoalmente, algumas pessoas. Quebrar a 

barreira do on/off, deixar de ser incógnito ou criado foi algo incômodo, e até mesmo 

ruim: “Queria ter mantido um negócio fake, mesmo (...) Nisso eu conheci pessoas 

maravilhosas e conheci pessoas que eu quero a maior distância possível. Comecei a 

sair bastante com o pessoal e depois parei porque começou a me fazer mal. Eu não sei 

explicar. Ao mesmo tempo que eu entendo, das pessoas terem birra comigo por eu falar 

muita besteira ou não estar nem aí, ao mesmo tempo eu não entendo, porque você não 

conhece a pessoa de verdade para julgá-la por algo que ela falou na internet.” 

A dificuldade de separar-se do avatar acaba sendo algo potencialmente ruim. Se 

tudo começou com uma mistura entre brincadeira e realidade, no choque pela atenção, 

no Twitter, o paradoxo se desfaz: não há o contraponto da “realidade”. A pessoa off-line 

desaparece e o avatar ganha corpo e força, sobrepujando-a e tornando-se ‘mais real 

que a realidade’. “Ao mesmo tempo que ela não sou eu, ela... É. Ao mesmo tempo que 

ela não existe, é uma coisa que faz parte de mim, entendeu? No sentido dessa parte de 

querer botar as coisas pra fora, e faz falta. Por isso que eu volto. Quero xingar algo, to 

puta, e fico: como eu faço isso? E eu tenho problema de guardar as coisas. Quando eu 

guardo, fico mal. Então é meio que uma fonte de escape, ao mesmo tempo que eu 

queria que não fosse, porque... Não sei” 

Ela mesmo admite que já não consegue limitar o avatar, e que o Twitter é uma 

forma de suprir essa carência: “Enquanto eu for carente, eu vou ter um Twitter. Quando 

isso passar, não tenho mais”. E por mais que ela provoque as pessoas, a reação 

negativa de outros avatares ao seu avatar machuca: “Tem algumas coisas que me 

incomodam, que me machucam de verdade. Eu queria muito não ligar, mas machuca”. 

A barreira on/off foi sempre uma maneira de proteção, algo que, segundo a 

entrevistada, a deixava livre. O avatar não tinha alguma relação com a vida pessoal, um 

personagem em uma rede. Conhecer as pessoas sob o pseudônimo de @xylocaina faz 

uma ponte, para ela, perigosa entre esses dois âmbitos, on e off: “...quando eu tava 
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separada dessas pessoas tinha minha barreira protetora, de tudo isso. Ninguém me 

conhecia, sabia quem eu era, e por mais que falassem alguma besteira de mim não 

fazia diferença porque não me conheciam. Era engraçado. Mas quando é uma pessoa 

que você conhece falando coisa ruim de você, eu fico triste no sentido de que poxa, a 

pessoa te conhece.” 

A estratégia de conseguir atenção das pessoas através do exagero e choque é 

útil, mas para que não seja algo prejudicial precisa ser claro, e isso não é possível dentro 

do Twitter. Depois de um certo tempo, ela começou a apagar a conta repetidas vezes, 

e, depois de algum tempo, voltava77. É uma relação extremamente complexa, pois ao 

mesmo tempo que recebe atenção, é também hostilizada, ou pior, pessoas queriam 

descobrir quem ela ‘era’: “Na verdade foi assim: falava muita besteira e eu já tava meio 

ficando de saco cheio, porque não é todo mundo que entende que é uma brincadeira. E 

por mais que eu gostasse das pessoas ficando revoltadas, tem uma hora que enche, 

porque são muitas pessoas. Eu já comecei a achar “isso tá demais”, porque gente 

começou a querer me caçar, saber quem eu era, começou a stalkear78 e o caramba. Eu 

até briguei com essa menina, a gente não chegou a brigar mas ela ficava falando 

besteira de mim, e o que aconteceu: eu comecei a reparar em outras pessoas que 

faziam mais ou menos o que eu fazia.” 

A barreira on/off se mostra vulnerável em diversas dimensões. Não somente ela 

pode atravessá-la, mas como também os seus seguidores, as pessoas que conhecem 

seu avatar, podem. O tipo de comportamento que o avatar parece ter é também 

esperado da pessoa, e a percepção dos seguidores é que não há diferença de um para 

o outro. Ela relata: “tinha um cara que eu conversava muito com ele, fora do Twitter, e 

eu saí com esse cara e ele tentou me agarrar, e eu falei que não, tal,(sic) ele era maluco, 

e ele falou: você perdeu metade do seu charme.” 

Ele esperava encontrar a @xylocaina, uma garota que é capaz de fazer muitas 

coisas, todas aquelas que ela trata tão tranquilamente em seu Twitter. Já para ela, o 

seu avatar é apenas uma brincadeira e não representa realmente o que ela é, tampouco 

o que ela faz, e as pessoas realmente esperarem que ela seria capaz de ser assim 

chega a ser ofensivo. 

                                                           
77 Dentro da mecânica da Rede, ao pedir a exclusão da conta qualquer reply não chega, e o usuário tem 
até 30 dias para retornar à conta sem que seja permanentemente apagada.  
78 Stalkear vem do inglês: stalker – perseguidor, no contexto seria aquela pessoa que tenta seguir/se 
aproximar ou ficar verificando cada passo-digital que a pessoa dá.  
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Por isso, ela diz sentir falta da barreira, de não ter conhecido as pessoas. Estando 

protegida pelo anonimato, ela é livre, e passando a existir off-line, as consequências de 

suas palavras passam a ter um objeto. Os julgamentos de moral que ela provoca, 

quando anônima, são em vão, passam a ser a alguém. Não mais a @xylocaina – que 

não tem corpo – é julgada, e sim a pessoa por trás: “De ser mais “fake”. Sei lá, eu achava 

mais legal quando as pessoas não me conheciam”. 
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Capitulo IV – Avatar on-off line 

Os três exemplos apresentados expõem a relação on-off do avatar porque foram 

concebidos e desenvolvidos a partir da relação de usuário, uma relação entre duas 

pessoas mediadas por computador.  

Neles, é possível perceber três características fundamentais do processo de 

avatarização apresentadas no capitulo II: o resguardo – o avatar se mostra um 

receptáculo de personalidade alheio à pessoa que o faz, e, dessa forma, ali há uma 

possibilidade excepcional, que fora do digital não seria possível; a expectativa do off-

line, que evidencia a força que o avatar digital exerce na relação off-line quando a 

relação estabelecida entre os avatares é, a priori, on-line; e a liderança, o avatar tem 

um público e um ideal, e ele o representa para este público em sua forma extrema, 

sendo que o público espera dele exatamente tal comportamento.  

Estas três características se realizam simultaneamente na manutenção do avatar 

digital e sua constante autocriação, e as possibilidades de transformação são inerentes 

à sua própria situação de existência. Essa diferenciação é apenas uma forma de 

compreensão do avatar que a pesquisa subscreve, e desse modo é uma caracterização 

alguns possível componentes do avatar que se desenrola dentro do mundo digital, e 

mais especificamente, no Twitter.   

 

4.1. O suposto resguardo 

 

 

Interney surgiu para responder às perguntas que ele normalmente recebia no seu 

cotidiano; Xylocaina foi uma forma de resguardar a sua criadora e, ao mesmo tempo, 

atrair a atenção da qual ela precisava; e Hadoucken também, com ainda maior destaque 

na separação entre a pessoa e seu avatar. O que os diferencia é a intenção de cada um 

deles, seja de forma a focalizar e concentrar um nicho de conhecimento, conseguir 

atenção, ou poder ser livre para brincar. Os três avatares construíram-se e confrontam-

se, hoje, com seus criadores, em uma relação de poder.  

O que surgiu em um primeiro momento como uma brincadeira, ou uma forma de 

viver essa diferença entre on e off, no momento em que as relações se fortalecem, essa 

criação ganha profundidade. A suposta máscara que os pseudônimos são não é grande 
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o suficiente para se manter quando surgem alguns sentimentos, e as experiências de 

Xylocaina e Hadoucken mostram isso. 

A influência que seus avatares têm no cotidiano demonstra que são formados 

dentro de uma estrutura que não é exclusivamente racional. Xylocaina admite que 

precisa manter sua conta no Twitter, por mais que isso custe a ela um certo nível de 

sofrimento, e é a pessoa off-line que sofre. O avatar dela é uma extensão da pessoa, 

tal qual Hadoucken é uma extensão de E.  

Nas viagens e encontros com seguidores que Hadoucken promove, é E. quem 

aparece e se relaciona, ainda que atuando como seu avatar. Porém, no final da 

entrevista, E. admite o peso e a força que faz para manter Hadoucken no âmbito off-

line, que o avatar é uma criação e que ela mesmo tem seu custo.  

  

4.2. A expectativa off-line 

A barreira do virtual é translúcida, a imagem que é percebida é parte da relação e 

da percepção do avatar construído na dimensão on-line. A relação das pessoas com os 

avatares não são as mesmas do que as relações delas com as pessoas que mantêm 

estes avatares. Por outro lado, não se trata de relações totalmente desconexas. 

Nos três relatos, o limite entre on e off, que um dia foi claro, se obliterou no 

momento que seus avatares começaram a causar reações nas pessoas, e elas 

começaram a tratá-los como conhecidos. As mesmas pessoas que, intencionalmente 

ou não, eles tentaram atingir com a criação do avatar, começaram a ter expectativas 

sobre eles. Estas expectativas são percebidas pelos avatares e, então, estes começam 

a agir on-line, no sentido de não apenas manter o público cativo, mas, ao reforçar o 

perfil já criado, esperam atingir um público ainda maior. Fica claro que os avatares 

analisados se sustentam na relação com as pessoas que os seguem, seja em qualquer 

rede, e até mesmo off-line.  

Deste modo, o avatar se desloca e vive parcialmente em função de seu público. 

No caso de Interney, ele sente que precisa manter as publicações em um tom 

profissional. As pessoas que o seguem têm uma expectativa clara sobre o que ele 

publicará. O interesse não diz respeito a uma pessoa, mas a notícias, informações e 

comentários sobre a área de conhecimento e trabalho dele. 

Já Xylocaina e Hadoucken são muito diferentes quanto ao que é publicado, mas 

se assemelham a ele na expectativa de seu público. Apesar de criarem um espaço 
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quase livre, onde as piadas e o humor mais pesado são permitidos, eles precisam 

movimentar esse espaço e sempre parecerem interessantes.  

Nas três histórias, apesar de distintas, os avatares simulam uma personalidade, 

mesmo quando são agregadores de conteúdo. A relação com seus seguidores se 

assemelha, uma vez que a popularidade (ou relevância) é um critério que é percebido 

e sentido, e isso influi diretamente nas publicações e, portanto, na própria existência do 

avatar. 

 

4.3. A construção de um líder 

Tal qual colocado por Freud, a posição de liderança exige uma postura do líder de 

atrair a atenção e ser o bastião daquilo que defende. Seja para defender um 

conhecimento ou uma moral, os líderes servem de modelo para os liderados.  

A estrutura seguidor-seguido coloca os seguidos como líderes, e seus liderados 

começam a ter uma relação de identificação com seu líder. Eles passam, mesmo que 

rapidamente, a tentar se tornar estes líderes, ao perceber a posição que este líder ocupa 

e seu status.  

A impressão de proximidade trazida pelo Twitter, fomentado pela facilidade e 

velocidade em que as publicação são postadas, inaugura uma nova posição nesta 

relação.  Os limites da intimidade são quebrados e, principalmente em avatares como 

os de @xylocaina e @hadoucken, o suposto privado se torna público, e seus seguidores 

passam a não apenas conhecer o cotidiano, mas se tornarem íntimos. 

Daí os relatos onde os seguidores, quando encontram seu líder, agirem como se 

estivessem com uma pessoa já conhecida. Não há diferença entre o on e off. A 

intimidade já é supostamente conhecida e eles esperam as mesmas atitudes que leem 

nos perfis. Não fica claro para os atores da rede quais são os limites da realidade, A 

sensação do real é tão forte no digital quanto no real. Coleman (2011) já afirma que a 

simulação que supostamente ocorre dentro do digital não é mais percebida entre os 

atores, as reações e relações são sentidas como sendo absolutamente  verdadeiras, 

não importando o lugar que elas acontecem.  

Dessa forma, a intimidade que se estabelece entre os seguidos e seguidores é 

forte o suficiente para que a expectativa seja real. Essa proximidade se dá com seu 

avatar e não com a pessoa que o mantém, e é nesse momento que a dicotomia on/off 

se torna ainda mais complexa. Uma vez que encontrar o avatar seria mesmo que 

encontrar as pessoas, não há mais essa diferença. Tal qual Coleman (2011) coloca, o 
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Twitter se transforma no universo expandido, e o avatar corresponde diretamente à 

pessoa que o mantém. 

A construção desse avatar, obrigatório para pertencer à rede, é calcada em cima 

de desejo e estruturas inerentes à própria internet. Harday (2002) apresenta isso claro:  

“the internet does provide a medium in which individuals 
engage in a communicative process of building up trust, of self-
disclosure, and of exploring the other in relation to one’s own 
reflexively constructed needs and desires.”79 (Harday, 2002 

p.521) 

Enquanto os líderes alimentam a necessidade de atenção, e quanto mais 

interações, replies se colocam nesta posição de desejo, os outros desejam que estes 

permaneçam assim. Para além de uma diversão instantânea, uma frase ou piada, a 

relação que é possível ser estabelecida entre os seguidos e seus seguidores é de 

cumplicidade e admiração, desenvolvendo-se até para a identificação. 

 

  

                                                           
79 “A internet provê um meio onde os indivíduos desenvolvam um processo comunicativo e 
desenvolvimento de confiança, de revelação de si mesmo, e conhecimento do outro em uma relação 
que leva a revelação dos próprios desejos e necessidades” (tradução nossa) 
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4.4. Conclusão 

 As redes sociais na internet trouxeram uma transformação nas relações sociais, 

onde é possível se comunicar e ser em mais de um lugar simultaneamente. Para além 

de uma nova forma de se comunicar, o presente trabalho focou-se na relação de quem 

se comunica. Os perfis que se criam para fazer parte deste diversos modos de 

existência dentro da rede são parte essencial do entendimento do que se é comunicado. 

 Dessa forma a estrutura proposta como avatar agrega as possibilidades de 

plasticidade e velocidade na formação desta nova maneira de existir. Há um constante 

“ser-sendo” dentro da rede que é necessário não apenas para a formação dessa 

identidade, mas também para existir. 

 A dromocracia cibercultural, proposta por Eugenio Trivinho (2008), prevê essa 

formação, onde a velocidade da rede é forte o suficiente para dar, tirar ou estruturar uma 

existência cibercultural. A adaptação a esse novo meio é quesito chave para se manter 

dentro da hierarquia de influência.  

Construir uma nova forma de ser promove um repensar sobre si, seja 

propositalmente ou não. Dessa forma que os outros avatares ganham força, há uma 

crença de que o que está escrito é real e representa a pessoa. Ao mesmo tempo em 

que promove uma ”reinvenção” de si, uma vez que o perfil é sempre criado pelo próprio 

indivíduo. É possível ser o que quiser, e os limites são técnicos, e no caso do Twitter 

eles existem na forma de 140 caracteres. 

E assim como cada um se recria, outros também o fazem e o mundo digital passa 

a povoar-se destes avatares.  Expôe Turkle:  

 

“Most recently, the computer has become even more than tool and 
mirror: We are able to step through the looking glass. We are learning 
to live in virtual worlds. We may find ourselves alone as we navigate 
virtual oceans, unravel virtual mysteries, and engineer virtual 
skyscrapers. But increasingly, when we step through the looking glass, 

other people are there as well.”80 (TURKLE, pos. 43, 1995) 

 

                                                           
80 “Mais recentemente, o computador transformou-se em uma ferramenta e um espelho: e tornamo-
nos capazes de entrar para dentro desse espelho. Nós estamos aprendendo a viver nesse mundo virtual. 
Nós podemos nos encontrar sozinhos navegando por esses oceanos virtuais, desvendar mistérios 
virtuais e construir arranha-céus virtuais. Porém tanto quanto nós estamos nos dando passos cada vez 
mais profundos nesse mundo, estão também outras pessoas.” (tradução nossa) 
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Para além de um mundo de imaginação e ilusão, as redes sociais na internet se 

constroem com base nas relações estabelecidas entre esses avatares. E esses avatares 

são formas de existências das próprias pessoas dentro de uma dinâmica que é tão real 

como qualquer outra.  

Neste jogo de construção de imagem e formação de nichos, quesitos como a 

quantidade de seguidores, por exemplo, se transformam em critérios de diferenciação, 

onde quem tem mais é percebido como “melhor”. Formam-se diversas regras sociais 

intrarede: “In this game the self is constructed and the rules of social interaction are built, 

not received81” (TURKLE. pos 61. 1995) 

Coleman expõe sobre as relações que se constrói em tempo real: 

“Synchronous network exchanges invoke the sensation of being 
together across lines of mediation, which is called “copresence.” In a 
shared virtual space, you see my avatar and wave to me, in real time. 
Likewise, I wave back at your avatar. Regardless of the purpose of the 

encounter, whatever it is we are doing, we are doing it together”82 

(COLEMAN, pos 466, 2011.)    

 

Desta forma, quando as relações se formam dentro das redes, são próprias e 

transparecem nas formas de atuação dentro e fora da rede. Quanto mais essa mídia 

meandrada no cotidiano do homem, menos a separação on/off se mostra.  

As entrevistas corroboram que a construção dos avatares é um produto das 

relações que se estabelecem on e off-line. Se, em um primeiro momento, a separação 

era nítida, no momento que as ações dentro do ambiente digital repercutiam no corpo 

essa barreira se torna cada vez mais dúbia.  

Em seus relatos, os entrevistados explicitam a relação que eles mesmos mantêm 

com seus avatares é, ao mesmo tempo, de criador e criatura, salientando que a internet 

é o único canal capaz de fazer emergir uma parte deles. No momento que o avatar 

criado extrapola os limites e torna-se off-line, há uma crise, como conta @xylocaina. As 

expectativas dos seguidores transforma a relação.  

A diferenciação entre a comunicação on e off torna-se cada vez mais meramente 

tecnológica. O avatar que foi construído para pertencer à comunicação digital não se 

                                                           
81 “Nesse jogo, o eu é construído e as regras de interação social são fabricadas, não percebidas” 
(tradução nossa).  
82 “A rede de trocas simultâneas provoca uma sensação de estar junto através das linhas de mediação, o 
que chamamos de ‘copresença’. Em um espaço virtual compartilhado, você vê meu avatar e me 
comprimente em tempo real. Da mesma forma eu te cumprimento de volta. Não importa o motivo do 
encontro, o que nós fazemos, fazemos juntos” (tradução nossa) 
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desfaz em um click do botão. Ele permanece na relação que se estabelece entre outros 

avatares e ultrapassa a fronteira do digital.  Enquanto as redes existirem com os 

protocolos que as regulam hoje, o avatar existirá.  
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ANEXO I – INTEGRA DAS ENTREVISTAS 

Entrevista 1 - Edney Souza – Interney 

Eu queria que você contasse rapidamente um pouco da sua biografia. O 

que você é, o que já fez. 

Antes de internet, trabalho com tecnologia desde 90’, como programador. Em 

95 comecei a usar a internet, em 97 fiz meu primeiro site, num escritório onde 

trabalhava, e a minha carreira seguiu em parte de sistemas corporativos e internet 

seguiu como um hobby, um passatempo. Mais produção de conteúdo do que tecnologia 

propriamente dita. Na verdade, quando criei um site pela primeira vez a ideia era testar 

como é desenvolver algo pra internet. Quando eu mostrei pros meus amigos eles me 

perguntaram: “porque você não aproveita isso e coloca essas dicas de tecnologia? 

Sempre temos que perguntar pra você! A gente olha aí e, se não acharmos, te 

perguntamos. Era meio difícil falar comigo, às vezes não estava no melhor humor pra 

responder... Então comecei a escrever conteúdo basicamente sobre isso. Qualquer 

coisa que eu achasse interessante na internet, colocava. Em 2001 virou blog, e como 

blog uma das coisas que as pessoas começaram a me perguntar era como criar meu 

blog. “Nossa, ficou mais bonito, o que você fez?” “Ah, transformei em blog e peguei um 

template pronto, mas não foi só pelo layout. É mais fácil de atualizar.” “Sério, como crio 

o meu?”. E criei um guia de como fazer um blog, o Blog FAQ. Depois eu comecei a fazer 

outros testes de programação, queria alguma coisa que as pessoas preenchessem e 

depois devolvessem. Peguei um teste online e botei, um teste de língua portuguesa. 

Esse teste fez muito sucesso, o blog também, e de repente comecei a gastar mais de 

hospedagem, tinha mais de um milhão de visitantes por mês. Era mais do que eu tinha 

condições de pagar como analista de sistemas. Aí eu comecei a mexer com publicidade. 

Objetivo: pagar a conta do site. Em dois meses estava pagando a conta do site, e tava 

sobrando dinheiro. Pensei: “tenho talento pra essa tal de publicidade”. Tá vindo dinheiro 

fácil! Comecei a estudar formas de monetização de conteúdo. Em 2004 já ganhava mais 

dinheiro com o site do que com meu trabalho, então era coordenador de sistemas. Em 

2005, de janeiro até agosto, todos os meses ganhei mais dinheiro com o site do que 

com o emprego, já como gerente. Nesse mês decidi sair e me dedicar só ao site. A 

minha primeira ideia foi trazer outras pessoas pra falar de outros conteúdos e aplicar as 

técnicas de monetização nesses outros conteúdos, para ganharmos mais. Deu certo, e 

nasceu o Interney Blogs, a primeira rede profissional de blogs do Brasil. Fiz esse projeto 

com o Inagaki, o Ian Black e o André Marmota, cara que tá meio sumido.  

Por conta da rede de blogs, comecei a receber muito contato de agências de 

publicidade. Esses contatos resultaram na Pólvora, uma agência de mídias sociais que 

tem muito sucesso. Nesse meio tempo eu fiz vários testes na internet. Essas coisas 

foram mais valiosas que o Interney Blogs e a Polvora. Em 90 e sei lá quando, já devia 

ser 2000 e pouco na verdade, criamos um projeto RSSficado. Era eu, Cris Dias, 

Anderson Kenji e Charles Pilger. A gente pegava notícias de portais e sites de notícias 

e convertia em RSS. E a partir daí que os jornais começaram a fazer seus próprios RSS. 

Vieram falar com a gente. Primeiro foi o Estadão, que fez uma matéria com a gente e 

lançou o RSS. Os próprios veículos começaram a fazer isso. Quando a gente começou 

a ter blog com muita audiência os portais começaram a ter isso. Pouco tempo depois O 

Globo trocou os colunistas por blogueiros. Essa coisa que, tipo, eu, Inagaki, Ian, André, 

Charles, Cris Dias e uma galera fazia em conteúdo de tecnologia mudou toda a maneira 

de se publicar conteúdo digital. Viram e quiseram fazer algo parecido. Dar uma resposta. 
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Tinha a ideia da rixa, e não havia, mas era um choque. Quando eu comecei com a 

Pólvora, qual era a birra que eu tinha: só se fazia publieditorial. E não sou contra o 

formato. Até hoje faço, na Pólvora, na BooBox, mas a forma como ele era tratado era 

diferente de como os veículos tradicionais tratavam, e gerava toda uma discussão nova 

sobre monetização. Vivíamos de Google, Mercado Livre, BooBox em 2008, mas não 

tinha um contato direto. Tudo tava mudando, e fomos meio que protagonistas dessas 

mudanças. 

Depois que começou a Pólvora eu conheci o Marco Gomes e o Tanaka da 

BooBox, fui conselheiro deles por um tempo. Quando as coisas tavam mais engrenadas 

na Polvora saí do dia-a-dia, fiquei como executivo e fui pra sócio da BooBox. 

Você lembra qual foi sua primeira rede social? 

Propriamente rede social foi Friendster. Criar um perfil e adicionar amigos, 

Friendster.  

Como foi? 

Não lembro qual veio primeiro, mas em seguida e na mesma época do Orkut o 

Link!, do Estadão, criou uma rede social. 

Você lembra como foi essa sua entrada? 

Foi por curiosidade. AS pessoas estavam criando perfil no Friendster, a gente 

criou também. A gente não tinha muito a consciência de “rede social”. Era um site pra 

criar um perfil. Tinha outros sites assim. Era como se fosse um fórum com outra cara. 

Pegar fóruns de maneira geral, sei lá... Acho que os fóruns que eu participo eram de 

games e hardware. Participava muito dos grupos do UOL. Usava software para baixar, 

conversar.  

Você lembra da experiência de escolher um perfil? Mesmo num fórum de 

games, você devia ser moleque... 

Infelizmente não era tão novo (risos). Comecei a usar a internet com 19 anos. 

Hoje to com 36. Mas todo mundo adotava um nickname, nome herdado do tempo de 

BBS. Em 96 me deram o apelido de Interney, porque eu tava num escritório, conectei 

eles na internet e “agora to na internet graças ao Interney”. Eu adotei Interney porque 

achei engraçado. Não tinha nenhuma pretensão de, sei lá, criar tudo isso com internet, 

e tal. Só que daí a coisa foi crescendo, criei o site com nome de Interney, tudo que eu 

produzia era assim e de repente tudo que eu criei ficou dentro desse personagem digital. 

Ficou maior do que o Edney. Interney hoje é o nome da minha impresa, Interney 

Informática Ltda, uma marca registrada no INPI, Interney. Até perfis onde te pedem pra 

usar nome pessoal, Linkedin ou Facebook, o meu tem entre parênteses Interney. No 

Linkedin também, Interney. O common name virou Interney, e na verdade às vezes é 

estranho me chamarem de Edney porque não é uma coisa só minha. Edney Souza, tem 

muitos homônimos. Edney Souza. Qual? O Interney. Resume uma única palavra. Tem 

outros Edneys, outros Edneys Souzas, mas só um Interney no mundo. 

É nesse âmbito que pra mim é mais interessante. Eu to continuando um 

trabalho pra uma dissertação de mestrado da PUC, esse professor tá no 

doutorado lá, nós dois juntos estamos trabalhando nisso. Ele tá utilizando a ideia 

de avatarização. Seria a descida de Deus na Terra, e ele fala que a avatarização é 

a subida do homem ao digital. E eu trabalho nesse sentido: quando você cria um 

avatar, é algo específico para determinada coisa. O teu avatar se tornou o Interney.  
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Sim. Não é só uma pessoa: sei lá. Tem outras referências que não remetem 

somente ao ser humano Edney Souza. Alguém pode começar uma conversa sobre 

monetização de conteúdo online e, eventualmente, a pessoa pensar em Interney 

relacionada ao assunto. Mas tá pensando no que eu construí, não em mim. Quando 

você vai pro digital, tem outras formas de se personificar, de se materializar. Não é só o 

ser humano carne e osso. Sou também todo o conteúdo que produzi, as empresas que 

fundei, conhecimento que disseminei. O Eu Digital representa talvez mais meu 

conhecimento do que minha personalidade. Os temas aos quais meu nome está 

relacionado ao meu avatar. Avatar às vezes remete a imagem, mas o digital é mais uma 

palavra que uma imagem. É o nickname.  

Por aí que eu vou explorar o Twitter. No Twitter você tem uma liberdade. 

Por um lado você está preso por 140 caracteres, mas você está livre diferente do 

FB e Linkedin porque você não pode se passar por outra pessoa.  

No Twitter não esperam nada de você. Você pode ser fake, anônimo, 

engraçado ou sério. 

Exatamente. Tá escrito. Como é que é ser o Interney e o Edney? Tem 

diferença? 

Tinha mais, mas de um tempo pra cá eu tentei mesclar uma coisa só. Eu acho 

que, se pudesse, botava Interney no RG. 

Você assume mais o apelido... 

Um pouco de tudo. Eu comecei a falar mais. Jantando com uma amiga ontem, 

eu falei “para de tweetar essas frases e auto-ajuda”, mas eu também sou assim. Tô 

conversando com alguém, antes eu guardava porque era o Edney. Agora eu torno isso 

online, porque eu quero que o Interney represente o que eu sou offline. Não quero duas 

personas. Quero uma só. 

Pode ser só uma impressão minha. Sou psicólogo de formação...  

Eu faço terapia há 4 anos. Pode ficar à vontade. (risos) 

A impressão é que o Interney ficou maior que o Edney. O Interney ficou 

mais quadrado que o Edney? 

Daqui a 2 anos o Interney vai ter feito tanta parte da minha vida quanto o Edney. 

Aos 40 anos de idade, em 3 anos e pouco. O Interney realizou muito mais que o Edney, 

profissionalmente. Chegou um ponto onde eu queria equilibrar o profissional com o 

pessoal, então eu comecei a transpor pro digital características que eram mais pessoais. 

O que eu gosto de ouvir, ler, assistir no cinema, na TV, o que eu estou pensando, o que 

acho das coisas, o que gosto e desgosto. Ele se tornou um personagem mais eclético, 

não só um profissional empreendedor, mas um piadista de trocadilho infame, meio 

filósofo, referência nerd... Uma série de outras coisas que antes não era. E aí, quer 

dizer, pessoalmente eu já tinha as características do Interney, porque pessoalmente eu 

tinha que representá-lo no mundo de cimento. Mas quando representado digitalmente 

não tinha as características do Edney. A ideia foi equilibrar as coisas. O Edney também 

mudou. Algumas coisas que eu reprimia como pessoa, ao ver a reação online, me fez 

sentir mais seguro e confiante nesses aspectos. Uma vez que você fala coisas que, sei 

lá, um milhão de pessoas estão vendo, você não tem muito porque ter receio de ser 

julgado no dia-a-dia. Posso subir e descer esse shopping 10 vezes, mas se eu botar 
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algo no Twitter, mais gente viu. Posso passar um dia correndo na cidade, e se botar no 

Google+, mais gente vai ter visto. Botar uma foto no Instagram, 8.000 pessoas vão ver. 

A rede social ganhou uma força muito diferente pra você, então. O Edney 

começou a ganhar vantagens emocionais. Mais segurança.  

As pessoas gostam do Edney também.  

Lembra um pouco a frase da Marilyn Monroe: às vezes os caras vão 

dormir com a Marilyn Monroe e acordam com a _____ (nome real). Uma coisa que 

eu tenho reparado, e queria sua opinião... 

Em uma época descobri que o Edney era mais legal, e ele salvou o Interney. 

Viam o Interney como o maníaco que quer fazer com que qualquer coisa na internet 

seja feita pra ganhar dinheiro, e ao conhecer o Edney descobriram que não sou a favor 

de você ganhar dinheiro com tudo. Às vezes você faz as coisas porque curte e ponto 

final. Vão gostar, não vão gostar. É normal. 

Ao mesmo tempo você vive uma... E é interessante. Você foi uma das 

pessoas que escolhi porque você vive uma dualidade. É pessoa e empresa. Vira 

e mexe você vê as cagadas do cara que posta no perfil da empresa, algo pessoal. 

Você não pode ser demitido de você mesmo. 

O máximo que eu faço às vezes é me censurar um pouco por conta de horário, 

se está acontecendo algo muito sério eu não faço uma piadinha de timing... 

O Edney faria a piada? 

Também não. Hoje em dia não tem muita diferença. Antes tinha muito. 

O que mudou? 

Interney era só profissional. Dicas de como publicar conteúdo independente, 

monetizar o blog. Era isso. 

O que eu estou enxergando é que você está voltando. É um ciclo: um 

pouco da minha tese é essa. Você entrou na internet, construiu algo por 

curiosidade, e o que vou falar? Algo que as pessoas gostam. Dicas de tecnologia. 

Para as pessoas. Pra fora.  

Mais ou menos. Queria um pouco que parassem de me encher. (risos) Pra me 

aliviar. De repente começou a tomar mais tempo... 

Mas também era interessante, não? O que você sentia ao ver o site com 

muita visita? 

Primeira vez... Eu colocava no site poemas, também. E vi um poema meu voltar 

pra mim como autor desconhecido. Algo meu foi dando voltas até perder autoria e voltou 

pra mim como parte do Cosmos (risos). Não é meu: pertence a humanidade. A internet 

era meio lenta no começo, e você ficava mais tempo em listas de discussão. 

Qual foi a sensação? 

Que um pedaço de mim tinha dado uma volta ao mundo e alguma coisa que 

eu criei tinha se tornado maior do que eu.  

Você foi kibado antes mesmo do Kibeloco? 
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Sim. (risos) Bem antes. Isso foi 98, 99. Kibe em 2001, 2002. 

Você criou o site pra responder as dúvidas, para – num primeiro momento 

– pararem de ficar te perguntando, mas você manteve. 

Mantive. Eu gosto de compartilhar conhecimento, cara. Comecei a mexer em 

computadores com 13 anos. Em 90, trabalhando como programador, lecionava em 

cursos de informática. Desde os 14 anos sou professor porque gosto de explicar as 

coisas. Em parte, eu sabia explicar. Quando eu falava eles entendiam. Eu sempre fui 

muito observador. Sempre tive muita curiosidade de entender como pensamentos se 

formam, como é o processo de aprendizado. Sempre foi muito fácil pra mim. Você não 

tem que transmitir palavras, e sim recriar o processo de aprendizado na pessoa. Que 

ela tenha as mesmas referências e combine as mesmas referências. Consigo fazer essa 

construção com certa facilidade. Quando eu comecei a colocar isso no site, vi que 

funcionava. As pessoas falando “criei um site. Consegui baixar aquela música graças 

ao que você falou. Nossa, achei aquela dica de viagem! Consegui fazer o blog graças a 

você, melhorei meu blog”. Cara, isso é uma das coisas mais gratificantes, até hoje. Um 

cara veio me dar um cartão no Youpix e depois de ver uma palestra minha ele criou um 

blog de gastronomia, diferente do que ele tinha. Eu vou ouvir isso um milhão de vezes 

e vou me emocionar um milhão de vezes. Porque, sabe aquela sensação de legado que 

você está deixando? Literalmente milhares de sites e blogs construídos na internet 

brasileira foram feitos por dicas que eu dei. Essas pessoas ensinaram outras pessoas... 

Muito mais que milhões de pessoas que devem ao que eu compartilhei. Não 

necessariamente a mim, porque não fui eu que criei, mas participei desse processo de 

construção do que é a internet brasileira compartilhando as coisas que eu aprendi. Até 

hoje eu não consigo me sentir tão importante assim, eu parei de fazer essa coisa que 

soa de falsa modéstia porque todo mundo fala: “você tem que aceitar isso”. 

Queria quebrar isso, porque você fala “eu, eu, eu”, mas também tem 

aquela zona em que o Edney fica meio “sei lá...” 

O Edney tinha um problema com o Interney. “O Interney é foda, eu sou um 

bosta”. “Nossa, Interney é foda!”. Eu também dou aula na FGV. Cara, não tenho 

mestrado nem fiz publicidade, eu fiz processamento de dados. E eu dou aula em curso 

de marketing. Por que eu faço isso? Porque eu participei de todos os processos de criar 

conteúdo, montar um veículo – a agência -, tecnologia, que é a boobox, e educação 

também. Faço curadoria de eventos, Campus Party, YouPix, Intercon, então em tudo 

que aconteceu dentro de mídias sociais na internet brasileira, eu participei 

profissionalmente. Tenho uma autoridade pra falar totalmente diferente construída de 

uma experiência prática. Esse é o Interney. Você pergunta qualquer coisa pra ele disso, 

porque ele estava na fundação disso. É um cara mais analítico do que criativo, então 

não participei das campanhas mais criativas mas sei como eles aconteceram e os recrio. 

Junto de mentes criativas consigo fazer coisas malucas. Na BooBox o Marco Gomes, 

na Polvora o Gustavo Jreige, no Interney Blogs o Inagaki. Caras que tem um talento e 

criatividade muito grandes, e tenho um pragmatismo capaz de ordenar, estruturar e 

transformar isso num produto, numa empresa.  

Quando eu estava selecionando as pessoas pensei nesses que você 

falou. Marco Gomes, Inagaki. E vi que você era acessível. E se auto-denomina um 

apelido. Ele já é um avatar. 

Eu sou o Interney. Quando eu não quero que saibam quem eu sou falo que sou 

o Edney. Quando falo que sou Interney espero uma reação. A não ser que o lugar não 



 

95 
 

tenha nada a ver com digital. Mas aconteceu já de eu estar na balada e virem falar: 

“você não é o Interney?”. Num karaokê, num restaurante. 

Parte da minha dissertação começou por isso. Estava em uma mesa de 

bar com uns amigos e reconheceram um pessoal, e quiseram tirar foto. Eu acho 

engraçado esse limite que existe, mas não existe. Uma discussão que tenho com 

minha orientadora, falo que se um dia o avatar online, seu perfil digital for um 

filhote do offline, o online e offline meio que estão cada vez mais separados. E o 

online está mais independente... 

É que no meu caso eu faço um esforço contrário. 

Mas pra voltar pro offline... 

Existe algo: você quer ter poder. Quando você cria um avatar digital forte, ele 

é uma personificação de poder importante. Você abre portas, fecha negócios, marca 

reuniões, e o offline não consegue. Eu já estive num debate com o Sarney. Eu tenho 

plena consciência que consigo falar com quem quiser. O Interney consegue. Agora, o 

seguinte: você vai mexer nesse poder, nessa pessoa? Começar a falar auto-ajuda e 

parecer um babaca, ou um ser humano normal e estragar? Você não quer perder aquilo. 

Tem medo de começar a falar dos guilty pleasures, dos filmes ruins que você achou 

legal e foda-se porque quer manter aquela personagem Cult, porque aquilo exerce um 

poder. Você vai ser chamado pra palestrar, ser aceito num emprego, fazer campanha 

publicitária porque é fodão e querem passar isso pra marca. E ao pegar seus pontos 

fracos e falhas e transmitir pro personagem você tem medo de enfraquecê-lo, macular 

essa personalidade digital perfeita que foi lapidada até chegar um ponto que você tem 

muito sucesso. As pessoas querem tirar foto comigo, me reconhecem em eventos 

digitais, as meninas me xavecam por DM, e não vou mais mexer agora. É um pouco de 

medo de perder o poder. E tem gente, por exemplo, que quando fica mais famoso faz 

coisas ridículas. É o poder. Esnobam amigos famosos... É a parada da Revista Ego, lá. 

Da Alta Social Media. Eu já vi discussões mega babacas disso. Cara falar uma coisa, e 

o outro “ninguém falou com você, baixa social media”. O cara estava bêbado, mas... 

(risos). Bebida é outra coisa que revela o verdadeiro caráter.  

Um cara com muito poder na internet, bêbado, se ele não fizer nenhuma 

babaquice é um cara muito legal.  

Você tem um concorrente online que sabemos que é babaca. 

Você tem que se libertar disso. Dessa dualidade. Você não pode se seduzir por 

essa personalidade digital, por essa falsa personificação de poder. Se você realmente 

tem poder de influência pode convencer as pessoas que essas coisas não legais são 

legais. Eu acho que é um pouco do que acontece comigo. Algo que eu achava ridículo, 

a reação é contrária: “O Interney assume, vou assumir. O cara é foda, então foda-se, 

vou fazer também”. Aí eu acho que, sim, tá testado seu poder de influência. As coisas 

são muito loucas! Tipo tirar foto do hambúrguer e as pessoas irem comer. É diferente 

de reputação. Pode ser negativa ou positiva. Influência é fazer as pessoas mudarem de 

opinião, tomarem alguma recisão. Relevância é introduzir algo que se destaque. Não 

necessariamente vão mudar de ideia. Mas você pode ficar mega relevante por um dia, 

mas alguém pode fazer nada em relação a isso. Ou falar algo e uma porcentagem 

impactada mudar de ideia: comprar um produto, dar uma caminhada, se exercitar mais, 

encher a cara sem culpa naquele dia. 
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E como funciona? Algo legal do Twitter é que você tem um certo medidor 

de relevância que é o seguidor/seguido. Você segue 2 mil pessoas e é seguido 

por 120 mil.  

É, tenho uma lista de quem eu sigo. 140 pessoas. 

1% de quem você segue. Você consegue me dizer como foi sua entrada 

no Twitter e sua experiência? 

Entrei em agosto de 2007, ele existia desde junho de 2006. Tinha vários caras 

que eu conhecia no Twitter, eles vendiam ele como algo que você conta o que está 

acontecendo e quando eu percebi que era algo para disseminar conteúdo achei mais 

interessante. Você pode dizer onde tá indo, o que tá fazendo, o que quer fazer, pode 

dizer qualquer coisa. Quando desassociaram o que as pessoas faziam com o que era 

possível fazer, ficou mais interessante, e comecei a usar pra divulgar conteúdo. Eu 

divulgava muitos links. No começo minha timeline toda era de divulgação de notícias, e 

isso ajudava você a construir sua influência. Você divulgava conteúdo sobre algo 

específico, as pessoas te seguiam por compartilhar conteúdo sobre aquele assunto e 

você virava referência. Aí na hora de procurar um especialista, procuravam você. “O 

cara passou o dia todo lendo sobre isso. Vamos falar com ele”. Ainda mais porque 

muitos jornalistas entraram depois e eu virei personagem de matérias. E aumentava a 

influência em outras mídias, a partir daí. Hoje em dia ele virou um espaço de 

conversação bem forte. Videologgers tacam o vídeo no youtube e esquece. A interação 

dele é no Twitter. Quer conversar com ele? Vai no twitter. Se ele chamar muita atenção 

leva um RT, ganha 15 segundos de fama.  

O que nos faz voltar ao que você falou: influência, reputação e relevância. 

O RT é... 

Medida de relevância. O que acontece: em meios digitais não é possível medir 

a influência de forma exata. É possível ter uma percepção disso fazendo uma análise 

mais profunda. “Ah, to comendo algo que você me deixou com vontade”, e etc. Você 

consegue uma análise semântica, perceber a influência de fato. Mas existem poucas 

ferramentas que podem fazer isso. A única que eu conheço é o Zenzey. Ela foi 

desenvolvida por PhDs em linguística e tecnologia. Os caras sabem se é um verbo, 

advérbio, substantivo, pronome... Então eles sabem que é uma frase onde você está 

falando de uma experiência positiva de uma viagem. Ele identifica os termos.  

Conheço bastante gente desses avatares que são um pouco mais 

famosos. 10mil, 20mil, 30mil. E é engraçado, porque na hora que eu falo algo com 

eles e eles me dão um RT, eu ganho followers na hora. E a qualidade do conteúdo 

deles é uma merda, de muita gente. Famosinhas, menininhas ou caras que vão lá, 

e falam umas besteiras enormes. Por quê? E de repente ganham RT.  

A gente tem um mundo de 7 bilhões de pessoas. Brasil: 200 milhões de 

pessoas. Estamos consumindo basicamente o mesmo tipo de cultura. Gerando o 

mesmo tipo de conhecimento. A probabilidade de outra pessoa se identificar com você 

é muito grande. Pra cada babaca tem outros 10 mil babacas que pensam como ele. Se 

a gente for dividir as pessoas em grupos de 10 mil babacas, temos 20 mil grupos 

diferentes pra 200 milhões de pessoas. É uma variedade significativa de números de 

babacas. Você vai ter pensamentos mais abrangentes e menos abrangentes. Com mais 

e menos identificação. O que eu tinha falado de influência é que medir semanticamente 

é complicado, então você mede sucessivos... Se você consegue ter relevância várias 
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vezes consecutivas, é influente. Se você tem relevância sempre no mesmo assunto, é 

influente. Gerar relevância de novo, de novo, de novo.  

Você já ouviu falar em two step flow? É um parênteses, uma teoria feita 

em 1950 por um cara chamado Lazarsfeld e Katz e eles realmente fizeram um 

estudo sobre o boca-a-boca. Ele conseguiu chegar numa proposta assim: você 

tem pessoas influentes em determinados assuntos. Utilizando como objeto a 

campanha presidencial dos Estados Unidos na época, ele perguntava “como você 

escolhe seu candidato?”. Ele comparou mass media e boca-a-boca. Eu vejo o 

Twitter assim. Criando o que um dia o próprio Rex me falou uma coisa, em 

conversa de bar, e eu guardei: tem esferas. Você, Inagaki, Bia, Rosana, estão no 

cume, nos pontos mais altos, onde o que vocês fazem reverbera pra baixo. Como 

você enxerga... 

As relações de poder estão um pouco diferentes. Você citou eu, Inagaki, Bia, 

Rosana e etc. Na verdade há a mass media digital. PC Siqueira, Não Salvo, Cauê... 

Meus 2 tweets mais retweetados, um foi o PC e outro o Cauê que deu RT. Mas olha só: 

eles influenciam milhões... E são influenciados por mim. Porque eu, a Bia, o Inagaki, a 

Rosana, o que nós fazemos impacta neles. E o que eles fazem impacta numa massa 

muito grande. Dependendo do tipo de processo que você quer gerar, a gente acaba 

sendo mais influente. Mas se você quer algo mais massificado, esse degrau entre nós 

e a grande massa, você pula isso e vai direto pra mass media digital. Eu tenho 114mil 

seguidores. PC tem 1.200.000.  

Mas você influencia mais? 

São diferentes tipos de influência. O PC vive de patrocínio sobre os conteúdos 

que produz, na TV, videolog e twitter. Eu ajudo a fechar campanhas pra ele. Sou um 

dos responsáveis dele ter trocado de vida, poder ter outra fonte de remuneração. 

Mas o que ele influencia? 

Ele é ilustrador... 

Sem olhar. Esse é o ponto. 

É... 

Não é influência. Ele tem amplitude. Ele virou mass media.  

Engraçado. Ao criticar o senso-comum – a linha editorial dele -, e um monte de 

jovens se identificaram. Daqui a pouco eles vão ser o senso-comum. Quero ver essa 

auto-crítica. 

É um pouco do que aconteceu com o Felipe Neto. 

Eu não acompanhei muito. Eu sempre achei a fama do Felipe Neto perigosa, 

porque ele sempre falava mal de algo. Vai chegar uma hora que você falou mal de tudo. 

Você fala mal de A, e parece que você tá do lado de B. Quando você fala mal de A e B, 

onde você tá? E as pessoas tem dificuldade de se identificar. O PC tem uma certa 

coerência no discurso, não é só pela audiência. Essa originalidade que o ajuda a ser 

mais.. Se for você for pensar, as grandes personagens da TV são estranhos mas tem 

uma coerência entre si. A Hebe sempre fez o mesmo tipo de gozação, sempre foi a favor 

de algumas coisas e contra outras. Pronto. Agora, se a Hebe fosse pró algo em uma 

época e depois contra, as pessoas se dispersariam. Perderiam a identidade. Pode ser 

muito ruim, mas se o cara está tendo sucesso, não mexem. Igual o avatar de poder. 
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É frágil? 

Dependendo da forma como você construiu, sim. Principalmente quando é 

desconectado de quem você é. Acho o PC legal porque ele é o que está na conta do 

Twitter. Gosta do que coloca e desgosta do que coloca. Conversando com ele não há 

incoerência. O Felipe Neto é tranquilo: não chega em um lugar e desce o cacete. O PC, 

se você falar algo que você não gosta, ele vai mandar você se foder. Digital ou ao-vivo. 

“Cara, não sou pago pra ouvir você falar merda. Tchau”. Ele não vai se fazer de 

agradável porque tem que corresponder. Não esperam que ele seja agradável. Ele não 

construiu algo diferente. Se encantaram com o que ele é de verdade. Mas antes ele não 

sabia que tinha esse carisma. Deram uma voz que ele antes não tinha. Alcance, que 

também não tinha, presencialmente.  

Isso aconteceu com você? 

Sim. Mais alcance, porque eu sempre fui falante. Presencialmente, qualquer 

lugar que eu chegava era o cara mais conectado, com mais amigos, com posição de 

liderança. Em coisas simples, mesmo. O cara que na hora do almoço levanta e fala 

“vamos almoçar?”, e pergunta “onde a gente vai?” e falam “você decide”. E fala a hora 

de ir embora.  

Você tem esse perfil. 

Sim, sim. Uso a analogia do almoço porque geralmente decide isso.  

Isso se reflete no Twitter? 

Cara, se você assume sua posição e defende suas ideias, sim. 

Voltando ao personagem: o que você acha de twitter de personagens? 

Então, tem 2 motivações: falar de algo bizarro e não querer associar isso à sua 

pessoa offline e tem outro lance que é de trás pra frente: a pessoa offline vai atrapalhar 

a persona online. Cria-se um fake que é mais legal que você, e aí consegue,  a partir 

daí, com essa máscara que vai funcionar melhor. Eu já escrevi anônimo num blog, uma 

vez, e fizemos “O Que os Homens Gostam”, logo depois daquele filme do Mel Gibson. 

Íamos responder o que as mulheres quisessem sobre a mente dos homens. Coisas na 

lata. E tinha coisa que a gente perguntava como ela era, e tal. “Você é muito gorda e 

ele foi só gentil”, e cada um usava um super-herói.  

E como foi essa experiência? 

Um dia uma menina falou “Isso que é blog de verdade, não aquele tipo de coisa 

que o Interney faz”. E aí provei meu ponto. Você não conhece nem o John Constantine, 

nem o Interney. Eu uso o Constantine pra falar essas coisas e é parte do que o Interney 

faz. Todo o profissionalismo que o Interney compartilha e toda a putaria que o 

Constantine compartilha é parte de um ser-humano complexo, que sou eu! E foi o 

começo de outra coisa do tipo: existem outras versões de mim mesmo que são 

interessantes, além do Edney e Interney. O blog chegou a sair na Folha, e a gente meio 

que acabou com a brincadeira, pra isso não invadir nossas vidas. Nada secreto, as 

pessoas encontram no ar, mas não é algo que deixei... 

Você não queria que ele comesse um pouco o Interney? 

Eu tinha receio que o Constantine afetasse a imagem profissional do Interney. 

Achava que era muito importante pra imagem profissional ser sério. Hoje isso mudou: 
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gostam de alguém divertido, bem-humorado. Gravar alguns nerdcasts foi uma 

experiência maluca. O primeiro que eu gravei achei uma bosta, foi “como ganhar 

dinheiro com internet”. Depois pedi pra me chamarem pra algo mais legal. Aí me 

chamaram pr’O Hobbit, e pra mim foi foda. E aí comecei a me associar como ícone nerd. 

Eu era o cara de ganhar dinheiro na internet e depois “nossa, cara, você manja muito 

de Senhor dos Anéis!”.  

E aí, é o Edney voltando. 

Isso. Eu experimentando outras faces, sabe? Vou ver o cafajeste, como se sai. 

O nerd. E aí tudo ao mesmo tempo! O Interney é tudo isso! Nerd, cafajeste, empresário, 

professor... Ainda não está totalmente... 

Essa coisa de testar... 

Hoje tem coisas que eu gosto do Edney que o Interney ainda não invadiu, e 

vou abrir mão disso pra ver o que vai acontecer. Eu danço rockabilly, e nunca postei um 

vídeo online de eu postando. E esses dias eu deixei os caras da festa postarem fotos e 

daqui a pouco isso vai aparecer. Um vídeo de eu dançando. Pras pessoas simplesmente 

essa mistura, que as pessoas são mais complexas. Ver como lidam com isso. Todo 

mundo esconde uma coisa ou outra. O “quem é você” tem que reservar parte sua pra 

alguém, pra ser especial... Eu até acho ruim você contar tudo o que faz digitalmente, 

pra depois não ter o que falar. Mas quem disse que ao encontrar alguém o foco é contar 

coisas? Você pode aproveitar o tempo pra construir coisas que precisam ser feitas e 

vivenciadas juntas. Jantar com alguém não pode ser feito digitalmente. É uma 

experiência construída. E aí você começa a determinar limites de uma forma mais clara 

e exata entre o digital e presencial. Eu posso escolher junto com alguém, mas não é a 

mesma coisa. Eu posso te dizer como está sendo minha comida, mas se você estiver 

junto pode ver e cheirar. Digitalmente isso é impossível. Não posso dançar rockabilly 

digitalmente sem segurar e chacoalhar alguém.  

No começo dos anos 90, quando houve um deslumbre com a internet, 

com o digital, e hoje em dia é o contrário. A limitação do digital nos faz aproveitar 

o offline. 

Sempre acreditei que tecnologia existe pra aproveitarmos melhor a vida. E 

agora estamos encontrando isso. Não preciso encontrar alguém e gastar 30 minutos 

contando da minha vida. Agora eu encontro alguém pra dançar e vou dançar. Eu já 

acompanhei o Facebook da pessoa a semana inteira e sei o que aconteceu. Vamos 

dançar. Menos papo, mais ação. Não preciso perguntar se a menina está solteira. Vi 

que ela está, gosta de Senhor dos Anéis então vou chamar pra ver O Hobbit.  

E por isso fui pro Twitter, porque lá não há um perfil estático. É mais 

parecido com uma conversa ao-vivo. A bio é pequena... 

É preciso martelar muito mais pra criar uma personalidade. Eu tenho que jogar 

muita filosofia e poesia pra alcançar minha base, para que falem que eu sou referência 

nisso. Tenho que falar dos meus cursos várias vezes pra fixar que sou professor e tenho 

uma turma disponível. Já falei em vários lugares que danço rockabilly, mas isso vai 

demorar pra ser incorporado.  

Exatamente porque é um avatar mais sedimentado. 

O Facebook vai mudar isso totalmente. Ele acelerou mais ainda. Muita gente 

foi pras redes sociais acelerar relacionamentos. E ele é velocidade máxima. Não tenho 
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que perguntar nada: stalkeio tudo e já sei tudo da sua vida. As pessoas criam um falso 

conceito de “te conheço”. Você sabe o que eu escolhi gostar no Facebook. As pessoas 

não são saudáveis de colocar tudo o que são nem loucas o suficiente de colocar tudo o 

que são. A gente vive pouco tempo pro digital, não é tempo suficiente pra saber como 

cada informação compartilhada colabora ou destrói nossa personalidade 

pessoal/profissional. É a história do Orkut: “eu odeio acordar cedo.”, e isso pega mal 

profissionalmente. Isso pega mal. Agora, tem outras coisas que ainda não sabemos. 

Tem gente estudando isso. Tem gente que fala com orgulho que “to aqui, 10 da noite 

trabalhando pra caralho”. Pra muita gente deveria ser vergonha. Ou você tá mal 

empregado, ou é um profissional ruim ou não tá aproveitando a vida, e é uma doença. 

Você tá destruindo quem é como pessoa saudável. 

Não sei se vamos chegar em um consenso pois ninguém é saudável.  

Se algum dia alguma pessoa conseguir colocar uma personalidade inteira 

no Facebook, essa pessoa sumiu. 

A partir daí outra pessoa pode tocar o perfil por ela. 
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Entrevista 2 – M. - @xylocaina 

 

Queria que você contasse um pouco, como é que você entrou na 

internet. 

Eu mexo na internet há muito tempo e sempre fui viciada em “coisas de 

computador”, sabe? Eu lembro que antigamente, bem antigamente.. Na verdade eu 

tinha computador, internet e achava muito ruim. Mas eu tinha uma amiga que morava 

no meu prédio e eu sempre ficava na casa dela, a gente lia blog e tal. Faz tempo. Eu 

devia ter uns 11 anos, 10 anos, assim. Hoje to com 24. Então sempre teve isso. Mais 

por causa dela, até, do que por mim. E também é complicado, porque eu morei em 

Sorocaba quando criança, de brincar na rua e tal. Em São Paulo isso não acontece. 

Eu comecei a sair muito cedo e fiz um blogzinho, por causa das minhas amiguinhas, 

sabe? E assim começou. Comecei com ICQ, que eu era viciada, ficava a madrugada 

inteira... Aí veio o Orkut e só piora com o tempo. (risos) 

 

Me conta do blog. 

Lembro muito pouco... Quando eu tinha uns 11, 12 anos, a gente ia no 

Hangar com um pessoal mais velho que eu, e eu era toda “ai, eu sou rebelde, sou 

punk”, tinha cabelo colorido e fiz o blog mais por causa deles, porque todo mundo 

tinha um blogzinho e todo mundo se conversava. Era um blog bobo, de tipo “ai, hoje 

eu fui no Hangar, vi banda X, foi muito legal”, bem diariozinho. Era mais uma coisa de 

“vamos comentar os amigos”. Tudo muito da internet é coisa de ego. De “ai, você tem 

comentários, eu tenho amigos”, não sei o que. Na época tinha fotolog também, e eu 

nunca liguei muito de coisa de fotolog, até tive um, mas também não ligava muito... 

Mas eu sempre gostei mais do pessoal falando comigo por falar, porque eu era legal, 

do que porque “você é bonita pra caralho”. Acho que foi meio assim, até.  

 

Com 11 anos, era mais o pessoal que você conhecia no Hangar, mas 

envolvimento na internet não existia? 

Nessa época não. Como no Hangar não iam muitas pessoas, todo mundo se 

conhecia ali. Era gente de banda, gente que tava lá todo fim de semana. Conhecer 

gente pela internet acontece mais na época do Orkut. Na época dele também teve um 

LiveJournal, um twitter em forma de blog, que você segue as pessoas. Aconteceu 

mais lá, e eu já era mais velha. Devia ter uns 15, 16. 

 

Como era essa experiência de escrever no blog, ter comentários? 

Era gostoso, você se sente bem. Tipo “nossa, hoje tenho 30 comentários! 

Como eu sou engraçada!”.  

 

Isso era uma coisa que você fazia, bem pessoal. Quando entrou o Orkut, 

meio que foi só uma sequência? 
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Foi mais isso. No Orkut eu já comecei a deixar um pouco de lado o pessoal 

pra se tornar algo mais de desabafo. Não questão de desabafar e ficar chorando, mas 

de falar um monte de merda pra você não pensar no que tem, sabe? Por exemplo: 

meu twitter. Eu só falo besteira, mas eu falo porque quero dar risada, não porque 

quero ficar pensando que briguei com X, to mal com meu pai, coisas assim. É mais pra 

se divertir do que, de fato, algo pessoalzinho de “oi, tudo bem? Saudades”. A gente 

ficava conversando por scrapbook, ficava todo mundo “nossa, tem 10.000 scraps!”.  

 

Então você provocava isso? Porque só pra eu entender o movimento: no 

blog, quando você criava, era meio que um diário pra contar como foi no Hangar, 

tal, bem pessoal. Quando foi pro Orkut já não era tão colado com o que 

acontecia realmente na sua vida, e era uma coisa... de diversão. 

Sim 

 

E já no Orkut você começou a... 

Eu já mudei um pouco, fazia comunidadezinha boa, engraçadinha, pra me 

achar engraçada. 

 

Por quê? 

Pra ser sincera eu não sei. Quer dizer, não sei se eu não sei, mas é algo 

meio... Eu sempre fui meio de ficar fazendo piada, e brincando, meio que fugir um 

pouco das coisas, sabe? Porque quando as pessoas me conhecem melhor, todo 

mundo acha estranho, porque “ela não fala tanta besteira”, ou “ela é quieta, ela é 

séria”, e isso é engraçado.  

 

Chegaremos nisso. Mas, você lembra que comunidades eram essas? 

Tinha uma chamada “nasci sem pau”, que na verdade era de uma amiga que 

queria deletar o Orkut, passou pra mim e ficou pra mim. Tinha umas bobinhas que eu 

não sei explicar, tipo pegar uma foto engraçada e colocar o comentário da foto, era, 

não sei... Eu lembro da mais conhecia que chamava “Ah, danada!”, a menina de calça 

abaixada e o cara na frente dela. E a descrição: “Nem pra esperar chegar em casa”. 

Era mais ou menos nesse nível. Na época eu ajudava um cara a fazer comunidade, 

também, que hoje é super pop na internet... E era engraçado. Era coisinha divertida. 

 

E você tinha MSN também. 

ICQ na época... E depois MSN.  

 

Você lembra do seu Nick? 

Não. Sempre foi meu nome.  
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Mesmo no ICQ, MSN, lembra do seu e-mail? 

Lembro do meu ICQ até hoje, mas meu e-mail era “mainhuxa”, acho. Meu 

amigo, que era de Hangar,  meus emails eram sempre nome e sobrenome, mas ele 

não conseguia falar m*. Falava m****, brincando. Aquela mania de colocar H nas 

coisas pra acentuar. Fazia **** com H e colocava no meio. Mas xylocaina foi um pouco 

depois. 

 

Chegaremos lá. Então você foi lá... E no ICQ, como era? Quem tinha seu 

ICQ? 

Todos os meus amigos. Todo mundo que eu conhecia, não amigos amigos, 

mas todo mundo que você conhecia, passava ICQ.  Sempre aparecia alguém, mas eu 

não dava muita atenção. Até porque na época minha internet era muito ruim, 

demorava um minuto pra cada mensagem e eu ficava maluca! E eu preferia falar com 

meus amigos só. 

 

E no MSN? 

Eu criei mais na época de Orkut, livejournal, aí você tinha mais gente, por 

causa do LivejOurnal, especialmente meninas... Porque LiveJournal, ficava chorando 

as pitangas e não tinha tantos meninos lá. 

 

Me explica um pouco o porquê. Como era?  

É tipo um twitter onde você segue as pessoas, mas em blog. Como um blog. 

Então voCê seguia as pessoas, comentava e tal. E sempre teve mais meninas. Não 

sei se homem não tem tanto saco pra blog, dessas coisinhas “oi tudo bem”... E eu 

fazia isso.  

 

E nesse momento posso entender que você começou a chamar mais 

atenção? 

Acho que sim. 

 

Você saiu da rede de pessoas que já conhecia. Quem te seguia? 

Eram meninas de vários estados. Eu criei um LiveJournal por causa dessa 

comunidade do nasci sem pau, eu lembro que comecei a conversar com umas 

meninas, uma menina de... Acho que Maceió, algo assim. Comecei a falar com o 

pessoal ativo da comunidade, e elas tinham um LiveJournal, e eu fiz. E como elas já 

tinham muitas pessoas, rolavam as indicações. “Segue tal, segue tal”, e eu comece 

mais ou menos aí a fazer mais “amigas pela internet”, e você ia fuçar a pessoa, via no 

Orkut e fuçava que ela gostava das mesmas bandas que você... E quem me seguia? 

Não sei. Eram pessoas normais, acho. 
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A “nasci sem pau” falava do que? 

Vontade de meninas de ter um pinto (risos). Mais prático, fazer xixi em pé 

(risos). Fazer pintocóptero (risos). 

 

E então esse LiveJournal era parecido com um blog que você já tinha? 

Sim. Mas o Live era fechado, não era aberto como o blog, mas conteúdo não 

era tão o mesmo, porque eu cresci um pouquinho, mas era mais coisa de desabafo, 

de “ai, odeio meu pai, odeio minha vida, namorado horrível”.  

 

E já tinha um tom humorístico de contar piada? 

Sempre fui meio assim, mas tinha, sim.  

 

E chamava atenção? 

Não sei te dizer. 

 

Continuando a nossa cronologia: você tá com o LiveJournal, MSN, e aí? 

Aí foi quando eu comecei a conhecer as pessoas pela internet. Falava muito 

com uma menina de Manaus, fui 2 semanas pra casa dela para conhecê-la... e a 

conheci via LiveJournal. Aí, por ela morar em Manaus, tinha muito mais amigos pela 

internet do que eu. Eu tinha o pessoal que saía, e aí eu fui na casa dela em férias, e 

eu fiquei 2 semanas lá, e ficou combinado que ela viria pra SP nas férias de janeiro. 

Como eu tinha que sair com ela o tempo inteiro, já que ela não conhecia SP, comecei 

a conhecer as pessoas que ela falava pela internet, e era muita gente. Muitas delas 

ela já tinha falado pra adicionar no Orkut e falar com eles antes. Aí que eu realmente 

comecei a “sair com pessoas da internet”, começar a falar com alguém e encontrar. E 

hoje em dia meus melhores amigos são pessoas que eu conheci nessa época, por 

causa dessa garota. 

 

E depois do LiveJournal, e essa garota? Ainda conversa? 

Não. 

 

E depois? 

Depois abandonei o LiveJournal.. 

Como era a experiência de montar um perfil no Orkut? Era ok? 

Normal.  

Depois voCê entrou em mais alguma rede? 
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Orkut... Não. Depois do Orkut a única rede social que eu realmente entrei foi 

o Twitter. 

Quando? 

Final de 2007, começo de 2008.  Porque o pessoal do LiveJournal foi pro 

Twitter. E como tem uma hora que você enche o saco de fazer a mesma coisa – 

porque minha vida era ir pra escola, chegar, entrar no Orkut – eu criei, pra ter mais 

contato com elas, porque todo mundo já tinha abandonado o liveJournal, e no começo 

eu seguia só minhas amiguinhas de LiveJournal, e foi o Twitter. Com ele eu comecei a 

usar Facebook, mas foi basicamente isso. 

Como foi sua criação no twitter? O pessoal da própria internet te indicou 

pra criar? 

Eu nem pensei. Me cadastrei. Nem sabia usar... 

E como foi pra escolher o xylocaina? 

Já existia, era meu LiveJournal... Por quê? Eu gostava muito de uma banda 

chamada Dance of Days. E eu criava só email com meu nome. E eu não gostava do 

***uxa, achava chato, feinho. Tava tentando criar e-mail com meu nome, na época dos 

convites do gmail, e não sabia o que colocar. Já tinha, tal... E eu odeio, acho muito 

antiestético, muito feio aqueles emails “fulanofulanofulano932008”, e tava ouvindo uma 

música do Dance of Days chamada “correção”, e fala de xylocaina. Aí eu coloquei, 

mas não tem nada demais. Eu olhei, e coloquei. 

 

Sem pensar? 

Sem pensar!  Porque tudo meu era xylocaina. 

A partir do LJ em 2004, tudo isso... 

Virou xylocaina. Eu tinha last.fm também, e só. Essas coisas. Um deviantart 

que não usava, mas eu adorava criar conta em perfil, dessas coisas. Não que eu 

usasse, mas eu criava. E tudo xylocaina. Alguém mandava eu criar e eu criava. Não 

sei a diversão. Não faço ideia. 

E pra por sua foto? 

A foto do twitter...  

É que ele tem fases. A gente vai entender as fases dele. Primeiro lá no 

nascimento. 

Quando eu comecei... È porque assim: eu tive uma briga muito feia com meu 

pai por causa de internet.  

Isso em... 

2006. E a gente ficou 2 anos sem se falar, quase. Porque: ele lia meu Orkut e 

achava um absurdo as coisas que eu falava, as fotos que eu colocava...  

O que você colocava? 

Foto dando selinho em amiga, “nossa quanta bebida eu bebi”, eu tinha uma 

mania de querer aparecer, de dar uma de “Nossa, sou porra louca”. E eu falava – 
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ainda falo – muita besteira. Antigamente era mais não sei se pra aparecer ou porque 

gostava (de falar besteira no sentido de dar risada e tudo mais). Ele começou a ler, e 

na época eu jogava um joguinho online que era meio RPG online, e a gente era 

traficante no jogo e eu ficava falando de droga com meus amigos o dia todo no 

scrapbook, por causa do jogo. “Hoje eu gastei sei lá quanto em maconha”, e meu pai 

foi lendo – e é uma pessoa que não me conhece -, e foi achando tudo muito absurdo. 

Achou que eu era lésbica, que eu usava drogas, que eu ficava muito louca o tempo 

inteiro então ficamos sem nos falar. Ele acha um absurdo esse tipo de 

comportamento, ele tem um trabalho meio que chato com essas coisas, de “não ter 

que colocar informação sua na internet, porque é perigoso”, então ele parou de falar 

comigo. 

E achou que você fazia tudo isso... 

Ele achou que eu era daquela forma. Achou que meu perfil representava 

minha vida. 

E não representava? 

Não. Eu sempre tive muito cuidado na hora de criar minhas coisas pra não 

mostrar muito quem eu era de verdade, depois da briga. Porque até então não ligava, 

tinha foto, tinha tudo. Parei porque, por mais que você não tenha uma relação tão 

maravilhosa com seu pai, é seu pai. Tirei em respeito, também, e daí eu vi que aquilo, 

as pessoas que não me conhecem iam achar besteira. Eu “concordei” com ele. Na 

hora você fica puta mas fala “é, ele tá certo”. Tanto é que tinha gente, tipo mãe de 

amiga que tinha Orkut, e achava “meu Deus, que menina...”, no fim você tá brincando 

com uma coisa e sei lá. Sempre tive pavor de não gostarem de mim, sabe?Então 

comecei a tomar mais cuidado. E quando criei o twitter foi a mesma coisa. Peguei uma 

foto minha que eu era loira, com óculos na cara, fazendo um biquinho que não dava 

pra ver nada e usava ela. Foi assim mesmo. Mas eu sempre tive isso. 

Porque quando você criou o Twitter já falou “ok, a minha pessoa offline 

vai ficar resguardada. 

Isso. Foi proposital. Desde que eu criei, até sendo só amigos, eu criei assim. 

Nem nome, nem nada. 

E entrou no twitter porque o pessoal do LJ pediu, e como foi? 

Eu trabalhava, na época, tinha acabado de começar a trabalhar, e putz, 

quando você começa a trabalhar precisa de uma distração às vezes, no escritório, e 

como eu trabalhava com consultoria tributária, você fica maluco, e porque é 

estressante, e eu precisava de uma coisinha pra me distrair. Meu começo de twitter 

era eu falando mal do trabalho. Não falando mal dos meus chefes, mas do trabalho em 

si. “Que porre fazer isso”. E fazendo piadinhas. Era basicamente isso. E, é. Foi mais 

por isso que eu fiquei no twitter. Por distração. Tanto é que quando eu saía do 

trabalho, nem entrava mais. Usava só no trabalho. 

E foi legal? Surtiu algum efeito? 

Foi. Efeito em que sentido? 

Você chamava atenção quando no Orkut e gostava disso. Você tinha 

uma certa popularidade no Orkut, no LJ também, construiu essa popularidade... 

Quando foi pro twitter tinha isso? 
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Um pouco. As coisas hoje são muito estranhas, aí tipo: porque naquela 

época, popularidade era tipo “50 pessoas”. Hoje em dia tem gente no twitter que não 

segue outra pessoa se não tem 1.000 seguidores. E é muita gente, se você parar pra 

pensar! É muita gente! Sabe? Então era conhecida entre as pessoas que me seguiam. 

Lembro que quando eu criei, eu tinha 200 seguidores, e já achava “wow, é muita 

gente!”.  

Que legal ou que medo? 

Eu sempre tive um pouco de pé atrás e um pouco de “que legal”. Eles andam 

juntos porque ao mesmo tempo, por mais que eu tenha um twitter fico com um pé 

atrás porque acho as pessoas muito loucas (risos). O mundo é muito estranho, então 

eu fico assustada. Hoje em dia eu vejo meu twitter e tem 9.800 pessoas, sei lá. Você 

fica: “gente, são 9.000 pessoas que estão lendo você, sabendo as suas coisas, o que 

você gosta, o que faz”. E isso assusta. Já aconteceram coisas estranhas comigo. 

Gente que descobre email, que já descobriu onde eu trabalhava, de me mandarem, 

tipo, um cara me mandou rosas no meu trabalho, do nada. Umas coisas assim. Então 

é assustador. Tanto é que aí, com isso, quanto mais cresceu a quantidade de pessoas 

que me seguiam, mais eu diminuí a quantidade de coisas pessoais que eu falava. 

 

Você falava do trabalho, reclamações básicas, sem nenhuma novidade... 

E você era diferente por ser um pouco mais humorística? 

Falava besteira. 

Em que momento você saiu de ser a xylocaina da música do Dance of 

Days pra ser “a” xylocaina? 

Então... Eu falava muita besteira no twitter, até dei uma maneirada 

ultimamente, mas o porquê: eu acho muito legal deixar as pessoas horrorizadas 

porque hoje em dia elas se chocam com tudo. Ninguém nunca coloca a mão na 

consciência pra falar “eu faço coisas erradas”. É sempre “que absurdo!”, e eu fazia 

porque achava engraçado. Tinha gente que eu nunca ouvi falar, que nunca ouviu de 

mim na vida, procurar algum determinado assunto que você falou alguma besteira pra 

discutir! 

Isso porque você já tinha... Mas antes, tipo, e aí? Você começou a 

crescer. Saiu de 200 para... Você fala besteira, e falava... Hoje você fala menos, 

mas na época falava muita coisa pessoal, pesada. Tipo “dou o cu”, sei lá, e ficou 

emblemático! 

Tanto é que todo mundo fala que eu falo muito de cu (risos). Mas aí que tá! 

Não são coisas pessoais, porque eu não faço essas coisas! Eu só falo! Pra realmente 

as pessoas ficarem chocadas. E não é isso. Porque assim: tem 2 coisas. Ou alguém 

acha muito legal e fala “nossa, que foda”, ou “que abssssssssssurdo é esse?”, e eu 

gosto muito mais de acharem absurdo. Porque, eu não sei explicar, mas é tipo... Eu 

acho legal irritar as pessoas. Cutucar. Eu tenho mania de fazer piada com incesto 

(risos), e eu faço isso desde sempre. Meus tios fazem piada assim, e é brincadeira. 

Mas as pessoas levam ao pé da letra! Eu fico chocada com isso.  

O choque dos outros te choca? 

Sim, e eu falava mais para cutucar por fazer, de fato.  
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E sua relação com seus seguidores? Não só com eles, mas com quem 

você conheceu no Twitter. Aumentou? 

No começo do Twitter eu não queria conhecer quem eu seguia, porque foi o 

que eu falei: eu acho todo mundo muito louco e tinha muito medo de não saberem 

diferenciar o que era eu e o que era meu twitter. O que de fato acontece hoje, isso, 

ainda, muito. Tem muita gente que me odeia e nunca me viu na vida, não sabe quem 

eu sou, só porque eu falei besteira. 

Você curte isso... 

Eu gosto... um pouco. Em partes. 

Mas é divertido. 

Eu acho muito engraçado alguém perder tempo não gostando de alguém que 

nunca viu. E que poderia não existir. 

A Xylocaina existe? 

Não. É. Não existe. 

Ela é um personagem? 

Sim. 

Consciente. 

Sim. Eu acho estranho falar “personagem”, mas não sou eu. Pode ser eu em 

coisas na mania de querer fazer piada, e falar coisas pra você esquecer, porque eu 

tenho muito disso. Sempre fui muito assim.  

Você estava falando da relação você, no offline, você no online... 

As coisas que eu falo, de fato, não existem e não aconteceram. O modo como 

eu falo existe, isso realmente é de mim. Por exemplo: minha melhor amiga, a Mayra, 

tem twitter também. Quando ela criou, todo mundo falou “ela tá imitando a xylocaina”, 

mas meu twitter eram nossas conversas! Conheço ela há 8 anos! Era o jeito que 

conversávamos, sempre falamos muita besteira juntas que não falaríamos 

normalmente, não pras pessoas, porque elas ficariam meio em choque. Você vai no 

supermercado: uma velha corta sua frente, te empurra e você fica puto. O que faz na 

hora? Engole. O que eu faço: entro no twitter e xingo a velha. É uma coisa nesse 

estilo. 

O twitter então é um espaço pra falar besteira. 

Eu falo o que quero. 

E se julgarem, você se diverte. 

Sim. 

E por que você acha que tem esse espaço? Porque ele foi construído. 

Eu sempre falei, entendeu? 

Mas você não falaria pra velha “vai tomar no cu”. Fala no twitter.  

É o que eu penso, mas eu não falo. 
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Mas muita gente pensa isso, mas guarda pra si. E você fala no twitter. E 

não fala seu nome “Oi, eu sou tal, vai tomar no cu velha, EU!”. Quem tá falando é 

a xylocaina. 

Rola medo de represálias, e por isso eu me apego ao negócio, pra poder 

falar. 

Me explica melhor isso. 

Um dos meus maiores medos: que meu pai descubra o meu twitter. Ele ia 

ficar horrorizado. Porque as pessoas acham que porque você fala besteira, é uma má 

pessoa. E não tem nada a ver. Quem lia meu twitter antigamente achava que eu era a 

pessoa mais maluca da face da terra. Que eu era biscatinha, ficava muito louca o 

tempo inteiro. Cara, eu detesto sair de casa! Eu fico jogando videogame, vendo filme, 

vendo série, eu saio mais com a minha mãe do que com qualquer outra pessoa... As 

pessoas não tem isso. Mas eu sinto necessidade de falar besteira e de desabafar, 

digamos assim, do jeito que seja, mas eu não... Eu tenho medo, de passar pra vida 

real. Eu não sei... Medo das pessoas não gostarem de mim, das pessoas que eu gosto 

não gostarem de mim. Então fico preocupada. Medo do meu pai ler aquilo e nunca 

mais olhar na minha cara. 

Twitter é um lugar mais protegido pra você dar vazão a alguns 

pensamentos e ser querida? 

Pode ser. Eu acho que internet é tudo muito ego. Uma coisa básica: eu to me 

sentindo mal, entro no twitter. Alguém vai te responder, vai falar com você. E eu me 

sinto “poxa, alguém gosta de mim”, sabe? Eu sou muito carente. 

Mas você fala como se tivesse 50 pessoas te seguindo. Tem quase 

10.000. 

Mas é diferente, às vezes você precisa de alguém. Como eu posso explicar... 

(risos) Eu mantenho o twitter mais por ego, antigamente era algo mais “falar besteira”. 

Mentira. É por ego. Sempre foi por ego. Aquela coisa de sentir que tem gente que 

gosta de você. De se sentir querida. Até quando não gosta de você é ego. “Me 

notaram”. Por mais que seja um existir não tão existindo. 

Olha que interessante: é um existir paradoxal. Para essas sim, mas para 

outras é melhor que não exista. 

É estranho, né? Todo mundo gosta de ser querido e eu sempre tive problema 

com não gostarem de mim, nem porque “sofri grandes danos”, mas é uma relação 

minha com meu pai, de você ter necessidade ,eu tenho necessidade de gostarem de 

mim, que acontece essas coisas. 

Eu tava entrevistando um outro cara, o hadoucken, e ele me contou uma 

passagem muito interessante, e eu queria saber como você se sente sobre isso: 

ele falou que é culpa sua que ele está na internet. Você sabe dessa história? 

(sim) Ele falou uma coisa que eu queria sua opinião: ele tá lá, tentou falar com 

você, você não deu muita atenção pra ele por receber muito reply, mas ele 

achava interessante essa coisa de “cara, ela falava tanta besteira pessoal da 

vida dela que eu queria fazer igual”. 

E engraçado que um dos primeiros tweets dele foi esse, que por minha culpa 

ele tinha criado o twitter. Antigamente eu recebia muito mais reply do que hoje, por 
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falar muito mais besteira. E o que acontece: eu não respondo, geralmente. Mas não 

por maldade, mas às vezes eu não tenho o que responder. Se eu falo alguma coisa e 

alguém ri, e fala “ahahahha que engraçado” eu vou responder um “hahahaha 

obrigada”? O ponto do meu twitter é entrar, falar minha besteira e ir embora. Hoje em 

dia eu mais converso que twitto, por falar mais com meus amigos. Eu nem entro em 

MSN ou Gtalk. E ele me contou isso, e a gente meio que brigou quando ele entrou no 

twitter por causa de uma menina lá, eu fiquei de cara, um dia encontrei ele 

pessoalmente num bar e ele veio pedir desculpa.  

Pode contar! Relaxa! 

Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas foi ele defendendo ela. Aí 

eu virei “você puxava meu saco igual um maluco, e agora puxa o dela?”.  Uma coisa 

que me irrita, e internet tem muito disso: puxar o saco de uma pessoa. Galera fala dos 

trollzinhos, Felipe Neto fez um vídeo disso, e a galera ficou zoando, mas existe! A 

pessoa fica te mandando reply o dia inteiro. Te enchendo o saco. Te enchendo a porra 

do saco. Você fica de saco cheio, e responde a pessoa. E ao invés de melhorar, piora. 

Piorou e ela vai querer falar mais ainda com você. E quando você ignora a pessoa te 

xinga, não gosta de você, você é vagabunda... E ele ficava me atormentando! E só 

porque eu parei de responder eu não era legal mais. E eu fiquei de cara, porque falei: 

porra. Odeio isso. Ou você gosta de mim ou não.  

E como é essa relação de você com seus seguidores? Você falou que é 

meio estranho, que você já recebeu flores no trabalho... 

Eu queria ter mantido... Eu me arrependo entre partes. Queria ter mantido um 

negócio fake, mesmo, não queria ter conhecido as pessoas, porque foi o que eu falei: 

as pessoas são malucas. Elas criam coisas da cabeça delas. É aquela coisa de “eu 

vejo algo de um jeito, fulano vê de outro e vai aumentando, entortando”. Eu não queria 

ter conhecido as pessoas, mas conheci algumas. Nisso eu conheci pessoas 

maravilhosas e conheci pessoas que eu quero a maior distância possível. Porque as 

pessoas são loucas, cara. É, tipo, as pessoas que eu conheço e falo hoje, gosto muito. 

As que eu conheço e não falo mais é porque não me fazem bem. Eu tenho essa coisa 

de carência, de querer ser querida e tal, mas não gosto de me sentir mal com as 

coisas. Tanto é que sempre que alguém me faz mal eu me afasto, bloqueio. Comecei 

a sair bastante com o pessoal e depois parei porque começou a me fazer mal. Eu não 

sei explicar. Ao mesmo tempo que eu entendo, das pessoas terem birra comigo por eu 

falar muita besteira ou não estar nem aí, ao mesmo tempo eu não entendo, porque 

você não conhece a pessoa de verdade para julgá-la por algo que ela falou na 

internet. 

Você disse que não tá nem aí por falar besteira, mas... 

Todo mundo liga, né?  

É? 

Não sei. (risos) Eu ligo. 

Isso é importante. 

Eu faço mais pose de “não ligo” do que não ligo de fato. É claro que eu ligo. 

Eu não gosto. Tem muita gente que não gosta de mim que eu fico chateada, mas é 

porque eu tenho essa mania de... Enquanto eu for carente, eu vou ter um twitter. 

Quando isso passar, não tenho mais. 
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Entendi. Bacana. E quem é a xylocaina? 

Difícil, né? Profundo. Eu não sei. Não sei. Não sei. 

Você liga e desliga? 

Sim. Bastante. Faço isso muito, até. 

Você vira e mexe e apaga o seu twitter, né? 

Eu faço isso. 

Por quê? 

Se alguma coisa me irrita, por exemplo. Se alguém começa a falar muita 

besteira, porque cara... Tem cada história minha que nunca existiu, sabe? Umas 

coisas que você fica... Um exemplo básico, que você pode me dizer: uma vez falaram 

que eu tinha ficado com você, porque a gente tava no mesmo bar um dia. E foram 

falar, sei lá eu pra quem, que a gente tinha ficado. 

Sério? 

Sério! E a pessoa veio me perguntar. E eu “oi?”. (risos) Me falaram que ele foi 

no charm só pra te ver e que vocês foram embora juntos. Eu falei: “sim, vem no charm, 

estou aqui”, mas... Não! (risos) Tá entendendo? Já falaram isso, falam que eu dei pra 

não sei quem, que... Sabe umas coisas assim? Já falaram que eu realmente tinha um 

caso com meu pai, que eu fico brincando algumas coisas, que faço piada de incesto... 

Então... Tem algumas coisas que me incomodam, que me machucam de verdade. Eu 

queria muito não ligar, mas machuca. E é a hora que eu falo: se me machuca, por que 

eu to com essa merda? E eu deleto. “Não preciso disso, não...” 

A xylocaina é mais confortável quando fica a uma certa distância de 

você. Mas você não tem muito controle sobre isso. 

Sim. Não. Ao mesmo tempo que ela... 

Ela é próxima ou longe? 

Ao mesmo tempo que ela não sou eu, ela... É. Ao mesmo tempo que ela não 

existe, é uma coisa que faz parte de mim, entendeu? No sentido dessa parte de querer 

botar as coisas pra fora, e faz falta. Por isso que eu volto. Quero xingar algo, to puta, e 

fico: como eu faço isso? E eu tenho problema de guardar as coisas. Quando eu 

guardo, fico mal. Então é meio que uma fonte de escape, ao mesmo tempo que eu 

queria que não fosse, porque... Não sei. 

O Twitter então é algo que você usa de dentro pra fora? 

Mais ou menos. 

E ler? E ao contrário? O que você recebe dele? Só reply ou... 

Pra ser bem sincera, antigamente eu gostava mais. Antigamente eu ficava 

mais feliz com o twitter. Porque não é nem questão de atenção – gosto, óbvio – mas 

as pessoas não procuravam tanto achar coisas ruins em mim, por exemplo. Eu não 

ficava sabendo tanto de coisas ruins. 

Por quê? 

Porque eu não conhecia as pessoas. Não. Pera. Deixa eu pensar direito. 
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Conhecer as pessoas foi uma coisa muito.. 

Ruim? Foi. As pessoas são ruins hoje em dia. Eu sempre tive isso na cabeça, 

desde criança: não posso confiar em ninguém e as pessoas são malvadas. E eu vejo 

isso em criança. Criança sabe que tá fazendo coisa errada, mas faz porque não tem 

consciência da consequência do que tá fazendo. E você vê maldade em criança. Eu 

vejo. Minha prima tem síndrome de down e as outras crianças trancam ela no quarto e 

batem nela. Porque depois é só chorar e falar “foi a Cacá que bateu em mim” e todo 

mundo briga com a menina. E eu sempre tive isso na cabeça, e quando eu tava 

separada dessas pessoas tinha minha barreira protetora, de tudo isso. Ninguém me 

conhecia, sabia quem eu era, e por mais que falassem alguma besteira de mim não 

fazia diferença porque não me conheciam. Era engraçado. Mas quando é uma pessoa 

que você conhece falando coisa ruim de você, eu fico triste no sentido de que poxa, a 

pessoa te conhece. O que ela tá falando? Por isso eu queria que fosse... 

Aí a pessoa conhece você. Quando ultrapassa a barreira do @. 

Sim! Você já é uma pessoa de carne e osso, ela já conversou com você. 

Qualquer pessoa que converse 5 minutos comigo – pelo menos eu espero – sabe que 

são coisas completamente diferentes. Não to falando de cu com você. 

A diferença de você aqui e você no twitter é notória. Nos chamados 

“áureos tempos de xylocaina”... 

Todo mundo tem saudades. 

E você, tem? 

Não. 

Por quê? 

Por quê? Porque passou dos limites. Quando uma coisa te faz mal é porque 

passou dos limites. Quando é too much... Tanto é que eu melhorei. Falo besteira, 

xingo, mas tava demais.  

Aconteceu alguma coisa? Que momento você falou: cruzou a barreira?  

Aconteceu. Na verdade foi assim: falava muita besteira e eu já tava meio 

ficando de saco cheio, porque não é todo mundo que entende que é uma brincadeira. 

E por mais que eu gostasse das pessoas ficando revoltadas, tem uma hora que enche, 

porque são muitas pessoas. Eu já comecei a achar “isso tá demais”, porque gente 

começou a querer me caçar, saber quem eu era, começou a stalkear e o caramba. Eu 

até briguei com essa menina, a gente não chegou a brigar mas ela ficava falando 

besteira de mim, e o que aconteceu: eu comecei a reparar em outras pessoas que 

faziam mais ou menos o que eu fazia. E eu achei aquilo feio! Tipo falar besteira, falar 

putaria e tal. E eu achei feio. E aquilo me deu um “nossa”. Sabe? Quando você acha 

desnecessário, não precisa falar palavrão pra ser engraçado. E nesse meio-tempo eu 

comecei a namorar. E esse meu namorado brigava muito comigo. “As pessoas leem e 

não sabem se você é assim”, e eu “e daí?”. Pessoas chegam e falam que achavam 

que eu era a maior retardada, e que aí mudou. Mas eu entendo. Ninguém quer ver um 

cara chegando na sua namorada e falando bosta pra ela, e eu comecei a achar feio e 

ver que eu não precisava disso. E aí outras coisas também, tinha um cara que eu 

conversava muito com ele, fora do twitter, e eu saí com esse cara e ele tentou me 

agarrar, e eu falei que não, tal, ele era maluco, e ele falou: você perdeu metade do seu 
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charme. E eu: velho? Até quem fala que eu sou totalmente diferente não tem noção 

disso. Ele achou que eu ia chegar lá e fazer uma putaria. Depois disso eu pensei 

“chega, não quero mais, não é mais pra mim, porque as pessoas não sabem separar e 

eu não as culpo por isso”, até porque não é obrigação de ninguém saber como todo 

mundo é 100%, o tempo inteiro. Falo uma besteira ou outra de vez em quando, mas é 

pra encher o saco. Tipo meus amigos “ah, M***, que nojo!”. Porque o pessoal que eu 

não conheço mandam umas coisinhas bestas mas hoje eu não ligo mais tanto. Eu 

sinto falta dessa barreira de não ter essas pessoas pra me encher o saco. Sinto falta 

de não conhecer as pessoas. Porque aí eu falava o que fosse e não me afetava tanto.  

Falta de não conhecer? 

De ser mais “fake”. Sei lá, eu achava mais legal quando as pessoas não me 

conheciam. 

Aí que tá, vamos brincar de psicologar: você soltou um ato falho. 

Conhecer as pessoas também tem o contrário? 

Como assim? 

Você conhecer as pessoas mudou. Não só as pessoas te conhecerem. 

Por quê? 

Não sei. Não sei. Não sei. 

Você conheceu muita gente ruim e boa. 

Mais ruim que boa. 

É o padrão. (risos) 

(risos) 

“O mundo é muito mal-frequentado” 

Sim! 

Achei interessante, to querendo tentar entender em que contexto faz 

sentido você ter ficado um pouco frustrada, ou um pouco... 

Então, como eu sempre falei: eu desconfio de todo mundo, tenho um pé 

atrás. Só que eu me encantei, sabe? Me encantei não sei porque, achei que as 

pessoas eram maravilhosas. 

Com o que? O mundo maravilhoso do twitter, tenho 8.000 seguidores e 

sou amada por 8.000 pessoas? 

Pode ser. 

Quando você pensa que a mesma janela do seu computador é ela que 

você pega um megafone, fala e tá falando com a mesma quantidade de gente. 

Por mais que tenha o ego, eu nunca liguei tanto. Gosto de ter o ego, mas o 

numero de seguidores não faz tanta diferença pra mim. Eu gosto do meu ego, de estar 

mal e ter alguém que te dá uma alimentada, sempre gostei 

Mas já fez 

Por seguidores não. 
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O que então? 

Ter atenção. Não o número, mas o de uma pessoa só já tava bom. Era ter 

alguém. 

E em termos práticos era ter RT ou reply? 

Gente conversando comigo. 

No twitter? 

Sim. Às vezes a pessoa nem conversava lá comigo, dava follow, adicionava 

no MSN e começava a conversar. A quantidade não me faz diferença. Faz mais 

diferença pra mim a qualidade do que a quantidade. Qualidade de tipo, diversas vezes 

eu tava mal por algo e veio alguém conversar comigo e isso é legal! Isso que eu 

gostava no twitter, porque são muitas pessoas e tem alguém que tá disposto a te 

ajudar, a conversar com você e ver como você está de verdade. Esse era meu lado do 

ego do que no sentido de “nossa, sou famosa”. Não faz diferença nenhuma na vida da 

gente. 

Já fez? 

Não. A única que fez foi ruim. Nunca foi uma coisa boa. Foi gente brigando 

comigo, me odiando, gente querendo que eu morra, procurando coisa minha na 

internet pra achar coisa, gente querendo saber como eu sou, gente me 

atormentando... Só.  

Fale bem, fale mal, mas fale de mim. De repente num segundo momento 

“fale mal” fica prejudicial. 

Fica. 

E aconteceu bastante com você? 

Muito. Hoje em dia eu não fico mais tanto, porque tudo que é demais é ruim, 

quando a coisa começa a te atrapalhar, a fazer mal, eu cheguei num ponto que não 

queria sair de casa porque tava me achando a pior pessoa da face da terra por 

pessoas que eu nem conheço! E foi quando eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, 

não tem o porquê disso. E sei lá.  
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Entrevista 3 – E. – @Hadoucken 

  
Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho, assim, 

como é que você, pessoa, entrou na internet. Como foram seus primeiros passos. 
Como um geral, em casa teve computador não tão cedo, mas um pouco, devido 

aos meus pais trabalharem com isso, então eu tava com uns 6, 7 anos e lembro quando 
meus pais compraram o computador (hoje eu tenho 24). Era coisa de 95, 96. Deles 
terem comprado o primeiro computador para fins profissionais, e a internet veio um, dois 
anos depois, em função do trabalho. Meus primeiros acessos foram para fins 
acadêmicos: pesquisa de escola. E em casa era banido a possibilidade de usar isso pra 
entretenimento. Uma lembrança que tive recentemente, um fato engraçado, é que 
lembro a primeira vez que fiz uma pesquisa. E foi uma das primeiras vezes que mexi 
sozinho. Um professor passou um tema e falou “procurem no Google, que é um site de 
busca”. Eu não sabia o que era isso, né. Meu pai me ensinou a entrar na página inicial 
do negócio, eu digitei e dei enter. Eu imprimi mais de 20 páginas de resultado achando 
que era aquilo que eu queria. E obviamente o professor me achou um acéfalo (risos). 
Mas eu não me vejo como um culpado porque eu era um analfabeto digital. Esse foi o 
primeiro passo de todos. Posteriormente eu até demorei pra entrar nessa onda de 
Messengers, perdi a onda do ICQ pela abertura na minha casa ser pequena para mexer 
com entretenimento e, com o tempo, meus pais deixaram. E era a época do MSN. Foi 
a minha porta, minha escola para a internet. Lá que amigos passam link de site, site de 
jogo, de putaria, enfim. E você vai aprendendo de uma maneira auto-didata. 

  
Aí você entrou no MSN com quantos anos? 
Eu já tava no segundo colegial... Eu tinha meus 15, 16 anos. 
E teus amigos da escola, do bairro, da vida te falaram “Ô...” 
Aquela parada que é comum em qualquer tema social, a parada de exclusão. 

Você fica excluído por não ter, e na minha turma eu era o único a não ter. Lembro que 
a minha justificativa para meus pais é que eu precisava de um email – nem isso eu tinha. 
Foi minha tática. Fiz o email no Hotmail, para ter acesso ao MSN e pronto. 

E seus pais não desconfiaram? 
 No começo não, mas depois... “O que é isso aqui?” “isso é um site, programa, 

que falo com o pessoal da escola”, e eles “noooossa”. 
Você lembra qual foi seu primeiro email? 
É o que eu tenho até hoje. e*****_eddie@hotmail.com, e eu uso ele até hoje, 

desde os meus 16 anos. 
Me diz uma coisa: como foi escolher o nome? 
 A gente sempre pensa, pelo menos na minha linha de raciocínio, assim: são 

dois caminhos que te oprimem para o centro. Um é não ser ridicularizado, e o outro é 
não ser muito sério a ponto de parecer profissional. Peguei meu nome com o apelido de 
escola, dado por meninas e tal, e aí ficou o Eddie. Juntei. Achei minha cara, e tal. Talvez 
hoje eu não faria... mas na época lembro perfeitamente que essa foi minha tática. Já vi 
email “comituamãe@”, e nem “E****.oliveira”, que é meu sobrenome. Fiquei mais 
centrado. 

Então tinha uma relação com a sua vida, digamos assim, corpórea. 
Totalmente, porque na época – até por fazer muito tempo -, nem tinha esse 

estigma criado em cima de uma vida virtual. Talvez até existisse, mas eu não tinha esse 
conhecimento, então baseava minhas escolhas em cima da minha vida social, corpórea, 
no dia a dia. E não pensando numa coisa mais para o lado virtual, que talvez seria hoje. 
Hoje minhas escolhas, pra fazer um email ou criar um texto pra internet seja baseado 
na minha experiência e na minha vida virtual, e não há 10, 9 anos atrás, que aí sim era 
uma coisa baseada no dia a dia, com pessoas que estão me vendo. Eram elas que iriam 
compartilhar comigo a minha vida virtual. Hoje a coisa inverteu e a grande maioria é que 
não compartilham do dia a dia. 

mailto:e*****_eddie@hotmail.com
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Você me chamou a atenção exatamente por ter essa cisão muito grande 
entre a vida digitalizada e a vida fora da rede. E eu vou chegar lá. Mas primeiro 
queria construir, entender como foi essa construção. Sua história é mais comum 
do que você imagina. 

Você foi compelido pelos seus amigos presenciais, corpóreos, a abrir seu 
MSN. Escolheu seu nome real, com um apelido que as pessoas começaram a te 
chamar – e você gostou. Se fosse algum apelido ruim, colocaria? 

Não. 
Aí você criou o MSN. Quando você entrou, como foi? Qual foi a primeira 

coisa que você fez? 
A primeira coisa é começar a usar isso como uma ferramenta para você 

interagir socialmente. Então eu usava o fato de eu ter um MSN e principalmente ter 
acabado de criar para puxar assunto com os outros, às vezes até com quem eu não 
tinha muita proximidade pra chegar e pedir MSN, e tal. Foi ampliar minha rede de 
pessoas, não só visando uma coisa virtual, que obviamente você pensa em construir 
algo, porque é algo novo e cru 

Você já pensava em construir? 
Sim, pelo menos eu parto do princípio – na época era mais inconsciente – que 

o ser humano nunca quer ter consciência que é defasado. Ele pode ser defasado, mas 
sem saber que é. 

Aí eu vendo pessoas com uma grande convivência, me sentia defasado. 
O que é a grande convivência? 
Na época eu tinha a consciência que era um analfabeto digital, e não queria 

ser. Quem tinha vivência entendia melhor, tinha contato com mais pessoas... Tinha 
competição, de quantos amigos você tinha adicionado, e tal. “Eu tenho 50”, e o outro 
“Eu tenho 500!”. Rola aquele negócio, aquela competição. E eu não queria ser o cara 
com 10 amigos! 

Isso não parece ter mudado muito. 
Só mudou o cenário. E rolava isso. Eu usava o fato de ter criado para puxar 

assunto com outra pessoa e para ampliar – porque até por educação dos meus pais, 
que são pessoas que tem um grande número de amigos e são muito comunicativas, por 
mais que eu odeie usar esse adjetivo – acabei usando isso, que veio deles, pra 
conversar com pessoas. 

Qual adjetivo você não gosta de usar? 
Comunicativo. Porque pra mim todo mundo que fala é assim. Mas indo um 

pouco mais a fundo nesse conceito, a pessoa realmente ser comunicativa a ponto de 
se interessar pela vida do outro não só por curiosidade, mas para ampliar conhecimento 
e ter acesso a outras visões. Eu sempre fui isso, nunca a pessoa que procurou entender 
as coisas sem conversar, e através do MSN eu teria uma oportunidade que na escola 
não teria. Conversar com pessoas de assuntos além das barreiras de que a escola 
proporcionava. 

Por que – ou quais seriam – essas barreiras? 
Tempo, aula que está correndo – eu sempre fui cobrado por nota, então não 

podia me dar ao luxo de... Apesar que tinha bastante reclamação, eu era quem mais 
falava na aula. E pro jovem nunca é o suficiente. Tem aquela sede de saber, de 
aprender, e pessoas que vocÊ tem um certo carinho a mais ou gosta mas o dia a dia 
não dá oportunidade de aproximação, o MSN foi uma ferramenta pra que vocÊ 
ultrapassasse essa barreira. “Durante a aula não posso conversar com quem tá lá na 
frente, telefone é impossível, então...” 

Então o MSN, nesse ponto, era um auxiliador da vida offline. 
Sim. Uma maneira de me aproximar mais das pessoas – tanto as que eu já 

conhecia como as que tinha vontade de conhecer mais. 
Mas ele era um filhote. Se você não tivesse essa vida offline o MSN não ia 

ter motivo pra existir 
Não ia ter serventia pra nada. 
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Depois do MSN, que mais? Como foi sua vida na internet? 
Foi uma coisa bem monótona pra mim, na época não, mas era bem simples. 

No começo tava começando os fotologs, etc, então a lembrança que eu tenho é que 
muita menina pedia pra comentar no fotolog, que era o pré-orkut. Postava o link, 
“comenta minhas fotos”, e era um porre mas voltando pra questão do social: você não 
quer diminuir seu relacionamento com aquela pessoa, perder pontos na amizade. É 
manter ou ganhar, e com interesses por trás! Aí que tá. Você vai aumentando o objetivo 
– ou mudando o objetivo – do seu acesso. Porque primeiro é amizade, depois você tá 
falando com a menina ali, e agora está interessado nela. E ela pode estar na mesma 
vibe, mas quer ver se você é o cara que vai suprir o que ela precisa ali. Ouvir as 
reclamações da mãe, da roupa que não serve mais, da irmã que só chora... E esse foi 
meu primeiro acesso. 

E ela ter a mesma visiblidade no fotolog... 
É a mesmíssima coisa, mas com outras ferramentas. 
O fotolog então é um passo mais forte, maior da internet no sentido de 

andar por si só. Você não vive no MSN só pra conversar. 
Você tá se mostrando também. Você quer ser visto, e voltamos para o mesmo 

conceito – no momento escola – daquela coisa: escola não te dá a possibilidade de 
mostrar uma foto na praia. No fotolog tem. Que você tem uma roupa, ou algo do tipo. E 
ninguém pode ver na escola, mas sim no fotolog. 

Rolava uma coisa do tipo de uma competição, ou uma garota que era mais 
tímida e no fotolog... 

Voltando pra essa questão, lembro de vezes que uma mina chegava e “pô, 
você nem comentou o fotolog, mas comentou o da fulana”. “Mas, pô, a fulana pediu”, e 
“comenta o meu também”! E às vezes não é qualquer comentário, mas o SEU. O seu 
comentário vai dar uma importância maior entre as amigas. “O E. comentou meu 
fotolog!” “Mas não comentou o meu” . E hoje é a mesma coisa, não só online, mas no 
dia-a-dia. Você tá num bar, se tem um grupo de mulhre e um cara bonito, se ele elogiar 
uma, essa uma já tá um passo acima de todas as outras, e não de uma maneira 
maldosa, mas às vezes acaba usando isso pra se enaltecer. 

 
E impressão minha ou você, no seu tom, eu percebi uma certa mudança. 

No MSN você era um cara mais tímido, tentando entender o que tava acontecendo, 
e no fotolog já tava manjando. 

Sim! Na época de fotolog eu já comecei a entender um pouco mais, ainda não 
fazia pesquisa no Google, não via a utilidade daquilo, mas no ambiente social, eu já tava 
afiadíssimo. 

Afiadíssimo, então, posso supor que você ganhou alguma garota? 
Não tenha dúvida! Graças ao MSN e ao fotolog mais ainda. Você comenta, faz 

uma brincadeira, ou chama a pessoa no MSN pra fazer um flerte que não faria na foto... 
Mas com certeza o intuito passou a ser esse. 

E você tinha fotolog? 
Eu sempre tive vergonha dessas coisas, de botar foto minha e querer que os 

outros comentem, porque acho isso artificial. Mas não julgo: mulher, quanto mais foto 
melhor. Mas eu nunca fiz questão de me mostrar, tinha certos problemas na escola de 
auto-estima, tipo... Eu não me achava bonito, então não achava que tinha que mostrar 
minha cara. Tinha que ser um cara legal, galanteador e conseguir algo através disso, 
não de beleza. 

 
No fotolog não, mas depois veio o... 
De grande representatividade foi o Orkut, pra mim. Que eu me lembre foi ele. 

E aí mesma coisa: não fui um dos primeiros a fazer, até porque eu deixei de ser um 
analfabeto digital mas não acessava muito. Era uma vez por semana, duas vezes, 
porque meus pais não deixavam entrar, eu acordava cedo... Podia entrar de sexta, 
sábado, domingo e olhe lá.  Tem a questão do horário também, era internet discada e 
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tem aquela, ainda dentro do contexto social: “fulano vai dormir cedo...”, e isso tem peso 
na escola. Porque quem vai dormir mais tarde tem aquela coisa de imponência, o cara 
pode dormir até tarde. Eu enganava meus pais pra tentar ficar até duas, três da manhã, 
só pra falar que havia ficado até aquele horário. 

 
Falando merda basicamente no MSN, certo? 
Sim! É um conteúdo público, mas muito dinâmico, bate papo. Não era minha 

preferência mas eu entrava. “Vamos ver o que esse povo tá falando”. Bate papo do UOL 
e iG, eram os principais que eu entrava. Mas não via muito sentido, porque era gente 
que eu não conhecia e a probabilidade de conhecer era mínima. Era um estudante, não 
trabalhava e não podia ir pra longe. 

 
Quando você entrava nesses chats, era obrigado a escolher um apelido. 

Era sempre E.? 
Nessa época sim, coisas referentes ao meu nome. 
 
Teve alguma época que não foi? 
Quando você tem o objetivo sexual, muda o nome. Fez parte, mas anos depois. 
 
Quantos anos depois? 
Uns 5 anos atrás. 
 
Você falou que começou a uns 7, 8, e agora tá há 5.  
Se eu comecei a mexer em 2004, 8 anos. Uns 3, 4 anos depois que comecei a 

mexer, não que esse era o único e principal objetivo, mas você vai como malabares. 
Treina com um, dois, três, daqui a pouco tá com 20 fazendo tudo ao mesmo tempo. 

 
É uma questão de habilidade? 
Total. Saber como se portar em cada cenário e o que dizer, tudo baseado no 

objetivo que vocÊ tem naquele momento, então quando é sexual você usa outro nome, 
outro linguajar, outra abordagem. 

 
Rola uma transformação de acordo com a rede.  
Depende. Não posso dizer que é um todo, mas eu sim. Não posso usar o meu 

exemplo como uma coisa generalizada. Mas no meu, sim.  
 
Esquece que eu to falando de geral. Tô de você. 
De mim muda totalmente a linguagem, a postura, tudo. Outros meios de se 

comunicar. É algo mais complexo. Se comunicar por escrita é muito difícil. Você passar 
aquilo que realmente quer, do que num bate-papo pessoalmente. 

 
Voltando a essa ideia, tipo, quando você tava lá só querendo bater papo, 

só um objetivo mais “inocente”, você colocava seu nome, E. Mas quando estava 
com décimas quartas intenções, colocava o que? 

Eu evitava um nome muito vulgar, porque não era esse meu objetivo, mas 
evitava por o nome. Difícil lembrar como era a construção disso. Eu procurava algum 
nome, ou referência, ou adjetivo que fosse me agregar valor. Tinha aqueles nome 
escroto, de cara que não terminou a 4ª série, e não queria ser comparado com isso. 
Pelo nome já dá pra saber se a mulher vai dar atenção ou não. Essa escolha eu 
procurava algum adjetivo que iria me agregar valor mas não iria me... 

 
Um valor que fosse importante pra você. 
Tava na faculdade, botava “Universitário”. Não era “Pauzudo22”. O nome já 

tem um signo, tem outro conceito por trás. Universitário, pra começar, já terminou o 
colegial. Tem uma grande possibilidade de estar trabalhando, se não já tá num bom 
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curso. A avaliação já é diferente. O objetivo era: que nome vai me agregar valor a ponto 
de alguma mulher se interessar por mim e rolar uma conversa? 

 
Porque vem o Orkut, com essa sensação que o Orkut – assim como o 

facebook – bloqueia você. São duas redes sociais que te obrigam você a ser você 
mesmo, pra todos. 

Pessoa de tudo que é lugar que você conhece vai ver uma só. Cada um vai 
tirar uma conclusão, mas todos veem uma única coisa. 

 
Teus planos de conseguir alguma coisa sendo, temporariamente, outra 

pessoa, se estou entendendo isso certo, foi por água abaixa com o Orkut. Porque 
estamos falando de coisas parecidas. 

Pessoas que pediam o Orkut, eu falava que nem tinha (no chat). E falava: só 
tenho MSN. Quer meu contato? É algo particular, ninguém vai ver. 

 
E você controla as informações. 
Sempre procurei ter o controle das informações da minha vida pessoal. Eu tinha 

outro email pro Orkut, pra que ninguém usasse meu email do MSN pra me achar no 
Orkut. Era email do próprio gmail, e desmembrei. “Orkut é pra quem vive comigo, MSN 
é pra essas pessoas mais quem eu conhecesse no chat”. 

 
Cheguei a conclusão que talvez sua vida-dupla seja antiga. 
Tem um contexto histórico que a justifica lá atrás. 
 
Qual é? 
Isso não tá claro na minha cabeça, mas... Pro atual ou na época? 
 
Eu imagino que o Hadoucken tá cada vez mais parecendo um filhote do 

Universitário. 
Sim, porém com a questão dos malabares. Aumentou mais o porquê do 

negócio. 
 
Eu quero saber o exato momento que você pegou o terceiro malabar, o 

universitário. Com o E. você não era ninguém especial, mas com o Universitário 
sim. E a partir daí você começa a controlar informação. 

Até lembrei de algo engraçado, não lembro se vi o vídeo, de uma pesquisa que 
fizeram em algum país da Europa com a recepção de um consultório pra área de saúde, 
e aí fizeram a experiência: tinha 4, 5 pessoas na recepção, onde dessas 5, 4 eram 
contratadas e a 1 tava ali pra passar com o médico. Seria o 5º a ser atendido. Chegou 
a vez do primeiro, ele tirou toda a roupa, ficou de cueca e entrou. Saiu, tirou a roupa e 
foi. Mesma coisa com o segundo, terceiro e quarto. O quinto foi lá e fez isso também, 
pensando que era um procedimento. Ele não fazia ideia do porquê estava fazendo 
aquilo, e fez porque outros fizeram. E o nome vem daí. Eu entrava no chat e eu mesmo 
dava valor pra nomes femininos que, na minha concepção, eram importantes. Então, 
assim, eu não iria usar aquele adjetivo, mas a mina colocava “Boazuda”, e me chamava 
mais atenção do que a “Aline23”. E aí simplesmente fiz o inverso: “O que vai me destacar 
entre o “João” e o “22cm”? Isso sempre veio de mim, não só aí mas em escola e tal. Eu 
precisava de algo que, não diretamente, eu iria me mostrar superior, mas ia ter certa 
superioridade através de certo destaque. Tem 50 nego online: 20 nome de pinto, 10 
nome de pessoal, outro advogado, bombeiro.. O que vai me destacar? E eu usava isso. 
Igual na escola: eu lembro que era obrigado a usar uniforme, e oq eu eu fazia? Usava 
um colar de surfista e um anel de madeira, e ia me destacar da coisa “camiseta branca, 
calça azul”. Eu teria só um detalhe, um chamariz. Não estaria gritando “sou foda, sou 
melhor”, mas de alguma maneira, no inconsciente que eu gostaria de atingir, seria 
superior. Cara já me pediu colar. “Me empresta aí”, e eu “sou foda, toma aí, te empresto 
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mas só vai usar amanhã”. Tinha o controle, não partindo para a coisa negativa, mas 
aquela parada de satisfação consigo.  

 
Um controle do que estou falando pro mundo.  
É saber o que eu estou comunicando, não só com palavras, mas indiretamente. 
 
E você aprendeu a controlar sua informação nos chats, nas pessoas. 

Você via o Nick, “tá todo mundo fazendo isso, ficando de cueca, mas vou botar a 
cueca que eu quero”. 

Todo mundo entrou com a branca, e eu com a azul, pra me destacar. 
 
Por que você não passava o seu Orkut? 
Porque eu acreditava que aquilo me prejudicaria, ou prejudicaria minha imagem 

socialmente, pelas pessoas. 
 
Quem ia prejudicar o que? 
Poderia me prejudicar com as pessoas que conheço no dia a dia. Eu não 

passava – não era uma regra, em alguns casos passei, porque depois de falar com a 
pessoa no MSN fiquei à vontade. Orkut era totalmente público, e já pensou se alguém 
posta putaria na minha página de recados? E pensam: “quem é essa mina?”. Digamos 
que ela não tem importância se eu perder a amizade ou se for diminuído perante ela, 
mas se for diminuído perante meus amigos da escola ou da rua, vou me prejudicar. 
Então prefiro prejudicar a que eu conheci no chat do que quem eu conheci aqui. Lembro 
até de um caso, não sei se a pessoa vai lembrar, mas o M.A.R. estudou comigo no 
colegial, e ele não tem amizade comigo, que não gosta de mim e que eu sou um chato, 
não quer mais falar comigo. Não ligo, porque ele foi uma pessoa muito próxima de mim, 
muito querida. A gente era muito amigo no colegial. Lembro até hoje, quando entrei na 
lista de amigos dele, tinha uma tal de “Ruth69”, e tinha um monte de foto pelada no 
perfil, foi mó chacota no colégio. Fui falar com ele e ele ficou todo envergonhado. A 
tiazinha tinha uns 5 perfis, e fazia encontro de casais... Eu adicionei ela no MSN, fiquei 
um bom tempo conversando com ela. (risos) Ela falou pra eu sair fora, mas era algo 
muito mais de curiosidade. 

 
Que queimou o filme do cara. 
Era motivo pra zoar! Um motivo que eu não queria ter. E essa amizade tinha 

ele no Orkut, e enfim, era esses exemplos que eu usava para não cair no mesmo erro. 
 
Nesse momento você estava gastando certo tempo, energia, e seus 

malabares estavam crescendo. Você se preocupava com o que estava passando, 
pra quem... 

É como administrar um aeroporto, digamos. Porque são vários voos, voos com 
ponte aérea, com escala, voo internacional, nacional, dentro do estado, fora do estado, 
vai, volta, vai, volta, e você precisa ter o controle total, porque um vai bater no outro, vai 
cair na praia... Fazendo uma analogia besta, é isso. Analisar todo o fluxo do que entra, 
do que sai, se vai sair onde vai chegar, se não pousou no certo, o que deu errado? É 
pegar toda a papelada, ver o que aconteceu, e não dar no mesmo erro. Começou com 
1, 2, 3 aviões e virou... 

 
Estamos falando de redes sociais, certo? E com elas você conseguia – 

num primeiro momento – atenção dos seus amigos, ser um cara que conseguia 
passar mais tempo, depois até mesmo sexo e,agora, o céu é o limite.  
Twitter. Como começou? Você pessoa. 

Eu lembro que era tarde, eu só tinha Orkut, chegou uma época que eu tinha 
três perfis. Quanto mais aviões, mais você esquece dos antigos. Porque vocÊ tem muito 
avião novo pra cuidar, e esquece do que já foi. Mas lembrei agora que essa parada de 
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chat e tal, a pressão é muito grande por não ter amigos. Por dizer que não tinha Orkut. 
A pessoa desconfiava: quem é esse cara? Tinha aquela parada de fake. Você não tem 
vida social, não mostra isso! 

 
Na época, ter Orkut era ter vida social? 
Sim, a prova que você tinha uma vida social era o Orkut. E eu criei um meu, 

mesmo, só que paralelo, só para pessoas de chat. E aí comecei a adicionar só essas 
pessoas. 

 
Ainda era E.? 
Sim, mas todo com caracteres para não me acharem, para se um dia digitarem 

E. não aparecer meus outros 2 perfis. No começo tinha problema, porque falavam “você 
tinha 5 amigos!”, mas ai começava a entrar em comunidade com “jogo do adiciona”.  

 
Era um fake? 
O meu fake. (risos) Onde eu mostrava aquilo que aquelas pessoas queriam 

ver. Uma outra linguagem. Ali elas tinham liberdade pra falar qualquer merda que não 
iria conflitar com o meu outro perfil ali, enfim. Aí lembro que criei esse, e lembro que 
comecei a ver muito fake besta, e esse não vingou, mas eu criei um fake... 

 
O que é fake besta? 
Não tem um porquê exatamente. Você quis criar e pronto. Comecei a ver muito 

fake de famoso, da Xuxa, do Didi, e muitos amigos. Aí pensei: “pô, queria criar um, só 
pra ter uma porrada de amigo e escrever merda”.  

 
Você queria ser famoso? 
Naquele meio, sim. De fake besta. Criei um chamado “amigo dos famosos”, 

onde eu adicionava todos os perfis de pessoas famosas. Era meio que uma forma de 
quem queria ver os fakes famosos que existiam entrarem no meu e aí sim ver os outros 
fakes famosos. 

 
E como você ganhava reputação? 
No número de pessoas que você estava ligado. Maior o número de ligações, 

maior a relevância. Maior número de gente que você está atingindo, e o respaldo é o 
mesmo.  

 
O que você ganhava com isso? 
Nada. Por isso “fake besta”. Eu só estaria ligado a mais pessoas, mas não 

queria que ninguém soubesse que era eu, porque eu achava aquilo ridículo. Era a foto 
do Mister M! O nome era “Amigo” e o sobrenome “Dos Famosos”, e só adicionava perfil 
de famoso. Uns tentavam me adicionar e eu falava que não: “Eu só adiciono famosos!”, 
mandava um recadinho na lista de scraps. E aí não adicionava a pessoa. Mas quando 
chegou nuns 30, 40, larguei. Comecei a ver que não chegaria onde eu conseguiria. 

 
Que é... 
Aumentar a rede. Vi que não teria retorno daquilo. Ainda que estivesse 

aumentando lentamente, não teria retorno. Deixei na inércia: o que adicionar, sim, o que 
não, não. E fiquei com esses 3 perfis ao mesmo tempo, cada um com um objetivo. 
Cheguei a criar comunidade para pessoas bonitas se inscreverem, porque tinha muita 
comunidade “Gatos e Gatas”, etc. E via que os donos das comunidades tinham essa 
relevância online. Muitos amigos, muitos comentários, e pensava: “pô, eu também 
quero!”, no sentido de”é possível”. Ele tem, eu também vou ter! Não era algo paranoico, 
de “preciso ter”, mas por que não? Poucas pessoas vinham, as que vinham eram feias 
e eu bloqueava, e do mesmo jeito do “Amigo dos Famosos” eu larguei mão. E uma coisa 
que é engraçada de procurar – infelizmente agora está bloqueado no Orkut –  



 

122 
 

 
Você ainda entra? 
Uma vez a cada dois meses, no meu real. Esse está bloqueado, e o Google 

bloqueou. Eu entrava de vez em quando para ver o que pegava, enfim. Mas o que era 
legal, o que eu mais gostava de fazer, que a porra do Google bloqueou, era ver recados 
antigos, que eu ficava passando as páginas e era legal ver a minha maneira de me 
comunicar, que também entra no mesmo conceito da sala, do consultório, onde tá todo 
mundo fazendo algo e você faz. Os mesmos termos, as mesmas gírias, que muito tempo 
depois eu comecei a ter vergonha do que usava.  

 
Olhava mais como uma questão nostálgica. Vamos caminhar um pouco, 

agora: twitter.  
Como eu cheguei lá: eu já tinha ouvido falar, na época tava em alta – era 

metade de 2010, mais ou menos –. Comecei a ouvir falar basicamente em TV, vídeo-
show. “Famoso tal comentou tal coisa no twitter”, e eu queria ler o que o cara escrevia. 
Aí comecei desse jeito, só ver coisas de famosos, sempre associado ao twitter. E aí 
lembro que um dia tava lendo uma revista e era uma matéria da Sandy, em 2010, onde 
ela dizia que foi criticada – o marido dela, na verdade – porque twittou durante a lua de 
mel. E ela falando: “é bestiera. A galera falando que ele deveria estar transando ao invés 
de twittar, e nada impede ele de entrar e fazer um comentário. Não precisa transar 24h 
por dia”. Acho que era isso. E aí eu: “caralho, velho! Por que eu não tenho twitter ainda?”, 
e aí eu “Pô, vou criar um, porque eu quero ler também! Gostaria de ler em tempo real 
que fulano fez tal coisa, um famoso que eu goste.”, e lembro que enquanto assistia o 
programa dos Brothers, do Supla e irmão dele, era um sábado de tarde, eu assistindo 
um programa e criei o twitter. De novo, você me pergunta: e o nickname? E aí veio. 
Você vai rir. Porque o que veio? Pô, o que eu vou usar? E. não dá, impossível. Não tem 
como. @E. já existia. Eu tentei. E eu, pô, @E.E. Também não. Eu gostava do apelido, 
e pensei “vai ser sempreE.”. E criei. Vindo da ramificação do Hotmail, quando eu tinha 
meus 16 anos, que era o e_e. Dessa vez virou o sempreE. Eu seguia o perfil da Sandy, 
do programa dos brothers, segui Marcos Mion, CQC, MTV, comecei a seguir só 
famosos. 

 
Porque foi livre iniciativa. 
Sim, nada a ver com online nem presencial. Ninguém chegou pra mim e falou 

“cria”. Foi a partir disso que eu criei, e quando – ah, lembrei! Na verdade teve um fato 
em paralelo: antes disso um cara na faculdade, amigo meu, Fernando, me falava muito 
do @OCriador. Muito. Ele chegava a escrever os tweets pra me mostrar. E eu me 
rachava. Perfil daora. O cara finge ser Deus, que loucura, um fake que eu admirei, no 
momento. Uma das coisas que eu mais ri foi quando ele fez analogia com The Sims, 
falando alguma piada relacionada. Aí eu lembro que juntei isso, mais essa matéria, criei 
e comecei, comecei a tweetar. Só que eu tomava o mesmo cuidado de não parecer 
babaca, porque não queria parecer isso. Os poucos que estão me lendo, não quero que 
leiam coisas que vão denegrir minha imagem socialmente.  

 
E quem te lia? 
Inicialmente ninguém, mas depois só amigos.  
 
Você falou? 
Comecei a falar, postei no Orkut. @sempreE, e “sigam-me os bons”. Lembro 

que fiz isso, algumas pessoas começaram a me seguir, outras pessoas comecei a 
consultar, igual MSN lá atrás, mas de uma maneira mais branda, porque já não é tão 
mais novidade pra você. Você já sabe, pelo menos eu achava que sabia até onde aquilo 
poderia me levar, então criei o sempreE, comecei a seguir amigos, eles começaram a 
me seguir de volta, e aí tem aquela coisa: “o cara não me seguiu de volta ainda”, e 
aquela besteraiada que você já deve ter estudado. 



 

123 
 

 
As suas experiências só vem a confirmar ou refutar o que eu estou 

estudando.  
Mesmo tomando cuidado pra não ser babaca, eu acabava sendo, na minha 

concepção atual. Eu queria mostrar que era inteligente, então postava frase de filósofo, 
tal coisa. Jogava, tal. Eu tava lendo Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, onde ele dá 
uma esplanada sobre números temas, inclusive um deles ele critica as teorias do 
Sócrates, baseada na dialética, onde tem que discutir, enfim. E eu tava justo nessa 
parte, e postei “Nietzsche me fez discordar de Sócrates, filósofo que eu apoiei durante 
anos, com essa frase...”, e era isso que eu buscava agregar à minha pessoa.  

 
Twitter era uma forma de colar coisas em você, mesmo que 

pessoalmente. 
Mostrar coisas que no dia a dia eu não tinha a oportunidade de comentar em 

conversas reais, porque não cabia. Então postando isso, aqui, essas pessoas vão ler e 
formar uma opinião, tipo “pô, olha só que cara interessante”, e nem tanto uma parada 
pra ser atraente, porque até então eu já namorava, mas sim uma parada de ser 
valorizado. Mas valorizado pra coisas que eu valorizo. Então se valorizo a inteligência, 
é pela minha inteligência.  

 
E deu certo? 
Não (risos). Eu comecei a perceber que as pessoas não davam importância 

para o que era escrito ali. Porque davam importância muito mais pra coisas cotidianas 
do que profundas, coisas corriqueiras do que representassem valor na personalidade 
dela, e aí comecei a deixar de fazer isso, comecei a fazer coisas mais simples, de “to 
indo no cinema ver filme tal, depois falo se gostei”, “vou ver a peça de teatro tal”, comecei 
a ser algo mais assim. Meu primeiro tweet foi “seja você a transformação que você quer 
para o mundo”. Achei que a plateia que viu o Martin Luther King discursando em 63 tava 
lá, mas ninguém me lia! E de repente ficou algo mais comum, mas aquilo não me 
agradava, tanto que eu passava dias e dias sem entrar, porque não via motivos para 
estar ali. Não me interessava o que meus amigos estavam escrevendo – de 20 
postagens, uma fazia diferença -. 

 
Por quê? 
Eram coisas bestas! “Tô comendo um nhoque, tá uma delícia” e foda-se! Você 

tem todo o direito de postar, mas eu tenho todo o direito de pouco me foder pra sua 
postagem. E era o que eu fazia. E isso começou a me incomodar ao ponto de achar 
essas pessoas muito chatas. E não queria mais. E comecei a diminuir, e minha 
namorada começou a me encher, e como na época era algo inocente, ela me 
perturbava. “Tudo que você faz comigo tem que postar? Pra que isso?” e eu “Sei lá!”. 
Uma vez, a minha gota d’água, eu tava na MTV pra assistir a gravação do 5ª categoria, 
e lembro que fui postar que estava na gravação. Postar no celular, e tal. Quando eu criei 
o twitter já tinha um smartphone. O twitter, quando é só no PC, acho que tem pouca 
utilidade porque é um conteúdo dinâmico que você pode perder o fio, se não 
acompanhar, e entra no conceito que estava pra mim. Deixa de ter importância. Passa 
a ser diferente. E uma rede social não pode ser indiferente, senão você deixa de acessá-
la e ela deixa de ser importante, tanto pra você quanto pra outros. E aí o fato de eu ter 
isso no celular me mantinha conectado o tempo todo. Então eu queria ler, mesmo que 
não eram coisas importantes... E é impossível não ler. Porque você bateu o olho na 
timeline, precisa ler pra ver se é interessante. E depois que leu não volta atrás. Eu via o 
que os famosos escreviam e ao mesmo tempo era obrigado a ler os meus amigos, 
porque não podia dar unfollow nos amigos. Igual o vídeo do Adnet com o Queiroga, 
onde ele chega chorando. Igualzinho. Eu já imaginava essa cena antes desse vídeo 
exisitr. Eu lembro que tava na gravação do comédia e minha namorada começou a 
encher o saco, e eu “vou abandonar essa porra”. Comecei a diminuir, mas na época eu, 
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hoje, suponho que foi isso, mas de alguma maneira apareceu a @xylocaina na minha 
timeline. Na timeline do sempreE. Apareceu, provavelmente falando alguma putaria 
engraçada que me fez rir. Acho que foi RT do @naosalvo, em função de muito famoso 
promovê-lo. Lembro que seguia Gentili, tal, alguém deve ter dado RT no @naosalvo, 
comecei a seguí-lo e através de algum RT dele ou do @edutestosterona, apareceu 
@xylocaina na minha timeline. E aí comecei a seguir. E dar risada pra caralho, e aquilo 
batia de frente com os meus estigmas, porque eu preservava minha vida pessoal, e 
preservava minha imagem, aí via uma pessoa escrotizando a imagem dela, uma pessoa 
sem pudor para escrever, só que comecei a achar aquilo muito divertido, e “quero fazer 
isso também!”, que era algo estranho para o meu mundo. E ela conversava muito e dava 
muito RT no @carlosbronco, e comecei a seguí-lo, e comecei a rir muito com os dois 
falando putaria. Os dois falando que transaram, e eu acreditava! Eu não via que era 
proposital pra fazer humor, achava que era verdade. Que os dois namoravam! Comecei 
a criar uma novela na minha cabeça, e eu imaginava os dois, caralho, como será que 
eles são? E lembro que o terceiro foi o @ateucristão, porque era outro da patota, e nos 
velhos tempos, seguia só os três, e entrava no twitter só pra ler os três. Ficava só lendo. 
Eu ia trabalhar e ficava lendo os três conversando, e aí uma vez ou outra tentava 
interagir, mas tinha vergonha porque não via sentido em interagir com eles e só o que 
era extremamente relevante eu comentava, e era até ignorado. Eu vi reply da xylocaina 
pra mim e “eu não te ignoro, é que tem muita gente que fala comigo!”, e eu puto porque 
ela tava me ignorando. Eu devia ter uns 100 seguidores, e ela com oito mil. Era muito 
maior. E eu lembro que cheguei a seguir Jorginho, rafildis até que eu uni o útil ao 
agradável: minha namorada me enchendo o saco, ela entrava no meu twitter pra ver o 
que eu escrevia, e eu ao mesmo tempo não bloqueava, porque isso daria a entender 
que eu tinha algo a esconder, e eu criei um fake onde eu vou poder interagir mais com 
essas pessoas e vou poder falar merdas parecidas com o que elas falam, mas que tem 
a ver com a minha realidade, coisas que acontecem comigo e tal. Esse foi meu critério 
pra criar meu twitter fake: liberdade de expressão onde não vou ser julgado pelas 
pessoas que convivem comigo. Minha imagem perante essas pessoas continuaria 
intacta. Tudo que eu fizer aqui não vai influenciar o que eu faço lá, onde eu nem tinha 
facebook, só Orkut que eu nem entrava mais. Minha vida digital estava inativa há meses, 
por ter abandonado MSN, Orkut e não usava nada disso mais. Aí eu criei o twitter, voltei, 
e esses foram os critérios. E a mesma linha raciocínio da escola onde botava um colar: 
o que vai me diferenciar? Vou me destacar e ao mesmo tempo sem copiar ninguém? E 
aí comecei a pensar. Não vinha nada na mente, eu cheguei a ficar com a página do 
perfil para criar aberta mais de uma hora – não olhando, porque não sou retardado -, e 
ficava olhando um site, e voltava. Qual vai ser o user? Foi difícil. Meu critério estava 
altíssimo e eu sabia meu objetivo que não poderia ter relação nenhuma com a minha 
vida pessoal, para uma coisa não conflitar com a outra.  

 
O user, o nome, é uma coisa extremamente importante.  
Sim. Mais até do que a própria foto. A bio poderia escrever qualquer merda. 

Mas naquele momento, com meu objetivo, o principal era a arroba. Não vão me ignorar. 
Eu não queria ser ignorado. Eu queria falar com o bronco, com a xylocaina, com o 
ateucristão, mas não queria ser ignorado e queria ser respeitado.Decidi que precisava 
criar. E aí comecei a mirabolar. Usar minha malemolência virtual e acadêmica para criar 
algo legal. E aí comecei a ver, porra, twitter, tal, as postagens aqui, 140 caracteres, 
microblog... Cada tweet, qual o objetivo? Gerar impacto, porque você quer... Como eu 
aprendi em comunicação e linguagem, comunicação é persuasiva. Você quer persuadir 
de alguma maneira, não importa o que, mas você quer. Partindo desse princípio eu 
pensei que preciso gerar um impacto, negativo ou positivo, mas gera. Gerando um 
impacto, isso vai fazer a pessoa se abrir pra você, ou se fechar, ou continuar estável... 
Vai gerar uma reação. Porra, cada tweet é um poder. A pessoa vai receber ou desviar, 
mas é um poder. Pô, um poder. Que nome de poder eu conheço? Hadoucken! Eu nunca 
fui de jogar muito jogo, não tive videogame, não jogava... Os únicos jogos que joguei na 



 

125 
 

vida foram The Sims, depois Counter Strike, depois GTA. Só. E se você for pensar, tem 
a ver com toda minha vida. Foram os três jogos que mais me prenderam, mesmo que 
pouco.  

 
Foi racional assim? 
Sim, esse foi o raciocínio, com base nessa questão da persuasão e poder que 

cada tweet iria gerar. Qualquer um sabe o que é hadoucken, qualquer moleque entende. 
E eu lembro que comecei a jogar as @’s, com escrita tal não tinha, a escrita correta não 
é o meu. Mas eu tava pré-destinado que seria aquilo. E não tinha underline, porque eu 
acho arroba com isso zoado. Tem que ser só o nome, até que eu consegui. E o avatar? 
Fudeu! Eu não gosto de videogame, não gosto do Ken, nem do Ryu. Nem sabia quem 
soltava o negócio. Aì eu lembro que segui ao @toshiii, e era a foto de um boneco. Gosto 
muito de boneco, tenho até hoje meus brinquedos. A maioria era ator, tal (quem é da 
zoeira), ou foto própria própria. Eu assistia He-Man, apesar de nunca ter tido boneco. 
Fui no Google, digitei “He-man boneco”, e foi amor à primeira vista. Ainda desci um 
pouco pra ver se tinha outro, mas acabou. Foi aquele. A foto original tinha até o tórax, e 
eu usei só o rosto. 

 
Então tem uma relação com você. 
Sim. Não poderia ser algo muito distoante de mim. Mesmo que eu não pareço 

com o He-Man. Tem gente que fala que sonhou comigo e com a cara do He-Man. Essa 
parada do respaldo. Muita gente, mais de 10 pessoas já sonharam comigo e sonham 
com a cara do He-man.   

 
E aí você criou seu boneco, que você não quis que fosse muito distoante 

de você... 
E o que eu gostei é a cara de bravo, porque não sou um cara muito sorridente 

no dia a dia. Dou risada em ambientes que estou à vontade, em outros lugares fico sério. 
Me identifiquei, ainda que não foi uma coisa programada. A lógica foi muito mais no user 
do que no avatar, mas me identifiquei com as duas coisas. E usei o paralelo: qual meu 
objetivo aqui? Escrever merda que não precisa fazer sentidos pros outros, mas pra mim. 
As pessoas terão que fazer a ligação, e já vai fazer graça naturalmente. Só que antes 
do hadoucken eu cheguei a criar outro perfil, só que não durou um mês. Tinha até 
esquecido disso. Eu usei em paralelo com o meu pessoal, foi um teste. Como eu 
conhecia muitos perfis de Sinceridades, tal, eu criei um @PensamentosInsanos. Só que 
era Pensa_Insanos, e eu só postava merda, mas queria ser mais racional. Era um perfil 
de frases, então tinha que seguir essa linha. Não teve lógica nenhuma, só queria postar 
frases. Não precisavam ser engraçadas. Abandonei em um mês. E aí veio o hadoucken, 
mas sempre em teste. O que vai ter a ver comigo? 

 
Rolaram experiências então... 
Sim, sim. Eu seguia 3.000 pessoas e 200 me seguiam de volta.  
 
Isso é pouco? 
Depende. É pouco pra quem segue 3.000 na ânsia de te seguirem de volta, 

para te ler.  
 
Isso no Pensamentos Insanos? 
Sim. E o foco de ter isso é que te leiam. Rolou uma aprendizagem com o perfil 

pessoal e eu aprimorei isso mais com o perfil de frases, e cheguei no hadoucken. O 
supra-sumo.  

 
Você criou o hadoucken, colou a foto, a arroba... 
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E comecei a seguir as pessoas que eu gostava, mas não fui seguido de volta. 
Pra interagir também. E elas, por terem uma relevância no site e, querendo ou não, hoje 
eu mesmo nego isso, mas por ser um grupo fechado, existe dificuldade de entrar.  

 
Duas coisas que eu preciso entender melhor: o que vocÊ chama de 

relevância e por que é um grupo fechado? 
Relevância: pra mim, o que é grande relevância: muitas pessoas interagindo 

com você, não importa se tem 50.000 ou 1.000. O que importa é: quantas pessoas estão 
interagindo com você?  O que vale mais é quem recebe mais interação. 

 
Você tem noção de quantos replies recebe hoje em dia? 
Quando tem conto, explode.  
 
Número. 
Vou ter que entrar, mas semana normal deve ser, por dia, uns 100 replies, 150.  
 
E quando tem conto? 
Só num dia chego a receber, aí que tem as fases: no conto que eu fiz o sorteio 

de uma camiseta, em uma noite recebi mais de 500, 600 replies. 
 
E quantos seguidores você tem? 
Hoje 8.980. Quase 9.000.  
 
Então relevância, pra você, são as pessoas que te leem e interagem. O 

importante é quem interage. 
Eu consigo medir a minha relevância com base no número que interage. Antes 

eu tinha 1.000 seguidores, e 50 interagiam. Hoje eu tenho 9.000 e 500 interagem. Com 
a interação que eu consigo medir o quanto que eu to influenciando ali, e quanta gente 
está me lendo. Se 500 tão interagindo, imagina quantos que só estão lendo, sem 
interagir? 

 
Os 9.000 não correspondem a uma realidade... 
São 3 números: número de seguidores, número de leitores – uma proporção 

que eu imagino, na minha cabeça, que nem 5% interage, dos que estão lendo . Postei 
um negócio, se 5 interagiram, eu acho que outros 95 leram. Em determinados períodos 
tive certa relevância.  

 
A Xylocaina, o Carlos... 
Tinham a relevância que eu tenho hoje. E era fechado no sentido de “eu só vou 

fazer piada e aceitar piada de quem tenho certa intimidade. E pra ganhar isso precisa 
haver vivência, mesmo que online”. E quando criei o hadoucken queria interagir, mas 
não me sentia nesse direito, porque sabia quem estava entre as piadas. Evitava, mas 
não deixava de comentar. E sentia que era ignorado. E de uma certa maneira isso 
frustra. “Tô sendo ignorado, foda-se”. Só que na época, tu enxergava de um jeito. Hoje 
vejo de outro: é muito reply, e nem sempre você consegue responder, nem todos vai 
dar um RT, e acaba excluindo as pessoas sem querer. É um grupo fechado para os 
outros, pra você não. Para quem tá fora é fechado. Pra quem tá dentro, não considera 
fechado, mas de uma maneira inconsciente, fecha. 

 
Voltando pra nossa linha do tempo, você criou o hadoucken, começou a 

seguir as pessoas que já gostava... 
E a minha maneira de ascender foi ganhar RT. É o jeito de ganhar seguidores. 

Os outros jeitos que testei, com o perfil de frases: pessoas que postam “ah, me segue 
e me indica que eu te indico!”. Aí você vai lá, faz isso e que tem segue vai lá e segue 
ela. Quando ela te indica, as pessoas não te seguem. Ou quando dá, são pessoas que 
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só estão preocupadas com o número de seguidores, e não com a qualidade e 
relevância, e com a atenção que eu gostaria. Eu queria ter atenção, não números. Mas 
não que aquilo era uma coisa que fazia diferença na minha vida. “Se eu não tiver 
atenção, não faz sentido estar aqui”. Não faz sentido escrever. Além de querer ter 
seguidores, queria a atenção deles para que faça sentido eu escrever. O que eu sempre 
achei o fim da picada era Big Follow, achava ridículo, vai totalmente contra o que eu 
busco. 

 
BigFollow é... 
Script, programa pra ganhar seguidores automaticamente. E isso vira a heroína 

do twitter. Você faz uma vez, gosta, duas, gosta, e quer cada vez mais. 
 
Só pelo número? 
Sim. Só o número satisfaz, não tem a qualidade. Então vira isso, o BigFollow 

transforma a pessoa nisso. E isso eu não queria, e sim pessoas que iriam me ler, 
interagir. O que eu percebi é que a única maneira mais justa, honesta e que me convém 
de ganhar seguidores é através de RT, porque outras pessoas vão ler e quem gostar 
vai seguir. Mas dentro do hadoucken eu não tinha seguidores, então eu contava com o 
que? Eles não me davam RT, não me seguiam então comecei a seguir pessoas de 
menor relevância que queriam interagir comigo de igual pra igual. Ia ter um RT mútuo e 
um iria galgar com o outro. E também iria fazer sentido, porque eu queria interagir com 
quem me interessasse. E eu tinha um certo núcleo, de seguir outras pessoas. Comecei 
a seguir desanuvio, na época, a primeira “grande arroba” que me deu followback, o 
Rocco, depois de um tempo, me dava um RT de vez em nunca, e aumentava o número 
de seguidores em um monte, na época. E aí eu fui construindo. AndreVasquez, me deu 
followback e já tinha relevância... E aí comecei a seguir você, e por causa da desanuvio, 
acho. Não lembro como algumas pessoas seguiram, mas lembro que segui. Você, o 
powpcorn, comecei a pegar MSN das pessoas, falar coisas mais pessoais, aí no começo 
eu trazia muito mais gente pra minha vida. Não tinha esse receio. Mas teve um caso 
que virou de ponta cabeça tudo, que foi quando eu comecei a seguir uma menina 
chamada Nicole, amiga do Carlos Bronco. E o que acontece: ela se mostrou muito 
amiga, me dava atenção, vou seguir ela também e interagir com ela. Lembro que 
interagia, e ela pediu pra adicioná-la no Orkut. E eu adicionei no pessoal... E aí, um dia, 
ela começou a me zoar, não sei porque. Eu fiz alguma piada com o bronco e ela 
começou a me zoar na timeline.  

 
Eram pessoas, só pra eu entender, vocÊ começou a seguir pessoas, 

pessoas seguiam de volta, você começou a subir e já conseguiu atenção do 
bronco, por exemplo. 

E comecei a ficar mais criterioso. Meu foco principal sempre foi humor, mas as 
merdas que você lia e achava engraçada, de alguns, deixa de ter graça quando você 
começa a ter acesso a outros conteúdos. Lembro das pessoas que eu interagira, que 
interagiam muito comigo e deixaram de ter graça, porque eu passei a me identificar mais 
com outras pessoas do que com elas. E elas deixaram de ter uma importância. Voltou 
para o conceito do twitter pessoal, que eu lia por obrigação. Entrou no mesmo conceito, 
porque deixou de ter graça e eu não queria mais ler. Eu seguia um cara, “jaumelao”, eu 
seguia ele e um dia ele pediu meu MSN. Ele tinha 12 anos! Eu queria dar um tiro na 
cabeça. Não faz sentido! Sou velho! Não tem porque eu seguir esse moleque. E aí você 
fica mais criterioso, a querer pessoas que escrevem merda, ou humor, ou coisa 
engraçada, mas que tenham mais a ver com você. Mas nesse momento eu já tinha uma 
certa importância, mas aí eu briguei com essa mina porque abri minha vida pra ela, 
conversava muito e um dia ela começou a meter o pau em mim. Me aloprar na timeline 
de maneira falsa, pro bronco e pra um cara que a @ é xandão87. Começou a me aloprar 
pros dois. Eu fiquei muito nervoso, porque apesar de saber que aquilo não ia me 
influenciar na vida, me fez mal. Foi uma das vezes que eu mais me senti mal por causa 
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de internet, e eu devia ter só uns 500 seguidores. Lembro que tinha menos de mil. E eu 
ver pessoas rindo da minha cara nem era o problema... mas com base em uma pessoa 
que estava sendo falsa comigo, que eu conversava. 

 
Rir do Hadoucken, ok. Rir do E, não? 
Ria do milho que eu dou, não do que está na minha mão. Minha visão com 

perfis fakes é a seguinte: eu to com um monte de milho na mão e tem um monte de 
galinha pra comer – ao mesmo tempo eu sou uma galinha. Mas do meu milho só vai 
comer o que eu der. E que eu achei errado fazer, porque achei meio que traição, você 
dar um voto de confiança pra pessoa, abrir sua vida, conversar, e de repente a pessoa 
faz isso. E eu fui questionar no MSN. A mina foi mó estúpida comigo, e eu não dei 
motivos pra isso. E eu caí na real: o que eu to fazendo? Abrindo minha vida para 
pessoas que não são de confiança. E eu lembro que na época dei unfollow no bronco, 
nela, excluí ela do Orkut, bloqueei no MSN, tudo. Vai tomar no cu essas pessoas. E ela 
ainda continuou com chacota, ainda continuava “hadoucken me deu block, que troxa, 
filho de vó”, um deles falaram isso, e eu fiquei nervoso demais. Quer zoar? Vai zoar o 
hadoucken, não o E. Não com coisas que, porra, eu não acho que é certo zoar. Aí rolou 
isso e foi um divisor de águas, e eu decidi me assumir uma pessoa 100% anônima, para 
que isso não ferisse minha auto-estima, meus sentimentos e não conflitasse com minha 
vida social/real, onde tenho algo mais presencial. E virei totalmente anônimo. Cheguei 
até a fazer twitcam, pô! Tem gente que sabe minha cara porque me segue desde essa 
época. Acabei com tudo depois disso, e aí vem um rapaz chamado Pedro, que começou 
a interagir, tal, não lembro porque mas você postou algo, a gente começou a conversar, 
eu já te conhecia pela desanuvio, ela não chegou a falar mal de você pra mim, porque 
vocês se conhecem melhor do que eu, onde no twitter era dupla personalidade, onde 
ela metia o pau no twitter mas dialogava de boa no MSN, e eu sabia quem você era 
através dela. Que, por ter uma proximidade com ela e falar bem de você, então 
naturalmente eu já tinha afinidade com você sem te conhecer. Se uma pessoa que eu 
tenho afinidade falou bem, eu transfiro. E aí você falou: “eu te sigo, você me segue, cola 
lá na padoca”. E quem porra é padoca? E você me explicou com toda a paciência do 
mundo que era um bar onde as arrobas de São Paulo iam tomar uma cerveja e tal, e eu 
fiquei muito receoso por causa da minha treta com o bronco, e não queria ver essas 
pessoas. E briguei com a vovodka e a xylocaina porque a desanuvio me seguia, eu 
seguia e conversava com ela, e ela brigou com a xylocaina na timeline, e eu esbocei 
algum comentário defendendo a desanuvio e ela me deu RT. Bronco, vovodka e 
xylocaina estavam alfinetando eles. E eu “desanuvio é legal. Essa eu sei que é legal, 
aquela eu não conheço”. 

 
Você escolheu o lado errado da força. 
Totalmente. O lado fácil. Das outras pessoas eu não conhecia, não tinha base 

pra esboçar nenhum comentário, ali eu tinha, por mais fantasiosa que fosse.  
 
Você criou o hadoucken com um objetivo claro. Depois desse problema 

com a Nicole, parece que seu objetivo ficou um pouco afastado, e essa treta te 
aproximou de volta dele, de falar “Não! Eu quero ser famoso”. 

Não digo ser famoso, mas é o que eu falei no início: ter relevância. Não preciso 
ser famoso. O meu objetivo não é deixar minha cara famoso. 

 
Mas se fosse pra ser famoso você colocava a cara. 
É. Mas não quero ficar famoso assim. Quero ter relevância. Ser famoso é algo 

maior, é uma coisa mais ampla, onde, na rua, vão te reconhecer. O @_daniels é um 
quase-famoso. Dentro das nossas possibilidades, onde não é cantar, atuar nem nada 
disso, nem ser jornalista ou nada, ele já foi reconhecido na rua, junto comigo. “Ah, você 
é o daniels!”, em Curitiba. Onde uma pessoa não sabia que ele estaria, e uma pessoa 
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reconheceu. Isso é um pequeno passo pra fama. Eu não viso isso, eu não quero ser 
reconhecido na rua.  

 
Mas na hora que você se identifica como @hadoucken, você fica 

relevante. 
“Ah, você é o hadoucken!”. São diversos sentimentos. Primeiro vergonha. Por 

quê? Se a pessoa me segue e é assídua, eu sei que ela sabe muito da minha vida 
sexual, de coisas que eu já contei, bestas, merdas, que qualquer um tem vergonha de 
comaprtilhar, eu compartilho. E sei que ela sabe de tudo isso. Mas ao mesmo tempo a 
pessoa sempre fala, e aí entra a linguagem corporal, num tom alegre. A pessoa ri 
comigo, então eu faço bem pra essa pessoa, no sentido de estar agregando no bom 
humor dela. E me deixa feliz. É uma pessoa que gosta de me ler, e entra na parada da 
relevância.  

 
Quando te reconhecem no bar, você fica “porra!”. Eu posso entender 

então que você sente que a pessoa tá comendo teu milho? 
Sim, mas não uma coisa tão sagaz, mas uma coisa muito mais prazerosa. Tipo 

“que legal, to conhecendo alguém que comeu meu milho”. È bom. 
 
E mexe no ego. 
Sim, totalmente. Porque o objetivo é ser lido e ter relevância. Só que você não 

tem o feedback tão claro virtualmente. Você tem, se eu logar meu facebook, ontem 
mesmo tinha um cara de uns 21, 22 anos, carioca, fazendo um monte de elogio. 
“Obrigado por fazer parte da internet, eu rio com você o dia inteiro”. O cara falando “eu 
mando pra minha irmã o link dos seus tweets, pra ela dar risada”. Isso pra mim é 
satisfatório. Mas presencialmente, o impacto é muito maior do que através de palavras. 
A pessoa demonstra muito melhor. E por isso que depois que eu passei essa relevância 
pra um nível que eu considero alto, comecei a marcar encontro com pessoas que 
querem me conhecer e tem essa possibilidade.  

 
Naquele momento onde eu te chamei pra padoca, você viu que tinha 

relevância. 
Sim. Aí eu acabei indo e vi que tinha a relevância que eu almejava, que era 

possível. 
 
Daquele momento até hoje, você explodiu.  
Sim. 
 
Hoje em dia o @_daniels tá com 15, 16 mil seguidores... 
O que vem galgando bastante, que o Daniel sai direto, é “melhores do twitter”. 

E isso aumenta muito o número de seguidores. 
 
Daquele momento pra cá, o que mudou? Quando você colocou sua cara, 

começou a ter o online/offline voltando a se colar 
Minha vida social mudou totalmente, pra muito melhor. Porque eu comecei a 

ter oportunidade de conviver com pessoas que eu me interesso. Que eu realmente me 
interesso, em conversar e o principal: falar merda. Eu, na escola, sempre fui o cara que 
sentava no fundo e soltava piada a aula inteira. Sempre fui esse cara, só que ele foi 
induzido a dormir, porque eu terminei a faculdade em 2009 e na faculdade alimentei 
isso, ainda que menos na escola, mas um pouco mais, acabou a faculdade e eu perdi a 
oportunidade de fazer piadas. Minha vida social virou trabalho, família e namorada. 
Acabou. E aí o cara que eu gostava de ser morreu, ou entrou em coma. E no twitter, 
quando conheci aquelas pessoas no mitológico e falso aniversário do Puentes, em junho 
de 2011, a primeira vez que fui na padoca, perto do dia dos namorados, o dia que o 
Tiago Luiz e o Daniel foram pra Curitiba, e eu nunca tinha viajado com amigos. Ou à 
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trabalho, ou com a namorada, e nunca com amigos. Enfim... Eu comecei a ver uma 
porta, ali, que antes não tinha. Nasceu uma porta que eu hoje chamo de playground. 
Hadoucken eu imagino a minha vida como vários cômodos, onde o hadoucken é o 
playground, e ele começou com uma gangorra, botaram um trepa trepa, montanha 
russa, hoje tem tudo. E eu comecei a usar isso para me satisfazer na minha vida offline. 
Então através do hadoucken eu ia ter gente legal pra beber, falar merda, pra trocar uma 
ideia mais séria, enfim.. 

 
Eu estaria indo muito longe se falar que o hadoucken supre dimensões 

da sua vida que o E. não tem? 
Você está totalmente correto. Se eu tivesse isso na minha vida, não precisaria 

do hadoucken. 
Até então... Porque assim, você maneja isso de uma maneira muito 

complicada, de quem é o hadoucken e quem é o E. 
Nem eu, mas sempre eu vejo duas pessoas. Me confundo mas vejo duas 

diretrizes. Eu, enquanto E. não faria isso nem falaria isso. 
 
Aí você foi na padoca, começou a conhecer mais gente... E o fato de 

conhecer gente offline aumentou o número de pessoas online? 
Sim. Porque essas pessoas que conheci offline se identificaram comigo e 

começaram a me seguir, e as coisas que eu escrevia começaram a fazer sentido. E a 
relevância daquela pessoa começou a se transferir pra mim. E o círculo que era fechado 
se abriu. 

 
Aí bingo: você voltou a se aproximar do bronco, xylocaina... 
Você que me apresentou eles! 
 
E aí você explodiu e tal, e aí tem um momento que inverte, certo? Onde 

você começou a ganhar seguidores porque ganhava RT aqui e acolá, foi galgando 
nas pessoas da “baixa social media”, foi crescendo. E aí tem um momento que 
vira. Que as pessoas começam a te seguir por livre e espontânea vontade, e tu 
não sabe quem é. Você consegue me descrever isso? 

Eu não lembro quando foi isso, mas lembro de quando tive 1000 seguidores, e 
nunca achei que isso aconteceria. E pensei: “tô num tamanho legal, comparando com o 
objetivo inicial que eu almejava”. E mil é um número alto. Só que quanto mais você tem, 
mais você ganha. E aí mais pessoas começaram a seguir, e tal, e eu comecei a perceber 
que no começo, eu não tive um “exemplo”, mas seguia pessoas e gostava dessas 
pessoas, e respeitava e tal. E comecei a perceber que tinham pessoas fazendo o 
mesmo que eu fazia há 6 meses. Seguir e te valorizar e dar importância pela sua 
relevância e pela afinidade. Porque não basta ter relevância, tem que ter afinidade. Não 
gosto do Cardoso, nem do ByteQueEuGosto, mas eles tem relevância. Eu não tenho 
afinidade, não gosto. Outras pessoas que tiveram afinidade comigo começaram a me 
seguir e tentar interagir comigo pra talvez ganhar RT e ascender.  

 
Rolou um alpinismo social, igual você fez antes? 
Mas depois dos 1.000 e pouco, começou a acontecer naturalmente. Eu deixei 

de querer ganhar. O que vier é espontâneo. Não preciso mais ficar interagindo com 
quem não conheço pra ganhar. E comecei a dar unfollow nas pessoas. 

 
E começou a interagir só com quem havia interesse? 
Lembro até hoje que as pessoas iam me xingando. “Agora que conhece a 

galera da padoca acha que é famosinho, você acha que é muita coisa”, as pessoas não 
entendem que depois de entrar em um grupo, o que está fora dele, ou pelo menos nessa 
linha raciocínio, perde a graça. 
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Você faz parte, e o que tá fora não é mais interessante. 
Sim! 
 
Exatamente o que você falou sobre ser fechado e aberto. 
E o que tava fora deixou de fazer sentido pra mim e eu, por não conhecer as 

pessoas, comecei a dar unfollow. 
 
Aí você ficou famoso. E aí? O que você ganhou com isso? 
Na prática: cerveja, sexo, viagens... Eu fui pra Curitiba com o Daniels. Uma vez 

fiquei na casa de seguidor, a segunda vez, não que não fomos bem recebidos, mas sua 
liberdade é privada, então na segunda vez ficamos em hotel para conseguir zoar mais. 
Mas se não fosse o hadoucken, eu nunca teria feito essa viagem. Porque eu não teria 
ampliado meu social ao ponto de atingir pessoas em Curitiba que estivessem dispostas 
a me receber, beber comigo, virar a noite, zoar. Só se algum amigo meu mudasse pra 
lá, e isso nunca aconteceu. 

 
E o E. nessa história? 
Fica no cantinho esperando a vez dele. Porque o E. namora, e o hadoucken 

não. Tem momentos que entra em conflito e que se separa.  
 
Quando tá em conflito? 
Entra em conflito quando atitudes de um vão contra a índole do outro, e contra 

os valores do outro.  
 
Vejo o E. como valores e o hadoucken como atitudes. Até porque o 

hadoucken não tem valor. 
Exatamente. O E. não vai em conflito com o hadoucken, e sim o contrário. O 

hadoucken é meio que o diabo da tazmânia, meio “dane-se tudo, vamos beber e zoar”, 
muito mais inconsequente, mas com base em algo que fazia falta, querendo ou não. 
Mas essa falta, às vezes, o limite não dá pra controlar. Mulher principalmente. Muita 
mulher, muita. Muita mesmo, quer dar pro hadoucken. Muita. Pro E. nem tanto, porque 
existem os valores sociais, culturais, onde a maioria das mulheres sabe que eu namoro, 
não escondo isso de ninguém, então por mais que queiram dar, não demonstram. Não 
surge a oportunidade, não acontece. Hadoucken não. E por eu não ter pudor pra 
escrever, as pessoas sentem a liberdade de ser igual comigo. Sendo igual comigo, 
surgem oportunidades. 

 
E quem come? 
Os dois! Na hora é um pouco dos dois. Porque, por exemplo: sendo o 

hadoucken tenho a liberdade de fazer o que o E. não faria. Por exemplo: a liberdade de 
ir numa mina que eu acabei de conhecer, bater na cara dela, chamar ela de puta e foda-
se. Ela sabe que eu sou o hadoucken. Ela já espera. Eu fui pra Brasília à trabalho, e só 
pra entender: falei “preciso marcar um bar lá”, porque tenho muito seguidor em Brasília. 
E aí eu pensei: o que vou fazer? Criar um evento e chamar a galera de Brasília. Mas 
corro o risco de não ir ninguém! Vou marcar com uma pessoa certa, a virgemmarina, 
ela me conhece, e a outra vez que fui pra Brasília não tinha Facebook, e olha isso, que 
só o Hadoucken me proporciona: sempre procurei sexo quando viajava, mas sempre 
procurava no bate-papo, e era quase impossível de conseguir. E aí eu abandonei isso, 
porque vi que não dava certo (e quando dava era uma bosta), e dei check-in em Brasília. 
A mina me chamou pra uma festa, tal lugar, peguei o carro (alugado) e fui. Fiz uma puta 
amizade com ela. Da segunda vez eu já tinha facebook, e pedi um bar. Ela sugeriu, eu 
criei um evento e chamei geral de Brasília pra esse bar. E todo mundo. E eu me divirto 
muito com isso. As pessoas: “como vou saber que é você?”. Chegando lá eu descrevo 
minha roupa e me acha! Pegamos um bar lá, só eu e ela bebendo, achando que não ia 
vir ninguém... E aí daqui a pouco olho dois moleques, olhando pros lados... Eu reconheci  
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a foto dos dois, porque interagi com o decorrer da semana. Foi a Marina, uma amiga 
dela, 3 minas e 3 caras. Aí, meu... Parece até prepotência, mas aquelas pessoas te 
exaltando, e eu to entre 40. Chega um que me admira sem me conhecer, ele vai ser 
mais contido. Agora, quando inverte, 10 que te admiram e só você, todos te exaltam ao 
mesmo tempo. “Pô, Hadoucken, você é foda!”. Cara querendo me pagar pinga, e eu 
vendo que era uma coisa de brothagem, fazendo isso porque me admira pelas 
postagens, pelo que eu escrevo, não com outros interesses. Aí eu “porra, demorou!”. 
Eu não bebo pinga, mas era o hadoucken ali. Eu não poderia decepcionar. Pagar uma 
cerveja não seria honra, mas pinga sim. A pinga veio no copo americano! Seleta de 2L, 
cada um teve que beber. Eu levei a máscara na bagagem pra tirar foto. E todo mundo 
tirou foto vestido de hadoucken! Eu já peguei a máscara, mas ninguém pediu sem. Sem 
a mascara não teria relevância. 

 
Como o E. se sente? 
Imagina um filho.  
 
O hadoucken é filho do E? Um produto? 
O E. considera o hadoucken um filho. O filho não considera o E. o pai. 
 
Por cima tá o E. controlando... 
Mas às vezes sai do controle, quando envolve outras pessoas. Nesse dia 

aconteceu tudo isso, e aí, coisa que o E. nunca faria, hadoucken fez. Bar fechando, 
meia-noite, chamei geral pro hotel. “Não, não pode”, e eu só falei que a galera só ia 
saber se tentasse. “A gente trampa amanhã”, e eu”amanhã eu volto pra SP”. E foi todo 
mundo, menos a marina e a amiga dela, mas foram dois caras e três minas. Três a três. 
Todos pro hotel. Cerveja, tal... Compramos, fomos pro hotel, e eu “age naturalmente”. 
Tiro e queda. Levei geral pra lá. Só que aí... Na semana, já tava conversando com 2 
meninas, 2 N. Nenhuma me conhecia. Uma ainda falou “quero só ver as mina que vai 
querer dar pra você lá”. “Porque você mexe com o inconsciente das minas, porque é o 
cara que satisfaz, elas enxergam em você uma maneira de satisfazer fantasias”, onde 
elas também não serão julgadas. 

 
Você é um oásis de perdição? 
Esticando muito a coisa, sim. Mas é algo muito menor. 
 
O hadoucken é um ambiente mais divertido. 
A mina vai pensar “eu posso dar e não ser julgada, sem estar preocupada se 

ele vai contar para um amigo, porque o hadoucken não existe”. Por isso tem uma 
facilidade grande. Ela falou isso e eu “você tá viajando. Não sei se você é bonito, mas 
mina mal intencionada vai ter”. E eu só vou saber vendo. Fomos pro hotel, estamos lá 
bebendo, tal, quando eu falei ‘vamos por um funk pra ouvir’. Aí uma mina era meio que 
pegada de um dos caras. Aí sobrou 2 minas e 2 caras. Sobrou 2 minas. Ficamos nós 
interagindo, os outros 2 meio já flertando, aí as duas que estavam lá, uma começou a 
dançar funk comigo. Uma era solteira, e a outra era noiva. E começou a dançar comigo, 
tal... A outra encostou, e começou a dançar também. Aí eu “opa!”, fiquei no meio das 
duas, dançando. E os outros 2 caras lá, meio com vergonha, zoando, tal. Aí 2 caras e 1 
mina foram embora. As 2 que dançaram comigo ficaram, e um outro cara também. E 
todos leram os contos. Aí num determinado momento tinha uma varandinha, era um 
quarto grande e tal. Atrás de um guarda roupa tinha uma geladeira, uma cozinha e 
varanda. Os caras exageram em Brasília. Aí eu fui na varanda fumar um cigarro, a mina 
que era noiva foi atrás de mim e começou a me beijar. Aí foda-se! Comecei a pegar 
ela... 

 
Pode pegar mina? 
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Depende. A única avaliação do hadoucken é beleza. E era bonita. Ela tirou foto 
comigo mascarada e postou no facebook “esse dia foi louco”. Peguei ela e fiz uma 
coisa... O E. pegaria? Depende. Só se isso não fosse me prejudicar no dia a dia. 
Hadoucken. Comecei a pegar ela .Tava mais uma mina e um cara conversando. Dei 
uns amassos nela e “vou pegar uma cerveja”. Fui na geladeira, to pegando uma cerveja, 
ela vem atrás de mim e me agarra. Passou uma semana, fui conversar com a outra. 
Meu... A mina pegou e falou “não quero falar com você”. E ela: “você tinha que mostrar 
que era o hadoucken? Só vindo de você pra acontecer isso! Fiquei horrorizada!” e eu 
expliquei pra ela. E ela: “pior não foi isso! A outra lá me derrubou na área quando eu ia 
bater o pênalti. Porque eu queria ter dado pra você! Eu comecei a dançar com você, ela 
chegou de intrometida e tal, não sei o que...” 

 
Elas estavam disputando você? 
Estavam disputando o hadoucken! E piora! Essa outra que eu não comi 

esqueceu a blusa dela no quarto, aí eu cheguei e falei pra mina que eu comi ficar com 
a blusa, e ela entregar. “Ah, beleza”. Aí ela falou que o cara foi falar com ela e falou: 
“Pô, a amiga minha que eu conheço e tal tá com a sua blusa. Pô, você perdeu como? 
No dia que ela deu pro cara da internet?”. A mina começou a falar pra outras pessoas 
que deu pra um cara relevante na internet. A que eu comi contou isso, e o amigo foi e 
falou pra outra. Aí a mina chegou e falou: “você tá sendo falado aqui. Tão se referindo 
a você como um cara de relevância que a fulana conseguiu dar”. Não pra denegrir, e 
sim pra mina que deu pra mim se promover.  

 
Você curte tudo isso... 
Pra caralho. Com certeza.  
 
Eu lembro uma vez que não era assim, com você. No começo. Teve uma 

vez. Me conta a vez que você ficou... Que agora é bem claro. Você cravou esse 
limite, traçou esse limite um pouco à ferro e fogo. E doeu pra você. 

Que limite? 
 
Do hadoucken pro E. Tô falando de Janaine Paiva. 
Ah, sim. Foi um caso – não sei se vou chegar onde você quer -.  
 
Sendo bem frio e calculista, mas você teve um rolo com a Jana e ficou 

muito chateado... E isso mexeu com você. Você chegou a terminar com a sua 
namorada. 

Não pela Jana, mas por tudo que o hadoucken fez.  
 

Mas aí você voltou. 
Por causa da Jana. Não foi exatamente ela.  
 
Como você chegou à ideia que precisava ou não terminar? 
O hadoucken cria uma ilusão no E., que precisa lutar pra viver na realidade e 

entender até onde vai a importância do hadoucken. Quando eu terminei, meu ego foi 
tão alimentado pelo hadoucken que eu comecei a pensar: “eu posso viver muito mais 
dentro do hadoucken do que do E. Não que eu não goste, mas aquilo tá sendo mais 
divertido, e onde minha namorada virou uma barreira”. E ela sempre foi. Mas começou 
a ser uma barreira muito maior. 

 
Por quê? 
Antigamente meu estardalhaço era aqui. E aí começou a aumentar muito com 

o hadoucken, e eu queria derrubar um muro de impedimento que às vezes eu conseguia 
pular, às vezes não. Mas eu nunca quis deixar de pular. Eu que mudei. Eu que cresci. 
O muro não. De repente eu falei: “preciso acabar com essa barreira”, e ao mesmo tempo 
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ela começou a me encher. O fio foi E., nem hadoucken. Eu queria ir pra Barretos, e ela 
“se eu for, termino com você”. E eu: “tá bom. Não faço mais questão”. E ela mesmo 
revogou. Dá até vontade de chorar... Ela mesmo revogou. Eu falei “porra nenhuma, 
vamos terminar”. Virei uma pessoa muito soberba. Entrei numa soberba grande por 
causa do hadoucken. O E. entrou nisso. Não algo muito grave, mas entrou. Ao ponto de 
que eu vi que ela não era mais necessária pra minha vida. O hadoucken já proporcionou 
o que era necessário pra minha vida. E eu terminei com ela, fui pra Barretos, voltei, a 
Jana já era uma mina que eu tava louco pra pegar. E eu não podia pegar namorando, 
ia fazer mal pra ela.  

 
A partir do momento que é da galera, é amiga do E?  
Amiga mais do hadoucken do que do E. Daniel sabe da minha vida pessoal, 

Bronco sabe, Bam sabe... Konelindo não sabe. Então é mais amigo do hadoucken. 
 
Saber o que? 
Saber no que eu trabalho, meus pensamentos do dia a dia... 
 
Quem conhece o E, sabe se ele tá sendo hadoucken ou vice-versa? 
Mais ou menos isso, e a Jana eu comecei a flertar com ela, e vi que ela 

começou a responder. E teve um dia, que foi o dia que eu comi minha primeira 
seguidora, que eu comi a mina e fui encontrar com a Jana. Com a galera, na augusta. 
E ela foi. E aí eu peguei a Jana. Fui levar elas emboras, era 5 da manhã, fui deixar a 
Jana em casa, usei a tática do banheiro “to apertado”, e ela “vai em casa”. Aí usei o 
banheiro e peguei ela na casa dela. Mas tava a Talita, um monte de mina, e não rolou 
nada. Só nos pegamos aquele dia. E eu entrei numa ilusão que é uma mina da galera, 
uma mina que eu gosto, que eu considero, que conhece o Hadoucken e conhece o E, 
não tanto o E, hoje mais, mas um pouco. Mas principalmente, naquele momento, 
conhecia o hadoucken. Então porra, por que não levar isso adiante? Por que não ficar 
com ela? E aí eu trocava umas mensagens, tal, ela deu uma sumida, não sei o que, e 
eu alimentando isso, daora, gostosa, tal. Teve um dia que eu cheguei na padoca e ela 
tava com um cara. E eu não tinha direito de cobrar, mas aí caí na real. “ O quão idiota 
estou sendo? Tô achando que consigo controlar tudo, e preciso ter a consciência que 
não”. Preciso saber que não controlo. E aí foi o que me ajudou a clarear a cabeça foi 
que o hadoucken não é o suficiente. Ele precisa do E. e da vida que o E. tava 
acostumado, habituado, não por comodidade mas por satisfação. E eu entrei numa 
deprê foda, de chorar porque eu não sabia o que fazer. Tentei voltar, ela não me quis, 
e entrei em desespero. Entrei em um bagulho que achei que iria me satisfazer e não. 
Depois ela voltou comigo, e aí eu sosseguei bastante. Botei o hadoucken numa jaula, e 
esperei. Mas não tem jeito: tá no instinto da porra do negócio. Surge oportunidade e 
chega uma hora que você cede. De pegar outras minas. Que o hadoucken proporciona, 
e só ele. O E. até consegue, mas de uma maneira que eu tenho preguiça. 

Minha maneira de pegar uma mina, como E: vou numa balada, onde a chance 
de eu comer a mina é 1 em 100,e infelizmente – ou felizmente – meu objetivo é esse, 
claramente. Querer comer. Beijar eu não preciso.  

 
É interessante pra mim isso... Essa coisa de quando começar um, termina 

outro, termina outro começa um... Pra terminar, porque já tem bastante coisa, é: 
eu estaria exagerando se falasse que frustrações suas cravaram o limite entre um 
e outro? Primeiro com a Nicole, depois com a Jana. 

Sim, frustrações. 
 
Hoje em dia o hadoucken é tão da zuera que... 
É um barco sem vela. Vamos ver onde eu vou chegar. 
 
Mas não é importante. 
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Não. Tanto é que já passou muitas vezes pela minha cabeça de abandonar. Tô 
pensando em abandonar porque... 

 
Te pesa? 
Suga minha energia. Porque pra ele estar vivo, precisa de dedicação. E se eu 

me dedico a ele, não me dedico a mim. 
 
Você deixa de fazer coisas por ele? 
Ler. 
 
Sim, por tempo... 
Tempo livre, ao invés de ler livros, algo que eu sempre gostei, pra alimentar o 

hadoucken. 
 
Isso pela internet. Mas e coisas que você poderia fazer mas putz “não, 

melhor não”. Algo de postar. “Meus seguidores não vão gostar”. 
A todo o momento, a cabeça é uma máquina, e tem muito pensamento que eu 

não tenho coragem de postar nem no hadoucken. 
 
Te proíbe porque é errado. Mas o hadoucken pode quase tudo, mas não 

tudo. 
Sim.  
 
Tem o contrário? “Isso é muito leve, bobo”. 
Sim! Tem muita coisa que eu penso que ninguém vai querer ler, que é besta, 

que eu vou tomar unfollow. 
 
Você tem medo de unfollow? 
Não medo, mas eu evito. Como eu disse, desde o início: se o que vale pra mim 

é a relevância, se eu fizer coisa que vou perder relevância, melhor nem fazer. Senão 
aquilo deixa de fazer sentido. O palhaço só faz palhaçada porque tem plateia. Se essa 
plateia... Hipócrita é quem fala que não. Palhaço sempre quer uma plateia maior. Ele 
quer uma plateia. Se tiver um ou dois, vai fazer palhaçada. Se tiver 200, vai ter mais 
ânimo na palhaçada, até exagerar pelo tamanho da plateia, e isso vai gerar burburinho. 

 
O hadoucken é fake? 
Pra mim não, pra mim sou eu.  É uma parte de mim que não tem, tipo... É tudo 

eu, mas ao mesmo tempo não sou eu. Ele é eu porque sou eu quem faz, mas não sou 
eu. Entendeu? Não posso falar que não sou eu porque sou eu, é da minha cabeça que 
sai. 

 
 
É você mas não é só você. 
Uma pessoa que mora dentro de mim. 
 
Então pra você, o hadoucken fazer sexo e´  “todos ganham”. 
Exato. Tanto é que ano passado eu bati meu recorde. Comi 6 seguidoras. Dia 

2 de janeiro eu comi uma seguidora. Pouco tempo. E mina de 16 anos. Eu já fiz cada 
atrocidade... Comi uma seguidora que não sabia quem era eu. A mina só quis dar pra 
mim porque eu era o hadoucken, sem saber minha cara. Marcou sexo comigo, e tenho 
todas as conversas e vai virar um conto. Marcou de transar comigo sem saber quem eu 
era. De falar: “meu, eu quero dar pra você. Eu gosto de te ler e quero olhar no espelho 
e falar ‘eu dei pro hadoucken’”. Marquei com ela no centro, na Liberdade, cheguei lá e 
tal, desci do carro, já cheguei rindo, tentei chegar sério mas não consegui. E eu já sabia 
que ela era gostosa, mas ela tava muito gostosa. Loira, gostosa, bem avantajada, com 
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um corpo legal. Na hora que eu vi, não acreditava que uma mina daquela queria dar pra 
um cara que ela nunca tivesse visto. 

 
E o E. teria que ralar muito. 
Ela falava “o que tem de cara que me enche o saco na faculdade que eu não 

dou bola... Agora dando pra você eu vou me satisfazer sexualmente e meu ego, porque 
dei pra um cara que tem relevância, e não vou ficar mal falada.” 

 
Porque não dá pra ficar mal falada do hadoucken. 
Ninguém se prejudica comigo ,e as minas veem isso. Levei a mina pro motel, 

e ela quer dar de novo. Só que eu fico meio “já sei como é que é”.  
 
Não é o sexo. É o tesão de conseguir. 
Muito mais. 
 
Isso é o E. ou o hadoucken? 
Os dois. È antes do hadoucken. Já. 
 
Se fosse o E. você iria esnobar? 
Namorando, sim. Porque eu prezo pela minha namorada. 
 
Só por ela. 
Só. 
 
E se fosse solteiro? 
Eu não esnobo, mas não faço questão. E as minas ficam putas. “Por que ele 

não quer me comer de novo?”. E eu não comi. Só em São Paulo, é que tem de outros 
estados. De Brasília tem uma que vem pra SP no carnaval, outra na Zona Sul que falou 
“só vir”. Tem muita oportunidade. E eu tava pensando em abandonar o hadoucken por 
causa disso. E é tanta oportunidade que eu vi que não vou parar nunca, e minha mina 
não merece isso. E isso prejudica minha relação com minha namorada. E ela reclamou. 
Eu fiquei mais de um mês sem trepar por causa dessa briga. E ela falou chorando: “você 
não faz questão de transar comigo”. Porque eu transo com outras. O sexo não faz falta. 
Pra ela vai fazer. As outras não conseguem substituir. E vinham substituindo, porque eu 
briguei com ela, e a gente tava saindo junto, mas sem clima pra transar, porque ela ficou 
puta com umas coisas, tal... E veio me cobrar isso, e eu me senti mal, porque era 
verdade. Não to fazendo questão nem pensando nela, no prazer dela, e sim no que eu 
quero e no meu prazer. 

 
Nessa hora o E. e o hadoucken se colam. 
Sim. E aí por isso eu pensei em largar: 1) por causa das minas. 2) pelo fato de 

trabalho, que eu to me dedicando menos ao trabalho. Agora to de férias, mas to me 
dedicando menos por causa do hadoucken. Não é neurose, mas eu faço mais questão 
de estar conectado do que me dedicar ao trabalho. E aí, com base nisso, já venho 
pensando em dar um tempo. Já dei tempo de uma semana... Minha meta é ficar um 
mês, dois meses, talvez. Sem acessar o hadoucken, mas ainda saindo com a galera. 
Pra me reestabelecer, e também pro E. apertar as rédeas, porque tá muito solto, muito 
alheio. Preciso sentir que ainda estou no controle.  
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