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RESUMO 

 

A revolução causada pela internet e suas diversas redes sociais acabaram por trazer 
à tona fecundas reflexões sobre a Cibercultura e o seu poder de construção identitária. 
O que parecia puramente moda tornou-se modo de ser, representação do eu, criação 
de realidade (LÉVY, 1996). Considerando a linguagem enquanto um fenômeno social, 
que se processa por meio da interação, conforme nos explicita Bakhtin (1929), o 
discurso veiculado nas redes sociais molda o perfil dos seus usuários, construindo 
identidades que, no dizer de Hall (2006), são múltiplas e não-permanentes. A presente 
pesquisa busca analisar o uso do Twitter, por vestibulandos, elaborando uma reflexão 
acerca da construção das suas próprias identidades no ciberespaço. Os sujeitos da 
pesquisa são alunos do Educandário Nossa Senhora das Vitórias, escola da rede 
privada do município de Assú/RN, todos eles concluintes do Ensino Médio. 
Entendendo o ano de vestibular como decisivo e motivador de uma reflexão sempre 
presente acerca de sua condição de estudantes, os sujeitos acabam por externar suas 
angústias, medos e perspectivas no ambiente virtual, proporcionando-nos material 
suficiente para análise de como eles se constituem vestibulandos, suas expectativas 
para os devidos processos seletivos, além de diversas representações pertencentes 
ao âmbito escolar. A partir do discurso veiculado no Twitter, expresso nas postagens 
selecionadas, o presente estudo revela as identidades de vestibulandos que dele 
emergem, o que propiciou o elenco de algumas evidências. A partir delas, não 
obstante a multiplicidade das identidades observadas, foram evidenciados alguns 
aspectos comuns, que corroboram com as necessidades previstas pelos objetivos 
específicos, dentre eles: sensação de pertencimento a um grupo – turma e escola; 
mudança da rotina e do comportamento em relação aos estudos; dessacralização de 
práticas escolares tradicionais; mudança da identidade do vestibulando. A análise das 
postagens nos possibilitou conhecer as impressões dos estudantes quanto à escola, 
às disciplinas, o ritmo de estudos, o interesse com as práticas escolares e, a partir de 
tais indícios, a percepção de como o vestibular modifica o seu cotidiano e afeiçoa suas 
identidades enquanto vestibulandos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cibercultura. Identidade. Linguagem. Twitter. Vestibulando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The revolution caused by the internet and its various social networks eventually bring 
forth fruitful reflections on cyberculture and the power of identity construction. What 
seemed purely fashion has become way of being, representation of self, reality 
creation (Lévy, 1996). Considering language as a social phenomenon, which occurs 
through interaction, as explicit in Bakhtin (1929), the speech aired on social networks 
shapes the profile of their users, constructing identities which, according to Hall (2006), 
are multiple and non-permanent . This research seeks to examine the use of Twitter 
by school students, developing a reflection on the construction of their own identities 
in cyberspace. The subjects are students of Educandário Nossa Senhora das Vitórias, 
private school in Assú/RN, all graduates from high school. Understanding the 
Vestibular year as a decisive and a reflection engine ever present about their condition 
of students, subjects eventually express their anxieties, fears and perspectives in the 
virtual environment, providing us with enough material to analyze how they are high 
school students, expectations for appropriate selection processes, plus several 
representations belonging to the school environment. From the discourse conveyed 
on Twitter expressed in Featured posts, this study reveals the identities of high school 
students that emerge from it, which led the cast of some evidence. From them, despite 
the multiplicity of identities observed, presented some common aspects that 
corroborate the requirements provided for specific objectives, such as: feeling of 
belonging to a group - class and school; change of routine and behavior towards 
education; desecration of traditional teaching practices; changing the identity of 
students'writings. The analysis of postings enables us to know the perceptions of 
students regarding the school, the disciplines , the pace of studies, interest in school 
practices, and from such evidence, the perception of how vestibular modify your daily 
life and a fondness their identities as school students. 

 
KEYWORDS: Cyberculture. Identity. Language. Twitter. Vestibulando. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No espaço da comunicação contemporânea, observamos, com muita 

frequência, o surgimento de novos e desafiadores meios, com os quais ousamos 

estabelecer novas pontes e superar as sensações de perda e desencontro atribuídas 

ao sujeito pós-moderno. Especialmente com as mídias digitais, percebemos que as 

mutações constantes e a sedução que lhe são próprias acabam por gerar nos 

indivíduos uma profunda necessidade de adaptação e interação. 

Nesse ínterim, a internet figura como autêntica representação dessa ordem do 

comunicar-se, propondo novas linguagens, discursos e práticas sociais imbuídos de 

novos sentidos e valores. Sob seu amparo, são plurais as manifestações das 

identidades de seus usuários, principalmente quando analisamos redes sociais como 

Orkut, Twitter, Facebook, dentre outros. A cada dia, surgem inúmeros espaços de 

interação que, facilmente, são desvendados e manuseados na rede mundial de 

computadores, conduzindo o homem contemporâneo a uma busca aparentemente 

infinita por sua realização enquanto indivíduo.  

Em todos os âmbitos, percebemos o boom das redes sociais, de maneira que 

suas manifestações (por dizer, virtuais) influenciam diretamente no contexto social 

offline, desde os perfis pessoais até os organizacionais. Esse novo ambiente de 

interação e linguagem configura o ciberespaço, que cada vez mais se constitui 

realidade e presença no mundo vivo, como bem coloca Lévy: 

 
Assim como a correspondência entre indivíduos fizera surgir o “verdadeiro” 
uso do correio, o movimento social que acabo de mencionar inventa 
provavelmente o “verdadeiro” uso da rede telefônica e do computador 
pessoal: o ciberespaço como prática de comunicação interativa, recíproca, 
comunitária e intercomunitária, o ciberespaço como horizonte de um mundo 
virtual vivo, heterogêneo e intotalizável no qual cada ser humano pode 
participar e contribuir (LÉVY, 1999, p.128). 

 
A proposta de uma cibercultura1, elencada por Pierre Lévy (1999), propõe-nos 

a reflexão acerca da validade de suas técnicas e da elaboração dos pensamentos 

provocados pelo uso do ciberespaço, corroborando para a compreensão da 

                                                 
1 A cibercultura pode ser entendida como a convergência das tecnologias da informática e as 
comunicações, criando novos suportes para a sociedade da informação e tendo, como consequência, 
novos comportamentos humanos, cheios de adaptabilidade e transformação. Sobre o conceito de 
Cibercultura, Cf. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed.34, 1999. 
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universalidade dos métodos enquanto um possível endosso para justificar a 

globalização concreta das sociedades. 

Contrapondo-se a esse pensamento otimista em relação à Cibercultura, dado 

a nós por Lévy, reconhecem-se neste trabalho, as reflexões menos utópicas, como as 

desenvolvidas por Keen (2009), ao dar-se conta de que a Web 2.0 e todas as suas 

promessas de democratização da informação não passam de uma grande sedução 

em que esta contemporaneidade, por assim dizer, está envolvida. Mais do que uma 

simples crítica à transformação dos fluxos de informação, o autor envereda por 

discussões que nos são caras, ao nos fazer perceber que a sedução proporcionada 

pela internet destrói aspectos essenciais da economia, da cultura e dos valores dos 

povos. 

A partir do ano de 1997, o Brasil se torna alvo de uma outra forma de 

comunicação, proporcionada pela chegada dos computadores e pela popularização 

da internet, trazendo à luz um meio de comunicação em que as tecnologias 

intelectuais recebem grande destaque e, gradualmente e com velocidade notável, 

insere-se no cotidiano dos brasileiros, influenciando suas relações sociais. 

É nesse contexto em que as redes sociais digitais aparecem com todo seu 

potencial de interação, tornando-se uma grande febre entre os homens mais comuns, 

que, no entanto, precisarão do suporte tecnológico para tal: um computador com 

internet. Redes como as já citadas aqui favorecem um novo dimensionamento do que 

entendemos por interação mediada pelo computador. Nessa perspectiva, autores 

como Primo (2007), Sibilia (2008), Recuero (2010), Santaella (2007) e Santaella & 

Lemos (2010) trazem à tona discussões que atendem às necessidades do “pensar as 

redes” em toda a sua gama de aspectos: cognição, conexão, valores, identidades, 

comunicação, capital social, dentre outros.  Para esta pesquisa, de maneira 

específica, selecionamos o Twitter como a rede sob análise.  

Surgido em 2006, embora seu conceito já tenha sido desenvolvido desde 2000 

pelo jovem programador norte-americano Jack Dorsey2 (1976 - ...), o Twitter se 

constitui uma ferramenta de microblogagem baseada em uma estrutura assimétrica 

de contatos, no compartilhamento de links e na possibilidade de busca em tempo real. 

Com o Twitter, especialmente, onde os usuários se utilizam do espaço de 140 

caracteres para estabelecerem comunicação, identificamos um leque diverso de 

                                                 
2 @jack 
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possibilidades no uso da linguagem, que nos leva a refletir sobre a parceria 

estabelecida entre os meios digitais e seus usuários para a construção de suas 

identidades.  A limitação do espaço para o discurso provoca-nos para uma abordagem 

reflexiva sobre como podemos estabelecer relações de sentido nas interações 

desenvolvidas, bem como sobre o uso da linguagem na construção das identidades e 

da representação da realidade social dos indivíduos que dela se utilizam, a partir de 

formas instantâneas e voláteis de comunicação. 

O estudo das identidades tem tomado, ao longo dos tempos, percepções 

diversas quanto ao seu conceito e possibilidade de determinação. A associação 

firmada entre subjetividade e identidade remete-nos a pesquisas no âmbito 

sociológico, tendo os Estudos Culturais como grande referência, no uso das práticas 

discursivas. 

Habitando um mundo dotado de constantes transformações, o indivíduo 

contemporâneo vê-se imerso em um mar de possibilidades identitárias, no entanto, 

sob outros modos que não aqueles delineados antes do que podemos chamar de 

moderno3. Percebe-se, na atualidade, um processo contínuo de descontinuidades, 

descentralizações, deslocamentos de referência, que culmina na constituição de 

indivíduos produtores de discursos plurais e por vezes contraditórios, de acordo com 

seus interesses e adaptando-se às diversas condições de produção a que são 

colocados. Essa característica, além de se constituir própria do discurso, reflete o perfil 

e a estrutura das sociedades modernas, vislumbrada pelo sociólogo Stuart Hall 

enquanto “sociedades de mudança constante, rápida e permanente.” (HALL, 2006, 

p.14).  

As mudanças de que fala o sociólogo estão claras no cotidiano do homem pós-

moderno, cada vez mais acostumado à tecnologia e o seu novo modo de existência, 

marcado pelos processos de virtualização, traço essencial para o que chamamos de 

cibercultura. Contrapondo-se à ideia de que o virtual se constitui ausência de 

realidade, nota-se, em Lévy (2011), um caminho inverso para esse pensamento, ao 

propor que “a virtualização é um dos principais vetores da criação de realidade”. 

(LÉVY, 2011, p.18). Para este pensador, reconhecido estudioso da Cibercultura, a 

virtualização aparece como o movimento constitutivo e de contínua criação da nossa 

                                                 
3 Em “A identidade cultural na Pós-Modernidade”, Hall (2006) propõe três sujeitos: o sujeito do 
Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Este último se constitui descentralizado, sem 
a estabilidade própria dos sujeitos anteriores, firmada em estruturas sólidas de identidade social. 
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espécie, e não como um falseamento do real, “não se trata de modo algum de um 

mundo falso ou imaginário. Ao contrário, a virtualização é a dinâmica mesma do 

mundo comum, é aquilo através do qual compartilhamos uma realidade” (LÉVY, 2011, 

p.148).  

Portanto, não há, em nosso estudo, a preocupação com a coincidência de 

identidades expressas no virtual – em especial, através do discurso veiculado nas 

redes sociais digitais – com as identidades offline dos interlocutores, até porque isso 

se constituiria um trabalho demasiado inoperante, dadas todas as questões subjetivas 

que envolvem esse conceito. O que temos e a que nos detemos são as práticas 

discursivas presentes na cibercultura e suas inevitáveis manifestações identitárias, 

conscientes de que, como afirma Bakhtin (2010a), em sua concepção dialógica do 

discurso, “através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, 

em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros” (BAKHTIN, 2010a, p.117). Essa percepção nos conduz à possibilidade da 

construção de símbolos e identidades através do discurso presente nos ambientes 

virtuais, que constituem uma realidade na qual os usuários definem quem são e como 

se apresentam para o outro. 

A concepção de linguagem adotada nesta pesquisa encontra respaldo no 

Círculo de Bakhtin, partindo do pressuposto de que “a linguagem é um fenômeno 

eminentemente social, que se processa na e pela interação entre dois ou mais 

interlocutores”. (BAKHTIN, 2010a, p.76).  

Nesta pesquisa, adotamos a concepção de sujeito pós-moderno, 

especialmente amparada por Hall (2006), que explica o caráter de multiplicidade das 

identidades culturais que emergem dos discursos dos indivíduos deste tempo, 

marcados especialmente na construção teórica de cibercultura proposta por Lévy 

(1999). 

A motivação para esta pesquisa encontra espaço em dois núcleos essenciais: 

a sala de aula, lugar do meu fazer pedagógico; as discussões trabalhadas junto à linha 

de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

(PPgEL/UFRN) sob a qual se ampara este trabalho – Linguagem e Práticas Sociais. 

No primeiro núcleo, pude perceber, na lida com os meus alunos do ensino médio, mais 

especificamente, dos concluintes dessa etapa de ensino, que suas identidades digitais 

eram claramente díspares das identidades construídas em sala de aula, o que motivou 

originalmente a questão norteadora desta pesquisa: de que maneira os concluintes 
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do Ensino Médio do Educandário Nossa Senhora das Vitórias constroem suas 

identidades de vestibulandos no Twitter? Quanto ao segundo núcleo, trata-se do 

motor das ampliações e aprofundamentos da pesquisa, tornando-a mais consistente, 

uma vez que as discussões em sala de aula e no grupo de pesquisa CNPq “Práticas 

Discursivas na Contemporaneidade” puderam abranger as leituras em Bakhtin e sua 

concepção de linguagem. 

Metodologicamente, o trabalho está amparado pelo paradigma qualitativo-

interpretativista (MOITA LOPES, 1996), inserido no âmbito das Ciências Humanas e 

Sociais, com foco na Linguística Aplicada (LA), o que contribui para que sua 

autenticidade dependa dos significados e entendimentos existentes dentro de uma 

determinada cultura. 

A presente pesquisa busca analisar o uso do Twitter, por vestibulandos, 

elaborando uma reflexão acerca da construção das suas identidades no ciberespaço, 

sob a perspectiva da concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin, que a 

compreende enquanto prática social. Para tanto, serve-se de alguns objetivos 

específicos, sendo eles: 

a) identificar os posicionamentos discursivos dos usuários selecionados em 

relação às práticas acadêmicas; 

b) compreender como os usuários selecionados se percebem enquanto 

vestibulandos, neste ano de novas rotinas e exigências, na construção das 

identidade individuais e coletivas; 

c) verificar o caráter de mudança das identidades enquanto vestibulandos no 

Twitter, ao longo do ano de 2012. 

 

Para alcançarmos tais objetivos, seguiremos, neste texto, o seguinte caminho: 

 

Em um primeiro capítulo, trabalharemos especialmente a tríade conceitual 

básica que fundamenta esta pesquisa: cibercultura – identidade – pós-modernidade. 

É certo que a concepção de linguagem também se constitui base conceitual 

importante, senão essencial, mas o faremos logo em seguida. Aqui, detemo-nos a 

refletir acerca: a) da cibercultura e seus princípios constitutivos (ciberespaço, 

ciberdiscurso, capital social) enquanto fundamento para o acontecimento das redes 

sociais digitais, com especial atenção para o Twitter; b) do estudo das identidades 
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individuais e coletivas e sua multiplicidade, aliado à construção da realidade virtual; c) 

da concepção de pós-modernidade e o sujeito que nela se situa. 

No segundo capítulo da dissertação, deter-nos-emos à concepção bakhtiniana 

de linguagem, apresentando os conceitos primordiais da análise dialógica do discurso 

e que interessam a esta pesquisa: a própria concepção de linguagem, o estudo do 

gênero do discurso, a noção de carnavalização e a enunciação na construção das 

identidades. 

No terceiro capítulo, tratamos da metodologia empregada para a análise dos 

dados, observando de que maneira esta pesquisa se insere na Linguística Aplicada, 

além de evidenciar o tratamento dado ao corpus e as interpretações a partir dele 

sugeridas. O corpus da pesquisa é constituído de 10 postagens de 10 alunos-usuários 

do Twitter, totalizando 100 postagens com referências às práticas estudantis 

envolvendo sua rotina de vestibulandos. 

Enfim, chegaremos ao capítulo referente à análise dos tweets investigados, 

correspondendo aos objetivos deste trabalho. Em se tratando de construção de 

identidades, a análise está livre de categorizações formais4, o que nos permite, a partir 

de cada perfil analisado, desenvolver um desenho das características que emergem 

dos seus discursos. Recuperaremos, para tanto, os teóricos utilizados ao longo da 

pesquisa, fortalecendo a análise da materialidade discursiva de que aqui dispomos. 

Para encerrar (mesmo que não definitivamente) esta pesquisa, em nossas 

considerações finais, voltaremos às questões norteadoras deste trabalho, atentando 

para os objetivos a que nos propusemos e retomando questões importantes para a 

reflexão sobre a construção das identidades nas redes sociais digitais, a partir da 

experiência de vestibulandos. Não intencionamos, com essa conclusão, aferir 

questões referentes às práticas de ensino e aprendizagem de que participam os 

sujeitos da pesquisa, mas unicamente analisar as identidades que emergem dos seus 

discursos e que serão insígnias de nossas reflexões sobre linguagem e construção de 

identidades no Twitter. 

 

 

                                                 
4 Em Bakhtin, não dispomos de categorias elencadas especificamente para a análise dos discursos, 
deixando o pesquisador livre para a percepção dos traços estilísticos que marcam a construção 
identitária dos seus sujeitos. Além disso, o fato de a pesquisa ser de ordem qualitativa reforça esse 
traço de análise. 
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2. PÓS-MODERNIDADE E CIBERCULTURA: MÚLTIPLAS IDENTIDADES, 

NOVOS VALORES. 

 

Ao traçar o perfil do sujeito pós-moderno, Hall (2006) centra sua atenção na 

proposta de um sujeito descentralizado, livre de referências fixas que possam 

estabilizá-lo no todo social, diferente de como acontece com o sujeito do Iluminismo, 

que mantinha sua identidade contínua e idêntica, desde o seu nascimento. O sujeito 

pós-moderno, imerso em um tempo de descontinuidades, apresenta-se fragmentado, 

sem o apoio de uma identidade mestra, que oriente suas ações ou o defina segura e 

continuamente. Por essa razão, temos um sujeito de múltiplas identidades, 

assumindo-as de acordo com as situações sociais e de interação em que se vê 

inserido. Como acentua Hall (2006): 

 

O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em 
nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e 
problemático. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado 
como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade 
torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 2006. p. 12-13). 

 

Assim, como foi explicitado acima, Hall (2006) encaminha-nos para a 

concepção de um sujeito que molda sua identidade de acordo com o momento da 

interação com outros sujeitos, visto que as condições de produção envolvidas no 

processo são sempre consideradas na enunciação.  

Tal multiplicidade resulta, muitas vezes, em identidades contraditórias, uma vez 

que os deslocamentos apontam o sujeito para diferentes direções. No caso das redes 

sociais, essa pluralidade é percebida nas diferenças encontradas entre um perfil 

pessoal para um perfil profissional do mesmo usuário, por exemplo. Como os 

interesses são outros, transforma-se o discurso, altera-se a aparência, outros são os 

grupos a que se adere e outros também são os usuários a que se está conectado.  

Essa noção de identidade proposta por Hall (2006) encontra, na Cibercultura, 

uma espécie de aceleração. Ao passo que as identidades dos sujeitos modificam-se 

diante das transformações sociais vigentes, encontramos, no ciberespaço, a redução 

de fronteiras que demarca ainda mais fortemente a globalização que impulsiona a 

mudança e a construção de novos símbolos e valores, próprios do ambiente virtual, e 

que, inevitavelmente, fazem-se presentes nas práticas cotidianas.  
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 Como acentua Lipovetsky (1983)5, predomina, no que se compreende por pós-

modernidade, a era do vazio, a era do pós-tudo, uma época marcada pelo ecletismo 

no interesse pessoal e pelas questões mais íntimas e privadas do ser humano, onde 

a revolução e a ordem disciplinar-convencional parecem não mais encontrar espaço 

significativo para acontecerem. 

 No primeiro capítulo de A Era do Vazio, Lipovetsky (1983, p. 3-8), defende que 

o sujeito pós-moderno está constantemente dado à sedução non stop do seu tempo 

e, a partir dela, escolhe os seus modos de representação, define a sua existência. 

Nasce, assim, a proposta dessa personalização do indivíduo, fruto da pluralidade 

hegemônica em que ele está inserido. O sujeito pós-moderno, diferentemente daquele 

adequado à convenção disciplinar, possui uma gama de opcionais sobre os quais ele 

comporá os elementos da sua existência.  

 

A vida sem imperativo categórico, a vida kit modulada em função das 
motivações pessoais, a vida flexível na era das combinações, das opções e 
das fórmulas independentes é possível graças a uma oferta infinita; é assim 
que a sedução opera. Sedução no sentido em que o processo de 
personalização reduz os quadros rígidos e coercitivos, funciona com 
suavidade, respeitando as inclinações do indivíduo, seu bem-estar, sua 
liberdade e seus interesses (LIPOVETSKY, 1983, p.3). 

 

 Esse processo de personalização citado por Lipovetsky encontra a 

característica primeira do Twitter e das redes sociais digitais: o império do eu, a 

centralidade no ego. Através de pequenas escolhas, constituem-se as identidades no 

espaço virtual, por um processo sem controle aparente, embora nenhuma das redes 

esteja isenta do estabelecimento de perspectivas morais. Concomitantemente à 

sedução que não para, temos o olhar do outro e a criação de acordos sociais no 

ambiente virtual, o que se configura contraditório. 

 Lipovetsky (1983, p. 3-5) destaca ainda que, mesmo havendo barreiras que a 

dificultem, a tendência à personalização se manifesta cada vez mais, processo 

aumentado a partir do advento das mídias eletrônicas e seu forte impacto no cotidiano 

das sociedades. A sedução segue uma lógica própria e está destinada a personalizar 

o indivíduo, sem preocupar-se com mais nada, no qual “a linguagem torna-se o eco 

da sedução”, separando cada vez mais o homem disciplinar-autoritário do homem 

                                                 
5 Embora o texto date de 1983, o que poderíamos considerar um tempo distante para uma publicação 
relevante para esta pesquisa, dada a sua atualidade temática, temos nele discussões importantes 
acerca da concepção da pós-modernidade, o que justifica sua utilização. Mesmo existindo edições mais 
recentes, a obra mantém nelas a linha de problematização e conclusões do texto original. 
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pós-moderno. Neste último, a animação rítmica da vida particular produzida pelo 

processo de personalização provoca a necessidade de uma desrealização, uma 

espécie de negação da sua realidade que culmina com a criação de novas realidades. 

Essa talvez seja a marca mais evidente do Twitter, como em outras interfaces digitais. 

Ao escolher quem eu sou no ambiente virtual, eu me desrealizo, crio um novo eu, 

certamente mais afeito às minhas necessidades individuais e aos desejos da 

sociedade pós-moderna, profundamente padronizadora e multissemiótica, mas que 

não corresponde ao real. Assim, esse processo de sedução traz à tona o isolamento 

dos indivíduos, ao invés do estreitamento de laços e diminuição de distâncias, como 

prometiam os profetas das novas tecnologias de informação e de comunicação. É 

acerca dessa realidade, consequência da tecnologização, que Lipovetsky (1983) nos 

alerta: 

 

Fazer da sedução uma “representação ilusória do não-vivido” (Debord) 
significa prolongar o imaginário das pseudonecessidades, a oposição moral 
entre o real e a aparência, um real objetivo ao abrigo da sedução, ao passo 
que ela se define a princípio como processo da transformação do real e do 
indivíduo. Longe de ser um agente de mistificação e de passividade, a 
sedução é a destruição fria do social por um processo de isolamento que se 
administra não mais pela força bruta ou o enquadramento regular, mas, sim, 
pelo hedonismo, a informação e a responsabilização. [...] Aqui a socialização 
e a dessocialização se identificam, no auge do deserto social se ergue o 
indivíduo soberano, informado, livre, o prudente administrador da própria 
vida: quando ao volante, cada qual coloca seu cinto de segurança 
(LIPOVETSKY, 1983, p. 7). 

 

 A pós-modernidade, proposta como o perfil de nossa era, tem sido discutida 

amplamente, revelando o problema da desagregação da sociedade, dos seus 

costumes e do próprio indivíduo, além de forte erosão das identidades sociais, o que 

exige pensar uma sociabilidade e individualização inéditos. Nessa era, reina a 

indiferença de massa e há uma legitimação do individualismo hedonista.  

A consequente postura narcísica adotada pelo homem pós-moderno inquieta-

nos para uma reflexão acerca daquilo que somos enquanto seres humanos inseridos 

em uma realidade coletiva. Por mais objetiva que ela pareça ser, há a necessidade de 

reafirmarmos a nossa subjetividade em busca de revertermos o processo de 

dessubstancialização pós-moderna. 

 Não se crie, no entanto, o entendimento errôneo e pessimista que muitas 

pessoas têm ao entenderem que a Cibercultura seja a motivadora desse 

individualismo generalizado. O que temos é que, dentro dessa postura pós-moderna, 
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cria-se um novo mundo, um novo modo de representação, ou seja, uma nova cultura. 

O doutor em Sociologia e Ciência da Informação Pierre Lévy mantém um 

posicionamento crítico deveras otimista em relação às condições do virtual e o seu 

relacionamento com o fator humano e consequente realização social. Ao analisar o 

impacto das tecnologias em sua obra de referência Cibercultura, o filósofo francês 

tenta identificar um conceito para a palavra cultura, ao pensar no universo das 

atividades humanas e na tríade técnica-cultura-sociedade e questionando a 

possibilidade de as tecnologias serem produtos de uma sociedade e, 

consequentemente, de uma cultura.  Assim ele nos coloca: 

 

Mas a distinção traçada entre cultura (a dinâmica das representações), 
sociedade (as pessoas, seus laços, suas trocas, suas relações de força) e 
técnica (artefatos eficazes) só pode ser conceitual. Não há nenhum ator, 
nenhuma “causa” realmente independente que corresponda a ela. [...] As 
verdadeiras relações, portanto, não são criadas entre “a” tecnologia (que 
seria da ordem da causa) e “a” cultura (que sofreria os efeitos), mas sim entre 
um grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e 
interpretam de diferentes formas as técnicas (LÉVY, 1999, p. 22-23). 

 

 Percebemos, aqui, que o autor entende cultura como sendo “a dinâmica das 

representações”, o que confere a ela um forte aspecto identitário. Em sua obra A 

conexão planetária, o autor chama a atenção para esse aspecto, convencendo-nos 

de que ele “aponta essencialmente para a reprodução, de maneira idêntica, de certas 

formas de vidas, com suas dimensões estética, linguística, técnica, econômica, 

demográfica e outras”. (LÉVY, 2001, p.156) A identidade, assim, toma forma de um 

papel dado pela tradição do grupo onde o sujeito foi criado. E isso se dá em virtude 

de nossa necessidade de sermos produzidos e reproduzidos continuamente enquanto 

seres humanos dentro de determinada cultura. Essa sensação de pertencimento é 

algo que não foge às culturas mediadas pela Internet. E para Lévy (2001, p. 127), 

esse aspecto é limitador, uma vez que não nos permite conhecer aquilo que está para 

além do nosso grupo. É preciso, segundo o filósofo, que evoluamos do local para o 

planetário, pelos diversos processos de interconexão, buscando uma relação mais 

aberta com aquilo que nos é diverso.  

A superação dessa cultura identitária, em que o sujeito se vê preso às 

características e leis do seu grupo, promoverá a nova fase do devir humano, colocado 

por Lévy como uma era de muitas e diferentes escolhas de tribos e/ou estilos de vida 

aos quais poderemos decidir nos integrarmos ou não. Observar unicamente o aspecto 
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identitário no entendimento do que temos por cultura leva a problemas de 

estranhamento em relação ao outro, intolerância, fechamento.6 Para Lévy (2001, 

p.128-129), é importante que vejamos um segundo aspecto para a cultura, que é o da 

linhagem, entendida como “uma inteligência coletiva que se desdobra no tempo”.  

Uma vez que elas ultrapassam as fronteiras, elas é que devem ser impulsionadas e 

desenvolvidas. Esse processo de transculturalidade ou transnacionalidade, fruto das 

linhagens, é algo viabilizado pela Cibercultura, uma vez que ela permite a abertura 

para outras perspectivas, rompendo com as visões estáticas do mundo. Lévy, em toda 

a sua obra, destaca como muito positiva a Cibercultura, por vê-la como uma nova 

cultura, um elemento que vai modificar toda a cultura da sociedade. A esse respeito, 

Trivinho e Cazeloto (2009), membros da Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Cibercultura – ABCiber, colocam-nos: 

 

Abrangendo um sem-número de acontecimentos, processos e tendências, na 
esteira da circulação de objetos e produtos informáticos e da diversificação 
interna e desdobramento social da rede, a cibercultura se apresenta como 
fenômeno paradoxal que desafia a reflexão teórica, em escala nacional e 
internacional. Entrelaçada às principais características da pós-modernidade, 
ela retém, em seu bojo, aspectos da tradição e da modernidade; reescreve e 
reescalona a mundialização mercantil da cultura e da informação, ao lhes dar 
ambiência cibericônica, hipertextual e interativa; vigora como condição sine 
qua non – embora normalmente pouco notada – da globalização econômica 
e financeira; reconfigura e multiplica, radicalmente, os conflitos sociais e as 
lutas políticas; enraíza-se, cada vez mais na vida cotidiana, particularmente 
nas megalópoles, metrópoles e cidades médias desenvolvidas, mesmo em 
contextos e setores nos quais inexiste informatização social significativa ou 
em atividades, processos e circunstâncias que não exigem a utilização direta 
de objetos infotecnológicos (TRIVINHO E CAZELOTO, 2009, p. 15). 

 

 Percebemos claramente que a Cibercultura não é uma escolha ou um castigo, 

mas a própria realidade em que está inserido o sujeito da pós-modernidade. A cultura 

geral é reconfigurada, formatada. A partir de uma configuração específica do 

ciberespaço, produz-se uma revolução de valores e de visão de mundo, apresentada 

                                                 
6 Na cultura contemporânea mediada pela Internet, apenas a título de informação e reflexão, diversos 
conflitos surgiram dentro do ciberespaço, motivados pela negação do outro e sua diferença ou 
diversidade. Esses acontecimentos têm se tornado cada vez mais presentes. Recentemente, em abril 
de 2013, após aprovação do casamento gay pelo parlamento francês, o Twitter se viu cenário de um 
movimento intitulado MORTE AOS GAYS, que ficou em primeiro lugar nos TTs (trending topics) 
mundiais. Cf. <http://www.todaformadeamor.com.br/v4/index.php/hoje/item/775-morte-aos-gays-no-
topo-do-twitter-na-fran%C3%A7a-por-voto-ao-casamento-gay Acesso em: 27/04/2013.> 
Outro exemplo é o que aconteceu em janeiro de 2011, no Egito, quando, após acordo realizado no 
Twitter, milhares de manifestantes foram às ruas em protesto contra o governo de 30 anos do 
presidente Hosni Mubarak. Em resposta a esse acontecimento gerado no ciberespaço, o governo 
egípcio reagiu com bloqueios. Cf. <http://www.dignow.org/post/twitter-confirma-que-sofreu-bloqueio-
durante-atos-antigoverno-no-egito-1135859-88936.html Acesso em: 27/04/2013.> 

http://www.todaformadeamor.com.br/v4/index.php/hoje/item/775-morte-aos-gays-no-topo-do-twitter-na-fran%C3%A7a-por-voto-ao-casamento-gay
http://www.todaformadeamor.com.br/v4/index.php/hoje/item/775-morte-aos-gays-no-topo-do-twitter-na-fran%C3%A7a-por-voto-ao-casamento-gay
http://www.dignow.org/post/twitter-confirma-que-sofreu-bloqueio-durante-atos-antigoverno-no-egito-1135859-88936.html
http://www.dignow.org/post/twitter-confirma-que-sofreu-bloqueio-durante-atos-antigoverno-no-egito-1135859-88936.html
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por Britto (2009, p.153) como tendo um impacto comparável ao surgimento da escrita 

ou até mais importante.   

As mutações proporcionadas por essa nova cultura refazem toda a 

sociabilidade humana, propondo uma nova forma. (LÉVY, 1999, p.111) Trata-se do 

universal sem totalidade, e esse universal da Cibercultura não tem centro, é vazio, 

sem um conteúdo que lhe seja particular, o que se constitui sua paradoxal essência. 

O universo indeterminado da Cibercultura (uma vez que cada acesso corresponde a 

novas alterações, mudanças no curso do que estava disponível e renovação do 

conteúdo) acaba por refletir em outras ordens tecnossociais, a saber: finanças, 

comércio, produção industrial, pesquisa científica, mídias, transportes, dentre outras.  

Não há, para Lévy, a possibilidade de haver um processo totalizante na nova 

realidade; a integração, ao acontecer no cerne das multiplicidades das relações, 

aparece como argumento fundamental para essa totalização. A partir disso, o filósofo 

apresenta três princípios basilares da Cibercultura: a interconexão, as comunidades 

virtuais e a inteligência coletiva. 

Quanto ao primeiro princípio, o da interconexão, Lévy (1999, p. 129)  considera-

o como a pulsão originária do ciberespaço. Trata-se do imperativo categórico da 

Cibercultura, é o fato da comunicação universal, o vencer barreiras, interconectar 

alguém de qualquer lugar do mundo com outro alguém de qualquer outra localização. 

Assim, a física da comunicação é transmutada, pois ela passa de uma noção de canal 

e rede para uma percepção de espaço envolvente. Assim, temos a superação de uma 

definição meramente técnica para o ciberespaço e, logo, para a Cibercultura, 

aproximando-a cada vez mais do real cotidiano. 

O segundo princípio evidenciado na Cibercultura diz respeito às comunidades 

virtuais e tem profunda relação à interconexão, prolongando o seu conceito. Aqui, 

esses indivíduos formam grupos, potencializando ligações, livres de condicionantes 

como localização, origem ou quaisquer outros traços identitários. É, em uma visão 

bastante otimista do autor, uma renovação de sociabilidade, orientada para busca dos 

interesses, que é o que proporciona o ajuntamento e o desenvolvimento dessas 

comunidades. O otimismo aumentado de Lévy leva-o à constatação de que os atores 

conectados das comunidades virtuais possuem vida social tão ou mais intensa que as 

pessoas que estão desconectadas.7  

                                                 
7 Na obra Redes Sociais Digitais: a cognição conectiva do Twitter, Santaella e Lemos (2010, p. 70-72) 
publicam uma lista do blogueiro Shane Nickerson que descreve uma espécie de rito iniciático dos 
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O desenvolvimento das comunidades virtuais acompanha, em geral, contatos 

e interações de todos os tipos. A imagem do indivíduo “isolado em frente à sua tela” é 

muito mais próxima do fantasma do que da pesquisa sociológica. [...] Não nos 

deixemos, portanto, cair em armadilhas de palavras. Uma comunidade virtual não é 

irreal, imaginária ou ilusória, trata-se simplesmente de um coletivo mais ou menos 

permanente que se organiza por meio do novo correio eletrônico mundial. (LÉVY, 

1999, p. 132) 

 É a partir dessa definição da interconexão e das comunidades virtuais que Lévy 

(1999) chega ao terceiro princípio fundante da Cibercultura: a inteligência coletiva8. 

Segundo ele, essa é sua finalidade última. Nessa determinação do que seria o 

programa da Cibercultura, o filósofo entende que seu terceiro princípio seria mais um 

problema do que uma solução. O motivo principal do ciberespaço aparece no colocar 

em sinergia os saberes, experiências, imaginações dos conectados, mesmo que não 

se compreendam quais serão os resultados dessas conexões. É isso que constitui a 

inteligência coletiva, proposta por Lévy (1999) como sendo a perspectiva espiritual da 

Cibercultura. 

 Esses três princípios compõem, para Lévy (1999), a matriz do que ele entende 

por Cibercultura. Para o autor, que vê, nessa cultura, o universal sem totalidade, a 

Cibercultura é cada vez mais toda a cultura, pois tudo se direciona a ela. A 

Cibercultura é a cultura do novo tempo. 

 

 

2.1. O CIBERESPAÇO E A RECONFIGURAÇÃO DO COTIDIANO 

 

Ao trabalhar o conceito de ciberespaço, Lévy (1999) apropria-se de um termo 

utilizado pelo romancista William Gibson em seu romance de ficção científica 

Neuromancer, publicado em 19849. Na visão do sociólogo a quem se atribuem os 

grandes estudos contemporâneos acerca da Cibercultura, o ciberespaço é definido 

                                                 
usuários dessa rede social. No 28º estágio, temos: “Fazer coisas só para tuitar sobre elas”. Esse é um 
exemplo da proximidade entre o real e o virtual defendida por Lévy, em sua Cibercultura. Ou seja, 
contrariando as expectativas pessimistas dos críticos da nova ordem cultural, o ciberespaço e as suas 
comunidades virtuais não substituem as comunidades reais; há uma sincronia entre elas. 
8 Cf. LÉVY, Pierre. Inteligência coletiva. São Paulo: Editora 34, 1998. 
9 No romance de Gibson, o termo ciberespaço é utilizado para designar o universo das redes digitais, 
que aparecem como uma grande batalha de dados entre empresas multinacionais. Cf. LÉVY, 1999, p. 
94. 
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como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores 

e das memórias dos computadores”. (LÉVY, 1999, p.94)  

A essa definição, o autor inclui ainda o conjunto de sistemas de comunicação 

eletrônicos que se submetem ao processo de codificação digital de informações. É 

esse o processo que, no pensamento do autor, tem se tornado a marca distintiva do 

ciberespaço, uma vez que, ao sofrer essa codificação, a informação é condicionada 

pelos caracteres de plasticidade, fluidez, precisão, simultaneidade, hipertextualidade, 

interação e virtualidade. A esse respeito, coloca Lévy (1999): 

 

Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os 
dispositivos de criação de informação, de gravação, de comunicação e de 
simulação. A perspectiva da digitalização geral das informações 
provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e 
suporte de memória da humanidade a partir do próximo século (LÉVY, 1999, 
p. 95). 

  

A profecia dada por Pierre Lévy parece ter tomado forma na 

contemporaneidade, uma vez que o ciberespaço tem se tornado palco de grandes 

fenômenos na humanidade. Do banal ao sublime, os acontecimentos encontram 

nesse espaço de comunicação a oportunidade de se realizarem na vida dos usuários. 

Não é à toa que Lévy (1999) se apresenta de maneira tão otimista em relação à 

cibercultura. Esse processo de virtualização da comunicação traz à tona a diversidade 

infinda de fenômenos sociais, através de simples compartilhamentos. O ciberespaço 

permite tudo isso a partir da combinação de vários modos de comunicação e todos 

eles são bastante explorados pelos seus usuário: o correio eletrônico, a divulgação de 

notícias, compartilhamento de hiperdocumentos, conferências eletrônicas, 

negociatas, sistemas avançados de aprendizagem, comunidades virtuais e, inclusive, 

as redes sociais digitais, às quais nos detemos neste trabalho. Nelas, o ciberespaço 

toma forma de maneira muito emblemática, ao passo que se desenvolve uma 

recriação plástica do real, pondo em questão o embate entre realidade e virtualidade. 

Através do ciberespaço, o cotidiano das pessoas é reconfigurado, uma vez que 

se ampliam a velocidade da informação e o controle do homem sobre suas mais 

diversas esferas de atividade. Os novos valores impostos pela cibercultura impõem 

certa ressignificação, dadas as condições do ambiente em que se inserem. Conceitos 

como presença, visibilidade, reputação, popularidade e autoridade, por exemplo, 
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assumem outro status no ambiente virtual, tornando-se, neste ínterim, requisitos de 

avaliação por parte dos usuários na constituição de suas identidades. 

No caso específico das redes sociais digitais, como o Twitter, o Facebook, 

Instagram e o Orkut (apenas para citar algumas das redes mais utilizadas), há uma 

nova percepção do poder da informação e da importância da rede de interlocutores. 

Em todas as supracitadas, o usuário vê-se diante de um número de seguidores (no 

caso do Twitter) ou amigos (no Orkut, Instagram e no Facebook), que acabam por 

delinear a popularidade do usuário, quantitativamente.  

Essa constatação coloca-nos diante de uma reflexão curiosa. A popularidade, 

entendida, na vida cotidiana, como a capacidade de influenciar pessoas pelo seu 

comportamento e adquirir admiradores, passa à condição numérica de usuários que 

constituem uma rede. E para tanto, diversos são os recursos criados nas redes para 

que essa “popularidade” aconteça.  

Uma coisa é comum entre a realidade virtual e a realidade não-virtual: a 

popularidade marca o status da pessoa e a coloca em uma hierarquia no todo 

interacional. Essa é apenas uma das inúmeras percepções de ressignificação ou 

mesmo construção de novos valores mediada pela internet, em especial, pelas redes 

sociais. Sobre essa questão, Raquel Recuero, estudiosa da Cibercultura e das Redes 

Sociais Digitais, define uma espécie de capital social construído a partir dos valores 

difundidos nas redes. Vejamos: 

 

Para entender os fluxos de informação dentro das redes sociais na Internet, 
é preciso compreender também os valores percebidos nos sites de redes 
sociais e as concepções estabelecidas entre os atores em cada um desses 
espaços. [...] Os atores são conscientes das impressões que desejam criar e 
dos valores e impressões que podem ser construídos nas redes sociais 
mediadas pelo computador. Por conta disso, é possível que as informações 
que escolhem divulgar e publicar sejam diretamente influenciadas pela 
percepção de valor que poderão gerar (RECUERO, 2010, p. 117-118). 

 

O que vemos explicitado no texto de Recuero (2010) é o que move a 

constituição das identidades no ciberespaço. Os usuários escolhem o modo de 

representação do eu, segundo os valores que consideram úteis nas diversas redes 

sociais. Além das afiliações propiciadas pelas comunidades virtuais ou mesmo a 

constituição dos sujeitos de sua rede, o usuário também opta por um discurso que 

manifeste seus interesses ou a identidade que lhe for necessária. A prática discursiva 

vai sendo moldada, desde a utilização de signos e expressões que sugiram seus 
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traços comportamentais ou ideologias, até mesmo à utilização de neologismos e 

construtos imagéticos.  

O ciberespaço amplia as possibilidades estéticas, em virtude de suas 

características moventes e líquidas. São novas as paisagens e cartografias que 

estruturam nossas relações sociais. Sobre as estéticas tecnológicas, Santaella (2007) 

aponta para as revoluções constantes em torno das mudanças de concepção e 

comportamento diante de cada nova emergência tecnológica.  

As redes sociais digitais participam claramente dessa líquida hipersensibilidade 

estética, de maneira ímpar. Basta observarmos as progressivas adesão e preferência 

das redes. Do Orkut ao Facebook, as escolhas estéticas é que influenciaram a 

soberania deste em relação àquele. As configurações do sistema eram praticamente 

as mesmas. No entanto, as multimodalidades oferecidas pelo Facebook e a ampliação 

dos recursos de compartilhamento de imagens, vídeos e emotions proporcionaram 

um abandono em massa da antiga rede, que até então, figurava enquanto dona dos 

interesses dos usuários do ciberespaço. Sobre os domínios da(s) linguagem(ns) no 

ciberespaço, a autora nos alerta: 

 

[...] linguagens antes consideradas do tempo – verbo, som, vídeo – 
especializam-se nas cartografias líquidas e invisíveis do ciberespaço, assim 
como as linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – 
fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos. Já não há lugar, 
nenhum ponto de gravidade de antemão garantido para qualquer linguagem, 
pois todas entram na dança das instabilidades. Texto, imagem e som já não 
são o que costumavam ser. Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, 
confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se 
leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos 
suportes fixos lhes emprestavam (SANTAELLA, 2007, p. 24). 

 

 A marcha do ciberespaço nessa era da mobilidade põe ao habitante online a 

imensa diversidade que as estéticas tecnológicas trazem, mas também o caráter de 

inacabamento do artefato, que se encontra, como diz Santaella (2007, p. 283), em 

“processos permanentes e cada vez mais acelerados e mutáveis de vir a ser”. Já não 

existe uma versão final e essa característica do ciberespaço coaduna com a 

compreensão que Stuart Hall e os Estudos Culturais adotam para explicar o tempo 

contemporâneo, templo das múltiplas identidades, império da mobilidade. 
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2.2. A CIBERCULTURA SOB O OLHAR DOS ESTUDOS CULTURAIS 

 

 

É notório que, no universo das redes sociais digitais, há uma sobreposição do 

EU, um relato da individualidade, o que é predominante nesse ambiente de linguagem. 

Percebemos, nessa análise, uma comprovação do processo de personalização, 

compreendido enquanto fratura da sociedade disciplinar e a supervalorização da 

singularidade subjetiva (LIPOVETSKY, 1983), que acaba por despertar no homem 

pós-moderno a busca por uma autonomia e particularização dos grupos, de uma 

identidade própria que seja o motivo das suas ações.  

Com o máximo possível de opções e o desenvolvimento dos seus direitos e 

desejos, explicitados pela sociedade do consumo, o indivíduo escolhe o seu próprio 

modo de existência, atenuando o esquecimento do outro no todo social, uma vez que 

ressalta o seu direito de realizar-se à parte. A esta característica especialmente 

podemos relacionar os modos de dizer no uso do Twitter, que exemplifica os níveis 

dialógicos e de interação propostos por Bakhtin (1981). 

A garantia do direito à liberdade, antes enquadrado sob a dimensão política, 

científica e econômica, é direcionada para o cotidiano e suas questões mais íntimas. 

O homem contemporâneo assume um comportamento narcísico, passando do 

individualismo limitado para o total, como consequência do processo de 

personalização. O narcisismo, aqui, vence a convenção do ser envolto em uma 

intimidade solipsista, desconectado do social.  

Acerca dessa individualidade supervalorizada, Bauman (2001), quando propõe 

uma Modernidade Líquida, analisa-a como fruto do excesso. As possibilidades 

inventivas trazidas pelo ciberespaço, suas reconfigurações estéticas e nos recursos 

de interação, acabam se tornando um cardápio que forma consumidores (usuários) 

ávidos pelo novo e emergente. Esse traço descrito por Bauman como perfil da 

Modernidade Líquida é presente na rede, como podemos constatar a seguir: 

 

Viver num mundo cheio de oportunidades – cada uma mais apetitosa e 
atraente que a anterior, cada uma “compensando a anterior e preparando o 
terreno para a mudança para a seguinte” – é uma experiência divertida. 
Nesse mundo, poucas coisas são predeterminadas, e menos ainda 
irrevogáveis. Poucas derrotas são definitivas, pouquíssimos contratempos, 
irreversíveis; mas nenhuma vitória é tampouco final. Para que as 
possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de petrificar-se 
em realidade para sempre. Melhor que permaneçam líquidas e fluidas e 
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tenham “data de validade”, caso contrário poderiam excluir as oportunidades 
remanescentes e abortar o embrião da próxima aventura (BAUMAN, 2001, p. 
74). 

 

 Tais escolhas põem os usuários das redes sociais digitais como consumidores 

de uma nova cultura, em que prevalece o eu. A partir desse eu, as escolhas individuais 

são realizadas e as manifestações identitárias e culturais alcançam outros níveis. A 

noção de identidade proposta por Hall (2006), em seu caráter de descentramento, tem 

aqui lugar legítimo. As percepções de fronteira e de nação são ampliadas, junto à 

multiplicidade das identidades individuais e os fluxos de trocas culturais são cada vez 

maiores. Com isso, vivemos um extenso processo de hibridizações culturais, junto a 

uma desterritorialização da constituição do cultural. Além das culturas tradicionais 

atravessando as fronteiras, aparecem certas manifestações culturais que são 

emblemáticas do ciberespaço, desconsiderando as territorialidades. São, assim, 

manifestações globais e ciberculturais. 

 Torna-se inviável analisar a cibercultura como um todo desconectado do 

complexo social e suas demandas. É preciso observá-la como um dos espaços de 

manifestação cultural na contemporaneidade. Os limites entre o online e o off-line não 

descaracterizam o ciberespaço como lugar de sociabilidade. A cultura, aqui, é 

entendida como o “complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem 

o modo de vida de um grupo específico, classe ou nação, incluindo os usos que fazem 

das técnicas, nas suas relações consigo e com a alteridade” (BRITTO, 2009, p.171), 

como se propõem os Estudos Culturais. Nesse espaço de interação, múltiplos são os 

valores e as práticas sociais. E além do seu acontecimento online, os reflexos na 

perspectiva off-line são cada vez mais perceptíveis. A cibercultura alterou o curso das 

dinâmicas sociais cotidianas. O computador com internet passou a mudar o cenário 

do trabalho, da pesquisa, do entretenimento e especialmente das relações pessoais, 

como também o aumento das trocas materiais e humanas pelo desenvolvimento dos 

transportes e a troca cultural realizada pela Indústria Cultural através das mídias 

tradicionais.  

Novas sistemáticas organizacionais foram lançadas com o advento da 

cibercultura. No entanto, também novas foram as formas de exclusão, o que nos 

permite perceber que o tom idealista de Pierre Lévy não resiste a algumas realidades 

reveladas por sociedades divididas e cheias de conflitos. Embora seja crescente o 

acesso ao ciberespaço, continuamos a vislumbrar o acesso à Cibercultura como 
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privilégio de uma parcela minoritária da sociedade, a despeito de uma maioria que, 

quando dela se utiliza, acontece de maneira mediada. 

 A realidade contemporânea, marcada pelas contradições polares no âmbito 

social, tem, na Cibercultura, um espaço de expressão. Em virtude da pluralidade das 

manifestações da Cibercultura, os elementos ideológicos dominantes não são tão 

nítidos quanto são nas mídias tradicionais, apesar da forte presença de concepções 

hegemônicas. Nesse ambiente de interação marcado pela diversidade, as mais 

variadas comunidades e grupos realizam-se em inovadoras formas de contato, teias 

de relações, possibilidades de vetores de contato, fazendo dela não apenas mais uma 

mídia, mas uma nova dimensão social. 

 

 

2.3. IDENTIDADE(S) NO VIRTUAL 

 

Na construção das identidades contemporâneas, a sensação de pertencimento 

a um grupo social torna-se uma insígnia coletiva bastante cara à edificação dos 

valores individuais. Embora vivamos uma época de individualismo em rede, conforme 

nos orienta Castells (2011), os interesses em comunidade aparecem como forte 

evidência daquilo que nos constituímos enquanto indivíduos. Por essa razão, as redes 

sociais digitais surgem como vitrines da cultura contemporânea, possibilitando a 

formação de multidentidades, ou, no dizer de Hall (2006), das múltiplas identidades 

culturais, o que configura a viabilidade do que chamamos pós-moderno.  

O ciberespaço, assim, torna-se um valioso meio para a constituição do real e 

das formas cotidianas de vida do homem contemporâneo, que, imerso em uma 

liberdade de expressão como nunca vista antes, destrói barreiras, efetiva laços sociais 

e traduz a sua experiência em relação ao mundo e ao outro em seus discursos 

repletos de indícios que fazem emergir as diversas identidades sociais. 

A busca pela constituição identitária nas relações online alcança de maneira 

muito especial os adolescentes, alvo das discussões nesta pesquisa, conforme nos 

diz Castells: 

 

A representação de papéis e a construção de identidade como base da 
interação on-line representam uma proporção minúscula da sociabilidade 
baseada na internet, e esse tipo de prática parece estar fortemente 
concentrada entre adolescentes. De fato, são os adolescentes que estão no 
processo de descobrir sua identidade, de fazer experiências com ela, de 
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descobrir quem realmente são ou gostariam de ser, oferecendo assim um 
fascinante campo de pesquisa para a compreensão da construção e da 
experimentação da identidade (CASTELLS, 2003, p. 99). 

 

 No entanto, o autor alerta para o fato de ser a Internet um terreno que está para 

além da realização das fantasias pessoais. Castells (2003) aponta para a Internet 

enquanto uma extensão da vida, em todas as suas dimensões e modalidades. É 

interessante perceber que, no texto supracitado, o autor atenta para a identidade não 

apenas como o que os adolescentes são, mas também como gostariam de ser. Para 

tanto, eles se utilizam dos mais variados recursos discursivos, criando e recriando a 

própria realidade. O que os adolescentes são, nas redes sociais digitais, dão conta, 

também, de suas pulsões, desejos, vontades. 

 Turkle, considerada pioneira nos estudos de construção de identidade na 

internet, atenta para a percepção de que  

 

a noção do real resiste. As pessoas que vivem vidas paralelas na tela são, 
não obstante, limitadas pelos desejos, a dor e a mortalidade de suas pessoas 
físicas. As comunidades virtuais oferecem um novo contexto alegórico em 
que se pensa sobre a identidade humana na era da internet (TURKLE, 1995, 
p. 267). 

 

 Castells percebe ser a representação dos papéis, na busca da construção de 

identidades individuais, uma experiência social válida, embora perceba que isso não 

se constitui proporção significativa do uso da Internet, na contemporaneidade.  

 As tecnologias digitais ocupam um lugar de prestígio na sociedade 

contemporânea, atenta à fetichização da técnica e ao uso de artefatos culturais em 

seu cotidiano. O homem contemporâneo ultrapassa os limites da tela e traz a 

tecnologia aos mais diversos aspectos da vida social off-line. Nisso, reside o fetiche 

das redes sociais digitais: na possibilidade de tornar a vida prosaica na novidade da 

tela, lugar onde o homem se molda e escolhe a existência. 

 Para a compreensão do fenômeno das redes sociais digitais na construção das 

identidades dos seus usuários, que tem se tornado uma espécie de febre relacional 

nos últimos anos, é preciso compreender como elas se constituem e as dinâmicas que 

propiciam o seu desenvolvimento. Para tanto, existe um complexo grupo de fatores 

que evidenciam essa possibilidade de construção identitária. De acordo com Raquel 

Recuero (2010), pelo menos duas análises precisam ser realizadas para o desenho 

das dinâmicas sociais nas redes digitais, ou seja, para ter uma rede social eu preciso, 
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pelo menos, de duas coisas: de um lado, os atores, compreendidos enquanto o 

primeiro elemento dessas redes, as pessoas nela envolvidas; de outro, as conexões, 

vislumbradas a partir da interação, dos laços sociais e do capital social empreendido. 

 A análise dos atores – nas redes sociais digitais – passa pela necessidade de 

compreendermos quem são os usuários, aqueles que moldam as estruturas sociais a 

partir das diversas interações que são estabelecidas no meio digital, não pelo que de 

fato são, mas por suas representações. Temos, aqui uma comunicação mediada por 

computador, o que não permite o discernimento das pessoas envolvidas; “assim, 

neste caso, trabalha-se com representações dos atores sociais, ou com construções 

identitárias no ciberespaço” (RECUERO, 2010, p. 25). Nos perfis analisados nesta 

pesquisa, não nos preocupamos com a coincidência online-offline, mas especialmente 

com as representações dos usuários a partir dos seus discursos. Elaborar um trabalho 

de busca de legitimidade seria um esforço vão, dadas as condições subjetivas dessa 

relação. Nesses espaços – lugares de discurso, os atores falam e se pessoalizam, 

expressam elementos de sua personalidade. É o que Sibilia (2003) compreende por 

construção de si ou o que Lemos e Palacios (2002) conhecem por narrativa do eu. 

Nos perfis das redes sociais, temos um espaço livre de escolhas que constituem a 

reputação de um usuário, bem como traçam um perfil seu em relação aos outros, 

frente a todos os valores que circundam as comunidades virtuais. Nesse ínterim, 

Döring, ao estudar a construção de identidades na internet, percebe ser o ciberespaço 

lugar permanente da construção de si: 

 

O comum aos conceitos de “identidade cultural”, “identidade narrativa”, “self 
múltiplo”, “self dinâmico” e “self dialógico” é o foco da construtividade, 
mudança e diversidade. Precisamente os aspectos que são encontrados nas 
páginas pessoais. A página pessoal está sempre em “construção”, pode ser 
regularmente atualizada para refletir as últimas configurações do self 
(DÖRING, 2002, p. 26). 

 

 Essa percepção do ciberespaço como lugar da exposição pessoal dos 

interesses e da narrativa do eu é presente não apenas nas redes sociais digitais, em 

páginas pessoais, como também em chats, weblogs, fotologs, etc. Para existir 

socialmente nas redes, é necessário ser visto, percebido. Nesse ambiente de 

interação, o usuário define seus gostos, compartilha informações, divulga links, posta 

fotografias e vídeos de sua intimidade ou da intimidade alheia, registra os lugares por 

onde passa, enfim, promulga uma vida social, que, em tons mais brandos que a 
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realidade off-line, exige o que Sibilia (2003) chama de “imperativo da visibilidade”, 

lembrado por Recuero (2010), quando da sua explicação acerca dos atores sociais 

nas redes digitais, como um imperativo para a sociabilidade na comunicação mediada 

por computador. E o discurso tem papel fundamental nisso. Vejamos a compreensão 

de Recuero acerca de um trabalho realizado pela pesquisadora Donath acerca da 

importância da percepção do outro no ciberespaço: 

 

[...] no ciberespaço, pela ausência de informações que geralmente permeiam 
a comunicação face a face, as pessoas são julgadas e percebidas por suas 
palavras. Essas palavras, constituídas como expressões de alguém, 
legitimadas pelos grupos sociais, constroem as percepções que os indivíduos 
têm dos atores sociais. É preciso, assim, colocar rostos, informações que 
gerem individualidade e empatia, na informação geralmente anônima do 
ciberespaço. Este requisito é fundamental para que a comunicação possa ser 
estruturada. Essas questões são importantes porque trazem a necessidade 
de que o ator que se expressa através da comunicação mediada pelo 
computador, seja individualizado e percebido de modo a proporcionar as 
pistas necessárias para a interação social (RECUERO, 2010, p.27). 

 

Percebemos, assim, que importa, nas redes, a representação. E toda ela é 

preparada na busca da empatia, daí a razão de, mesmo quando fakes10, alguns perfis 

tenham alta popularidade, ao passo que perfis não-fakes, quando não possuem 

identidade demarcada, seja por fotografia, descrições, etc., são desprezados pelos 

usuários. Assim, os atores sociais podem ser compreendidos, dentro do ciberespaço, 

lugar de fala, como “os indivíduos que agem através de representações performáticas 

de si mesmos” (RECUERO, 2010, p.28). E essas representações só são possíveis 

graças à capacidade de comunicação entre os atores, de quem as identidades são 

continuamente estabelecidas e reconhecidas pelo outro. 

É certo que a interação mediada pelo computador possui algumas 

características específicas, diversas ao status off-line. No entanto, em muitos 

aspectos, vemos semelhanças. No ciberespaço, a interação continua sendo a 

matéria-prima das relações e dos laços sociais. Logo, “a ação de um depende da 

reação do outro, e há orientação com relação às expectativas”, gerando o que 

Recuero (2010, p. 31) chama de “reflexo social”. Quanto às particularidades, no 

ciberespaço, os atores não são reconhecidos imediatamente, passam por um 

processo de negociação do contexto e dos sentidos estabelecidos. O conceito de 

                                                 
10 Perfis falsos, feitos com a intenção clara de não manter nenhuma relação de legitimidade com a 
vida off-line. A maioria deles é carnavalizado, mas isso não é regra. 
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presença aqui é ressignificado. A capacidade de migração para diversas plataformas 

de comunicação pode configurar a consistência dos laços sociais estabelecidos. O 

laço social é, assim, construído a partir das interações sociais. E as relações 

estabelecidas nessas interações são as mais variadas possíveis. Sobre a distinção 

entre interações, relações e laços sociais, Recuero explicita: 

 

[...] a interação mediada pelo computador é também geradora e mantenedora 
de relações complexas e de tipos de valores que constroem e mantêm as 
redes sociais na internet. Mas, mais do que isso, a interação mediada pelo 
computador é geradora de relações sociais que, por sua vez, vão gerar laços 
sociais. [...] São os padrões de interação que definem uma relação social que 
envolve dois ou mais agentes ou indivíduos comunicantes (RECUERO, 2010, 
p. 36). 

 

 Com a emergência das redes, tornaram-se comuns os laços sociais mantidos 

a distância. A própria noção de distância assume outra característica aqui, que é a da 

desterritorialização. Os “novos suportes tecnológicos para a sociabilidade”, como bem 

orienta Castells (2003, p.105), reconfiguram o sentido de comunidade, agora 

fortemente atrelado ao individualismo em rede e à nova percepção de valores dentro 

de um capital social incomum, aplicado à Internet.  

 O capital social, aqui, é compreendido adotando a posição de Raquel Recuero 

(2010) que o entende como um conjunto de recursos de um determinado grupo que 

pode ser usufruído por todos os seus membros, mesmo que sejam apropriados 

individualmente, mas baseados na reciprocidade. O capital social, assim, aparece 

como distintivo dos padrões de conexão entre os atores sociais na Internet. 

Compreender as redes sociais passa pela busca de compreender os valores que a 

circundam, suas mudanças e estratégias na composição do capital social, construído 

e negociado continuamente entre os atores, em seus laços e grupos. 

 Recuero (2010), quando reflete acerca da relação entre os sites das redes 

sociais e o capital social, elenca quatro valores mais comumente relacionados a esses 

tipos de sites e sua apropriação pelos atores. São eles: visibilidade, reputação, 

popularidade e autoridade.  

 O primeiro desses valores é certamente um dos fundantes das conexões 

sociais estabelecidas nas redes. A visibilidade, conectada ao que podemos chamar 

de capital social relacional, aparece como um valor que justifica redes como o Twitter, 

o Facebook, Orkut e Instagram. Quanto mais conectado o nó, mais visível ele é. Por 

essa razão, existe, nas redes, uma busca descontrolada por novos seguidores, por 
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exemplo. No Twitter, esse fenômeno é perceptível especialmente através de duas 

situações: a) o SDV, sigla que significa “segue de volta”; b) programas que prometem 

arrecadar números grandiosos de seguidores. A todo custo, novos nós são 

construídos, independentemente da qualidade dessas conexões ou do 

reconhecimento dos atores sociais envolvidos. Como bem nos relata Recuero (2010, 

p.109), “aumentar a visibilidade social de um nó tem efeitos não apenas na 

complexificação da rede, mas, igualmente, no capital social obtido pelo ator”. Ou seja, 

destacar-se na visibilidade pode acarretar a criação de outros valores, como 

reputação ou popularidade. 

 Quanto à reputação, este é entendido por Recuero (2010) como um dos 

principais valores construídos nas redes sociais. Trata-se das impressões construídas 

pelos atores sociais sobre os demais e seu comportamento. Esse valor só é percebido 

quando do reconhecimento de três elementos: o eu, o outro e a relação entre ambos. 

(RECUERO, 2010, p.109) O manuseio das informações sobre quem somos e o que 

pensamos, nas redes sociais digitais, lugar excelente para essa definição, acaba por 

desenhar a nossa reputação enquanto atores. Significa um valor de ordem qualitativa, 

dado não a partir da quantidade de nós, mas da interpretação que os atores fazem 

deles. Além de relacional (consequência de conexões), também é compreendido 

como cognitivo (por estar relacionado ao tipo de informação manuseada). No Twitter, 

especificamente, podemos compreender essa relação de valor a partir de Santaella & 

Lemos, quando se propõem a analisar inteligência coletiva e entrelaçamento social: 

 

O uso do Twitter como mero apêndice midiático para circulação de conteúdo 
de mídias de massa é responsável pela grande maioria do seu fluxo 
informacional, juntamente com seu uso meramente recreacional, ou apenas 
como diário pessoal. Esses usos são próprios a uma comunidade específica 
dentro da ecologia cultural do Twitter, comunidade essa que se caracteriza 
pelo interesse compartilhado pelo entretenimento popular de massa. É 
evidente que o perfil intelectual do usuário irá determinar o tipo e a qualidade 
das relações e interações sociais que sucedem via Twitter (SANTAELLA & 
LEMOS, 2010, p.117). 

 

 Essa evidência de que falam Santaella & Lemos (2010) recupera a condição 

cognitiva do valor reputação. Não importa, aqui, uma análise quantitativa, mas a 

interpretação das informações veiculadas na interação estabelecida entre os atores. 

Nesse caso, até mesmo a escolha dos perfis seguidos contribui diretamente na 

construção da reputação do usuário. 
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 Um outro valor relacional importante nas dinâmicas dos atores sociais nas 

redes é o da popularidade. Temos, aqui, “um valor relativo à posição do ator dentro 

de uma rede social” (RECUERO, 2010, p.111), intrinsecamente relacionado à 

audiência. Mais facilmente medida, a popularidade é presente no número de 

comentários, visitas ao perfil, quantidade de links, etc. Em se tratando de Twitter, esse 

valor também é perseguido pelos usuários que, a despeito de condições de 

integridade do seu perfil, aventuram-se em ceder senhas a softwares que identificam 

a quantidade de vezes que o perfil foi visitado ou mesmo a identidade dos visitantes. 

Ainda de acordo com Recuero: 

 

No Twitter, a popularidade está diretamente relacionada com a quantidade 
de seguidores que alguém tem. A popularidade, como valor, refere-se, 
portanto, mais a uma posição estrutural do nó na rede do que a percepção 
que os demais nós têm. A popularidade, portanto, pode ser inferida a partir 
de um estudo estrutural da rede social e tem um valor quantitativo 
(RECUERO, 2010, p.112). 

 

 Trata-se, assim, de uma medida quantitativa da localização do nó na rede. Ser 

popular, nas redes sociais digitais, compreende número de conexões e não 

autoridade, como veremos adiante. A popularidade está fortemente ligada à questão 

da aceitação do ator social pelos demais. No Twitter, dada a redução das ferramentas 

em relação a outras redes multimodais, esse valor é distintivo de um perfil, como bem 

colocou Recuero (2010). A busca pela popularidade acaba por provocar 

comportamentos adversos, mudanças no padrão de conduta, na busca de encontrar 

adeptos de seu perfil. São estratégias de sociabilidade que marcam essa rede, como 

apontam Santaella e Lemos (2010):  

 

O objetivo de adotar padrões de conduta dentro do Twitter, com vistas em 
aumentar a popularidade e o reconhecimento de cada usuário, revela a 
importância atribuída pelo usuário ao fato de ser ou não bem aceito e 
integrado dentro dessa rede social (SANTAELLA & LEMOS, 2010, p.114). 

 

 Aí reside uma característica bem própria do Twitter, a da colaboração, 

especialmente voltada à decisão de determinadas condutas serem ou não aceitáveis 

dentro da rede. Essa decisão acaba por estabelecer uma seleção nos níveis da 

popularidade e da autoridade. 

 A autoridade, quarto valor desenhado por Recuero (2010), traz à tona a 

influência de determinados atores sobre os demais. Não se trata propriamente da 
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quantidade de conexões que o usuário mantém ou da posição do nó na rede, mas sim 

da efetiva influência que um nó exerce sobre o outro. No Twitter, isso é visível na 

quantidade de menções, na capacidade de gerar conversações a partir de um tweet 

e especialmente a partir do retweet. A autoridade, assim, é percebida, no processo de 

difusão de informações, em relação à percepção dos atores dos valores de tais 

informações. Assume, portanto, um capital relacional e cognitivo. 

 Portanto, após as reflexões sobre esses quatro valores elencados por Recuero 

(2010) para o capital social das redes digitais, percebemos que a elaboração desse 

capital social constitui instrumento importante na construção das identidades por parte 

dos atores da rede, a partir da apropriação que eles fazem das ferramentas 

disponíveis. 

 

 

2.4. A SUBJETIVIDADE EM 140 CARACTERES 

 

Em uma era que dizemos pós-moderna, quando percebemos mais claramente 

o estabelecimento de distâncias individuais e coletivas, o Twitter carrega grande poder 

simbólico das práticas sociais. A pressa e o poder midiático que marcam o perfil 

contemporâneo aparecem como fundamentos para a construção de imagens 

identitárias cujo poder é notadamente atuante nas páginas da Web. Temos a perda 

das estruturas e referências sólidas de convívio, como também a sensação de 

pertencimento, levando o twitter a configurar-se como uma vitrine de imagens 

individuais mediadas pelos meios eletrônicos, em que o singular tende a prevalecer. 

Essa rede social aparece como uma das manifestações dessa busca, resultado de 

uma era líquida, como bem coloca Bauman (2005): 

 

[...] os grupos que os indivíduos destituídos pelas estruturas de referência 
ortodoxas tentam encontrar ou estabelecer hoje em dia tendem a ser 
eletronicamente mediados, frágeis totalidades virtuais, em que é fácil entrar 
e ser abandonados. Dificilmente, poderiam ser um substituto válido das 
formas sólidas – com a pretensão de ser ainda mais sólidas – de convívio 
que, graças à solidez genuína ou suposta, podiam prometer aquele 
reconfortante (ainda que ilusório ou fraudulento) “sentimento do nós” – que 
não é oferecido, quando se está “surfando na rede” (BAUMAN, 2005, p. 31). 
 

As facilidades proporcionadas pela tecnologia eletrônica nos incitam à perda 

da habilidade do engajamento em interações espontâneas, deixando-nos à mercê de 

sistemas comunais que não podemos dizer, decerto, de sua autenticidade. A 
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possibilidade de construir imagens identitárias no twitter também acarreta a permissão 

para burlarmos quem, de fato, somos, através do uso da linguagem e dos sistemas 

de significação que ousamos empreender nas postagens dos microblogs. 

Os diversos recursos de que dispõe tal rede social digital, apresentam-nos 

possibilidades consistentes das práticas identitárias. Um de seus exemplos está na 

seleção que o usuário faz de quem “seguir”.  

Em sua timeline (espaço de interação), apenas as mensagens de seus 

seguidos aparecem, contribuindo com a formação de um perfil atrelado a interesses 

do que ele é ou intenciona ser. E a seus seguidores, o usuário expressa emoções, 

denúncias, desabafos, sugestões ou apenas o simples desejo de interagir. Por vezes, 

encontramos no twitter uma expressão fática da linguagem, na busca que os seus 

usuários manifestam pelo contato com o outro. A esse respeito, Santaella e Lemos 

(2010) afirmam: 

 

Muitas vezes, entrar no twitter sem estar consciente das características 
específicas dessa mídia pode se assemelhar a adentrar tateando em um 
quarto escuro e à pergunta ‘quem está aí?’ e ter como resposta um solene 
silêncio. Por isso, a taxa de desistência de novos usuários do Twitter é muito 
alta [...] (SANTAELLA & LEMOS, 2010, p. 69). 

 

Devemos concordar que, quando usamos a linguagem, participamos de 

maneira efetiva na construção de significados, sendo o discurso o meio para 

resistirmos ou subvertermo-los. Embora não possamos garantir a autenticidade do 

discurso veiculado no Twitter, podemos ter como garantia os diversos efeitos que ele 

traz às relações, além da reafirmação de que, de fato, as identidades não são 

permanentes. (BAUMAN, 2005.) 

A análise linguística aqui proposta precisa estar ancorada na linguagem própria 

dos ciberespaços, onde se instalam ciberdiscursos que comprovam como a 

cibercultura admite consistência, no sentido de possibilitar ao usuário do twitter 

concepções de linguagem e, por fim, uma educação linguística do ciberespaço.  

Importante salientar que tanto o domínio quanto o uso da ciberlinguagem 

fomentadoras dessa prática interacional exigem o domínio de um aparato linguístico 

e semiótico de artifícios bastante complexos, o que reflete na contemporaneidade, ou 

seja, o modo de produção de percepção de linguagem tem efeitos social e 

culturalmente definidos pelos usuários das tecnologias intelectuais. 
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O acesso a essa rede social dá-se através de uma linguagem própria veiculada 

na internet, marcada por abreviações e signos identificadores de expressões ou ações 

sociais. As diversas escolhas lexicais empreendidas nas postagens revelam a 

identidade de quem se expressa, por associações múltiplas com as tribos usuárias 

dessa tecnologia. Além das abreviações amplamente conhecidas pelos usuários da 

internet, os adeptos do twitter possuem a oportunidade de lançar as hashtags, que 

funcionam como palavras-chaves da postagem realizada. Iniciadas pelo símbolo do 

sustenido (#), as hashtags formam grupos de interesses, uma vez que, ao clicá-la, o 

usuário observa as mensagens recentes que a mencionaram. Quando as menções 

são exageradas, elas entram em uma lista de tópicos, que aparece na interface da 

rede. A liberdade no uso dessas expressões é extensa, podendo o usuário utilizar 

desde palavras únicas até expressões em língua estrangeira ou mesmo frases 

inteiras.  

 Importante ressaltar uma manifestação frequente da linguagem nessa rede 

social. Não apenas pelo fato de os estadunidenses formarem o maior número de 

usuários do Twitter, mas especialmente pela marca da globalização na realidade 

virtual, percebemos que a língua inglesa figura como modelo de linguagem nos perfis 

públicos, especialmente no Brasil. 

 Outro recurso bastante utilizado no Twitter é o Retweet (RT). Através dele, os 

usuários manifestam comunhão de ideias ou menção para debate. A principal função 

desse recurso reside em resguardar a originalidade da mensagem e sua autoria, 

evitando falseamentos. Por meio do RT, o usuário expressa uma postagem já 

realizada por outro, sem deixar de mencioná-lo e de lhe dar os créditos da mensagem 

empreendida.  

 É interessante notar que a conectividade do Twitter não está apenas na 

emissão, mas também no olhar acerca do que os outros pensam e divulgam. Ao 

retwittar uma mensagem, o usuário se dispõe a concordar com a voz do outro e revelar 

essa concordância aos seus seguidores, caracterizando-se como mais uma 

manifestação identitária11.  

 

 

 

                                                 
11 Por vezes, o recurso é utilizado para acrescentar opinião. 
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2.5. O ESTADO DA ARTE 

 

 

 A pesquisa que ousamos desenvolver trilha um caminho razoavelmente novo 

no campo de estudos da Linguística Aplicada e especialmente na área concentrada 

na relação entre linguagem e práticas sociais. Além de uma abordagem dialógica do 

discurso, como pretendemos, tratamos da constituição das identidades na 

virtualidade, o que merece excessivo cuidado com o que temos por marca identitária. 

Para tanto, embora sejam raros, tivemos a preocupação em elencar os principais 

trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nessa área, conscientes de que, enquanto 

recentes e sendo muito vasta a discussão, longe de estar esgotada, são múltiplas as 

abordagens realizadas. Do mesmo modo, esta pesquisa deseja ser mais um olhar 

para a construção das identidades nas redes sociais digitais, com foco no Twitter, que, 

por suas especificidades interacionais, mantém-se ativo no mundo das emergentes 

redes. 

 Em virtude dessa multiplicidade de abordagens, resolvemos produzir um 

estado da arte, apresentando pesquisas em três núcleos: a) o estudo do universo da 

comunicação nas redes sociais digitais, com especial atenção para o Twitter; b) a 

constituição de identidades na virtualidade; c) a relação entre internet e escola na 

contemporaneidade. 

 Na Universidade Federal do Ceará (UFC), o professor Júlio César Araújo 

desenvolve um trabalho direcionado para o fenômeno do Twitter enquanto objeto de 

pesquisa. Aliado ao professor Robson Santos de Oliveira, ele propôs uma análise das 

limitações e possibilidades da rede social citada enquanto ferramenta de discussão 

acadêmica, com finalidades pedagógicas. Essa aparece como uma tendência 

frequente quando buscamos estudar a interatividade nas redes sociais digitais, dado 

o advento das novas tecnologias de informação e comunicação no contexto 

educacional. Ao analisar a conectividade, a convergência midiática e a relação entre 

tecnologias da informação e globalização como características que afetam o sujeito 

pós-moderno (ARAÚJO & SANTOS, 2011), os pesquisadores chamam a atenção para 

o Twitter como uma ferramenta que atende às necessidades de volatilidade e do 

instantâneo que marcam tais sujeitos, constituindo-se uma rede que estimula não 

apenas a leitura virtual, mas também a criação e a transformação informacional, como 

podemos perceber a seguir: 
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[...] o Twitter, então, ultrapassa os limites do espaço virtual quando torna-se 
também um canal de comunicação e uma extensão dos ambientes de sala 
de aula, pois o(a) professor(a) pode utilizar essa rede social para discutir suas 
aulas, divulgar e comentar congressos, usar como um mural de avisos para 
seus(suas) alunos(as) ou até como banner textual de informações 
instantâneas das aulas para alunos(as) à distância (ARAÚJO & SANTOS, 
2011).  

 

 Os resultados da pesquisa dos também twitteiros12 professores mostram que o 

Twitter aparece como uma ferramenta eficaz quando utilizada para fins educacionais. 

Essa percepção é recorrente no universo de pesquisas da área. Esse benefício do 

Twitter também é observado pela pesquisadora Zorália Brito das Chagas 

Vasconcelos13, da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Em sua dissertação de Mestrado, 

a pesquisadora analisa a utilização do referido sistema de microblogagem como 

recurso didático na visão docente. Embora haja, aqui, uma preocupação 

predominantemente pedagógica, o que mais chama a atenção em seu texto, em 

diálogo com os nossos fins de pesquisa, está na percepção desta rede social digital 

como uma possibilitadora de interação e integração entre a comunidade escolar 

(VASCONCELOS, 2010, p. 92). Os tweets dos vestibulandos que aqui examinamos 

transparecem suas percepções sobre o ambiente escolar, a recepção dos conteúdos 

curriculares, as relações com os professores e com a turma, dentre outras 

características próprias do cotidiano educacional. Vasconcelos (2010, p. 93-94) atenta 

para o fato de que, na “era da mobilidade, da velocidade, da informação, da 

comunicação, da complexidade social, a comunidade escolar não deve tratar com 

indiferença as mudanças evidentes”. No entanto, alerta que, se as mídias eletrônicas 

estiverem desprovidas de planejamento e comprometimento, estarão substituindo o 

lugar da emancipação pela mera distração. Podemos observar, pela pesquisa 

apresentada, que, diferentemente de um pensamento institucionalizado pelos 

discursos antitecnologias, as redes sociais digitais podem ser uma forte aliada no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Ao detectar a ambiência escolar pelos alunos twitteiros, os profissionais 

envolvidos no processo educativo poderão pensar o planejamento de suas ações no 

                                                 
12 Os professores utilizam, respectivamente, os perfis @araujo_jc e @robssantoss, através dos quais 
também desenvolvem a discussão elaborada na academia, transpondo o espaço da produção 
científica para os meios digitais. 
13 @zoraliabrito 
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ambiente de aprendizagem, como também estender as atividades pedagógicas 

presenciais para uma didática aplicada aos ambientes digitais. Embora essa não seja 

uma preocupação direta da nossa pesquisa, vale a pena ressaltar os potenciais 

didáticos do Twitter, uma vez que eles foram o fator motivador inicial para o nosso 

questionamento. Em uma outra pesquisa, de mesmo cunho, coordenada pelo 

professor Júlio César Araújo (UFC), evidencia-se o fato de que a cultura 

contemporânea traz à tona novos modos de existência, o que, por conseguinte, 

promoverá novos modos de representação e novas necessidades educacionais, como 

se pode ler em seu trabalho:.  

 

[...] o Twitter ganhou status de rede social e, atualmente, compete, em termos 
de relevância e conteúdo com gigantes como Facebook, Orkut e MySpace. 
Mas não é só de força política e social que vive o Twitter, que, pouco a pouco, 
agrega um leque infindável de possibilidades conectoras de interesses 
diversos. Nesse sentido, a rede passou a agregar ou a inspirar atitudes 
pedagógicas que, com intervenções adequadas, podem facilitar a 
aprendizagem da língua inglesa, por exemplo. [...] Em tempos de redes 
sociais, o isolamento dos alunos em “cabines” relegados aos usos que faziam 
dos fones de ouvidos para ouvirem aos CD players parece não fazer mais 
sentido. O ensino on-line já é uma realidade e, obviamente, essa prática 
tende a absorver as características do ambiente digital (ARAÚJO et al, 2011, 
p. 93-94). 

 

 A percepção dos pesquisadores conduz-nos ao entendimento de que o Twitter, 

embora apresente escrita reduzida ao espaço de 140 caracteres, não se configura um 

inimigo do aluno, corroborando, também, com Recuero, quando nos afirma que “elas 

[as redes sociais] conectam não apenas computadores, mas as pessoas”. 

(RECUERO, 2010, p.29) 

 Esta mesma rede que aparece, na grande parte das pesquisas, como recurso 

educacional, configura-se, em outros textos acadêmicos, como potencial ferramenta 

na construção das identidades dos seus usuários. Nesse ínterim, recuperamos aqui 

uma pesquisa da professora Cavalcanti (2012), da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), que trabalha a relação entre identidade, discurso e ambiente 

virtual na Pós-Modernidade. Em seu trabalho, Cavalcanti (2012, p. 7) atenta para uma 

visão discursiva das identidades, entendidas enquanto construções sociais, uma vez 

“que aprendemos a ser quem somos nos encontros interacionais de todo dia”. No 

entanto, a professora alerta para a preocupação em entender que a construção das 

identidades não ocorre por um controle apenas social, mas também pela interação 

subjetiva, a intenção dos sujeitos e a atribuição de sentido aos objetos. Ao pensarmos 
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a construção de identidades no virtual, a pesquisadora nos alerta para a compreensão 

de que construímos identidades virtuais para existirmos neste mundo e no virtual, 

como vemos a seguir: 

 
No processo de construção de identidade, a autodefinição é uma prática 
discursiva comum. Esta, no ciberespaço, se dá, principalmente, através de 
dados pessoais, das descrições narrativas, das imagens e fotos postadas, 
bem como da maneira que perfis são organizados (CAVALCANTI, 2012, p. 
10). 

 

 Em consonância com esse pensamento, a pesquisadora Nóbrega (2010), da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), ressalta que as redes sociais digitais aparecem 

como espaço de reafirmação das identidades dos seus usuários por meio de 

símbolos. (NÓBREGA, 2010, p. 99) A construção das identidades, 

independentemente de sua tipificação enquanto virtual ou não, ocorre por meio do 

símbolo, da representação. Em se tratando de redes sociais digitais, o que temos é a 

publicização do eu, corroborando com o pensamento de Lipovetsky (1983), quando 

propõe que o homem contemporâneo está mergulhado em um individualismo 

hedonista. De acordo com Nóbrega (2010, p. 97), “o ego se torna uma centralidade 

na rede”.  

 É muito interessante notar o quanto o perfil da nossa era é demarcado nas 

características das redes sociais digitais, inclusive com noções como tempo e espaço. 

Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), realizada 

por Abella (2012), traz à tona uma discussão bastante peculiar: o empoderamento 

cidadão e a construção identitária coletiva no discurso dos twitteiros. Ao analisar as 

mudanças sociais e culturais do mundo contemporâneo, a pesquisadora constatou 

que, ao passo que as novas mídias, favorecidas especialmente pelo advento da 

internet, contribuem com a personalização dos indivíduos, estas também propiciaram 

uma tremenda liberdade de expressão e a ocorrência de cidadãos desejosos de 

serem ouvidos. O Twitter, especialmente, tornou-se um excelente espaço de 

ciberativismo, realizando uma extensão do virtual para o não-virtual, configurando o 

empoderamento cidadão, materializado pelas mudanças conquistadas através das 

novas mídias.  

O professor Souza (2009), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em 

uma de suas pesquisas sobre a Sociedade 140 bytes, que tem como objeto de estudo 

o Twitter, defende que essa rede social seja uma metáfora do nosso tempo. Essa 
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constatação se dá, principalmente, pelo fato de que o sujeito que se adapta a essa 

rede é um sujeito fragmentado: escreve mensagens concisas, é dinâmico, não é 

monotemático, possui identidades múltiplas, alterna os seus fluxos de seguidos e 

seguidores a partir dos seus interesses, goza de multissemiose, hipertextualidade, 

multidirecionalidade. Para o autor, se comparássemos ao Facebook e ao Orkut, por 

exemplo, o Twitter apareceria como o que mais se aproxima do modelo paradigmático 

de sociedade aqui apresentado. (SOUZA, 2009, p. 9-10). 

Embora haja convergências, a nossa pesquisa diferencia-se das demais 

referenciadas neste estado da arte por buscar a construção das identidades de 

vestibulandos no Twitter, não se preocupando com a relação aluno-escola ou mesmo 

com o seu empoderamento, mas sim com a detecção das identidades que, segundo 

Hall (2006), emergem dos seus discursos. Todavia, todas as pesquisas aqui 

evidenciadas colaboram com o processo de compreensão do fenômeno que ora 

pesquisamos. 
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3. O ESTUDO DAS IDENTIDADES NA REDE VIRTUAL À LUZ DE BAKHTIN 

 

Toda a estrutura das redes sociais digitais em voga oferecem-nos condições 

para a análise das identidades, seja no próprio perfil do usuário – que tenta descrever 

aquilo que é em poucos caracteres ou mesmo em uma letra de música, por exemplo 

–, seja nos mecanismos técnicos de que dispõem tais redes para o agrupamento de 

pessoas, como as comunidades virtuais, hashtags14, menções etc., ou ainda em 

diversos outros recursos que configuram a aparência da página na rede. Em todas 

essas possibilidades, o usuário acaba por definir a sua identidade. 

O embasamento teórico para esta pesquisa encontra respaldo nos estudos da 

Análise Dialógica do Círculo de Bakhtin, partindo do pressuposto de que “a linguagem 

é um fenômeno eminentemente social, que se processa na e pela interação entre dois 

ou mais interlocutores”. (BAKHTIN, 2010a, p.76).  

Na internet, de maneira muito própria, resta analisarmos os ciberdiscursos 

enquanto propostas de interação que permeiam o campo linguístico e se tornam 

possíveis nos espaços de realidades virtuais, onde protagonizam a construção de 

símbolos e identidades, apresentando-nos o modo que as pessoas se relacionam na 

definição de um eu representativo para o outro.  

 

A realidade virtual cria um mundo de representação espacial no qual nossos 
corpos, sempre existindo ao longo de um continuum sobrecarregado e 
permeável entre a natureza e a cultura, foram postos de lado. [...] Em 
ambientes on-line, qualquer prova da existência depende de imagens ou 
símbolos comunicados de identidade pessoal. A prova de nossa dimensão 
física depende de um subconjunto informacional da realidade existencial; ou 
seja, na realidade virtual, os usuários comunicam o fato de suas várias 
existências simbolicamente, por um espaço representacional que é tornado 
acessível experiencialmente por meio do iconismo (HILLIS, 2003, p.256-257). 

 

O pensamento de Bakhtin, que evidencia a importância do outro no exercício 

da enunciação, ajuda-nos a compreender a construção de identidades nas redes 

sociais digitais e a tremenda mobilização que elas sugerem no que poderíamos 

                                                 
14 As hashtags são um recurso próprio do Twitter, mas que tem sido amplamente usado em outras 
redes sociais, como o Facebook, e, inclusive na mídia televisiva, em chamadas de notícias, por 
exemplo. Trata-se de uma expressão antecedida pelo sinal gráfico sustenido (#), tentando resumir o 
assunto abordado pela postagem ou expressando o sentimento relacionado ao que foi escrito. Algumas 
hashtags tornaram-se bastante populares nessa rede social. Dentre elas, temos: #fato, #ficaadica, 
#OhMyGod (#OMG), #np (#NowPlaying). 
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chamar de vida “real”. O que se enuncia no ambiente virtual está imbuído do outro, o 

interlocutor. 

A multiplicidade dos signos presente na concepção dialógico-discursiva da 

interação por Bakhtin (2010a) permite-nos compreender a comunicação como um 

processo interativo e a linguagem como interação social. De maneira irrecusável e 

natural, o sujeito, quando se dispõe à comunicação, deixa em seu texto fortes 

insígnias de suas relações e experiências sociais, além de conjeturas que analisam o 

receptor e seu modo de recebimento da comunicação – principalmente quanto ao que 

este gostaria de ler encontrar naqueles signos –, tendo em vista o seu contexto 

social.15 

Preocupada com a abordagem social e o uso multidisciplinar da linguagem, a 

concepção bakhtiniana de linguagem aparece aplicada ao exame das relações 

sociais, manifestações de identidade e relações de poder constituídas no mundo 

contemporâneo. Tais abordagens não são alheias ao contexto criado pela Internet, 

que surge como forte expressão da interação verbal, exercendo influências inegáveis 

no cotidiano dos seres humanos, em uma perspectiva global. A relação entre 

linguagem e identidade é uma percepção possível e importante no pensamento 

bakhtiniano, como veremos em seguida. 

 

 

3.1. LINGUAGEM E IDENTIDADE NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

No curso da interação social, os sujeitos produzem seus discursos através das 

palavras de outros sujeitos (e não propriamente da língua, numa perspectiva 

ideologizada), fazendo surgir significação no seu discurso interior e, 

concomitantemente, provocando os revides às articulações do outro, que ficam 

responsáveis por movimentar o discurso subsequente, e assim por diante. A esse 

respeito, diz Bakhtin (2010): 

 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou 
não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao 

                                                 
15 A jornalista Rosana Hermann, em livro publicado recentemente, “Um passarinho me contou – relatos 
de uma viciada em Twitter”, expressa brilhantemente o quanto o que dizemos nas redes sociais está 
repleto do outro, do usuário que lê as postagens publicadas. Cf. HERMANN, Rosana. Um passarinho 
me contou: relatos de uma viciada em Twitter. São Paulo: PandaBooks, 2011. 
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locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.) 
(BAKHTIN, 2010a, p.112). 

 

A compreensão da interação verbal no discurso é motivada pela decorrência 

de sentidos do encadeamento verbal, pela situação comunicativa, pelas condições de 

produção, pelo contexto histórico-social e, de maneira muito especial, pelos atestados 

sociais cumpridos pelos interlocutores, proporcionando à internet a valorização de um 

perfil especial, dadas as formas do seu interacionismo. 

 Para nos ajudar em tal discussão, Bakhtin traz-nos a teoria da enunciação 

enquanto uma proposta de compreender um movimento dialógico em direção à 

alteridade, no reconhecimento do outro e seu caráter ativo na construção dos 

sentidos. Considerando a língua enquanto “um processo de evolução ininterrupto, que 

se realiza através da interação verbal social dos locutores” (BAKHTIN, 2010a, p.132), 

o autor russo valoriza a enunciação enquanto verdadeira substância da linguagem.  

Percebe-se, assim, que Bakhtin não compreende a língua como um sistema 

abstrato de formas linguísticas à margem da atividade do falante, mas como realidade 

material das práticas sociais. A enunciação constitui-se social e não individualmente; 

no momento da enunciação, ao realizar a intersubjetividade, promove-se também a 

interação. Na arguição dessa natureza social da linguagem, a língua e seus falantes 

são situados em um contexto sócio-histórico. Vejamos: 

 

O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 
peculiaridade das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da 
investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração 
exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações 
da língua com a vida. Ora, a língua passa a integrar a vida através de 
enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados 
concretos que a vida entra na língua (BAKHTIN, 2010b, p.264-265). 

 

 Essa importância extremada dada ao enunciado por Bakhtin reflete em uma 

compreensão do enunciado como unidade real da comunicação discursiva, em 

contraponto ao que Bakhtin (2010b) denomina de ficções geradas em torno de uma 

compreensão de esquemas comunicativos de falante e ouvinte assumindo posições 

ativa e passiva, respectivamente. Aqui, vale considerar a posição ativa responsiva do 

ouvinte, que não apenas ouve o enunciado. O discurso, na perspectiva bakhtiniana, 

assume sua dimensão dialógica. Ao mesmo tempo que usamos nossa linguagem para 

outras pessoas, as outras pessoas também a usam em relação a nós. Assim, o 

discurso é construído graças a um diálogo entre vozes diversas. Para ele, “tudo é 
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meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina e nada resolve. Duas vozes são o 

mínimo de vida, o mínimo de existência” (BAKHTIN, 2010d, p.293).  

Na compreensão bakhtiniana, tudo o que se diz sobre mim ou sobre o que me 

interessa vem do mundo de fora, através da palavra do outro. O enunciado aparece 

apenas como uma conexão dentro de uma rede infinita de ligações (outros 

enunciados), representando encontro de opiniões e perspectivas acerca do mundo 

em expressões verbalizadas. A essa rede dialógica, podemos denominar o discurso, 

no registro de sentidos que não nascem ali, no momento exato da enunciação, mas 

que constituem um continuum, uma vez que o dizer do indivíduo não é propriamente 

seu, mas fruto das tantas intersubjetividades. 

Aqui, podemos compreender o caráter de uma existência partilhada do homem. 

O ser humano só se constitui um ser social na medida em que partilha sua existência 

com o outro. A experiência individual verbal do homem sofre continuamente o efeito 

da interação com os enunciados individuais do outro. A esse respeito, esclarece-nos 

Bakhtin: 

 

o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos 
subsequentes da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por 
um falante, tais elos ainda não existem. Desde o início, porém, o enunciado 
se constrói, levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, 
em essência, é criado. O papel dos outros, para quem se constrói o 
enunciado, é excepcionalmente grande [...] Desde o início, o falante aguarda 
a resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo 
o enunciado se construísse ao encontro dessa resposta (BAKHTIN, 2010b, 
p.301). 

 

Assim, pode-se perceber um pensamento voltado para o homem pensando 

sempre em relação aos outros homens e com eles, uma vez que a realidade 

fundamental da linguagem é o fenômeno social da interação, numa troca de 

enunciados. O valor semântico do diálogo em Bakhtin, vale salientar, assume um 

princípio de comunhão social, onde não há espaço para a passividade, mas, ao 

contrário, uma atividade responsiva. Por isso, o autor russo chama-nos a atenção para 

o fato de ser a enunciação, para além de simples fluxo verbal, o produto social da 

interação social. 

Quanto ao sentido do enunciado, este é também concebido pelas condições 

reais e extra-orgânicas da enunciação, sendo distribuído entre as vozes que 

constituem a linguagem. Configura-se, assim, um relacionamento dialógico de 

sentidos entre enunciados que são continuamente confrontados. “As relações 
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dialógicas são relações semânticas entre todos os enunciados na comunicação 

verbal” (BAKHTIN, 2010b, p. 345). Sendo a linguagem um processo determinado pelo 

cotidiano social e em perene evolução, o enunciado acaba por assumir essa 

característica de continuum no fluxo da interação verbal. Bakhtin (2010a) destaca que 

tal interação entre pelo menos dois indivíduos socialmente organizados. Nesse 

ínterim, compreende o papel do outro enquanto imprescindível na enunciação. A 

alteridade, assim, sempre intervém, ao passo que a identidade aparece como um 

movimento que se direciona para o outro, na busca de um reconhecimento de si pelo 

outro, leia-se sociedade ou mesmo a cultura. A palavra aparece, nesses movimentos, 

em função do interlocutor, como se percebe no pensamento bakhtiniano: 

 

Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, 
em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 
mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra 
apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor 
e do interlocutor (BAKHTIN, 2010a, p. 117). 

 

Desse modo, podemos compreender que o suporte do sujeito é um nós, 

entendendo ser o outro constitutivo de um discurso que só se realiza nessa relação. 

O homem não existe para si mesmo, mas para o outro. E seu discurso é moldado a 

partir disso. 

Os comentadores e pesquisadores da obra de Bakhtin tendem a observar o 

dialogismo sob duas análises. Ao passo que temos, de um lado, o diálogo entre 

interlocutores, fundado na interação verbal; do outro, observamos a relação entre os 

discursos, constituída pelas vozes que marcam o discurso, como trabalhamos acima. 

O sujeito bakhtiniano tem, assim, natureza dialógica e seu discurso é constituído por 

múltiplas vozes. 

Passemos, na profusão dessa discussão, à compreensão do twitter e seu 

suposto gênero discursivo próprio, o tweet, em um diálogo com Bakhtin. 

 

 

3.2. O TWEET – UM GÊNERO DO DISCURSO? 

 

 

A questão do gênero revelada nos diversos ambientes virtuais de linguagem 

faz-nos pensar, por exemplo, no Twitter, em sua singularidade, uma vez que, neste 
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ambiente, existem discursos próprios, moldados, especialmente, pelo limite do 

enunciado, dado em 140 caracteres. Para Bakhtin (2010b), existem incontáveis 

formas de gêneros do discurso e a este se ligam as necessidades de cada segmento 

da atividade humana, de aplicabilidade e de apropriação por parte do usuário. 

Vejamos o que o autor nos coloca quanto a essa concepção: 

 

O emprego da língua se efetua em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, 
a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 
do discurso (BAKHTIN, 2010b, p. 261-262). 

 

Assim, para Bakhtin, os gêneros do discurso possuem indícios próprios que 

vão ao encontro das intenções de quem fala ou escreve, ou seja, corroboram com seu 

projeto de linguagem. Dessa forma, o enunciado aparece em profunda relação entre 

os campos formal e não formal, bem como entre a consciência e a experiência e com 

os diversos gêneros do discurso. 

Aqui, o gênero do discurso apresenta-se como uma discussão essencial, uma 

vez que, na internet, surge um novo modo de dizer, direcionado pelas diversas 

adaptações impostas pelo ambiente de linguagem, que oscila entre o instantâneo e o 

abreviado. A preocupação do usuário restringe-se ao entendimento, o que o faz fugir 

das formalidades previstas, ingressando em um internetês próprio, construtor de 

símbolos e alcunhas que permitem à intenção discursiva o seu bom funcionamento. 

Acerca do processo de enunciação e suas escolhas, Bakhtin (2010b) coloca-nos: 

 

Em cada enunciado – da réplica monovocal do cotidiano às grandes e 
complexas obras de ciência ou de literatura – abrangemos, interpretamos, 
sentimos a intenção discursiva de discurso ou a vontade discursiva do falante, 
que determina o todo do enunciado, o seu volume e suas fronteiras. [...] Essa 
idéia determina tanto a própria escolha do objeto (em certas condições de 
comunicação discursiva, na relação necessária com os enunciados 
antecedentes) quanto os seus limites e a sua exauribilidade semântico-
objetal. Ele determina, evidentemente, também a escolha da forma do gênero 
na qual será construído o enunciado [...] (BAKHTIN, 2010b, p. 281). 
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Isto é, a internet figura como criadora de gêneros do discurso, condicionados, 

em sua maioria, pelas marcas da oralidade, pelas abreviações e pela utilização de 

emotions. Essa nova manifestação de linguagem permite, ainda, a interação entre os 

internautas, uma vez que o entendimento do enunciado sugere a tomada de posições, 

lançamento de ideias e, inclusive, debates em torno do ambiente virtual. 

Dessa forma, percebemos que os gêneros veiculados nos espaços das 

realidades virtuais e redes sociais não poderiam ser construídos aleatoriamente, sem 

conexão ou referência com o todo social. Nesse recente ambiente de linguagem e 

interação, estão imbuídos novos jeitos de pensar, agir e comunicar-se, onde “se 

acumulam formas de visão e compreensão de determinados aspectos do mundo” 

(BAKHTIN, 2010a), que influenciam diretamente a subjetividade dos indivíduos 

usuários e a sua consequente construção identitária. 

 

 

3.3. OS TWEETS E A MÁSCARA – CARNAVALIZAÇÃO E RISO NAS REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 

 

 

As identidades que emergem das redes sociais digitais são excelentes 

exemplares da transgressão contemporânea, marcada fortemente pelo que Bakhtin 

(2010c) concebe enquanto carnavalização.  

Em sua tese A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin 

(2010c) analisa a relevância do riso no entendimento do contexto da obra de François 

Rabelais. Em seu texto, Bakhtin (2010c) entende a festa enquanto concepção 

carnavalizada do mundo e da vida, propondo a carnavalização como uma atitude 

cônscia e norteadora de uma proposta estética. Na Idade Média e no Renascimento, 

o carnaval respondia enquanto festa pagã, onde as hierarquias sociais impostas pela 

cultura escolástica eram minadas. Mesmo que transitória, a festa assumia o caráter 

de liberdade, abundância, universalismo, uma vez que mantinha a possibilidade de 

contrapor-se à cultura dominante. Assim, expõe-nos Bakhtin:  

 

O mundo infinito das formas e manifestações do riso opunha-se à cultura 
oficial, ao tom sério, religioso e feudal da época. Dentro da sua diversidade, 
essas formas e manifestações – as festas públicas carnavalescas os ritos e 
cultos cômicos especiais, os bufões e tolos, gigantes, anões e monstros, 
palhaços de diversos estilos e categorias, a literatura paródica, vasta e 
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multiforme, etc. – possuem uma unidade de estilo e constituem partes e 
parcelas da cultura cômica popular, principalmente da cultura carnavalesca, 
una e indivisível (BAKHTIN, 2010c, p. 3-4).  

 

Trata-se, assim, de uma quebra das rotinas sociais, manifesta em uma 

realização do homem medieval, para quem a comicidade, embora se contrapusesse 

à tradição, constituía elemento muito importante para seu cotidiano. Além do carnaval, 

o elemento cômico da cultura popular percorria outras tantas festas que legitimavam 

a diferença em relação ao culto tradicional, gerando antinomias essenciais para a 

formação de dois lados: os defensores do riso e os representantes da oficialidade 

séria e conservadora.  

Essa percepção do paganismo proveniente do carnaval, contrapondo-se ao 

fundamento religioso, promove o entendimento necessário do riso enquanto 

dessacralização, “ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo, 

burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” 

(BAKHTIN, 2010c, p.10). Configura-se, assim, como manifesto democrático das 

camadas populares, propiciando a criação de um mundo às avessas, em que “todos” 

riem, o que seria inconcebível fora do carnaval.  

Tais atividades cômicas resultam, para Bakhtin (2010c), na formação da cultura 

popular, em que coexistiam um segundo mundo e uma segunda vida. Não se tratava 

de uma representação, mas de forma efetiva da própria vida, como uma oportunidade 

de suspensão da rotina ordinária a que os homens eram atribuídos. O homem 

medieval não se comportava passivamente frente ao carnaval, mas o vivia, como bem 

nos sugere Bakhtin, ao defender a ideia de que o carnaval se situava entre a arte e a 

vida cotidiana:  

 

Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o 
carnaval pela sua própria natureza existe para todo o povo. Enquanto dura o 
carnaval, não se conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível escapar 
a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. Durante a 
realização da festa, só se pode viver de acordo com as suas leis, isto é, as 
leis da liberdade (BAKHTIN, 2010c, p. 6). 

 

Dessa forma, percebe-se que equiparar o carnaval a mera manifestação 

artístico-cultural seria desqualificá-lo enquanto uma possibilidade de estetização da 

existência e de quebra dos tabus vigentes, impostos por um regime que enaltecia o 

tom sério de seus rituais.  
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É esse sentimento de transgressão e de liberdade, trazido pelo riso, que 

permeia as redes sociais digitais, condicionadas pela Cibercultura, proposta por Pierre 

Lévy, para quem a virtualização aparece como o movimento constitutivo e de contínua 

criação da nossa espécie, e não como um falseamento do real, “não se trata de modo 

algum de um mundo falso ou imaginário. Ao contrário, a virtualização é a dinâmica 

mesma do mundo comum, é aquilo através do qual compartilhamos uma realidade” 

(LÉVY, 2011, p.148). A Cibercultura assume, assim, uma dinâmica própria da vida 

cotidiana, existindo enquanto espaço de livre comunicação e informação, troca de 

saberes e interação entre os usuários.  

Quanto às redes sociais digitais, especificamente, temos uma interação mútua 

e emergente, com laços de pertencimento relacional que estabelecem nós essenciais 

à sua manutenção. No contexto brasileiro, elas tem se tornado uma febre, crescendo 

a cada dia, com destaque para o Facebook e o Twitter, que acumulam o maior número 

de usuários. Para esta, temos uma rede mais simples que aquela, em que os atores 

sociais estabelecem comunicação em 140 caracteres, tornando a interação mais 

rápida e, por que não dizer, fluida.  

O Twitter, bem como as outras redes sociais digitais emergentes, tem 

promovido novas expressões do riso, uma vez que este tem sido um grande atrativo 

para o uso de tais tecnologias. É comum, inclusive, encontrarmos perfis unicamente 

cômicos, de onde emergem identidades que beiram o grotesco. 
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4. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o uso do Twitter, por 

vestibulandos, elaborando uma reflexão acerca da construção das suas identidades 

no ciberespaço, sob a perspectiva da concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin, 

que a compreende enquanto prática social. Prioriza, portanto, uma temática que 

aborda questionamentos com reflexos na dinâmica da vida social contemporânea, em 

um mundo permeado pelas práticas sociais de uso da linguagem. Neste caso, nosso 

objeto de estudo são as construções identitárias de vestibulandos a partir de 

postagens no Twitter. 

Metodologicamente, o trabalho está amparado pelo paradigma qualitativo-

interpretativista (MOITA LOPES, 1996), inserido no âmbito das Ciências Humanas e 

Sociais, com foco na Lingüística Aplicada (LA), o que contribui para que sua 

autenticidade dependa dos significados e entendimentos existentes dentro de uma 

determinada cultura.  

Em se tratando de construção de identidades pela linguagem, o modelo de 

pesquisa adotado mostra-se adequado, uma vez que, ao realizar análises em uma 

cultura determinada, particulariza e interpreta os significados, evitando uma visão 

simplificada ou generalizada dos resultados. Estudar o ser humano e o seu discurso 

na construção de si, do outro e do mundo implica em uma análise que está para além 

de dados quantitativos, uma vez que estes não podem dar conta das subjetividades 

envolvidas no processo de construção identitária. 

A pesquisa ancora-se na concepção bakhtiniana de linguagem, definida 

enquanto interação social e a comunicação como processo interativo. Entende, logo, 

a linguagem enquanto prática discursiva e que se utiliza de esferas axiológicas em 

todo o empenho científico. É o que sugere a professora Oliveira (2012), quando de 

seu texto Um olhar bakhtiniano sobre a pesquisa nos estudos do discurso: 

 

É, portanto, com um modo de produção de conhecimento que assuma sua 
natureza interessada, que considere o acesso a esse conhecimento 
processando-se pela linguagem, entendida como uma prática discursiva e 
que introduza a dimensão axiológica em todos os momentos da pesquisa 
que, acreditamos, poder ser inserido o pensamento bakhtiniano (OLIVEIRA, 
2012, p.282). 

 



52 
 

Bakhtin (2010b) alerta-nos para o fato de que a palavra é o dado de análise, 

quando o que, realmente, interessa-nos enquanto objeto de investigação é o ser 

humano socialmente construído. Ele manifesta os seus posicionamentos através de 

enunciados construídos em um processo de enunciação que considera os ditos e os 

não-ditos. E aqui entra a importância da dimensão metodológica de uma pesquisa na 

perspectiva bakhtiniana. Interessa-nos experienciar o processo de interpretação e 

compreensão da transmissão e apropriação da voz alheia. (OLIVEIRA, 2012, p. 279) 

Nesse ínterim, torna-se imprescindível compreender que esses sujeitos – seres 

humanos sociais – que são objeto da investigação não escapam de um contexto mais 

amplo que aquele que nos é apresentado pelos enunciados, quando tratados sob 

isolamento. Por essa razão, consideramos a pós-modernidade como o cronotopo da 

pesquisa, mas consideramos os grandes tempos dos sujeitos, como descreve Oliveira 

(2012), em seu texto: 

 

Em outras palavras, o autor [Bakhtin] adverte para a necessidade de que a 
análise dos enunciados concretos não seja descolada de um contexto mais 
amplo, nem de seu horizonte social, ou melhor, que não se cinja ao pequeno 
tempo, o tempo da atualidade que engloba apenas o passado imediato e o 
futuro previsível. Ou seja, Bakhtin nos leva a pensar naquilo que ele chama 
de “tesouros do sentido”, a historicidade dos sentidos, dos eventos 
vivenciados pelos seres humanos, que se encontram discursivamente 
materializados nas diversas esferas da criação ideológica, da ciência, da arte, 
da filosofia, do cotidiano, remetendo para a noção de “grande tempo”, local 
privilegiado do diálogo infinito e inacabável, no qual nenhum sentido morre 
(OLIVEIRA, 2012, p. 277). 

 

Para a compreensão do fenômeno contemporâneo, ousamos desenvolver uma 

análise do nosso tempo segundo os modelos da pós-modernidade, amplamente 

discutida pelos cientistas sociais. Aqui, as identidades do sujeito pós-moderno são 

entendidas como não-permanentes, instáveis, múltiplas e por vezes contraditórias. É 

o que nos sugere Hall (2006), que associa à contemporaneidade o sujeito pós-

moderno, contrapondo-o ao sujeito do Iluminismo e ao sujeito sociológico, conforme 

sua classificação. Essas características são identificadas em nosso corpus, 

comprovando a transitoriedade das identidades no contexto pós-moderno. Os Estudos 

Culturais, assim, compõem um traço importantíssimo desta pesquisa, pois, além de 

contextualizar os sujeitos e seus enunciados, contribuem na análise do discurso 

veiculado nas redes sociais digitais, especialmente os selecionados para esta 

dissertação. A celebração móvel das identidades e, inclusive a crise de identidade 

pela qual passa o tempo contemporâneo, descritas por Hall (2006), não negam as 
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análises a que nos propomos. Ao invés disso, confirmam a pluralidade dos 

posicionamentos discursivos enquanto marca distintiva do nosso tempo.  

Vejamos o que nos afirma a professora Faria (2007), quando da publicação de 

sua tese de doutorado intitulada A construção estilística das identidades poéticas da 

cidade de Natal: um olhar bakhtiniano, em seu primeiro capítulo. Ao analisar as 

diferentes posições do sujeito pós-moderno e o processo de deslocamento 

(descentramento, perda das referências unificadoras) pelo qual ele passa, a 

pesquisadora atenta para o lado positivo dessa perda de estabilidade: 

 

Em contrapartida, esse deslocamento tem o seu lado positivo, pois move 
identidades velhas e estáveis e cria novas identidades, novos sujeitos. É a 
partir desse deslocamento, do descentramento e da complexidade do sujeito 
que a relação entre sujeitos e práticas discursivas pode ser rearticulada. [...] 
Não havendo, portanto, espaço para a noção de identidade centrada, 
unificada, também não há espaço para a linguagem homogênea; esta sempre 
será complexa e heterogênea (FARIA, 2007, p.28). 

  

Nossa preocupação, com esta pesquisa, limita-se às identidades que emergem 

das postagens selecionadas. A partir delas, poderemos analisar como os sujeitos se 

constroem discursivamente, suas nuances, contradições e múltiplas identidades. 

Como objeto de investigação, temos as identidades construídas nas postagens 

do Twitter, através de uma análise de sua linguagem, meios de interação e condições 

para a construção de representações.  

 A constituição do corpus deu-se a partir da análise do perfil e respectivas 

postagens de 10 usuários no Twitter. A seleção dos tweets foi realizada de modo a 

analisar 10 (dez) postagens para cada usuário escolhido, totalizando 100 (cem) 

postagens.  

 O interesse pela temática surgiu a partir da minha experiência enquanto 

professor da sala de aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio, no Educandário 

Nossa Senhora das Vitórias, durante momentos de interação com os alunos, uma vez 

que sou professor nesta instituição de ensino.  

 O Educandário Nossa Senhora das Vitórias é uma escola da rede privada do 

município de Assú/RN, atuando na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio. Com 87 anos de funcionamento e inspiração cristã católica, a escola é 

dirigida pelas religiosas da Congregação das Filhas do Amor Divino e ligada à 

Província Nossa Senhora das Neves. Conta, atualmente, com 1.108 alunos 
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matriculados regularmente, distribuídos entre os três níveis de educação, nos turnos 

matutino e vespertino. 

 Por intermédio de observações cotidianas informais, percebemos a 

necessidade de compreender o fenômeno das redes sociais na pós-modernidade e a 

construção de identidades por parte dos seus usuários. A informalidade da análise 

permitiu a proximidade com o ambiente de pesquisa e a interação com os usuários, 

possibilitando a compreensão da realidade virtual, sua linguagem e os seus efeitos na 

construção de um eu representativo para o outro. 

 Os sujeitos da pesquisa são alunos do Educandário Nossa Senhora das 

Vitórias, todos eles concluintes do Ensino Médio em 2012. Embora saibamos da 

grande quantidade de alunos que são usuários do Twitter, detivemo-nos a um número 

menor, em virtude da limitação da pesquisa e da satisfatória quantidade de postagens 

para a análise.  

 Entendendo o ano de vestibular como decisivo e motor de uma reflexão sempre 

presente acerca de sua condição de estudantes, os sujeitos acabam por externar suas 

angústias, medos e perspectivas no ambiente virtual, proporcionando-nos material 

suficiente para análise de como eles se constituem vestibulandos, suas expectativas 

para os devidos processos seletivos, além de diversas representações pertencentes 

ao âmbito escolar.  

 Por essa razão, as postagens selecionadas para a análise são aquelas que 

contêm referências à vida estudantil (rotina de estudos, escola, componentes 

curriculares, carreiras etc.) e que foram publicadas de 29 de janeiro de 2012, data que 

marca o início das aulas para os alunos do Ensino Médio na referida escola, até 

novembro de 2012, véspera dos processos seletivos. 

 Assim, investigamos como as identidades dos alunos se transformam ao longo 

do semestre e como se constroem no discurso veiculado pelo Twitter. Por uma 

questão de clareza e padronização na análise, optamos, durante o processo de 

seleção das postagens, por aquelas que não contêm menções ou RT’s, recursos 

anteriormente explicados, mas, especialmente, os tweets, comunicação limitada por 

140 caracteres e que se constituem o recurso principal desta rede social digital. 

 A fim de mantermos o anonimato dos sujeitos da pesquisa, entendendo que, 

uma vez revelados, poderíamos influenciar diretamente as postagens posteriores, 

decidimos substituir a ID (identidade digital) dos usuários por uma ID-codinome, 

embora todos os perfis analisados sejam públicos. Uma vez que o símbolo do Twitter 
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é um pássaro, decidimos atribuir nomes de pássaros da fauna potiguar para os perfis, 

sendo eles: @_juriti, @_grauna, @_teteu, @_galodecampina, @_bemtevi, 

@_golinha, @_canario, @_azulao, @_bigode e @_concriz.16 Desde já, deixamos 

claro que os codinomes utilizados não possuem aproximação semântica com as 

identidades que emergem em seus discursos. A escolha se deu pelo fato de ser o 

nome Twitter inspirado em uma onomatopeia que faz referência ao canto dos 

pássaros – o tweet (que corresponderia ao pio em português), porém, a sua 

distribuição foi aleatória. 

 Após seleção dos usuários e respectivas postagens, examinamos os trechos 

sob a perspectiva da Análise Dialógica do Discurso, com o intuito de buscar evidências 

que possam sinalizar como os aspectos ideológicos, percepções sensíveis de cada 

leitor/escritor afeiçoam a forma discursiva das postagens nos microblogs e, também, 

como esses leitores/escritores identificam-se enquanto vestibulandos. Para tanto, a 

partir dos tweets investigados, analisamos marcas identitárias do discurso a partir de 

aspectos diversos, mesmo que puramente em tweets ligados ao cotidiano estudantil, 

como: ritmo de estudos, preferência de disciplinas, relação entre vestibular e carreira, 

relação do vestibulando com outros vestibulandos, relação com a turma, relação com 

profissionais da escola, disposição para estudar, dentre outras que julgamos 

pertinentes e que emergiram de seus discursos. Verificamos o caráter de mudança 

das identidades, conforme apregoam os teóricos dos Estudos Culturais, como 

também os valores que permeiam o capital social dos atores na rede. 

 Cabe ressaltar que os textos observados são fruto da interação por parte dos 

seus usuários, gerados a partir de práticas sociais cotidianas e refletidas na 

linguagem. Não se trata, portanto, de textos encomendados para a pesquisa científica. 

 

 

 

7 

 

 

 

                                                 
16 Em virtude de já existirem alguns perfis de sujeitos desconhecidos com os nomes dos pássaros 
citados, resolvemos adicionar o carácter underline (_), após cada arroba (@) que marca o início de um 
perfil no Twitter. 
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5. O VESTIBULANDO NO TWITTER 

 

Neste capítulo, trataremos da análise dos dados desta pesquisa, respondendo 

ao objetivo desta dissertação. Em um primeiro momento, apresentaremos os sujeitos 

da pesquisa através de uma descrição dos seus perfis públicos, mantendo a 

preocupação com o anonimato. A descrição do perfil é realizada a partir de 

informações que julgamos importantes no trato de análise, mas elas não são o nosso 

corpus. Deixamos claro que as dez postagens selecionadas – e que serão 

apresentadas propriamente na análise – são a preocupação principal desta pesquisa 

e se constituem o corpus propriamente dito. 

 

5.1. DE ALUNO A VESTIBULANDO – OS PROFILES.  

 

O ano do vestibular é tradicionalmente conhecido como um período marcante 

na vida estudantil da Educação Básica, pois se configura como uma etapa decisiva 

para os alunos que se candidatam a uma vaga na Educação Superior. Mesmo vivendo 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como o processo seletivo predominante 

no acesso às universidades públicas, os alunos continuam a entendê-lo enquanto 

“vestibular”, uma prova que será decisiva nos rumos formativos que eles tomarão a 

partir do ano seguinte. Consideramos, então, vestibulandos os alunos concluintes do 

Ensino Médio e que, realizando o ENEM ou o vestibular tradicional, modificam suas 

rotinas ou seus discursos em prol de uma nova ordem. 

É interessante notar o quanto a valoração do que se entende por vestibulando 

vem mudando ao longo do tempo, acompanhando, é claro, todas as mudanças do que 

entendemos por educação, disciplina, escola, educando, dentre outros fatores que 

definem o ambiente escolar. Os alunos que aqui analisamos são atores sociais de um 

tempo que não tem, na Educação, a mesma importância a ela dada há dez anos, por 

exemplo. Essa curta distância temporal marca vastas lacunas em diversos setores da 

concepção de formação educacional. No entanto, essa é uma reflexão que não tem 

centro nesta pesquisa, podendo vir a ser desenvolvida em um trabalho posterior. Aqui, 

detemo-nos a uma compreensão da construção das identidades dos vestibulandos no 

Twitter, o que nos prende aos enunciados e os traços identitários que deles emergem.  

 Na apresentação dos perfis selecionados, resolvemos descrever as seguintes 

características da conta dos seus usuários na rede social: a descrição pessoal do 
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“Quem sou eu?” proposto pela interface do Twitter; a imagem que compõe o papel de 

parede (ou background) do perfil; a quantidade de tweets quando da seleção do 

corpus; a quantidade de seguidores e de perfis seguidos pelo usuário; uma descrição 

quanto ao teor predominante das postagens, associada à citação de características 

da linguagem que julgarmos pertinentes para a análise. 

 

5.1.1. @_juriti   

 

“Se senti, o se deixei saudades, tanto faz, é tudo passageiro. Mesmo assim, me leve 

flores no dia do meu enterro!” 

 

O perfil @_juriti apresenta, em sua descrição pessoal, referência a uma música 

gospel intitulada Melancolia, do grupo Apocalipse 16, embora, em suas postagens, 

não haja predomínio de referências a nenhuma doutrina religiosa. Percebemos que 

há um desvio gramatical no conectivo OU, que tem a letra U suprimida. A gravura que 

compõe o background é uma bandeira da Jamaica, com a imagem do cantor Bob 

Marley em marca d’água. O usuário apresenta 7.777 postagens, tem 1.024 

seguidores, segue 353 perfis e suas postagens são frequentes, com muitas menções 

e retweets do movimento Reggae, concordando com a imagem utilizada no papel de 

parede. É interessante notar a diferença na quantidade de seguidos e seguidores, o 

que aparece como marca de popularidade do usuário no Twitter. 

 

5.1.2. @_grauna   

 

“De fé (cada vez mais de casa, cada vez mais), Gremista, pseudo-gaúcha, 

escritorinha de quintal e pessimista.” 

 

Com 21.475 postagens quando da seleção do corpus, o usuário @_grauna 

identifica-se como uma pessoa de fé, torcedora do time de futebol brasileiro Grêmio, 

originário do estado do Rio Grande do Sul, gosta de escrever (característica 

perceptível na quantidade de tweets), é pessimista (o que parece contradizer a 

primeira característica) e o mais intrigante em sua descrição pessoal: é pseudo-

gaúcha. Apesar de ser potiguar, as postagens do perfil @_grauna evidenciam gírias 

gaúchas, de modo que elas predominam em seu discurso, como: bah, tchê, guri(a), 
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trilegal, dentre outras. A ligação ao Rio Grande do Sul também aparece na imagem 

que compõe o seu background, que contém um artista brasileiro de naturalidade 

gaúcha tomando um chimarrão, bebida típica do estado. O usuário possui 397 

seguidores e segue 380 perfis. Existem muitas referências ao artista brasileiro 

Humberto Gessinger (e seus grupos musicais Engenheiros do Hawai e Pouca Vogal) 

em suas postagens e menções. 

 

5.1.3. @_teteu  

 

 “Who I am ? Pra que saber ? Isso ai eu ainda estou desconbrindo.” 

 

O usuário @_teteu, em sua descrição pessoal, repete uma tendência nas redes 

sociais digitais, que é a referência à outras línguas, especialmente à língua inglesa, 

marcando o processo de globalização em que estão inseridos. Ainda em sua 

descrição, percebemos claramente uma identidade atrelada a um contínuo processo 

de descoberta, marcado pelo gerúndio do último verbo e pela indiferença denotada 

pelo último questionamento. Com 667 postagens, @_teteu se configura como o perfil 

que tem, em relação aos outros usuários, maior diferença temporal entre as 

postagens, o que mostra menos frequência no uso do Twitter. No background, o 

brasão de um time de futebol brasileiro, característica que não é evidenciada nos 

tweets. O usuário segue 1500 perfis e é seguido por apenas 78, o que, no capital 

social característico do Twitter, evidenciaria falta de popularidade, em virtude das 

poucas conexões.17  

 

5.1.4. @_galodecampina  

 

 “Virginiano, tricolor paulista de coração, terminando o 3º ano E.M.” 

 

Com postagens curtas e frequentes, o usuário @_galodecampina se descreve 

a partir do seu signo do zodíaco – Virgem, seu time de futebol – São Paulo Futebol 

Clube e da sua condição de estudante – concluinte do Ensino Médio. Em seu 

                                                 
17 Aqui, a pouca frequência das postagens pode ser um indício de causa para a quantidade irrisória de 
seguidores, em comparação à quantidade de seguidos. No Twitter, especialmente, o fluxo de 
informações determina o interesse dos outros usuários. 
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background, o usuário se utiliza de uma imagem de teor surrealista, que não parece 

manter relação com o conteúdo das suas postagens, sustentando um valor 

meramente estético para seu perfil. Com 4890 postagens, o usuário 

@_galodecampina possui 796 seguidores e segue 88 perfis, o que o configura como 

popular e seletivo. Quando da seleção do corpus, o usuário era recente no uso 

daquela rede social e apresentava muitas menções e hashtags. Ao passo que as 

hashtags compunham as postagens e marcavam o seu teor, as menções se 

constituíram um obstáculo na seleção do corpus, uma vez que nossa pesquisa se 

dedica aos tweets da timeline, sem menções ou retweets. No entanto, essa 

característica marca o usuário enquanto um perfil que mantém diversas interações 

com outros atores na rede. 

 

5.1.5. @_bemtevi  

 

“16 anos. Namorada do Hernandes Neto. Apaixonada por forró. Meio louca, talvez. 

Irônica. Futura engenheira química, se Deus permitir.” 

 

O perfil @_bemtevi deixa claro que o usuário pertence ao gênero feminino na 

descrição de suas características, onde condensa informações de ordens diferentes, 

indo do gosto musical à vocação profissional. Com 10.434 postagens, o usuário 

apresenta presença frequente no Twitter, com postagens quase sempre ligadas à 

escola ou aos estudos. Em seu background, temos uma imagem que denota seu gosto 

em relação às disciplinas do currículo escolar, pois exibe um laboratório de 

experiências químicas, coadunando com o anseio explicitado em sua descrição 

pessoal. Com 725 seguidores e seguindo 843 perfis, o usuário atende às 

características dos sujeitos emergentes nas redes sociais digitais e o conteúdo de 

suas postagens o define como um vestibulando comprometido com os estudos, o que 

marca fortemente a sua identidade. 

 

5.1.6. @_golinha  

 

“Não tenho tempo pra mais nada, ser feliz me consome muito”. 
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Com 956 tweets, seguindo 34 perfis e tendo 41 seguidores, o usuário 

@_golinha descreve-se como alguém feliz, o que se reflete nas expressões de 

entusiasmo que aparecem em suas postagens. Como background do perfil, o usuário 

escolheu uma própria fotografia em que aparece sorrindo. Predominam, em seus 

tweets, reflexões sobre as disciplinas, a turma, a escola e o ritmo de estudos para o 

vestibular. Uma informação se torna bastante curiosa para a nossa análise: a última 

postagem do usuário @_golinha se deu em 27 de novembro de 2012, no entanto, 

após a data de realização do ENEM, nenhuma outra postagem em relação ao 

vestibular ou outro processo seletivo foi feita. É curioso também observar que o perfil, 

que se mantinha bastante atualizado até a data supracitada, abandona a rede social, 

sem despedidas, o que ilustra o que a jornalista Rosana Hermann (2011) chama de 

“descontinuidades das redes sociais digitais emergentes”.  

 

5.1.7. @_canario  

 

“16 anos. Irônica, as vezes chata e irritante, adoro riir e ter uma risada estranha, 

enfim, Adoro ser eu mesma.” 

 

O perfil @_canario, em sua descrição pessoal, faz uma supervalorização do 

eu, marca distintiva da pós-modernidade e dos discursos veiculados nas redes sociais 

na Internet. Com 2.874 postagens, o usuário se mostra frequente no uso do Twitter, 

com muitas menções e retweets. Possui 227 seguidores e segue 198 perfis, 

apresentando um certo equilíbrio na equação de seguidos e seguidores. Suas 

postagens, muitas vezes, excedem os limites dos 140 caracteres, ocupando mais de 

um tweet para que a mensagem se torne completa. Para tanto, o usuário se utiliza do 

símbolo (+), evidenciando que há mais a dizer. O conteúdo das postagens 

frequentemente é marcado por citações bíblicas e por referências ao seu cotidiano 

religioso. Quando o assunto é vestibular, o usuário elabora reflexões que evidenciam 

uma dualidade entre comprometimento acadêmico e uso das redes sociais digitais. O 

último tweet do usuário acontece em 24 de julho de 2012, após algumas reflexões 

sobre a necessidade de se dedicar aos estudos e abandonar a internet. 

 

5.1.8. @_azulao  
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“ex apresentador do linha direta”. 

 

Apresentando 20.563 tweets, quando da seleção do corpus, com 713 

seguidores e 492 perfis por ele seguidos, o usuário @_azulao é um fiel exemplar do 

processo de carnavalização proposto por Bakhtin (2010c), pois ele subverte 

constantemente os valores dados como sagrados no campo educacional, rompendo 

com o tradicionalismo e provocando o riso. No papel de parede, o usuário apresenta 

o desenho de um gato tocando teclado e, em sua descrição pessoal, ele faz referência 

a um programa de televisão18 que se tornou ridicularizado pelos espectadores, 

estando muitas vezes associado a rir do trágico. Suas postagens denotam um usuário 

profundamente conectado às redes sociais digitais e o conteúdo de seus tweets faz 

uma distorção completa do cotidiano educacional, citando muitas piadas em relação 

às práticas escolares. 

 

5.1.9. @_bigode  

 

“Jovem de 16 anos, Pre-Vest, companheiro e extrovertido, taurino e Corintiano, 

DEUS, futuro engenheiro mecatrônico. Follow-me?” 

 

O perfil @_bigode, em sua descrição pessoal, caracteriza-se enquanto 

vestibulando e cita ainda sua escolha profissional: engenharia mecatrônica. 

Valorizando suas qualidades de companheiro e extrovertido, o usuário faz um convite 

para que os outros perfis o sigam, o que parece gerar um bom efeito, uma vez que ele 

tem 1.057 seguidores, ao passo que segue 486, caracterizando-o enquanto um 

usuário popular. Com 11.340 tweets, @_bigode cita bastante o amor pela turma do 

Pré-Vestibular em suas postagens e o que ele chama de resenhas, traços também 

evidenciados em seu background, composto por uma fotografia da turma na ocasião 

de uma festa. O usuário faz muitas menções a outros perfis em suas postagens e 

muitos dos seus tweets estão sincronizados a outros aplicativos ou redes sociais, 

como o Facebook, Ask.Fm e Twitcam. Também há a presença de muitos trechos de 

música e gírias. 

                                                 
18 Programa Linha Direta, veiculado na Rede Globo de Comunicação, exibido entre 1999 e 2007, com 
o objetivo de apresentar crimes acontecidos no Brasil cujos culpados ainda estariam foragidos da 
justiça. 
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5.1.10. @_concriz  

 

“Eu vivo em um mundo em que as pessoas fingem ser o que não são, mas quando 

eu falo com você... eu sou o que sou!!!! #Sorteraa kkkk” 

 

O usuário @_concriz, ao descrever quem é, faz uma reflexão sobre essência e 

aparência na definição de sua identidade, além de se definir enquanto solteira e 

zombar do seu estado de relacionamento. A característica da risada – evidenciada 

pela repetição da letra K, como em uma espécie de onomatopeia de uma gargalhada 

– é presente na maioria de suas postagens, ora traduzindo ironia, ora denotando 

alegria por estar com a turma e compartilhar as suas experiências. O usuário registra 

7.790 postagens, possui 217 seguidores e segue 132 perfis. É curioso notar o 

predomínio de reflexões sobre relacionamentos afetivos (de diversas ordens) em suas 

postagens. Quando da referência ao cotidiano escolar, o usuário volta suas atenções 

para a integração com a turma. 

 

 

5.2. O CANTO DOS VESTIBULANDOS – IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE 

EM 140 CARACTERES. 

 

Passaremos, agora, a analisar as postagens de cada um dos usuários 

escolhidos para esta pesquisa, valendo-nos dos indícios que marcam os seus 

discursos, para a constituição de suas identidades.  

 

5.2.1. O canto da Juriti 

 

Uma análise que busca um desenho das identidades dos vestibulandos no 

Twitter tem, em primeiro momento, uma preocupação de como o usuário se coloca 

longe das atribuições acadêmicas, para, em seguida, chegar à sua intenção original. 

Um valor notável no perfil do usuário @_juriti está associado a duas características 

que parecem bastante próximas: popularidade e reputação.  

Aqui, entendemos popularidade enquanto um valor atrelado à audiência do 

usuário na rede social, materializada na quantidade de conexões realizadas e, 
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especificamente no Twitter, pela quantidade de seguidores que este detém. É o caso 

do primeiro usuário sob análise, que, aqui, recebeu o pseudônimo @_juriti. Além dos 

1.024 seguidores, o que se constitui um número considerável de laços, @_juriti segue 

apenas 353 seguidores. Essa diferença entre o número de seguidos e seguidores 

aliada aos diversos nós realizados pelo usuário, sugere que ele se mantém em boa 

reputação nesse ambiente de interação, uma vez que foge a uma possível 

combinação de interesses buscando visibilidade. Não há, aqui, a política da boa 

vizinhança, dada pelo acordo de seguir os seguidores. O usuário, assim, destaca-se 

na rede social digital, denotando influência e certa autoridade sobre outros perfis. 

Segundo Recuero (2010):  

 

Através da reputação é possível selecionar em quem confiar e com quem 
transacionar. A reputação é, assim, um julgamento do Outro, de suas 
qualidades. [...] A reputação, assim, refere-se às qualidades percebidas nos 
atores pelos demais membros de sua rede social (RECUERO, 2010, p.110-
111). 

 

 Tais popularidade e reputação convergem para uma característica presente no 

discurso de @_juriti e que sinaliza a audiência que o usuário possui: o agrupamento, 

a convocação para as atividades coletivas, muitas vezes destituídas de objetivos 

escolares. Vejamos uma primeira postagem: 

 

Tweet 01 - @_juriti 

 

 Percebemos, no discurso acima, uma convocação do usuário para uma 

sensação de pertencimento que se intenciona estabelecer com a turma, no início da 

aula. O uso da expressão “é nóis Pré”, por exemplo, identifica o usuário como 

pertencente a um coletivo já identificado como “Pré” e relacionado ao “Ensv”, sigla que 

faz referência ao Educandário Nossa Senhora das Vitórias.  

A volta às aulas citada por @_juriti traz o tom de uma máxima das turmas pré-

vestibulares contemporâneas, que é o impulso motivador para um objetivo que, neste 

caso, não está evidenciado como a aprovação no vestibular. É interessante notar que 

essa empolgação inicial vai sendo modificada ao longo dos tweets, comprovando o 
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caráter de transitoriedade e mudança das identidades previsto por Hall (2006). Aqui, 

o que se evidencia é o vestibulando compreendido como parte de um grupo de 

pessoas que se encontram para confraternizações. O usuário se utiliza da rede social 

para combinar os encontros, como vemos nos dois seguintes tweets: 

 

Tweet 02 - @_juriti 

 

Tweet 03 - @_juriti 

 

 Em duas postagens, dois encontros diferentes, sugerindo uma frequência no 

acontecimento das confraternizações realizadas pela turma. No primeiro, temos a 

Barragem como lugar da celebração, ao passo que, no segundo, temos uma praia, 

sinalizada pelo barbarismo “beatch”, que corresponderia à palavra “beach”, em língua 

inglesa, o que se considera um uso recorrente no Twitter. No Tweet 03, percebe-se 

que os nomes das turmas que fazem referência à 2ª e à 3ª série do Ensino Médio 

aparecem no aumentativo, como expressão de valorização. Além das turmas 

isoladamente, a escola é valorizada pelo usuário, como vemos no tweet a seguir: 

 

Tweet 04 - @_juriti 

 

A repetição de vogais no fim ou ao longo de algumas palavras sugere ao 

seguidor leitor a impressão de uma canção, como também afirma certa empolgação 

ou euforia do usuário, que, neste caso, estão relacionadas ao pertencimento à escola 

em que estudam e onde se constituem vestibulandos.  
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No entanto, a tônica das mensagens vai sendo modificada nos tweets 

posteriores. A sensação de pertencimento, a empolgação por constituir-se membro 

de uma turma pré-vestibular e o exagerado amor pela escola dão lugar à ironia e ao 

predomínio do EU, substituindo o NÓS até então destacado nos tweets. Em outros 

dois tweets, verificamos um discurso que assume o coletivo, mas, agora, denotando 

outros valores que não os otimistas do início.   

 

 

Tweet 05 - @_juriti 

 

 

Tweet 06 - @_juriti 

 

 No Tweet 05, o usuário @_juriti cita um evento realizado pela turma, o 

“CarnaPré”, uma festa carnavalesca realizada em espaço não-escolar, mas que 

identifica e reúne o grupo de alunos em que ele se insere. Na ocasião da postagem, 

há a presença da ironia, marca que predominará nos tweets relacionados ao cotidiano 

de estudos a partir de então, em sua timeline. Ao dizer que chegou bem “certinho” do 

“CarnaPré” e acrescentar as repetições do K, denotando risada, o usuário dá um 

parecer irônico em relação à sua posição enquanto integrante da turma pré-vestibular, 

caracterizada, no mesmo tweet, como “terceirão (grifo nosso) veio doido”. Ou seja, o 

“Pré – Sempre ENSV” assume uma nova identidade, marcada pelo distanciamento 

das atividades escolares, o que não é evidente em outros perfis analisados, como 

@_golinha e @_bemtevi, por exemplo, que apresentam comportamentos contrários a 

@_juriti. 

 O Tweet 06 é um claro exemplo dessa reconfiguração da identidade. O 

#pré2012 já não apresenta a mesma euforia de tweets anteriores, indícios que podem 

ser observados pela suspensão acadêmica anunciada e pela presença de um emotion 
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(-_-), que representa tédio ou insatisfação na linguagem veiculada nas redes sociais 

digitais. 

 A ironia observada no Tweet 05 predomina nas postagens posteriores do 

usuário, que começa a destacar um sarcasmo constante nos discursos atrelados à 

sala de aula. O Tweet 07 é um exemplar dessa prática, quando, ao citar a aula, 

@_juriti se utiliza do vocábulo “parceiros” seguido de expressão onomatopeica.  

 

Tweet 07 - @_juriti 

 

 

Tweet 08 - @_juriti 

 

 

Tweet 09 - @_juriti 

 

Nos Tweets 08 e 09, o riso continua presente. Trata-se do riso proposto por 

Bakhtin (2010c) como característico do processo de carnavalização. A aula, entendida 

como prática de construção do saber, é dessacralizada, assumindo o grotesco que o 

aluno a ela atribui. O riso sinalizado pelo usuário reforça a identidade de um 

vestibulando descomprometido com as rotinas acadêmicas e que tende a ridicularizar 

algo que deveria constituir-se norma, na condição em que ele se encontra. Observe-

se que o “nós” perde espaço para o “eu”, apontado por Lipovetsky (1983) como 

característica da era pós-moderna. O grupo se dilui, passando a prevalecerem os 

interesses individuais e, logo, suas identidades distanciam-se das identidades 

coletivas. Vejamos o que acontece com o Tweet 10: 
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Tweet 10 - @_juriti 

 

A mudança da identidade é evidente. O que tínhamos no Tweet 01 dava conta 

de um vestibulando engajado, que enfatizava a coesão social na busca de um objetivo 

(que, embora não determinado, uma vez identificado enquanto vestibulando, temos a 

aprovação do vestibular como suposta meta). No Tweet 10, temos o desinteresse total 

pela rotina de estudos, marcada pelo trecho de uma música associada ao riso 

transgressor.  

Na análise das dez postagens selecionadas do usuário @_juriti, encontramos 

um vestibulando com identidades que giram em torno do amor à escola e a sensação 

de pertencimento, ironia no discurso, valorização da festa, parceria entre os colegas 

de sala e irrelevância do estudo para a vida.  

 

 

5.2.2. O canto da graúna 

 

O segundo perfil analisado traz um diferencial em sua linguagem: a utilização 

de gírias gaúchas, embora o dono do perfil seja natural de e residente em 

Angicos/RN19. Aqui, a personalização proposta por Lipovetsky (1983) assume formas 

bastante claras. Através de escolhas lexicais distintivas da região Sul do Brasil, 

especialmente pelo uso de gírias e regionalismos, o usuário molda uma identidade 

linguística que descaracteriza sua origem e o aproxima de uma outra cultura, que não 

a local. No entanto, tratar de local no ambiente virtual requer ressignificá-lo. O usuário 

da internet é cidadão do mundo, partícipe de um conjunto global de saberes e 

indivíduos. Assim, a noção de localidade é continuamente móvel, corroborando com 

os estudos culturais em sua perspectiva de pós-modernidade e deslocamento das 

identidades, como percebemos, por exemplo, em Hall (2012, p. 108), para quem “as 

identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em 

                                                 
19 Dados obtidos junto à secretaria do Educandário Nossa Senhora das Vitórias. 
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processo de mudança e transformação”. Notemos, nos tweets que analisaremos em 

seguida, que ora o usuário se utiliza de gírias gaúchas, tentando demarcar uma 

identificação regional com o Sul do país (como em bah e tri) 20 e ora se serve de gírias 

nordestinas, como se lhe deixassem escapar as marcas de uma tradição oral do seu 

lugar de origem (como em eita e vishi)21. 

Trata-se de um usuário que demonstra apreço pela leitura, o que se pode 

observar em tweets que estão para além dessa análise, mas que não evidencia 

entusiasmo suficiente quando o assunto é escola. Suas primeiras postagens trazem 

uma percepção de preocupação ou mesmo desânimo em relação à condição de 

vestibulando. Vejamos: 

 

Tweet 01 - @_grauna 

 

Tweet 02 - @_grauna 

 

 No Tweet 01, temos a primeira referência às aulas elaborada pelo usuário no 

ano de 2012. Diferentemente do que acontece com praticamente todos os outros 

usuários analisados, @_grauna não realiza postagens que sinalizem, 

antecipadamente, o início do ano letivo, ou mesmo o reencontro com os colegas de 

sala. Aqui, as aulas já começaram, como ela mesma cita, embora a “insônia de férias” 

persista. Essa primeira observação já dá indícios de que o usuário compreende uma 

nova responsabilidade, com a volta às aulas. Além disso, o emotion utilizado no final 

da postagem indica uma insatisfação em relação a este comportamento.  

 No Tweet 02, o emotion se repete, agora sinalizando insatisfação em relação à 

nova rotina. A identidade do vestibulando é marcada pela diferença em relação ao que 

                                                 
20 Tweets 6, 7, 8 e 9. 
21 Tweets 7 e 10, respectivamente. 
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vinha acontecendo nas demais séries da educação básica, percepção dada por Hall 

(2006), quando da tentativa de definir identidade. Aqui, @_grauna compreende que o 

ser vestibulando traz a ele novas condições de estudo. No entanto, a espera pelos 

textos do @1bertoGessinger aparece como atividade paralela. Temos, de um lado, 

um leitor ansioso. De outro, quase que em posição contrária, um estudante insatisfeito 

com os “novos ritmos” que o vestibular lhe impõe. Tais posições que parecem 

contrárias alertam para a compreensão das competências em torno da leitura entre 

os jovens estudantes, ao gerar uma espécie de contradição entre a atividade leitora e 

o estudo dos componentes curriculares. Nos três tweets seguintes, a insatisfação do 

aluno em relação às práticas escolares persevera: 

 

Tweet 03 - @_grauna 

 

Tweet 04 - @_grauna 

 

Tweet 05 - @_grauna 

 

 Como se pode observar, no Tweet 04, o emotion representando insatisfação 

continua a aparecer, agora em relação ao evento aula. A partir de sua colocação, que 

soa como um desabafo, @_grauna reconhece ser a aula uma atividade importante do 

seu cotidiano ou da qual não deve desviar. No entanto, não é algo com que se 

entusiasma. A falta de entusiasmo reaparece no Tweet 05, quando o usuário escolhe 

evitar falar em vestibular, o que comprova sua nada boa relação com a condição de 

vestibulando em que se encontra. No Tweet 03, percebemos um sutil empenho pelas 
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atividades escolares, facilmente desconstruído pelos tweets seguintes. Notemos, 

nessa sequência de postagens, que @_grauna, especialmente nos tweets 03 e 05, 

realiza interlocução com os seus seguidores na rede social, por meio de uma 

despedida e da utilização do verbo no imperativo plural, respectivamente. Essa 

característica presente em suas postagens evidencia o caráter conversacional do 

ambiente midiático do Twitter, como recobram Santaella e Lemos (2010, p. 78). 

 A identidade do vestibulando @_grauna continua, ao longo do tempo, sendo 

desenhada por uma linguagem que denota desânimo e incoerência em relação à nova 

rotina por ele evidenciada no início do ano letivo. 

 

Tweet 06 - @_grauna 

 

Tweet 07 - @_grauna 

 

 As práticas que antes tomavam conta de sua noite, evidentes no Tweet 03, 

assumem, no Tweet 06, uma outra dinâmica, a da brevidade. A preocupação em não 

faltar às aulas (Tweet 04) aparece, no Tweet 07, numa constatação da aula que já foi 

perdida. O senso de responsabilidade vai se transformando ao longo do tempo, 

embora a preocupação pareça persistir, como podemos ver no emotion utilizado no 

Tweet 07, representando assombro. Temos, aqui, a celebração móvel da identidade 

(HALL, 2006) de @_grauna enquanto vestibulando. Esse caráter de mudança é 

também perceptível no Tweet 08, como podemos ver adiante. 

 

Tweet 08 - @_grauna 
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 A utilização da gíria tri (redução de trilegal, gíria gaúcha) mostra uma outra 

identidade do vestibulando, agora entusiasmado e utilizando-se de emotion avesso às 

sensações de insatisfação que predominam em seu discurso. Mas essa não é uma 

identidade resistente. Vejamos o que acontece nos tweets 09 e 10. 

 

Tweet 09 - @_grauna 

 

Tweet 10 - @_grauna 

 

 A expressão “Mimimi” utilizada no Tweet 09 reflete reclamação, insatisfação, o 

resmungar diante da impossibilidade da leitura. No Tweet 10, a escola é lugar de dor 

da alma. Parece haver uma gradação das percepções de @_grauna em relação ao 

cotidiano acadêmico, predominando a identidade de um aluno insatisfeito enquanto 

vestibulando. 

 

 

5.2.3. O canto do tetéu 

 

No terceiro perfil analisado, temos um usuário com postagens distantes 

temporalmente, de modo mais específico quando o assunto é o vestibular. No início 

do ano letivo, tais postagens são mais frequentes e marcadas pelo ânimo próprio de 

quem começa a se perceber dono de responsabilidades novas, como o vestibular e o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

 
Tweet 01 - @_teteu 
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Tweet 02 - @_teteu 

 

Tweet 03 - @_teteu 

 

Tweet 04 - @_teteu 

 Percebemos, nos Tweets 01, 02, 03 e 04, uma reflexão acerca da disposição 

para estudar. Nos Tweets 01 e 03, há uma valorização do cotidiano de estudos, que 

acontece de duas formas: no 01, a disposição em começar; no 02, o reconhecimento 

de que o sono não deve atrapalhar a presença no “Motivação”, cursinho preparatório 

para ENEM e concursos frequentado por muitos vestibulandos de Assu e região. No 

Tweet 02, o usuário comenta positivamente a aula de literatura. No entanto, no Tweet 

04, já temos um quadro de cansaço puramente constatado e não mais contestado.  

 Uma outra característica bastante evidente no usuário @_teteu diz respeito ao 

sentimento de integração com a turma pré-vestibular. A identidade de vestibulando, 

aqui, confunde-se com uma identidade coletiva, a da turma, fruto da interação social 

desenvolvida pelos colegas de sala. 

 

Tweet 05 - @_teteu 
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Tweet 06 - @_teteu 

 

Tweet 07 - @_teteu 

 

Aqui, podemos compreender o caráter de uma existência partilhada do homem. 

O ser humano só se constitui um ser social na medida em que partilha sua existência 

com o outro. A experiência individual verbal do homem sofre continuamente o efeito 

da interação com os enunciados individuais do outro. A esse respeito, esclarece-nos 

Bakhtin: 

 

O enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos 
subsequentes da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por 
um falante, tais elos ainda não existem. Desde o início, porém, o enunciado 
se constrói, levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, 
em essência, é criado. O papel dos outros, para quem se constrói o 
enunciado, é excepcionalmente grande [...] Desde o início, o falante aguarda 
a resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo 
o enunciado se construísse ao encontro dessa resposta (BAKHTIN, 2010b, 
p.301). 

 

Assim, podemos perceber um pensamento voltado para o homem pensando 

sempre em relação aos outros homens e com eles, uma vez que a realidade 

fundamental da linguagem é o fenômeno social da interação, numa troca de 

enunciados. O valor semântico do diálogo em Bakhtin, vale salientar, assume um 

princípio de comunhão social, onde não há espaço para a passividade, mas, pelo 

contrário, uma atividade responsiva. Por isso, ele nos chama a atenção para o fato de 

ser a enunciação, para além de um simples fluxo verbal, o produto da interação social. 

A construção bakhtiniana pode render uma visão otimista das redes digitais, 

especialmente no que diz respeito à impressão que os usuários possuem dos seus 

círculos ou dinâmicas sociais. Além da turma, @_grauna também se refere à escola 
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como um todo. O vestibulando, aqui, integra o Educandário Nossa Senhora das 

Vitórias, escola que, naquele ano, celebra 85 anos de fundação. Vejamos como ele 

se posiciona. 

 

Tweet 08 - @_teteu 

 

Tweet 09 - @_teteu 

 

 A escola é tida como família da qual @_teteu faz parte, partilha. O vestibulando 

não é mais aquele que se refere às aulas que tem para assistir ou à disposição de que 

precisa para estudar, mas, sim, aquele que pertence, com orgulho, ao ENSV, estando 

o aluno claramente motivado para e pela festa dos 85 anos de fundação da escola, 

acontecida em 09 de março de 2012.  

 Após esse período, as postagens começam a diminuir, o usuário não 

demonstra mais tanto interesse em dizer acerca de si enquanto vestibulando, o que 

só vem acontecer novamente em setembro de 2012, com uma postagem que 

diagnostica uma nova identidade.  

 

Tweet 10 - @_teteu 

 

 O EU de que fala o usuário, no Tweet 10, é o EU vestibulando, que não estudou 

o suficiente para a prova que fará em breve. O discurso de @_teteu conduz ele mesmo 

à percepção de que sua identidade mudou e ela é contrária à desenhada por seu 

discurso no início do ano. 



75 
 

 

5.2.4. O canto do galo-de-campina 

 

A visão da escola enquanto lugar de dificuldade e desprazer é ratificada por 

@_galodecampina. O Twitter aparece para este usuário como um espaço de 

reclamação ou desabafo acerca das situações com que não concorda e que 

pertencem ao âmbito escolar, desde uma avaliação do material didático até a análise 

dos professores e da coordenação. Interessante notar que a primeira postagem deste 

usuário referente à escola e à vida acadêmica data de um dia antes do início das 

aulas. No dia 29 de janeiro de 2012, ele relata: 

 
Tweet 01 - @_galodecampina 

 
Tweet 02 - @_galodecampina 

 

 No Tweet 01, a escola é entendida como lugar de tortura, ou seja, espaço em 

que o indivíduo é forçado a desenvolver determinadas práticas. No Tweet 02, o 

assombro do aluno em relação ao material didático denota que o estudo não é uma 

prática apreciada por ele. O uso da repetição de vogais em “Deeeeus”, como também 

o uso da exclamação e a conclusão da postagem remetem à ideia de que o usuário 

não vê com bons olhos a mudança de hábitos no ensino médio.  A percepção inicial 

de @_galodecampina enquanto vestibulado dá conta de uma identidade marcada pela 

negatividade e a ausência de motivação própria para a rotina de estudos. 

 Nos Tweets 03, 04 e 05, poucas semanas após o início das aulas, o usuário 

apresenta, em seu discurso, um vestibulando disposto a estudar e, inclusive, 

matricular-se em um cursinho para reforço e revisão (Tweet 05). Mesmo assim, 

percebemos, nos Tweets 03 e 04, o riso (kkkkk, hoho) em um sinal de ironia ou 
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autoanálise crítica, ao dar-se conta de que isso fere os seus costumes. O aluno de 

antes não tinha vontade de estudar. O vestibulando de agora se supera  

 

Tweet 03 - @_galodecampina 
 

 
Tweet 04 - @_galodecampina 

 
Tweet 05 - @_galodecampina 

 

 

 

 Tal estímulo logo se aninha e o usuário volta a assumir uma posição de 

descomprometimento, como podemos ver nas seguintes postagens: 

 

Tweet 06 - @_galodecampina 
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Tweet 07 - @_galodecampina 

 

 
Tweet 08 - @_galodecampina 

 

 

No Tweet 06, @_galodecampina utiliza-se de uma hashtag que reincide em 

outros tweets que não compõem esta análise e que dizem respeito aos conselhos de 

seus professores. O #AnhamProfessor revela ironia por parte do usuário em relação 

às orientações recebidas. Em seguida, no Tweet 07, em postagem do mesmo dia, em 

maio de 2012, o usuário rebate a ideia do professor com sua prática de uma hora de 

estudos que, segundo ele, está “de bom tamanho”.  

No Tweet 08, a identidade do vestibulando emerge por uma expressão que 

contradiz esse ideal. O aluno se assume “vagabundo” por não haver estudando 

durante o fim de semana. Percebemos, agora, uma identidade diferente da que 

acontece nos tweets 03, 04 e 05. As postagens acerca do vestibular e do ENEM 

tornam-se escassas a partir de junho. E em setembro de 2012, data próxima à 

realização do exame, temos dois tweets que confirmam um vestibulando 

desestimulado e que volta a ter aquela compreensão inicial da escola, como vimos no 

Tweet 01. 

 

Tweet 09 - @_galodecampina 

 

Tweet 10 - @_galodecampina 
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 A instabilidade dos estímulos para o estudo do vestibulando sob análise marca 

identidades múltiplas em um discurso repleto de ironia. Em primeira instância, 

reconhece a “tortura” da sala de aula; em segundo momento, dispõe-se a estudar; em 

terceira instância, não mantém o estímulo, até chegar a um desinteresse perceptível 

na alegria com que constata que não haverá aula, como também a falta de 

preocupação em relação ao fato de ser suspenso.  

 

 

5.2.5. O canto do bem-te-vi 

 

De todos os perfis analisados, @_bemtevi é o que apresenta mais postagens 

relacionadas ao cotidiano de vestibulando e, por sinal, uma percepção otimista em 

relação às novas práticas. A identidade individual é, aqui, atrelada a uma identidade 

coletiva, a turma do pré-vestibular. 

 

Tweet 01 - @_bemtevi 

 

Tweet 02 - @_bemtevi 

 

Tweet 03 - @_bemtevi 

 O plural predomina nesses três tweets, proporcionando uma sensação de 

coletividade em relação ao compromisso com os estudos, diferentemente do que 

acontece com os outros perfis analisados, que tendem a compreender a turma como 
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representação de festa, encontro e parceria, inclusive para os momentos de 

subversão à ordem. Aqui, como acontece em todas as postagens de @_bemtevi, 

temos a rotina de estudos como eixo norteador das práticas cotidianas. O 

vestibulando, como desenhado no Tweet 01, é aquele que se dispõe a entrar em 

preparação. No Tweet 02, as pessoas do Pré são identificadas como diferentes das 

pessoas normais, dado o novo ritmo de estudos. No Tweet 03, a identidade do 

vestibulando requer a compreensão de que, mesmo com a sobrecarga de atividades, 

inclusive extraescolares, existe uma motivação para tanto, marcada pelo uso do 

emotion final.  

 
Tweet 04 - @_bemtevi 

 
Tweet 05 - @_bemtevi 

 
Tweet 06 - @_bemtevi 

 

 

 Percebemos que o plural das postagens iniciais de @_bemtevi vai dando lugar 

ao predomínio da 1ª pessoa do singular em suas postagens. Vejamos o que nos diz 

Sibilia (2008) acerca disso: 

 

A rede mundial de computadores se tornou um grande laboratório, um terreno 
propício para experimentar e criar novas subjetividades: em seus meandros 
nascem formas inovadoras de ser e estar no mundo, que por vezes parecem 
saudavelmente excêntricas e megalomaníacas, mas outras vezes (ou ao 
mesmo tempo) se atolam na pequenez mais rasa que se pode imaginar. 
Como quer que seja, não há dúvidas de que esses reluzentes espaços da 
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Web 2.0 são interessantes, nem que seja porque se apresentam como 
cenários bem adequados para montar um espetáculo cada vez mais 
estridente: o show do eu (SIBILIA, 2008, p. 27). 

 

 O império do eu é uma característica das redes sociais digitais, através das 

quais o usuário molda sua identidade. Nesse caso específico, em @_bemtevi, o eu 

está atrelado a um vestibulando dedicado, comprometido e que prefere fazer 

renúncias em prol da aprovação. Tal percepção continuamos a comprovar em suas 

demais postagens. 

 

Tweet 07 - @_bemtevi 

 

Tweet 08 - @_bemtevi 

 

Tweet 09 - @_bemtevi 

 

Tweet 10 - @_bemtevi 

 

 A compreensão de ser vestibulando implica na necessidade de superar as 

expectativas (Tweet 07), cumprir com as obrigações escolares a todo custo (Tweet 

08), receber o reconhecimento pelo esforço (Tweet 09) e ir além dos próprios limites 
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(Tweet 10). O usuário @_bemtevi corresponde a um tipo de vestibulando pouco 

observado no Twitter, em relação aos outros perfis sob análise. 

 

 

5.2.6. O canto do golinha 

 

O sexto perfil analisado traz uma tônica de desinteresse com os estudos em 

suas postagens. No entanto, antes mesmo de construir essa identidade, o usuário se 

refere ao grupo, à turma, numa expressão de afeto. Esse é, por sinal, uma 

característica de todos os perfis analisados. A sensação de pertencimento e apego 

está presente em todos eles. Vejamos como @_golinha faz isso em sua timeline. 

 

Tweet 01 - @_golinha 

 

 A julgar pela escolha lexical, com o uso de um advérbio rebuscado e de pouco 

uso, como “indubitavelmente”, bem como a apropriação de uma linguagem formal, 

respeitando a norma-padrão, somos tentados a reconhecer um vestibulando 

preocupado com sua reputação linguística, o que é logo descontruído, como podemos 

ver nos tweets a seguir: 

 

Tweet 02 - @_golinha 

 

Tweet 03 - @_golinha 
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Tweet 04 - @_golinha 

 

Tweet 05 - @_golinha 

 

 A preocupação com a linguagem formal é substituída pelo uso de gírias e 

expressões informais. A identidade do vestibulando @_golinha aparece associada ao 

desinteresse em relação às aulas (Tweet 03) ou aos estudos na biblioteca (Tweet 04). 

Nos Tweets 02 e 05, percebemos, além disso, certa repulsa do vestibulando em 

relação à disciplina de física, ratificada no Tweet 06, quando publica: 

 

Tweet 06 - @_golinha 

 Em outros tantos tweets, a rejeição à disciplina de Física reaparece. Quando 

do cotidiano com a turma, novamente o sentido de parceria aparece nas postagens. 

No entanto, agora revestido da quebra da ordem disciplinar. 

 

Tweet 07 - @_golinha 
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Tweet 08 - @_golinha 

 

Tweet 09 - @_golinha 

 

 A internet aparece como espaço livre de interferências disciplinares na 

construção do eu, tornando-se um terreno de liberdade para os estudantes, que ali 

expõem suas insatisfações, medos, angústias e anseios. O “ESQUADRÃO 

TERCEIRÃO”, como esse refere à turma, traduz uma turma que exerce autoridade ou 

domínio sobre a escola, invertendo a ordem da disciplina. Na última postagem 

relacionada aos estudos pelo usuário @_golinha, temos o reconhecimento do prejuízo 

dos estudos a partir de uma causa específica: o uso da internet. 

 

Tweet 10 - @_golinha 

 A efervescência das redes sociais digitais alterou a dinâmica das interações 

off-line na contemporaneidade. O usuário reconhece ser a internet uma atividade que 

retira dele a atenção necessária para os estudos, trazendo-lhe um rendimento 

insatisfatório. A reflexão acerca da internet pelos próprios usuários, como uma 

metalinguagem do continuum das redes sociais digitais, é recorrente no ambiente de 

interação que ora analisamos, como veremos no próximo perfil. 

 

 

5.2.7. O canto do canário 
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O perfil @_canario apresenta uma sequencia equilibrada de postagens. A 

identidade do vestibulando, por vezes, é associada à identidade de pessoa religiosa. 

O compromisso do vestibulando, segundo @_canario, é reflexo do compromisso de 

cristão. No entanto, para esta pesquisa, escolhemos as postagens mais ligadas ao 

cotidiano acadêmico, observando, com cuidado a voz do aluno que, por vezes, 

distancia-se da voz do religioso. 

Essa percepção lembra-nos Bakhtin, quando da construção do conceito de 

polifonia. Aqui, o dialogismo bakhtiniano pode ser analisado como: o diálogo entre 

interlocutores, baseado na interação fundadora da linguagem; e a relação entre 

discursos, isto é, as vozes exteriores que abalizam nosso discurso. A relação 

intersubjetiva, constituída pela enunciação, instala tanto os sujeitos como também os 

sentidos do discurso. Em relação ao diálogo entre os discursos, o que nós produzimos 

é um tecido de vozes, de muitas vozes que se arrolam polemicamente entre si, 

resolvendo a relação no interior dele mesmo. Embora as postagens analisadas tratem 

da rotina de estudos e de como esses estudantes se afeiçoam vestibulandos, não 

podemos deixar de reconhecer as vozes outras que estão presentes em seu discurso, 

contribuindo na construção das suas identidades. 

 

Tweet 01 - @_canario 

 

Tweet 02 - @_canario 
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Tweet 03 - @_canario 

 

 Nas três primeiras postagens, há uma percepção otimista do aluno em relação 

à escola e seu cotidiano de estudos (Tweets 01 e 02), sinalizando a integração à turma 

e o senso de coletividade. O vestibulando, aqui, é componente do “PRÉ-2012”, turma 

de amigos. Na postagem seguinte, Tweet 03, o aluno se sente feliz com o resultado 

de um teste vocacional, assunto que também é motivo de preocupação dos 

vestibulandos em um ano tão decisivo para eles como esse. 

 Vejamos outras postagens de @_canario para darmos continuidade à análise 

de sua identidade enquanto vestibulando: 

 

Tweet 04 - @_canario 

 

Tweet 05 - @_canario 

 

Tweet 06 - @_canario 

 

 Nos Tweets 04, 05 e 06, @_canario começa a assumir um comportamento 

relapso em seus estudos, utilizando-se de linguagem que denota desânimo e a 

percepção das dificuldades para estudar, além da presença de emotions que 

sinalizam insatisfação. Esse comportamento reflete diretamente no resultado das 

avaliações, como indica o aluno em postagens posteriores. 
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Tweet 07 - @_canario 

 

Tweet 08 - @_canario 

 

 Nos Tweets 07 e 08, os emoticos evidenciando insatisfação continuam a 

aparecer, bem como agora a constatação de um rendimento ruim, alarmado pelo 

estudante no uso de hipérboles, palavras em caixa alta, repetição de letras e de 

pontuação. O usuário @_canario, ao longo de sua timeline, vai se percebendo um 

vestibulando que precisa de mais esforço para alcançar a meta da aprovação, tanto 

na escola quanto no ingresso para a universidade. Vejamos essa constatação nos 

dois últimos tweets analisados, que coincidem com as duas últimas postagens do 

usuário, acontecidas em julho de 2012: 

 

Tweet 09 - @_canario 

 

Tweet 10 - @_canario 
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 O usuário @_canario percebe serem as redes sociais um vício (como descreve 

no Tweet 09) e, em seguida, um obstáculo para a aprovação no vestibular. Com a 

postagem anunciando que deve sair das redes sociais, @_canario se despede das 

publicações no Twitter, em julho de 2012. Essa é uma atitude que sinaliza um 

vestibulando decidido pela aprovação, após análise de alguns prejuízos em 

avaliações e na sua rotina de estudos. 

 

 

5.2.8. O canto do azulão 

 

De todos os perfis analisados, @_azulao apresenta o discurso mais 

carnavalizado. Não há, em nenhuma de suas postagens referentes ao ano de 

vestibular ou cotidiano acadêmico, uma proposta de reconhecer-se vestibulando. O 

evento vestibular sequer é citado por ele, atendo-se unicamente, quando trata de 

estudos, à escola. Vejamos três aspectos por ele desenhados. Em um primeiro 

momento, a escola. 

 

Tweet 01 - @_azulao 

 

Tweet 02 - @_azulao 

 

Tweet 03 - @_azulao 
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 Nessas três primeiras postagens, percebemos que a escola, para @_azulao, é 

lugar de sofrimento, pena, castigo, prisão, a ponto de comparar a escola a uma 

senzala, como acontece no Tweet 03. Neste espaço de comunicação, o aluno não 

teme limites e desenha uma identidade marcada pela quebra do sagrado que há na 

ordem disciplinar da escola. Acontece uma dessacralização do ambiente escolar, 

lembrando-nos do que Bakhtin (2010c) nos propõe com o princípio da carnavalização, 

presente neste usuário não apenas quando ele trata da escola, mas em relação a 

todos os aspectos que envolvem sua rotina de estudante. Vejamos como ele se 

posiciona em relação ao evento aula. 

 

Tweet 04 - @_azulao 

 

Tweet 05 - @_azulao 

 

Tweet 06 - @_azulao 

 

 Nos Tweets 04 e 05, a dessacralização da aula se dá através da ironia e do 

riso transgressor, respectivamente. A aula não corresponde aos seus objetivos 

primeiros, que seriam relacionados ao desenvolvimento da aprendizagem. No Tweet 

06, mais uma impressão negativa em relação ao cotidiano de estudos. De todas as 

postagens de @_azulao, essa é a que, aparentemente, está isenta da necessidade 

de fazer humor, como o usuário se propõe na maioria de suas publicações. Mesmo 

assim, temos um vestibulando insatisfeito, incomodando com as obrigações 
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estudantis e de currículo. Quando o assunto é avaliação da aprendizagem, as 

postagens dizem: 

 

Tweet 07 - @_azulao 

 

Tweet 08 - @_azulao 

 

Tweet 09 - @_azulao 

 

 Percebemos certa gradação nessas três postagens, que aparece como 

resultado do desinteresse em relação aos estudos, como também frente ao 

instrumento de aprendizagem. No Tweet 07, o aluno desenha um diálogo com a prova, 

mais uma vez seguindo o princípio de uma dessacralização. A prova, instrumento 

formal de avaliação da aprendizagem, é tratada pelo aluno com expressão de baixo 

calão. No Tweet 08, o aluno relata perceber o resultado diagnosticado no Tweet 09, 

quando, ao se utilizar mais uma vez do riso, dá-se conta de um péssimo rendimento 

do cotidiano acadêmico. 

 A sua última postagem relacionada à escola dá-se em agosto de 2012, com 

uma crítica à cantina: 
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Tweet 10 - @_azulao 

 

 O espaço de recreação, carregado de otimismo, assume outra carga 

semântica. Para tanto, @_azulao se utiliza de uma ironia, ao enunciar que é “muito 

legal pegar a fila do lanche na escola”, comparando-a às filas do movimento bancário, 

compreendidas aqui como longas e monótonas. Ou seja, mesmo os espaços 

escolares que, prioritariamente, são observados com otimismo ou satisfação pelos 

estudantes, são apresentados com uma visão pessimista pelo usuário que, inclusive, 

utiliza-se da postagem para realizar uma crítica legítima. 

 

 

5.2.9. O canto do bigode 

 

O riso é um elemento distintivo do usuário @_bigode. No entanto, ele não 

assume o caráter de dessacralização como em perfis anteriores. Aqui, o riso aparece 

mais como elemento de descontração, trazendo leveza à identidade do vestibulando 

que aqui registra, por seu discurso, quem ele é nas redes sociais em relação à 

preparação para o ENEM e os vestibulares. As percepções dos primeiros tweets 

denotam motivação e entusiasmo, como podemos ver a seguir: 

 

Tweet 01 - @_bigode 
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Tweet 02 - @_bigode 

 

 Como se pode observar, o sentimento inicial delineado pelas primeiras 

postagens de @_bigode contempla motivação para a aprovação, tratada aqui 

enquanto prioridade, como ele enfatiza no Tweet 02. No Tweet 01, vemos o registro 

(ou pelo menos o indício) de uma mudança de comportamento, quando o usuário 

afirma que “esse ano” está bastante responsável. De um lado, o compromisso no 

singular, marcando uma identidade individual. De outro, o compromisso da 

coletividade e da integração, marcando a identidade coletiva. Essa sensação de 

pertencimento se estende por outro tweet: 

 

Tweet 03 - @_bigode 

 

 Percebemos, que o riso, no Tweet 03, não denota a ironia e o sarcarmo 

característicos de outros perfis analisados. A utilização da onomatopeia referente ao 

riso, marcado pela repetição da consoante K, traz à postagem uma sensação de 

descontração, que é marca do usuário @_bigode. Ademais, a referência à turma 

enquanto “Top” evidencia uma positividade neste primeiro momento do ano, com 

postagens situadas entre janeiro e abril de 2012. 

 No entanto, a partir de maio do mesmo ano, o discurso de @_bigode assume 

outra tônica: 

 

Tweet 04 - @_bigode 
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Tweet 05 - @_bigode 

 

Tweet 06 - @_bigode 

  

 A empolgação evidente nos primeiros meses torna-se tímida. O discurso de 

@_bigode atenta para escolhas que evidenciam desinteresse e descuido em relação 

às práticas escolares, como está descrito no Tweet 04. Nos Tweets 05 e 06, inclusive 

o riso muda um pouco de tom, não mais garantindo a exclusividade da descontração 

e sendo associado a práticas recrimináveis a um vestibulando dedicado e 

comprometido com a aprovação, como pretendia @_bigode em suas primeiras 

postagens. 

 

Tweet 07 - @_bigode 

 

Tweet 08 - @_bigode 
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Tweet 09 - @_bigode 

 

Tweet 10 - @_bigode 

 

 Os Tweets 07, 08, 09 e 10 contemplam posicionamentos discursivos datados a 

partir de agosto de 2012, quando a preparação para o ENEM torna-se mais intensiva. 

A preocupação com o cotidiano escolar e suas devidas responsabilidades volta à tona. 

No entanto, no Tweet 10, percebemos um desabafo do aluno em relação ao ENEM, 

que se aproxima, com uma hashtag indicando despreparo, desânimo. 

 

 

5.2.10. O canto do concriz 

 

No último perfil analisado nesta pesquisa, temos um vestibulando com 

identidades que passeiam, equilibradamente, entre o eu e o nós. O eu estudante e 

decidido a ser aprovado mesmo face às intempéries do “ano de vestibular” e o nós 

referente à turma do pré-vestibular, pessoas com quem, inclusive o usuário manifesta 

o desejo de continuar a estudar no ensino superior. Em um primeiro momento, o 

discurso de @_concriz é assim construído: 

 

 

Tweet 01 - @_concriz 
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Tweet 02 - @_concriz 

 

 Nos Tweets 01 e 02, a delimitação de identidades individuais e coletivas. No 

Tweet 01, o “ano de vestibular” diferencia o usuário dos demais, que afirma estar 

comprometido com a nova rotina, a partir da seriedade que assume a mudança 

denotada pelo discurso da usuária e da expressão “chegueeiii pra marcar”. No Tweet 

02, uma primeira referência à turma pré-vestibular, denotando afeto. Tal sentimento 

se desenrola durante as postagens ao longo do ano, atenuando-se com a chegada 

das provas que marcam o fim do período letivo, como o ENEM, por exemplo. Essa 

referência à turma é legitimada em tweets posteriores. 

 

Tweet 03 - @_concriz 

 

Tweet 04 - @_concriz 

 

Tweet 05- @_concriz 
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 O apego à turma é tão intenso que o usuário prefere mudar de opção de curso 

para não se separar dos companheiros de sala, como se explicita no Tweet 05. No 

Tweet 03, encontramos uma identidade coletiva marcada pelo compromisso mútuo da 

aprovação de uma turma, como também do amor por uma escola, o Educandário 

Nossa Senhora das Vitórias, como se percebe na hashtag construída. No Tweet 04, 

a nostalgia de uma separação que acontecerá apenas no fim do ano toma conta do 

usuário em abril de 2012.  

 Essa identidade envolta por uma motivação cara ao vestibulando é 

transfigurada em tweets posteriores: 

 

Tweet 06- @_concriz 

 

Tweet 07- @_concriz 

 

Tweet 08- @_concriz 

 

 O usuário apresenta instabilidade quando o assunto é escola, a partir de maio 

de 2012. No Tweet 06, há uma ironia direcionada à escola. No Tweet 07, o registro de 

um bom rendimento em Química atesta a superioridade do estudante em relação aos 

outros alunos da sala. No entanto, no Tweet 08, em agosto de 2012, o usuário aponta 

para o falseamento de uma identidade no cursinho, ao utilizar-se da expressão “dar 

uma de estudiosa”, o que pressupõe que ele não seja assim. 
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 Nos últimos dois tweets analisados, a identidade de vestibulando é desenhada 

pela ansiedade e as dificuldades impostas pelos processos seletivos, que se 

aproximam: 

 

Tweet 09 - @_concriz 

 

Tweet 10 - @_concriz 

 

 No Tweet 09, o usuário assume uma identidade contrária àquela evidente no 

Tweet 01, por exemplo, quando entendia o “ano de vestibular” como aquele em que a 

seriedade e os novos ritmos prevaleceriam sobre os costumes de anos anteriores. No 

Tweet 10, datado de setembro de 2012, o usuário se percebe angustiado pelas provas 

que marcaram sua identidade de vestibulando ao longo do ano. Temos, assim, a 

ilustração do que nos apresenta Hall (2006), ao tratar dos sujeitos pós-modernos, 

caracterizados por identidades múltiplas e por vezes até contraditórias ou não-

resolvidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revolução causada pela internet e suas diversas redes sociais acabou por 

trazer à tona fecundas reflexões sobre a Cibercultura e o seu poder de construção 

identitária. O que parecia puramente moda tornou-se modo de ser, representação do 

eu, criação de realidade (LÉVY, 1996). A legitimação da Cibercultura na sociedade 

pós-moderna revelou-nos um novo discurso, repleto de ideologias e com uma 

estrutura própria. 

Considerando a linguagem enquanto um fenômeno social, que se processa por 

meio da interação, conforme nos explicita Bakhtin (2010a), o discurso veiculado nas 

redes sociais molda o perfil dos seus usuários, construindo identidades que, no dizer 

de Hall (2006), são múltiplas e não-permanentes. A interação estabelecida pela 

Internet, em redes sociais digitais, como Twitter, Facebook e Orkut, por exemplo, 

revela o perfil de uma sociedade cada vez mais mediada pela tecnologia. As 

representações do eu são múltiplas, proporcionando aos interlocutores a utilização de 

identidades diferentes e, por vezes, contraditórias, no curso da interação. 

Quando tratamos de identidades em redes sociais digitais, compreendendo-as 

pelo viés dos Estudos Culturais, em seu caráter de multiplicidade e fluidez, 

percebemos que essas redes atuam como profícuos instrumentos de construção de 

si. E isso se faz por meio do discurso. Na compreensão bakhtiniana, tudo o que se diz 

sobre mim ou sobre o que me interessa vem do mundo de fora, através da palavra do 

outro. O enunciado aparece apenas como uma conexão dentro de uma rede infinda 

de ligações (dadas por outros enunciados), concebendo encontro de opiniões e 

perspectivas acerca do mundo em fórmulas verbalizadas. A essa rede dialógica, 

podemos denominar o discurso, no registro de sentidos que não nascem ali, no 

momento exato da enunciação, mas que constituem um continuum, uma vez que o 

dizer do indivíduo não é propriamente seu, mas fruto das tantas intersubjetividades a 

que ele está submetido. 

Atendendo ao objetivo desta pesquisa, pudemos reconhecer as possíveis 

identidades dos vestibulandos a partir de suas postagens no Twitter, na 

caracterização de identidades individuais, atreladas ao ser vestibulando e às novas 

práticas e/ou rotinas de estudos, como também das identidades coletivas, distinguidas 

na formação da turma PRÉ-2012 do Educandário Nossa Senhora das Vitórias, em 

Assu/RN. O reconhecimento de tais identidades deu-se a partir do que emergia dos 
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discursos de seus usuários no Twitter, especialmente através da análise de tweets 

que faziam referência à vida escolar. A partir deles, não obstante a multiplicidade das 

identidades observadas, foram evidenciados alguns aspectos comuns, que 

corroboram com as necessidades previstas pelos objetivos específicos, dentre eles: 

sensação de pertencimento a um grupo – turma e escola; mudança da rotina e do 

comportamento em relação aos estudos; dessacralização de práticas escolares 

tradicionais; mudança da identidade do vestibulando. 

Em relação à sensação de pertencimento a um grupo, temos duas identidades: 

o aluno do Pré-2012 e o aluno do ENSV. O aluno do Pré-2012 corresponde ao 

componente de uma turma regular concluinte do ensino médio. É predominante, na 

análise dessa identidade, a conexão entre os estudantes da mesma turma, o que os 

torna parceiros, unidos por um sentimento de afeto grandioso. O Pré-2012 é sinônimo 

de integração e parceria, de maneira que seus integrantes estão juntos nos momentos 

de confraternização ou de dificuldade, como vemos, várias vezes, expresso nas 

postagens. Em alguns momentos, especialmente nos perfis @_teteu, @_bemtevi, 

@_bigode e @_concriz, o afeto e a vontade de estarem juntos sobressaem nas 

postagens. Em outros perfis, como vemos em @_juriti e @_golinha, a parceria é dada, 

evidenciando, além da amizade, a cumplicidade nos momentos de culpa ou 

dificuldade. Já o aluno do ENSV, outra identidade muito bem delimitada pelo discurso 

dos vestibulandos, corresponde ao estudante do Educandário Nossa Senhora das 

Vitórias, que, em março de 2012, celebra 85 anos de fundação, o que certamente 

motivou as repetidas postagens dos alunos em relação ao amor que sentiam pela 

escola. 

Quanto à mudança da rotina e do comportamento em relação aos estudos, 

percebemos, nas postagens realizadas, que o “ano de vestibular” aparece como 

distintivo, no ensino médio, de uma nova fase. Os alunos ressignificaram a gestão do 

tempo, a prática da leitura, o estudo dos componentes curriculares, orientando-os para 

o alcance da aprovação no vestibular e de uma boa nota no Exame Nacional do 

Ensino Médio, para ingresso no ensino superior. Em alguns momentos, como 

podemos perceber em @_bigode, @_grauna e @_concriz, o pré-vestibular aparece 

como divisor de águas, o que implica revisões na noção de responsabilidade e 

disposição. Já no caso de @_azulao, a nova fase não aparece como distinta em 

relação às outras. Mas o que predomina, entre eles, é a ideia de que tudo de mudar. 
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No que tange à dessacralização das práticas escolares e do que se espera de 

um vestibulando em ano decisivo como este, observamos que, no curso das múltiplas 

identidades desses usuários, por diversas vezes, o Twitter aparece como espaço de 

desabafo e, em alguns momentos, até mesmo de escárnio. O perfil @_azulao é um 

claro exemplo desse fenômeno. Em todas as suas postagens, há a busca por uma 

subversão da norma, um deslocamento dos centros tradicionais de poder. Essa 

percepção, mesmo que em escala reduzida, aparece nos outros perfis, com exceção 

de @_bemtevi que, como vimos, revela-se enquanto perfil atípico de vestibulando. 

Em relação ao caráter de mudança das identidades, esta parece ser a 

característica mais evidente em todos os perfis analisados. No desenrolar do ano 

letivo, as identidades dos vestibulandos mostram-se instáveis e por vezes 

contraditórias, como um claro exemplo da análise realizada pelos Estudos Culturais 

para o que denominamos de pós-modernidade. Essa capacidade de reinvenção dos 

usuários permite-nos compreender que as identidades desenhadas por seus 

discursos constituem o modo como eles se representam na esfera virtual, a partir da 

interação verbal. 

A importância desta pesquisa está em, ao analisar as redes sociais digitais, ler 

a expressão dos homens, que criam realidades para as quais novas identidades 

surgem e refletem sua subjetividade, imersa de interesses e visões de mundo, 

compondo o quadro plural do que chamamos de pós-modernidade. A internet e suas 

redes, que tem se tornado o espaço mais significativo da representação dos jovens 

de hoje, abre um leque diverso de oportunidade de pesquisas acerca da identidade, 

podendo ser expandida, de maneira a explorar desde possibilidades pedagógicas até 

mesmo a constituição das relações sociais estabelecidas na rede. 
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