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RESUMO
“SOS laboratórios de engenharia genética” – A construção discursiva da branquitude
em uma comunidade do site Orkut
Thiago de Oliveira Garcia Simões
Orientador: Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de
Pós-Graduação em Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro
– UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre
em Lingüística Aplicada.

O presente estudo procura observar, por meio de uma visão sócioconstrucionista do discurso e das identidades sociais (Moita Lopes, 2002), de que
maneira os membros de uma comunidade virtual no site Orkut chamada Beleza
Branca constroem discursivamente a identidade racial branca. Empreendo uma
análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 1995), utilizando também como apoio a
semiótica social (JEWITT & OYAMA, 2002), levando em consideração os elementos
lingüístico-discursivos e visuais presentes: 1) no perfil social da comunidade Beleza
Branca; 2) no perfil social de uma participante da comunidade, Christie; e 3) em uma
discussão encaminhada na comunidade, intitulada “SOS engenharia genérica”. A
análise mostra que a branquitude nesse contexto é construída através da construção
negativa da negritude.
PALAVRAS-CHAVES: Mídia; Racismo; Identidades sociais

7

ABSTRACT
“SOS laboratories of genetic engineering” – The discursive construction of whiteness
in a community at the website Orkut
Thiago de Oliveira Garcia Simões
Orientador: Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de
Pós-Graduação em Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro
– UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre
em Lingüística Aplicada.

The aim of this dissertation is to observe, through a socio-constructionist view
of discourse and social identities (MOITA LOPES, 2002), how racial identities are
constructed in a virtual community at the website Orkut, entitled Beleza Branca
(White Beauty). I perform a critical discourse analysis (FAIRCLOUGH, 1995), also
making use of social semiotics (JEWITT & OYAMA, 2002), taking into account
linguistic-discursive and visual elements present in: 1) this community’s social profile;
2) the social profile of one member of this community, Christie; and 3) a discussion
that took place in this community, entitled “SOS engenharia genérica” (SOS generic
engineering). The analysis shows that whiteness in this context is constructed
through the negative construction of blackness.
KEYWORDS: Media; Racism; Social identities
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1 – Introdução

A busca eterna e incessante por uma essência. A crença na verdade absoluta.
A necessidade de segurança e estabilidade identitária. A dificuldade em reconhecer
novas mudanças e transformações. Para muitos, essas são as formas válidas –
embora muitas vezes paradoxais – de se viver no mundo contemporâneo.
De fato, tais ideais, típicos da modernidade, ainda se fazem presentes nas
relações humanas mais do que Nietzsche ou Foucault desejariam. A partir do
momento em que os seres humanos inventaram o conhecimento, colocaram-se no
centro do mundo (NIETZSCHE, [1873]1984), estabelecendo sentidos de verdade e
regras morais que, ao longo dos séculos, assumiram papel central na constituição
das sociedades. Foucault apontou (ou denunciou, tomando a liberdade da palavra)
que, “por muito tempo teríamos suportado um regime vitoriano e a ele nos
sujeitaríamos ainda hoje” (FOUCAULT, [1978]2005, p. 9). Tal regime trás consigo
pudores de ordem sexual, ideais quanto a uma conduta adequada de
comportamento e apreciação de certos valores artísticos em detrimento de outros.
Como pretendo mostrar neste estudo, nem todos esses valores fazem parte do
passado para alguns grupos sociais. A crença no conhecimento pelo conhecimento
perigosamente fez com que tais valores se incrustassem nos corpos e nas práticas
sociais como verdades, orientando, até hoje, as crenças de alguns grupos.
No entanto, felizmente, nem todos nos sujeitamos a esse regime. Em algum
momento histórico o Zeitgeist se modificou. Para alguns, a possibilidade (mais do
que isso, a vontade) de transgredir o regime vitoriano deu espaço a novas
configurações de mundo. E é justamente a transgressão o princípio norteador do
presente trabalho. Preocupo-me aqui em apontar a fragilidade da idéia de
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branquitude, referente a um modo de ser que tornou-se naturalizado com o triunfo
do projeto emancipador modernista. Para isso, focalizo aqui práticas discursivas
situadas no ciberespaço, em comunidades virtuais na Internet.
Apropriando-me da metáfora “navegar na Internet”, convido aqui o leitor a
navegar comigo através desta pesquisa. Apesar do crescente interesse acadêmico
pela Internet e pelo ciberespaço, o oceano de informações propiciado pela Internet
ainda é composto por águas inexploradas – águas nem sempre calmas e tampouco
convidativas, devo ressaltar. Esse, portanto, foi um dos desafios que enfrentei ao
iniciar minha pesquisa.
Para iniciar a viagem, precisei de uma motivação. A minha decisão de
pesquisar sobre um tipo particular de interação no ciberespaço – em comunidades
virtuais – tem diversos pontos de sustentação. Considero-me um usuário regular da
Internet. Utilizo o ciberespaço para ler notícias, para entretenimento e, sobretudo,
para conversar com amigos através de programas de mensagens instantâneas e me
engajar em discussões em comunidades virtuais, sobre os mais diversos assuntos.
Decidi observar as discussões ocorridas em comunidades virtuais, mais
precisamente no site Orkut, devido à popularidade das comunidades virtuais no
ciberespaço; algumas comunidades virtuais reúnem centenas ou milhares de
indivíduos. O site Orkut tem milhões de usuários cadastrados de todas as partes do
globo, porém a grande maioria dos usuários deste site é composta por brasileiros.
Focalizo a construção discursiva das identidades sociais – mais precisamente a
construção da identidade racial branca – por ser essa uma questão que me
preocupa em face das relações sociais cada vez mais pautadas pela questão da
raça graças às relativamente recentes políticas de ação afirmativa no Brasil. Sou
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negro, e, como pesquisador e cidadão, uma questão que me é concernente se
refere a como as identidades raciais são construídas na mídia.
No entanto, nem sempre me considerei negro. Filho de mãe negra e pai
branco, durante boa parte da minha infância e adolescência aprendi que seria mais
fácil – e cômodo – para mim se me classificasse como branco ou moreno, apesar de
um de meus colegas no ensino fundamental – branco – me chamar de negro. Ao
não aceitar minha condição de negro, procurava fugir do racismo. Moro desde a
infância em um bairro de classe média-baixa na cidade do Rio de Janeiro e durante
o ensino fundamental e médio, estudei em uma escola particular. O racismo nunca
se apresentou para mim de maneira ferrenha ou escancarada, por isso poucas
vezes me senti abalado em minha estratégia de auto-classificação como branco ou
moreno.
Ao iniciar meus estudos universitários, me dei conta de que quase todos os
meus colegas de classe tinham a pele mais clara que a minha. Não foi difícil
perceber que nas outras salas, nos outros cursos, a situação era parecida. Dois ou
três negros ocupavam uma sala com mais de trinta pessoas. Na universidade, a
grande maioria de meus colegas brancos eram, como eu, de classe média; alguns,
de classe alta. Além dos negros, os pobres também eram minoria esmagadora. E os
poucos negros que conheci na faculdade eram todos pobres, apesar de o curso de
Letras não ser conhecido por ter os alunos mais bem colocados na estrutura
econômico-social.
No decorrer do meu curso universitário, me engajei com a atividade de
pesquisa em um grupo de iniciação científica e, aos poucos, me interessei cada vez
mais sobre a questão das identidades raciais. A cada nova leitura, passei a
compreender porque os negros eram minoria na universidade e porque eu fugi
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durante tantos anos do “rótulo” de negro. Estava dado o primeiro passo para que eu
me desse conta de minha situação como negro e passasse a me orgulhar dela.
Compreender-me como negro foi um fenômeno que ocorreu apenas quando
me descobri como alteridade. De fato, a reflexividade se faz cada vez mais presente
no mundo contemporâneo; somos a todo momento expostos às alteridades que
chegam a nós através de histórias sobre vidas diferentes das nossas e relatos sobre
quebras de tradições.
A mídia, em especial, apresenta diferentes narrativas que possibilitam que
nos compreendamos cada vez mais como indivíduos desprovidos de algum tipo de
unidade que nos garantiria alguma espécie de essência comum. Encontramo-nos
em um mar de águas turvas, agitado por ondas e maremotos. Vemo-nos carentes de
qualquer estabilidade que outrora pensamos usufruir, batendo nossos braços e
pernas em rumo a diferentes horizontes identitários. Assim, ao contrário do que
prescrevia o projeto modernista, o mundo contemporâneo apresenta-se como o
mundo da instabilidade, da fluidez, de novas possibilidades de mudança para a vida
social.
Obviamente, o momento contemporâneo não é uma criação a-histórica;
somos herdeiros de uma sociedade moderna, marcada pela idéia de segurança e
fixidez. As mudanças, contudo, nem sempre são bem vistas por aqueles que se
consideram seguros na imutabilidade. As alteridades podem ser rejeitadas quando
apresentam ameaças àqueles privilegiados pela história; frente a tempestades e
maremotos, há quem procure encontrar segurança em terra firme e apenas observar
os que se debatem no mar de possibilidades identitárias à sua frente.
Não é raro, portanto, observarmos diversos embates identitários no mundo
atual. As construções identitárias validadas pelo projeto modernista – por exemplo,
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branquitude, heteronormatividade e masculinidade (MOITA LOPES, 2006a; VENN,
2000) – ainda representam para muitos o ideal desejável e forjam justificativas
históricas para dominação de outros que fujam a essa norma.
Enquanto cada vez mais pessoas decidem se aventurar por novas águas,
uma vez livres dos grilhões que as cerceavam de liberdade no passado, outros
ocupam posições dominantes e sentem-se cada vez mais seguros em terra firme.
Contudo, os que assistem às mudanças em posição privilegiada sentem-se
ameaçados; o mundo da mudança passa, também, a ser o mundo dos riscos e
incertezas (GIDDENS, BECK & LASH, 1995)
As reações às mudanças constantes que ocorrem na nossa sociedade nem
sempre são pacíficas; práticas que se mostram problematizadoras de crenças e
sentidos podem causar reações violentas, fundamentalistas ou agressivas. As águas
contemporâneas são agitadas; os que procuram se manter à deriva sentem-se
constantemente ameaçados ao entrar em contato com as diferenças. Ao se
depararem com o novo, com o inusitado, com o diferente, alguns indivíduos
procuram reforçar o sentido de pertencimento a um grupo social, podendo reagir de
maneira agressiva a fim de defenderem seus interesses. Tal movimento pode ser
detectado em meu contexto de pesquisa, no qual participantes de uma comunidade
virtual constroem discursivamente a idéia de branquitude, lançando mão de
discursos que constroem as alteridades de forma depreciativa e racista.
Meu principal objetivo neste trabalho, que coloco como minha pergunta de
pesquisa, é buscar compreender de que maneira os membros de uma comunidade
virtual no site Orkut chamada Beleza Branca constroem discursivamente a
identidade racial branca. Meu intento é desenvolver um trabalho que seja útil a
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lingüistas aplicados e a outros pesquisadores e estudantes universitários
interessados em questões relativas ao discurso, às identidades sociais e à mídia.
Vejo a pesquisa não como uma atividade meramente acadêmica e tampouco
mecânica; vejo, na atividade de pesquisa, a possibilidade de mudança intelectual e
social. Não me posiciono de forma isolada do mundo social; pelo contrário,
preocupo-me, sobretudo, com o fato de que alguns discursos em relação à raça têm
circulação constante e tradicionalmente não são problematizados na sociedade,
dando continuidade ao preconceito e ao ódio racial. Daí o foco dessa pesquisa na
identidade racial branca e nas estratégias de sustentação utilizadas por uma mulher
que se constrói como branca.
O contato com as alteridades é historicamente marcado pelas tensões,
preconceitos e estereótipos raciais. No Brasil, por vivermos em uma sociedade pósabolicionista, a identidade racial é uma questão central no processo de
hierarquização social. Diversos autores (SODRÉ, 1999; D’ADESKY, 2001; TELLES,
2003, por exemplo) apontam para a exclusão social do indivíduo negro na sociedade
brasileira, resultado de um complexo processo que mistura miscigenação e racismo.
Apesar

de

focalizar

a

construção

identitária

de

raça

desenvolvida

discursivamente por atores sociais provenientes da sociedade brasileira, seria
impossível voltar meu olhar para as mudanças ocorridas em relação à modernidade
sem tratar também do fenômeno da globalização. Procuro alinhar-me ao conceito de
globalização perversa cunhado por Milton Santos (SANTOS, 2000). Para Santos, a
perversidade é resultado da tirania proveniente do somatório “dinheiro +
informação”; o dinheiro produz dinheiro, aumentando a produção de mercadorias, e
a informação é incorporada ao corpo ideológico do sistema financeiro global.
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A esse respeito, considero que a importância da informação no mundo atual,
por sua vez, chama nossa atenção para a relevância do discurso em nossas práticas
sociais. Acredito que no cerne do mundo contemporâneo está o discurso; é ele que
move as diferentes forças identitárias em construção. Cada vez mais a centralidade
do discurso no mundo contemporâneo coloca em voga seu papel construtor do
mundo, de nós mesmos e das alteridades (MOITA LOPES, 2006c).
No que diz respeito ao presente trabalho, o discurso midiático assume papel
central, dada a pervasividade da mídia no mundo atual. Como aponta Thompson
(2002), os avanços nos meios de transporte e o amplo desenvolvimento e alcance
dos meios de comunicação contribuíram para que as possibilidades de contato com
outros diferentes sejam exacerbadas no mundo contemporâneo. Assim, com o
avanço das diferentes formas de mídia, a possibilidade de surgimento de novos
discursos foi aumentada; e nas práticas sociais, observamos que novos discursos
disputam espaço com discursos tradicionais, o que pode causar medo e descontrole
a alguns indivíduos.
Apesar da crescente importância de se analisar como as relações raciais se
dão atualmente na sociedade contemporânea, poucas dissertações de mestrado
preocuparam-se em estudar tal fenômeno, sobretudo na área de Lingüística
Aplicada. Em tal contexto, acredito que ainda existe uma lacuna a ser preenchida
concernente a tal temática. Este estudo procura, se não preencher tal lacuna, ao
menos estreitá-la. Borg (1997, p. 4) aponta que “relatos qualitativos são [...] descritos
como estórias” (tradução minha 1 , grifo no original). Decidi, portanto, narrar essa
dissertação em primeira pessoa, como um navegante descreve detalhadamente sua
jornada pelos mares em seu diário de bordo.

1

No original (Borg, 1997, p. 4): “Qualitative reports are […] described as stories”.
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O presente estudo foi organizado da seguinte forma. No capítulo 2, procuro
justificar o desenvolvimento desta pesquisa na área de Lingüística Aplicada,
efetuando, a seguir, uma breve historicização sobre tal área de investigação.
Apresento os pressupostos que orientam uma Lingüística Aplicada modernista, que,
como argumentarei, não tem mais espaço no mundo contemporâneo e, em seguida,
discorro a respeito do paradigma de pesquisa que orientou a concepção do presente
estudo, que chamarei de Lingüística Aplicada transgressiva e reflexiva (MOITA
LOPES, 2006c). Nesse capítulo, explico os ganhos ontológicos e epistemológicos de
trabalhar com base nessa posição teórica e suas implicações para o tipo de
conhecimento que almejo produzir aqui.
No capítulo 3, procuro desenvolver uma reflexão crítica acerca do momento
atual. Apresento inicialmente as considerações dos autores Giddens, Beck & Lash
(1995), que classificam o mundo contemporâneo da perspectiva do risco e da
insegurança. A seguir, procuro retomar o pensamento de Fulks (2003), que
considera a sociedade atual como a sociedade do conhecimento. Por fim, apresento
a concepção de Bauman (2000) acerca da liquidez do mundo contemporâneo e da
fluidez identitária. Argumento que os autores consideram o momento atual como um
momento de mudança, fazendo-se necessário voltarmos nosso olhar para as
diferenças e as alteridades.
Focalizo a estreita relação entre a construção identitária e as práticas
discursivas no capítulo 4. Inicio o capítulo ressaltando a importância do discurso
como construtor das identidades sociais. Em seguida, argumento que o discurso é
também

construtor

da

realidade,

alinhando-me

a

um

posicionamento

socioconstrucionista. Defendo também a noção de que a exacerbação do contato
com as alteridades no mundo contemporâneo pode ser um movimento instaurador
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do que chamo de crise identitária atual; graças ao fracasso do projeto modernista,
alguns indivíduos podem sentir-se desconcertados frente às águas ainda
inexploradas e buscam no reforço identitário, na fixidez, uma falsa ilusão de
segurança e estabilidade.
Compreendo que a exacerbação do contato com as alteridades é possível
atualmente através da ampla disseminação das formas de mídia. Assim, no capítulo
5, procuro tratar da presença da mídia no mundo contemporâneo, atentando
especialmente para o papel do discurso midiático na construção das identidades
sociais. Inicialmente, procuro traçar um breve histórico acerca dos estudos sobre
letramentos, enfatizando o modo como as interações discursivas são realizadas
através da Internet no site Orkut. Na maioria das vezes as interações no ciberespaço
ocorrem na forma escrita, que entendo como um dos lugares de letramento. Em
seguida, procuro delinear algumas das características próprias da comunicação por
meio da Internet, descrevendo em especial as comunidades virtuais.
No capítulo 6, discorro sobre as relações raciais no Brasil, assumindo,
especialmente, uma postura desafiadora a respeito do cânone branco; acredito que
a branquitude precisa ser colocada em xeque para que possamos contemplar novas
formas de surgimento de discursos transgressivos. No capítulo 7, apresento o
contexto em que a pesquisa se desenvolveu e a metodologia de pesquisa utilizada,
através de uma análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 1995) e da semiótica
social (JEWITT & OYAMA, 2002). Neste capítulo explicito também minha visão
sobre o ato de pesquisar, a escolha por focalizar na pesquisa uma participante
específica, que chamo de Christie, bem como o processo de geração, de
categorização dos dados e do instrumental analítico.
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No capítulo 8, apresento a análise dos dados, intentando responder à minha
questão de pesquisa. Os dados foram separados em quatro partes, compreendendo:
1) a análise do perfil público da comunidade Beleza Branca; 2) o perfil social de
Christie, participante do site Orkut que coloco como foco desta pesquisa; 3) uma
discussão empreendida na comunidade virtual intitulada Beleza Branca, discussão
esta da qual Christie participa e ecoa suas crenças e visões de mundo, engajandose discursivamente com outros usuários acerca de questões como miscigenação e
pureza racial. Ao terminar este capítulo, respondo a pergunta de pesquisa que
norteou o presente estudo, de acordo com a análise dos três itens anteriores desse
capítulo. Finalmente, no capítulo 9, apresento minhas considerações finais acerca
do trabalho aqui empreendido.
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2 – As pesquisas em Lingüística Aplicada

Embora tenham sido constantes os esforços realizados por alguns
pesquisadores para explicar e legitimar a Lingüística Aplicada (doravante LA) como
área de investigação (confira, por exemplo, MOITA LOPES, 1996; CELANI, 1992),
talvez a LA ainda ocupe um lugar modesto no mundo acadêmico. Ainda assim,
embora talvez ainda não plenamente compreendida dentro de suas possibilidades, é
seguro afirmar que hoje a LA é, finalmente, reconhecida academicamente como
área de investigação interdisciplinar.
A LA ampliou-se e, graças a seu caráter interdisciplinar, utilizou-se do
conhecimento construído por diversas áreas de investigação ao longo de sua
história. Os trabalhos e pesquisas desenvolvidos nessa área são muitos, com
variados propósitos investigativos, mas uma vertente muito prestigiada tem como
base comum o interesse na linguagem em ação, ou seja, no discurso (cf. cap. 4). O
presente estudo tem como foco de interesse o discurso como prática social,
buscando compreender o papel do discurso nas práticas de construção identitária,
legitimando-se assim como uma pesquisa em Lingüística Aplicada.
No entanto, justamente a interdisciplinaridade aparece como questão
controversa durante a condução de pesquisas em LA. No mundo acadêmico
contemporâneo, existem posicionamentos diferentes sobre como fazer LA, isto é,
como conduzir a pesquisa nessa área de investigação.
Com o intuito de esclarecer quais objetivos pretendo alcançar com esta
pesquisa no âmbito da LA, abordarei nas próximas seções um breve panorama
histórico da pesquisa neste campo, iniciando com o que chamarei de Lingüística
Aplicada modernista na seção 2.1, apresentando a seguir, na seção 2.2, os
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pressupostos que orientam a chamada Lingüística Aplicada transgressiva e reflexiva
(MOITA LOPES, 2006c), na qual este trabalho está inserido.

2.1 – Uma Lingüística Aplicada modernista

O que chamo aqui de Lingüística Aplicada modernista diz respeito a um
paradigma de pesquisa de forte base positivista. Tal paradigma originou-se a partir
do

projeto

modernista,

orientado

pelo

pensamento

binarista

baseado

na

racionalidade e voltado para a autonomia do sujeito.
A modernidade se instaurou ao redor do globo como um projeto europeu
(VENN, 2000). O projeto moderno é aquele pautado na individualidade e na
racionalidade; o conhecimento considerado válido é o conhecimento universal e
totalizante, um conhecimento objetivo que possa ser classificado como científico. Se
a crença na individualidade quebrou o discurso religioso que servia de alicerce para
que os indivíduos conduzissem suas vidas sociais, ao mesmo tempo instaurou a
diferença como problemática e a diversidade como uma ameaça. A liberdade ilusória
que a modernidade ofereceu fez com que o conhecimento deixasse o campo do
divino para ser encontrado no campo do humano (FULKS, 2003). O ser humano,
então, encontrou-se emancipado; para o sujeito moderno, a verdade não estava
mais em Deus, estava em si (op. cit).
Dessa forma, o paradigma modernista prescreve que o conhecimento válido
não era mais divino, e sim humano, alcançado através da lógica e da racionalidade;
um conhecimento que pode ser “provado” através de dados estatísticos e que seja
aplicável em qualquer época, em qualquer contexto, portanto generalizável. Por
ansiarem produzir um conhecimento considerado válido universalmente, por assim
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dizer, os lingüistas aplicados que trabalham a partir dessa visão acabam por
produzir um tipo de conhecimento que se distancia dos sujeitos e do mundo social
(MOITA LOPES, 2006c).
De acordo com a ótica modernista, o conhecimento está apenas esperando
ser encontrado. Para legitimar um conhecimento como verdadeiro, o ser humano
deve buscar conclusões lógicas, que constantemente eram atribuídas a um sentido
macroscópico, totalizável e universal. Essa é a visão de uma Lingüística Aplicada
modernista: produzir um conhecimento totalizante, capaz de ser revestido de uma
roupagem científica, desconsiderando ao mesmo tempo os contextos de produção e
negociação de significados (RAJAGOPALAN, 2006).
Uma Lingüística Aplicada que se alinha a um pensamento modernista assume
o sujeito social como homogêneo e a linguagem apenas como forma de exteriorizar
seu pensamento. Assim, a multiplicidade e diversidade das identidades sociais são
apagadas: não importa qual a identidade racial, sexual ou de gênero do usuário da
linguagem, por exemplo, uma vez que o ser humano é visto enquanto mero usuário
da linguagem, compreendida em sua dimensão cognitiva, retirando o foco da
dimensão social. Do ponto de vista modernista, o mundo social existe de forma
independente dos sujeitos que o habitam (MOITA LOPES, 1994). Ao transformar
sujeitos em números, a Lingüística Aplicada modernista pode homogeneizar
indivíduos, desconsiderando, assim, as diferentes identidades, crenças e narrativas
que estão em jogo nas interações sociais (MOITA LOPES, 2006b).
Uma Lingüística Aplicada modernista que não dá conta das diferenças,
unificando sujeitos sociais em um corpus numérico, produz um tipo de conhecimento
que é pautado na busca por uma verdade absoluta. A linguagem aparece como um
mero sistema, dotado de regras lógicas, eliminando assim o contexto de produção
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do conhecimento. Assim, é possível distanciar o pesquisador e o objeto de estudo,
uma vez que o contexto é considerado insignificante para o processo de geração de
dados, que podem ser generalizados e replicados. Tal investigação vai, assim,
tender a desconsiderar a natureza dinâmica do processo de construção do
conhecimento, concebendo uma realidade que antecede um sujeito social uno
(RAJAGOPALAN, 2006).
A investigação modernista em LA desconsidera diversos pontos cruciais no
mundo contemporâneo. Em primeiro lugar, uma LA que concebe a linguagem como
um sistema não dá conta da complexa trama que compreende linguagem,
subjetividade e poder (FOUCAULT, [1978]2005). Assim, de acordo com essa visão,
a função da linguagem é representar o mundo social e exteriorizar o pensamento
dos sujeitos. Isso significa que a realidade é anterior ao sujeito: a linguagem é
meramente o instrumento de representação de uma realidade que independe do
sujeito social.
O segundo ponto que gostaria de colocar se refere ao apagamento do
contexto em que o conhecimento é produzido. O papel dos usuários da linguagem
seria apenas o de fornecedor de dados (RAJAGOPALAN, 2006). Se suas
identidades são apagadas, o contexto de produção de dados também deve ser.
Assim, o conhecimento produzido pode ser rotulado como universal, o que o eleva a
status de científico no sentido positivista de ciência. O pesquisador não pode
oferecer a sua visão sobre um determinado fenômeno: as teorizações que orientam
a sua pesquisa são claras e não podem ser questionadas; a teoria serve apenas
como um modo de descrever objetivamente as práticas (op. cit.).
Mais um outro ponto se refere à capacidade dos dados de serem
quantificados, fazendo com que os sujeitos de pesquisa, então, sejam transformados
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em números, a fim de que o conhecimento produzido em LA possa ser reconhecido
como um conhecimento objetivo. Dados discrepantes obedecem a um limite que
pode ser considerado estatisticamente insignificante. O que esse paradigma ignora é
o fato de que dados estatisticamente insignificantes podem fazer a diferença em um
determinado contexto (MOITA LOPES, 1994).
Tal paradigma de pesquisa, obviamente, é fruto do contexto em que surgiu, a
modernidade, que construiu a Europa como ocidente (VENN, 2000), transformando
aquele continente no centro e os outros territórios em margens (BOAVENTURA
SANTOS, 2001). Com o avanço do capitalismo e o fim da guerra fria, os países mais
pobres e subdesenvolvidos tornaram-se as margens – notadamente ex-colônias
européias nas Américas e na África.
Assumir uma postura transgressiva (hooks, 1994), ou seja, dar voz ao tipo de
conhecimento que vem das margens, é uma escolha política. Se a identidade negra
foi colocada nas margens, faz-se necessário desenvolver uma Lingüística Aplicada
que dê conta das diversas identidades raciais e da pluralidade étnica e cultural, a fim
de transformar a visão que se tem ao compreender que as margens são meras
invenções da Europa (BOAVENTURA SANTOS, 2001).
Atingimos, então, um ponto de questionamento a respeito do próprio tipo de
conhecimento que é produzido em LA. Os conceitos engessados em LA, então,
precisam ser desaprendidos (FABRÍCIO, 2006). Essa área de investigação passa a
ser encarada, portanto, como um espaço de não-verdades, um espaço de
possibilidades.
Ao concebermos a realidade como socialmente construída, o tipo de
conhecimento produzido em LA também necessita ser compreendido como um
conhecimento construído e ideológico. Não há mais espaço para um conhecimento
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que procura desvelar o que está escondido por trás de um texto para um leigo, um
conhecimento que objetiva uma realidade independente do contexto em que é
produzido,

um

conhecimento

neutro.

Contrário

aos

valores

modernistas

anteriormente mencionados, um novo paradigma de pesquisa ganha força na LA
contemporânea, a Lingüística Aplicada transgressiva e reflexiva (MOITA LOPES,
2006c), a qual procurarei descrever com mais detalhes na próxima seção.

2.2 – Uma Lingüística Aplicada transgressiva e reflexiva

Como apresentei anteriormente, o projeto modernista teve implicações
profundas no modo de fazer pesquisa em LA. De fato, muitas pesquisas na área
ainda são conduzidas e orientadas de acordo com tal paradigma. Buscando um
modelo de pesquisa que dê conta do mundo contemporâneo, Moita Lopes (2006c)
apresenta um paradigma de pesquisa que classifica como uma Lingüística Aplicada
mestiça, de caráter transgressivo e verdadeiramente inter/transdisciplinar. Tal
paradigma de pesquisa em Lingüística Aplicada é apontado e validado por diversos
autores, notadamente Moita Lopes (1994, 1998, 2006c), Pennycook (2006), Fabrício
(2006) e Rajagopalan (2006).
Uma LA que se compreenda como mestiça precisa assumir mudanças
ontológicas, epistemológicas e éticas em relação ao modelo modernista. Para que
essas mudanças ocorram, é necessário que sejam problematizados conceitos
engessados; é necessário desaprender a tradição modernista de pesquisa em LA
como forma única de construir conhecimento e, indo além, é preciso problematizar
que tipo de conhecimento é produzido em LA.
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Essa visão requer uma desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006) da concepção
modernista do que é a própria linguagem – a linguagem não pode mais ser
concebida como sendo meramente mediadora e exteriorizadora dos pensamentos
de um indivíduo. Se vivenciamos o fracasso da Lingüística como ciência por não dar
conta do mundo social (RAJAGOPALAN, 2006), tratando a linguagem apenas como
sistema, uma Lingüística Aplicada mestiça precisa compreender a linguagem a partir
de uma outra perspectiva: a linguagem constrói os indivíduos e a realidade social. E
se a linguagem constrói o mundo social, não é possível concebe-la como a
expressão da verdade. Assim, não cabe mais apenas ao pesquisador o papel de
único conhecedor sobre a linguagem; é importante considerar o que os usuários da
linguagem têm a falar sobre ela própria (op. cit.).
De um ponto de vista ontológico, a Lingüística Aplicada mestiça assume uma
visão de sujeito como reflexivo, capaz de construir e reconstruir suas identidades
sociais discursivamente, e de “real” como uma dimensão discursiva, construída
socialmente. Uma área de conhecimento que focaliza o uso da linguagem precisa
desaprender a visão modernista de um sujeito uno e homogêneo, separado das
práticas sociais. Em outras palavras, não é possível adotarmos a concepção de um
sujeito que exista independentemente da realidade em que se situa (MOITA LOPES,
1994).
Considero importante, ainda, que a Lingüística Aplicada transgressiva seja
crítica e reflexiva no sentido de repensar constantemente a si própria como área de
conhecimento (PENNYCOOK, 2006). A Lingüística Aplicada reflexiva compreendese como uma área que fomenta a hibridização entre teoria e metodologia, uma área
que possa verdadeiramente compreender o conhecimento produzido como aplicado,
implodindo a relação entre a teoria e prática (MOITA LOPES, 2006b). Nesse sentido,
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faz-se

necessário

compreender

que

as

mudanças

ocorrem

no

mundo

contemporâneo de forma rápida, de modo que a teorização muitas vezes não dá
conta das práticas (BOAVENTURA SANTOS, 2001).
A Lingüística Aplicada reflexiva precisa levar em conta a natureza dinâmica
do conhecimento ao buscar suporte na interdisciplinaridade para teorizar as
questões de pesquisa (MOITA LOPES, 2006b). A linguagem, portanto, não é mais
compreendida como concatenação lógica de estruturas sintáticas, e sim como uma
prática social dinâmica e atravessada por relações de poder. Portanto, teorizações
sobre a linguagem que nada têm a dizer sobre as práticas sociais não podem ter
espaço em uma LA contemporânea (op. cit.).
O conhecimento produzido por tal perspectiva de pesquisa é orientado por um
paradigma que conceitua a linguagem como uma prática social e o discurso como
construtor – e não mais simplesmente mediador – das identidades sociais e da
realidade (op. cit.). Os sujeitos, portanto, se engajam discursivamente nas interações
sociais e constroem a realidade em que se situam. Assim, o conhecimento válido
para a LA contemporânea é um conhecimento situado, que não pode ser encarado
como totalizante ou universal.
Ao empreender uma pesquisa aplicada, como o trabalho que apresento aqui,
preocupo-me com um tipo de conhecimento produzido nas práticas locais, um
conhecimento situado. A negociação de sentidos é uma prática bastante localizada;
sentidos produzidos localmente não podem, portanto, ser estendidos a qualquer
contexto em qualquer parte do globo. Assim, minha preocupação não é resolver
problemas práticos de ordem universal, e sim criar inteligibilidade e descrever
questões locais, buscando intervenções que considerem os sujeitos sociais e seus
contextos (MOITA LOPES, 2006c).
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Se julgarmos necessário criar uma LA que dialogue com o mundo
contemporâneo, é preciso voltar a nossa atenção para as margens, a fim de
observarmos, identificarmos e validarmos os discursos não hegemônicos que
orientam as práticas sociais nos contextos locais (BOAVENTURA SANTOS, 2001).
É necessário que sejam levados em consideração os outros modos de ser e existir
fora dos ideais modernistas (VENN, 2000). Mais importante: é necessário conceber
outras formas de produzir conhecimento que vão além do modelo modernista; um
dos

desafios

mais

cruciais

que

se

apresenta

aos

lingüistas

aplicados

contemporâneos é fazer uma Lingüística Aplicada que considere os complexos
entrecruzamentos de raça, gênero, sexualidade etc. que orientam nossas práticas
discursivas e interações sociais.
De um ponto de vista anti-racista, é preciso reconhecer a branquitude como
uma forma de alteridade, não como uma condição a priori. O projeto ocidentalista –
que construiu a branquitude, heterossexualidade e masculidade como formas
hegemônicas (MOITA LOPES, 2006a) – deve ser questionado e desafiado. É
preciso racializar os estudos desenvolvidos em Lingüística Aplicada; devemos
conceber que o branco é o outro para alguém e dar voz às outras identidades
raciais.
Boaventura Santos (2001) destaca a importância de se focalizar as margens
no mundo contemporâneo como uma escolha transgressiva e política, no sentido de
que a branquitude é posicionada no terreno da alteridade, e não mais da
centralidade. Da mesma forma, acredito que focalizar a questão das identidades
raciais e a construção discursiva da branquitude seja uma escolha política.
Conceber a branquitude como uma forma de alteridade é um avanço no que diz
respeito à concepção de conhecimento que orienta a pesquisa em LA.
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É importante frisar também que a questão ética permeia as escolhas sobre o
que é considerado conhecimento válido; fazer uma LA que coloca a centralidade nas
margens é uma escolha ética no sentido de transgredir os limites da modernidade e
dar voz aos silenciados historicamente (MOITA LOPES, 2006b).
Uma LA ética problematiza, sobretudo, que tipos de significados estão em
jogo: aqueles que causam sofrimento humano ou causam dano a alguém devem ser
excluídos (op. cit.). A investigação orientada por tal concepção é, também, política:
tem responsabilidade sobre o tipo de conhecimento que produz e é consciente das
escolhas ideológicas que assume. Assim, uma LA ética é aquela que vê que não há
espaço no mundo contemporâneo para que se continue operando a partir de uma
lógica universalista que não seja sensível às diferentes realidades humanas e não
procure transformar realidades em que se localizem movimentos que causem
sofrimento humano (MOITA LOPES, 2006b, 2006c).
Considero que esta dissertação faz parte de uma LA que se compreende
como transgressiva, como aponta Pennycook (2006). Esse trabalho procura
ultrapassar os limites da concepção modernista de Lingüística Aplicada ao conceber
o que o projeto modernista chama de centralidade como uma forma de alteridade. O
foco desse estudo está nos sujeitos sociais, complexos e fragmentados, capazes de
construir discursivamente a realidade em que vivem, lançando mão de crenças e
tradições aprendidas culturalmente, não apenas ecoando sintagmas concatenados
de maneira lógica.
Ainda, é um trabalho reflexivo na medida em que não se encerra em si, já que
procura por teorização a partir de uma prática social. Não procuro resolver um
problema

específico;

procuro

criar

inteligibilidade

sobre

uma

prática.

O

conhecimento que almejo produzir não é um conhecimento único e tampouco
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generalizável; é um conhecimento localizado, contextualizado, que leva em
consideração as relações do poder e subjetividade que interpenetram o discurso e
são construídas por e através dele.
Estou ciente das escolhas ideológicas e políticas que realizei, uma vez que
focalizo o discurso em meio a uma prática social que me interessa como
pesquisador. Minha escolha pelas identidades raciais é marcada pela minha própria
história de vida. Não habito um vácuo social e, portanto, sou sensível aos problemas
que enfrentei como negro na sociedade brasileira contemporânea. Ao focalizar a
branquitude como uma construção, estou certo de que tomo uma atitude política,
mas procuro nunca perder de vista as conseqüências éticas de minhas escolhas.
Tenho como objetivo desenvolver um trabalho que parte do pressuposto de
que a procura do conhecimento pelo conhecimento deve ser abandonada
(FABRÍCIO, 2006). No momento contemporâneo, marcado pelo contato acentuado
com as diferenças, devemos focalizar a diversidade e as práticas locais. Compartilho
da visão de Moita Lopes (2006c) que considera a Lingüística Aplicada como um
espaço em que se desenvolva a esperança. A esperança de um mundo mais
responsável socialmente, de um mundo mais ético e, sobretudo, sensível às
diferentes realidades humanas. Nesse sentido, julgo necessário explicitar no
próximo capítulo a maneira como compreendo o mundo atual, à luz da teorização
que discutirei a seguir.
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3 – O momento atual

Talvez o questionamento mais importante na contemporaneidade diga
respeito a quem somos nós hoje; uma das inquietações contemporâneas diz
respeito às novas possibilidades de ser no mundo atual, i.e., à fluidez identitária
(MOITA LOPES, 2002). Perguntar quem somos nós implica perguntar quem são os
outros que nos cercam e, não menos importante, perguntar qual é o mundo em que
vivemos hoje.
A longa tradição transcendentalista aparentemente morreu com Descartes
(FULKS, 2003), porém a crença na lógica e na razão pregada pelos iluministas cada
vez mais é colocada em xeque. Somos nós os mesmos sujeitos desde a época das
luzes? Sujeitos de um conhecimento fixo e verdadeiro, de um mundo uno, pautados
apenas na lógica e na razão? Certamente não. Tampouco somos sujeitos
inteiramente agarrados aos imprevistos do acaso e incapazes de transformar nossa
realidade social.
Somos o produto de um novo momento histórico, de novas tecnologias e de
novas relações sociais. Somos cada vez mais desafiados pelo não-essencialismo e
pela situacionalidade de nossa existência. Pautamos-nos pelos outros e somos, ao
mesmo tempo, construídos por e construtores de verdades localizadas, de
conhecimentos situados (MOITA LOPES, 2002, 2006c). No entanto, uma pergunta
continua em aberto: somos, então, pós-modernos? Não me proponho aqui a resolver
esse dilema; procuro apenas adicionar mais combustível ao motor acadêmico,
buscando promover uma reflexão sobre o momento contemporâneo.
Várias são as tentativas de caracterizar o momento atual. Vivemos no mundo
da destradicionalização e da reflexividade, de acordo com Giddens, Beck & Lash
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(1995), o que acaba por gerar incertezas, caracterizando uma sociedade de riscos.
Vivemos na sociedade do conhecimento, como aponta Fulks (2003), na qual os
elementos estruturantes da sociedade moderna – a razão humana, o conhecimento
e o capitalismo, por exemplo – foram intensificados. Vivemos a modernidade líquida,
segundo Zygmunt Bauman (2000), que considera a fluidez identitária como marca
principal da contemporaneidade.
Os diferentes autores citados no parágrafo acima ao menos em um ponto
concordam – a mudança, marcada pela destradicionalização, é notável. De fato, o
momento contemporâneo indica uma acentuada mudança em relação ao passado,
sejam nas relações familiares, amorosas, sexuais, econômicas, políticas ou sociais.
Se não é tão difícil estabelecer uma data que marque o início da modernidade
– amplamente aceita como a expressão do pensamento iluminista da racionalidade
–, o momento contemporâneo fomenta discussões acerca da continuidade ou não
desse período. Vivemos, no entanto, um impasse acerca do momento atual da
modernidade, questionando a nós mesmos a respeito do término ou não dessa
época. Se a modernidade ainda perdura, é plausível, ao menos, afirmarmos que o
momento contemporâneo é notadamente distinto da modernidade iluminista; se
compreendermos que a modernidade realmente acabou, é plausível, então, datar
seu fim quando ocorre uma “profunda revolução dos costumes operada nos anos
60” (DUARTE, 2002, p. 16), que dá fôlego aos movimentos feministas, negros e
LGBTs.
Esses movimentos marcam uma mudança importante no pensamento de uma
época: pregavam, sobretudo, a descristalização de conceitos sedimentados. Esse
momento, que para alguns marca o início da pós-modernidade, acentua uma
questão já levantada anteriormente, mas que finalmente ganhava força: devemos
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desaprender alguns conceitos naturalizados, enraizados socialmente, que culminam
em sofrimento e exclusão de alguns indivíduos. Foi o momento, portanto, de início
de participação mais ativa das minorias nos jogos de poder – mulheres, negros e
também os homossexuais –, e de luta para construir novos sentidos que, ao mesmo
tempo, celebrassem as diferenças e extinguissem os tratamentos desiguais,
preconceituosos e racistas.
Os ganhos foram notáveis. Como aponta Rosiska Oliveira (1992), “o feminino
não é mais o que era antes e não é mais possível defini-lo senão como um processo
profundo de desorganização” (op. cit., p. 13), implodindo assim o pensamento
binarista da modernidade, ou ao menos da maior parte dela. Da mesma forma, o
movimento negro clamou pelo “renascimento”. Miriam Alves (2002) relembra o
prefácio da obra Cadernos Negros, um manifesto em que as vozes negras se fazem
ouvir: “assumindo nossa negrura bela e forte [...], limpando nosso espírito das idéias
que nos enfraquecem e só querem nos dominar e explorar” (Cadernos Negros,
1978, apud Alves, 2002, p. 68). Esses movimentos denunciaram e enfrentaram a
dominação, dando voz às minorias e aos oprimidos.
Seria ilusão, no entanto, considerar esse momento de ruptura sem levar em
consideração os processos que o antecederam. Tal momento é, obviamente,
resultado de um complexo entrecruzamento de gerações e um acentuado câmbio
epistemológico, uma vez que o conhecimento deixou o campo do divino (FULKS,
2003); Duarte (2002) nos mostra que já no século XVI, Mary Wollstonecraft
reivindicava os direitos da mulher e buscava abalar algumas crenças naturalizadas.
Não obstante, as rupturas causadas pelos movimentos feministas, negros e LGBTs
na segunda metade do século XX tiveram implicações profundas para o mundo
contemporâneo.
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Se alguns pressupostos que orientam a modernidade parecem ter ganhado
força com Descartes (FULKS, 2003), os questionamentos colocados por Nietzsche a
respeito dos conceitos de verdade, moral e sujeito mostraram-se inquietantes
demais

para

passarem

despercebidos

pelo

canônico

modelo

modernista

(NIETZSCHE, [1873]1984). Se hoje falamos em pós-modernidade ou, ao menos, na
crise da modernidade (MOITA LOPES, 2006b), devemos lembrar que foi Nietzsche
quem posicionou o conhecimento humano como uma mentira, a verdade como uma
construção e o sujeito humano como arrogante por se julgar o inventor do
conhecimento (NIETZSCHE, [1873]1984). É patente, no entanto, que o momento
presente indica uma ruptura com a modernidade. A fim de compreender as
implicações de algumas dessas rupturas, indico a seguir algumas tentativas de
caracterização do momento atual.
Giddens, Beck & Lash (1995) nos dizem que o momento contemporâneo é
marcado pelo perigo, pois entendem que estamos em “um estágio da modernidade
em que começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então no caminho da
sociedade industrial” (op. cit., p. 17). Os autores dizem que a sociedade industrial
não apenas produziu essas ameaças, mas também as legitimou; contudo, segundo
os mesmos, os perigos passaram a dominar os debates e os conflitos, fazendo com
que cada vez mais os seres humanos se vejam ameaçados por riscos e incertezas.
Os autores consideram que os riscos estão presentes em todas as esferas da
vida humana. O Estado perdeu sua força e sua função de trazer segurança aos
indivíduos, exigindo um caminho além da política, ou seja, demarcando o
desaparecimento do político. Também, natureza e sociedade comumente se
confundem, uma vez que a ação humana sobre a natureza deve ser pautada por
decisões éticas que colocam em xeque a própria vida humana, fazendo com que o

35

ser humano se torne responsável para além de si, ou seja, também com o ambiente
e com os outros.
O momento atual indica uma época de reinvenção, “a possibilidade de uma
(auto)destruição criativa para toda uma era: aquela da sociedade industrial” (op. cit.,
p. 12), o que para os autores pontua a reflexividade do sujeito contemporâneo. A
idéia da modernização reflexiva procura implodir com o debate modernidade versus
pós-modernidade, colocando o momento atual como uma época de renovação,
aludindo a uma crise da modernidade em vez de uma nova era, que para Giddens,
Beck & Lash (op. cit.) ainda está por vir; a reinvenção dará origem a uma outra
modernidade.
Fulks (2003) caracteriza o conhecimento como principal estruturante do
mundo contemporâneo, pautado na idéia de que vivemos na sociedade do
conhecimento. Segundo Fulks (op. cit.), os diversos avanços tecnológicos e a
presença constante da mídia são alguns dos pontos que decretam um ponto único
dessa sociedade: uma nova concepção do que é tempo e espaço.
Thompson (2002), em seu livro A mídia e a modernidade, introduz aspectos
possíveis de serem relacionados à idéia de Fulks (2003) a respeito da sociedade do
conhecimento. No mundo contemporâneo, a quantidade de produtos simbólicos
mediados pelos mais diversos meios técnicos – como meios impressos, televisão,
rádio difusores e no ciberespaço – é vertiginosa. Não é mais preciso estar presente
fisicamente em um dado local para vivenciar um acontecimento, uma vez que os
diferentes meios de comunicação se encarregam de transmitir os mais diversos
eventos. O avanço da tecnologia afetou também os meios de transporte, facilitando
enormemente o deslocamento transglobal, reduzindo drasticamente o tempo das
viagens e promovendo um maior contato entre as diferentes culturas.
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De acordo com Fulks (2003), a globalização é um dos principais componentes
da sociedade do conhecimento, alimentada pela intensa profusão dos produtos
simbólicos midiáticos, o que aumentou o consumo, acelerou a produção e estendeu
a economia a um nível transnacional. Como Giddens, Beck & Lash (1995) propõem,
Fulks (2003) também acredita que os Estados nacionais estão cada vez mais
enfraquecidos, um dos resultados da globalização que fez proliferar o surgimento de
conglomerados empresariais multinacionais. Ainda, é inegável a força que ganhou a
informática, possibilitando a digitalização de informações e estendendo o
conhecimento àqueles que possuem os meios técnicos, como computadores, por
exemplo, para acessá-lo.
Um dos pontos de maior diferenciação entre a sociedade industrial – metáfora
para a modernidade utilizada por Fulks (2003) – e a sociedade do conhecimento é
que a primeira eliminava, rechaçava e se opunha às diferenças e à ambivalência,
enquanto a segunda é marcada pela coexistência (nem sempre pacífica, mas
reconhecida) das diferenças e a aceitação da existência das incertezas e da
ambivalência.
Apesar de o autor reconhecer que houve mudanças o bastante para
separarmos o momento contemporâneo de uma fase anterior da modernidade, a
sociedade para Fulks (2003) ainda parece inevitavelmente presa aos valores
modernistas em um ponto: o autor indica a importância da quantificação e da
generalização, presentes na sociedade do conhecimento através da crescente
valorização da matemática.
Generalizações trazem certezas, as diferenças trazem incerteza e risco. Se a
sociedade contemporânea celebra as diferenças, indicar a importância das
generalizações matemáticas como um fenômeno crescente parece entrar em conflito
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com os ganhos alcançados pelos movimentos que elogiam a diversidade
contemporânea. É inegável que a matemática é um tipo de conhecimento
importante, porém do ponto de vista social, cada vez mais atenção é dada às
minorias, aos pequenos grupos antes considerados irrelevantes quantitativamente
(no que se refere à questão racial, confira, por exemplo, os trabalhos de COSTA DE
PAULA, 2002; PALMEIRA, 2005; BOAVENTURA, 2008).
Bauman (2004a, 2004b) caracteriza a etapa atual da modernidade como
modernidade líquida, também evitando, como os outros autores anteriormente
mencionados, o termo pós-modernidade. A modernidade líquida que o autor aponta
parece indicar um novo estágio da modernidade, uma etapa em que as relações
humanas são cada vez mais fugazes e as identidades encontram-se em livre trânsito
e mudança. Segundo Bauman (op. cit.), o projeto moderno é o da unidade, da
fixidez, enquanto o projeto da modernidade líquida prescreve que todos precisam
estar em constante mudança, em constante fluidez identitária.
A visão de Bauman (op. cit.) acerca do momento contemporâneo parece
compartilhar a noção de risco apresentada por Giddens, Beck & Lash (1995), como
mencionei anteriormente. Bauman (2004a, 2004b) cita também outros pontos
levantados pelos outros autores, notadamente a prevalência da globalização como
uma característica da modernidade líquida, acarretando o não-lugar do Estado, ou
seja, a desterritorialidade que é imposta pela globalização. Isso leva ao
enfraquecimento do sentido de pertencimento a um determinado local, a uma
determinada comunidade, e põe em xeque a segurança, as garantias que os
Estados ofereciam aos indivíduos.
O autor menciona ainda a importância dos avanços tecnológicos, que
possibilitaram mudanças nas relações humanas. O uso de celulares, por exemplo,
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faz com que todos estejamos inevitavelmente conectados a uma rede, que segundo
Bauman (2004a), é uma necessidade da racionalidade líquida. Os celulares
estenderam a capacidade de contato com outros fisicamente ausentes; todos que
dispõem de um celular podem ser contactados onde quer que estejam. Como diz o
autor, “a diferença entre um lugar e outro, entre um e outro grupo de pessoas ao
alcance da sua visão e de seu toque, foi suprimida, tornou-se nula e vazia”
(BAUMAN, op. cit., p. 78).
Bauman (2004b), no entanto, notadamente desconsidera a importância das
relações mediadas através do ciberespaço na Internet. Bauman (op. cit., p. 31)
chama as comunidades virtuais de “simulacro[s] de comunidade” e adiciona que
“[não] podem essas ‘comunidades virtuais’ dar substância à identidade pessoal”.
Essa colocação particularmente me parece inapropriada. Acredito que a Internet,
mais do que uma fonte de informações e comunicação, tornou-se um espaço para
reconstrução identitária para muitos indivíduos. É inegável que os movimentos
negro, feminista e LGBT ganharam força através da Internet e atraíram diversos
indivíduos como militantes para suas causas, reforçando o sentido de pertencimento
a um grupo ou comunidade, mesmo que imaginada (ANDERSON, 2006).
Outro ponto refere-se a própria noção de relacionamento; de acordo com
Bauman (2004a), a sociedade de consumo transformou as relações humanas em
bens consumíveis; filhos, por exemplo, em muitos contextos sociais não mais são
vistos como produtores, força trabalhadora para a família, mas sim como objetos de
consumo emocional. Ter ou não um filho tornou-se uma opção válida para muitos
casais, e não mais uma obrigação, uma vez que as relações amorosas são cada vez
menos duradouras, já que a racionalidade líquida está presa à quantidade, e não à
qualidade.
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As idéias aqui apresentadas pelos diversos autores mostram que, apesar de
conceberem que o momento atual é notadamente diferente de um estágio anterior
de modernidade, o termo pós-modernidade é evitado de maneira geral. Ao indicar
mudanças e apontar divergências, os autores preferem utilizar outros termos, como
“modernidade reflexiva”, “sociedade do conhecimento”, “sociedade de riscos” e
“modernidade líquida”.
Esses termos, no entanto, mais parecem eufemismos para a mesma
conclusão: a mudança se faz presente e vivemos um estágio notadamente diferente
da modernidade. A dúvida comum a todos permanece relativa ao questionamento da
chegada ou não a uma nova era, a um mundo pós-moderno, que ainda não se
desligou totalmente da modernidade, mas que caminha a passos largos para uma
outra modernidade.
É inegável que o século XX trouxe profundas mudanças; a primeira metade
desse século foi marcada por duas grandes guerras mundiais, instaurando o medo e
incerteza acerca do futuro. As pessoas passaram a temer não apenas por si
mesmas, mas também pelos outros indivíduos; como os riscos eram generalizados,
as pessoas passaram a olhar o mundo não apenas através de seus olhos, mas
também a partir do olhar dos outros. As viagens intercontinentais (THOMPSON,
2002), imigração em massa, expansão da economia, métodos anticoncepcionais
(BAUMAN, 2004a): tudo contribuiu para uma mudança exacerbada em relação a
uma etapa anterior da modernidade.
Essas mudanças trouxeram questionamentos antes impensáveis. Perguntar
quem somos nós só se tornou possível quando finalmente compreendemos que não
fazemos parte de um mundo unitário, sólido e imutável, como normativizava a
racionalidade iluminista do início da modernidade. Só quando compreendemos que
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estamos em contato com outros diferentes (MOITA LOPES, 2002) é que passamos
a enxergar novas formas de vida e de sociabilidade.
A voz dos outros, ou seja, dos oprimidos, das margens, paulatinamente
passou a ganhar força (MOITA LOPES, 2006b, 2006c; BOAVENTURA SANTOS,
2001). As diferenças passaram a ser cada vez mais celebradas e demarcadas. O
século XX mostrou que as minorias estavam dispostas a curar as feridas causadas
pelo pensamento único que não enxergava outra forma de racionalidade além do
masculino, branco e heterossexual. As mulheres, os negros e os LGBTS
apresentaram outras formas válidas de viver as identidades, buscando implodir o
mito instaurado pelo pensamento binarista certo / errado, bem / mal, branco / negro,
homem / mulher, heterossexual / homossexual.
É justamente o olhar para as identidades que é uma das marcas do momento
contemporâneo. Acredito, no entanto, que é impossível dissociarmos as noções de
identidade e discurso; ambas mantêm uma relação simbiótica, uma vez que
compreendo que as identidades sociais são construídas sócio-interacionalmente
através do discurso, o que melhor explicarei no próximo capítulo.
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4 – Discurso e identidades sociais

A possibilidade de vislumbrar novos horizontes identitários, como expliquei
anteriormente, é uma característica central no mundo contemporâneo. Se o discurso
já exercia papel central na história da humanidade, é justamente a exacerbação de
discursos oriundos dos mais diversos meios – veiculados, sobretudo, através da
ampla extensão da mídia – que marca nosso tempo, que possibilita a capacidade de
construção e reconstrução identitária. Como disse Milton Santos (2000, p. 74),
estamos imersos em “um mundo no qual nada de importante se faz sem discurso”.
Compartilho da visão de que as identidades sociais são construídas
discursivamente durante as interações sociais (MOITA LOPES, 2002). A construção
das identidades sociais está sempre em processo, por meio de um constante
reposicionamento. Nossas identidades, portanto, são múltiplas, fragmentadas,
complexas e contraditórias. As identidades, assim, nunca são fixas e estão sempre
sujeitas à mudança. Como apontam Fabrício & Moita Lopes (2004, p. 17), “há uma
relação estreita entre nossas práticas discursivas, os regimes de verdade nos quais
elas estão inseridas e o processo de construção identitária”. Não acredito, assim,
que identidade e discurso possam ser separados – falar de um implica falar do outro.
Compreendo o discurso como uma construção social, como uma prática
localizada em um dado contexto histórico e social (MOITA LOPES, 2002; RESENDE
& RAMALHO, 2006). Através do discurso, interlocutores podem interagir em
processos de construção de significados que são “situados cultural, institucional e
historicamente” (WERTSCH, 1991, p. 8 apud MOITA LOPES, 2002, p. 33), uma vez
que “o que dizemos está sempre ‘em contexto’, posicionado” (HALL, 1990, p. 222
apud MOITA LOPES, 2002, p. 33).
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A linguagem, assim, é uma forma de ação no mundo social, e não apenas
mera representação. Engajar-se discursivamente com outros participantes em uma
interação engendra possibilidades de reconstrução identitária, aumenta nossos
repertórios de sentidos e nos expõe às alteridades; construímos e reconstruímos
discursivamente não apenas os outros a nossa volta e nós mesmos, mas também a
própria realidade social, que não pode ser vista como um dado a priori, ou seja, de
forma a-histórica, a-social e a-discursiva.
A visão de discurso que norteia esse estudo é orientada pelo um paradigma
socioconstrucionista; Spink & Frezza (2000, p.26), retomando o pensamento de
Gergen (1985), explicam que “a investigação socioconstrucionista preocupa-se
sobretudo com a explicação dos processos por meio dos quais as pessoas
descrevem, explicam ou dão conta do mundo (incluindo a si mesmos) em que
vivem”. Entendo que agimos no mundo social por meio do discurso, e por meio dele
construímos não apenas nós mesmos e outros diferentes, mas também o próprio
mundo. A fim de melhor esclarecer a visão socioconstrucionista do discurso e das
identidades sociais, lanço mão aqui de duas noções de discurso orientadas por
Foucault e Lemke.
Foucault compreende os conceitos de saber e poder como intrinsecamente
interligados e indissociáveis. Os discursos, para Foucault ([1971]1996), são
definidos como conjuntos de acontecimentos discursivos, séries descontínuas
perpassadas por relações de acaso; os discursos encontram-se âmbito do saber e
têm efeitos materiais. Araújo (2004) nos esclarece que para Foucault o discurso vai
além do léxico, do semântico e da sintaxe; assim, a linguagem, conquanto
pertencente a um conjunto limitado e finito de regras, não se encerra em si, não se
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esgota em categorias lexicais ou semânticas. A linguagem para Foucault é um modo
de investir sobre o outro, um modo de ação.
Ao compreender a linguagem como uma forma de ação, presente em um
dado contexto em uma determinada época, Foucault move-se para além das
estruturas sistêmicas e lança mão de uma perspectiva discursiva, compreendendo o
discurso como uma prática em meio a outras práticas. Uma noção importante para
compreender essa perspectiva diz respeito ao conceito foucaultiano de enunciado2,
que refere-se às condições de possibilidade de o surgimento de novos sentidos. O
enunciado, portanto, diz respeito a um momento histórico, podendo ser repetido ou
transformado, porém situado e dependente do contexto em que é produzido.
Os enunciados constituem as condições sócio-históricas para o surgimento de
novos discursos e operam dentro de um complexo feixe de relações, que
determinam que tipo de construções serão validadas ou refutadas em uma
determinada época, fazendo com que domínios de objetos se constituam em um
campo de saber. A materialidade dos enunciados, de acordo com Foucault, deve ser
passível de repetições, obedecendo a condições que permitam aos enunciados
produzir efeitos de sentido. É patente, assim, o caráter situacional e construtor do
discurso para Foucault. As estruturas sistêmicas de nomeação não poderiam
funcionar em um vácuo social ou fora de um determinado contexto; daí a
necessidade de se trabalhar com a noção discursiva.
Lemke (1995), no entanto, compreende a linguagem como um sistema
especializado que evoluiu biológica e culturalmente como parte de integração do
organismo ao ambiente. No entanto, o autor (op. cit.) não desconsidera a
característica pragmática / discursiva da linguagem, uma vez que entende que o
2

Anotações das aulas do curso Multiculturalismo, ministrado pela Profa. Dra. Branca Falabella Fabrício no
Mestrado em Lingüística Aplicada da UFRJ no primeiro semestre de 2008.

44

significado das palavras muda de acordo com o contexto. Para Lemke (op. cit.), a
linguagem não é um sistema autônomo de práticas; a linguagem opera em conjunto
com outros sistemas semióticos e visuais na construção de sentidos.
Lemke (op. cit.) parece compreender o discurso de acordo com uma visão
que se aproxima da noção foucaultiana de discurso, uma vez que o primeiro
concebe o discurso como uma atividade social de produzir sentidos através da
linguagem e de outros sistemas simbólicos, sempre em práticas situadas. Para
Lemke (op. cit.), o discurso é um processo social de comunicação, ou seja, uma
prática social. E por ser uma prática social, é imprescindível que o discurso seja
considerado em um determinado contexto, produzido por um determinado grupo de
participantes.
Lemke (op. cit.) diz também que o processo de construção do significado é
uma prática social, um processo permeado por expectativas sociais e símbolos não
verbais. Ao melhor desenvolver seus argumentos sobre a relação entre o significado
e as práticas sociais, o autor (op. cit.) discorre a respeito do funcionamento
ideológico do discurso. Compreendo aqui mais um ponto de convergência entre o
pensamento de Foucault e Lemke: a questão da ideologia e do poder presentes no
discurso.
Neste estudo, compreendo a noção de ideologia de acordo com van Dijk
(1998, p. 25), quando diz que “ideologias em geral não são erradas ou certas, mas
sim mais ou menos efetivas em promover os interesses de um grupo” (tradução
minha). Em relação ao poder, tanto Foucault quanto Lemke (1995) preocupam-se
em esclarecer que nossas práticas sociais produzem e são produzidas por relações
de poder. Essas relações de poder dão suporte a diferentes ideologias, também
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construídas através do discurso e das práticas sociais, que são mantidas por
diferentes grupos com diferentes propósitos.
Lemke (op. cit.) cita ainda os discursos mentalistas, que são baseados na
crença de que existe uma separação entre mente e corpo, respaldada pelo senso
comum, e que segundo o autor não é útil para compreender a dinâmica social, uma
vez que essa visão separa o indivíduo da sociedade. Essa separação desconsidera
completamente as relações de poder e efeitos ideológicos construídos por meio da
linguagem.
Foucault e Lemke (1995) respaldam noções de poder, ideologia, saber e
realidade como socialmente construídos por meio do discurso e das práticas sociais.
O discurso, portanto, é um elemento construtor de identidades e da própria realidade
social.

Na

próxima

seção,

procuro

examinar

mais

detalhadamente

essa

característica do discurso.

4.1 – Discurso e a construção da realidade social

Um dos pontos centrais para compreendermos a noção de discurso de Lemke
(1995) diz respeito à visão do autor a respeito da realidade. Para Lemke (op. cit.), a
realidade é construída socialmente por meio do discurso e de outros sistemas
simbólicos em um tipo particular de situação. Dessa forma, construímos a realidade
de acordo com o que aprendemos em nossas comunidades, ao passo que também
transgredimos algumas das limitações impostas por essas comunidades.
Nesse ponto, o pensamento de Lemke (op. cit.) se articula com a noção
foucaultiana de enunciado, uma vez que o contexto é determinante para que novos
efeitos de sentido possam ser projetados e construídos; compreendemos a realidade
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em sua constante mutação por meio dos discursos dos quais lançamos mão,
discursos esses que são o resultado complexo das práticas sociais, sobretudo
práticas locais e comunitárias.
Esclareço aqui que refuto as noções de identidade pessoal, self, subjetividade
e mente, que podem compreender os seres humanos apenas do ponto de vista
cognitivista, o que apaga consideravelmente a importância das relações sociais para
a construção das diferentes identidades sociais. Acredito, mais uma vez, que as
identidades são construídas e reconstruídas na interação social através do discurso;
não podemos pensar, então, num sujeito que se constrói anteriormente ao discurso,
pois é justamente a partir deste que é construído. Não desconsidero aqui, no
entanto, a capacidade biológica da memória; refuto, no entanto, a idéia de que a
construção identitária ocorre na mente ou que a interação social fomenta um
substrato essencialista que levaria à cristalização de uma identidade pessoal.
Acreditar numa identidade pessoal é uma crença que falsamente emancipa os
sujeitos e oferece uma sensação ilusória de liberdade; tal visão desconsidera a
importância das relações sociais para a construção dos possíveis modos de ser no
mundo contemporâneo e faz parecer que possuímos uma espécie de essência
identitária que pode ser construída de forma independente do mundo social. A
crença na individualidade como projeto último pessoal, a meu ver, não tem mais
espaço no mundo contemporâneo, uma vez que hoje passamos por um momento de
multiplicidade de discursos e pluralidade cultural. Muitas pessoas, no entanto, ainda
se sentem mais seguras na fixidez e imutabilidade dos modos de vida hegemônicos,
muitas vezes validados por discursos essencialistas que podem assumir um viés
fundamentalista e preconceituoso. É justamente essa crença que provoca o que
chamarei de crise identitária, o que melhor explicarei na próxima seção.
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4.2 – A crise identitária atual

O mundo contemporâneo é marcado pela fluidez e fragmentação identitária,
como apontado por diversos autores, por exemplo, Bauman (2000) e Moita Lopes
(2002). A vida sólida e estável da modernidade deu lugar a uma vida plural, marcada
por novos sujeitos e por novas regras; o projeto contemporâneo assumiu a dianteira,
um projeto sobretudo dinâmico e mutável. Se antes não nos perguntávamos sobre
nós mesmos, hoje em dia uma das questões centrais na vida contemporânea, como
propõe Foucault (de acordo com VENN, 2000), se refere a quem somos nós no
presente.
A esse respeito, Fabrício (2004, p. 238) aponta que “construímos nossas
identidades sociais a partir de uma [...] ‘montagem’ complexa de vários elementos
em nossa cultura3”. A partir dessa visão, parece-me confortável introduzir aqui o
conceito de identidades como performance (FABRÍCIO & MOITA LOPES, 2004).
Compreendo performance como “uma série de atos repetidos dentro dos quais um
enquadramento altamente rígido e regulador se solidifica com o passar do tempo
para produzir a aparência de substância, de um tipo natural de ser” (BUTLER, 1990,
p. 33 apud PENNYCOOK, 2006, p. 80) 4 . Assim, de acordo com tal noção, as
identidades são produzidas através da repetição de atos que se estabilizam, em
maior ou menor grau, e orientam o modo como somos construídos pelo outro. Adoto
aqui o conceito de identidade como performance porque tal noção se relaciona com

3

Julgo necessário explicitar aqui o que entendo por cultura. A noção de cultura defendida por Geertz (1989, p.
4), é a de cultura como sendo “teias de significado que [o ser humano] teceu”, um conceito que segundo o
próprio autor é “essencialmente semiótico”. Ao longo do presente estudo, compreendo cultura segundo tal visão
e acredito que Fabrício compartilhe da mesma visão de Geertz durante a elaboração do artigo aqui citado
(confira Fabrício, 2004).
4
Butler (1990) usa tal definição para focalizar o gênero, mas aqui a uso de modo mais geral.

48

o caráter dinâmico e situacional da construção das identidades sociais durante as
práticas discursivas.
Considero importante ressaltar, ainda, que “identidade e diferença estão em
uma relação estreita de dependência”, como aponta Tadeu da Silva (2000, p. 74).
Portanto, ao construir discursivamente a si mesmo, um indivíduo automaticamente
constrói discursivamente o outro como diferente, ou seja, o indivíduo reconhece no
outro aquilo que ele não é. Entendo que é justamente o contato acentuado com as
diferenças – com o novo, com o inesperado, o exótico – que pode levar o sujeito a
sentir-se inseguro em sua aparente estabilidade identitária.
O fracasso do projeto da modernidade tem implicações profundas no mundo
contemporâneo; o projeto da igualdade foi encapsulado pela necessidade de
reconhecimento da diferença e da pluralidade no mundo atual. Ao problematizar a
questão identitária no mundo contemporâneo, Fabrício (2004, p. 238) aponta que “o
indivíduo contemporâneo é percebido como fragmentado e assolado por uma crise
identitária”. O sujeito contemporâneo em crise é aquele que vê seus dogmas e
convicções abalados pelo fracasso do projeto encapsulador modernista, que levou à
desestabilização de alguns modos de vida e ao surgimento de outros.
Enquanto o contato com o novo nos faz repensar sobre o próprio mundo em
que vivemos, os abalos sísmicos trazidos pelos novos modos de vida
contemporâneos podem causar fortes maremotos; a crise identitária contemporânea
surge quando a presença do outro se torna problemática, seja porque desconcerta,
desestabiliza ou porque ameaça a segurança.
Veiga Neto (2002, p. 165) aponta que vem da Grécia “a invenção [...] da
fronteira como o limite a partir do qual começam os outros; [...] a partir do qual a
diferença começa a se fazer problema pra nós”. A partir dessa noção limítrofe que
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estabelece um eu que existe separado de outros, tomou forma o projeto da
modernidade, instaurando uma
“mudança do modo de ser e pensar que postula [...] a
existência em referência a um Deus infinito [...] para um que
propõe a possibilidade de um ‘eu’ que pode dar conta de um
mundo de coisas, incluindo a si mesmo, e o ato de ser dono de
‘seu’ destino5” (VENN, 2000, p. 24, tradução minha).

A racionalidade e a individualidade passaram então a ser prezadas; existir no
mundo implicava não mais existir em função de Deus, mas em função de si próprio.
A partir desse pensamento, estar em contato com a diferença significa violar a
fronteira que limita o si mesmo. O contato com o estranho e o inusitado não mais
causava apenas perplexidade; o que não é si próprio passou a ser visto como
ameaçador. Como aponta Fabrício (2006, p. 45), já no século XVI a perplexidade e a
inquietação tomavam conta dos indivíduos frente às mudanças por eles enfrentadas,
ao sentirem suas crenças abaladas. Parece-me plausível, então, questionar por que
a crise identitária é apenas problematizada recentemente.
Uma resposta possível, a meu ver, sugere que a exacerbação dos produtos
simbólicos mediados, gerando uma maior possibilidade de estar em contato com
outros diferentes, acabou por instaurar um momento de instabilidade e descontrole
no mundo atual. Estou ciente que o surgimento da mídia escrita remonta ao século
XIV (THOMPSON, 2002); portanto, o contato com outros indivíduos fisicamente
ausentes não é um fenômeno novo. No entanto, o contato com as alteridades no
mundo contemporâneo atingiu um nível sem precedentes, graças à expansão das
diferentes formas de mídia. A super-exposição a outras narrativas que nos

5

No original: “shift from the mode of being and thinking which posits [...] being by reference to an infinite […]
God to one which proposes the possibility of an ‘I’ who could tame the world of things, including the self, and
take possession of ‘his’ destiny”.
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desestabilizam e nos desconcertam é, provavelmente, o principal movimento
gerador da crise identitária atual.
As reações que muitos indivíduos têm a esse complexo processo de
desestabilização são, muitas vezes, extremistas. Freire Costa (2004, p. 185) aponta
que “o indivíduo, liberado da pressão normativa dessas instituições [família, religião,
trabalho, a idéia de Bem comum etc.], viu-se levado a buscar o sentimento de
identidade em dois principais suportes, o narcisismo e o hedonismo”. Um dos textos
analisados neste trabalho provém de uma discussão empreendida em uma
comunidade virtual intitulada Beleza Branca; aqui, o culto a uma noção ideal de eu
mostra sua força no mundo contemporâneo – o narcisismo ganha fôlego quando o
eu ideal recebe suporte identitário de outros iguais.
Dessa forma, em vez de reconhecer as diferenças, um movimento
identificável frente ao contato com as alteridades diz respeito ao reforço da crença
na individualidade, no ser humano como um ser que se encerra em si mesmo. O
contato com as diferenças, então, passa a ser pautado por visões estereotipadas de
raça, gênero e sexualidade, por exemplo, fazendo com que determinadas crenças e
dogmas assumam um lugar privilegiado e deixem de ser problematizados. Assim,
não raramente nos deparamos com manifestações racistas, fundamentalistas e
sexistas.
Indivíduos que operam a partir desse ponto de vista estão inseridos em um
pensamento modernista, que não dá conta do mundo presente. Valores modernistas,
como a crença no racionalismo e a concepção de uma realidade anterior ao sujeito
social, deixam de fazer sentido no mundo atual, pautado pela pluralidade. No
entanto, alguns dos valores modernistas que causam sofrimento humano
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permanecem e, mais do que isso, muitas vezes são reforçados por aqueles que
parecem se afogar em meio às águas contemporâneas, fluidas e incontroláveis.
Rolnik (1997) identifica um diversificado mercado de drogas que sustenta a
ilusão de estabilidade identitária na atualidade; a mais importante para o presente
estudo é a droga oferecida pela mídia. Para Rolnik, aqueles que constroem suas
identidades a partir do discurso que chega através da mídia estão “vulneráveis a
qualquer ventania de forças um pouco mais intensas” (op. cit., p. 22). Não obstante,
acredito que os discursos mediados pela TV ou pela Internet, por exemplo,
contribuem para o fortalecimento e legitimação de determinadas identidades,
fornecendo suporte ideológico para a instauração, consolidação e repetição de
determinadas performances identitárias, mesmo que seus efeitos mostrem-se
instáveis ou passageiros. O que não quer dizer, por outro lado, que tais discursos
midiáticos

também

não

possam

desestabilizar

performances

identitárias

sedimentadas.
Observamos, assim, que a mídia exerce papel fundamental no mundo
contemporâneo. No próximo capítulo procurarei discutir a presença da mídia no
mundo atual.
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5 – Mídia e contemporaneidade

A ubiqüidade da mídia no mundo contemporâneo é patente; estamos
expostos a toda sorte de outros diferentes que adentram nossas casas através do
discurso da mídia, seja por meio da televisão, da internet ou da mídia impressa.
Thompson (2002) nos explica que, através do desenvolvimento de uma variedade
de instituições de comunicação, as formas simbólicas passaram a ser produzidas e
reproduzidas em escala cada vez maior. Houve uma transformação nas noções de
espaço e tempo; por meio da mídia, não é mais preciso estar fisicamente presente
em um determinado local para testemunhar um evento. Ainda, eventos ocorridos em
momentos distantes do passado podem ser presenciados por indivíduos em
diferentes partes do globo, a qualquer momento, graças ao desenvolvimento e à
expansão dos meios de comunicação.
Entendo que o extenso desenvolvimento dos meios técnicos de comunicação
e a ampla disseminação de diferentes formas de mídia no mundo presente
caracterizam uma reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se relacionam
entre si. O que separa o indivíduo da capacidade de vivenciar um acontecimento é
apenas o meio técnico necessário para acessar uma informação. Ressalto que
também os avanços nos meios de transporte, permitindo um maior e mais rápido
deslocamento transglobal, tiveram importante contribuição para a acentuação do
contato com as alteridades. A mídia, no entanto, oferece maior facilidade para estar
em contato com outros diferentes, seja pelo custo cada vez mais baixo dos meios
técnicos para acessar as formas simbólicas mediadas ou pela velocidade cada vez
mais rápida na transmissão e disseminação das formas simbólicas sem necessidade
de locomoção física dos indivíduos.
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O papel do discurso da mídia é cada vez mais importante no mundo atual;
entendo que o discurso midiático constrói e legitima determinados estilos de vida e,
portanto, apresenta determinadas

construções

identitárias

como

válidas e

desejáveis. Costa (2001, p. 43) nos explica que
“programas de tv, catálogos de propaganda, revistas, literatura
jornal e cinema – para citar alguns exemplos dentre a
parafernália de produtos culturais circulantes no nosso universo
cotidiano – são textos culturais que operam constitutivamente
em relação aos objetos, sujeitos e verdades de seu tempo”.

É importante notar que, como aponta Thompson (2002), a comunicação é
uma forma de ação. A transmissão de formas simbólicas pode influenciar na ação
dos outros e produzir eventos. Ainda, com o desenvolvimento das sociedades atuais,
o processo de construção identitária torna-se mais reflexivo e aberto e mais
alimentado por materiais simbólicos mediados (THOMPSON, 20026). Assim, o papel
construtor do discurso midiático no mundo atual parece bastante claro. Como
explicitado por Fabrício & Moita Lopes (2005),
“a mídia na vida contemporânea [...] cria e distribui por meios
eletrônicos, mundialmente, verdades sobre a alteridade que
contribuem para a constituição de uma ‘nova’ perspectiva
ocidentalista sobre o mundo, tendo a sua disposição, como
nunca antes, meios rápidos de criar e fazer circular
globalmente o pensamento ‘único’”.

No momento atual, a visão que se tem do outro é uma prática altamente
reguladora – prática no sentido de que o que vemos no outro e como vemos o outro
é aprendido na cultura e na sociedade (LARROSA, 2002). Assim, não são raros os
embates gerados por uma visão estereotipada ou preconceituosa das identidades,
uma vez que ao reconhecer o outro como estranho e diferente, o sujeito preso aos
6

Thompson (2002) refere-se às implicações para o self causadas pelo desenvolvimento das sociedades
modernas. Como explicitei anteriormente (cf. cap. 4, seção 4.1), refuto a idéia de self como projeto individual.
Não utilizo, também, o termo moderno como se referindo à etapa presente da modernidade. Assim, adaptei as
colocações de Thompson (2002) utilizando termos que se mostram consoantes com o restante das idéias que
defendo nesta dissertação.
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ideais da modernidade sente-se desconcertado e pode construir a diferença como
algo exótico e não-desejável.
Argumentei anteriormente (cf. cap. 4, seção 4.2) que o contato acentuado
com a alteridade pode ser responsável pela instauração de uma crise identitária. A
saída que alguns indivíduos à deriva encontraram frente à pluralidade é cultuar a si
mesmo, legitimar o seu pensamento como único e inferiorizar o outro. Muitos
indivíduos, porém, encontram nos próprios materiais simbólicos veiculados na mídia
o suporte ideológico que precisam para dar conta do mundo contemporâneo: certas
identidades legitimadas pela mídia acabam ganhando status de inquestionáveis e
assumem alto grau de estabilidade. Dessa forma, algumas identidades são
legitimadas em detrimento de outras.
Acredito que a exacerbada fobia aos outros diferentes por parte de alguns
atores sociais no mundo atual pode ser compreendida como resultado da
massificação promovida pelo discurso midiático. Ressalto aqui que compreendo o
termo ‘massa’ como se referindo a uma pluralidade de destinatários, situados sócio,
histórica, cultural e economicamente em um dado espaço e tempo. Portanto, não
compreendo o termo ‘massa’ como um bloco ou conjunto unitário de participantes,
mas sim como diferentes indivíduos, com diferentes histórias, que são expostos a
uma mesma forma simbólica (THOMPSON, 2002).
É patente, assim, o papel da mídia no mundo contemporâneo: a mídia pode
funcionar como um suporte para que sejam eleitas identidades mais ou menos
desejáveis. O que é desejável, no entanto, é o resultado de um conjunto de forças e
interesses bem localizados: a maneira como as identidades são construídas na
mídia as tornam mais ou menos desejáveis. Estão em jogo, portanto, os interesses
dos produtores das formas simbólicas mediadas e a agenda dos interlocutores.
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Torna-se imperativo no mundo atual que estejamos atentos a que tipos de
materiais simbólicos estão sendo mediados. Uma vez que o discurso da mídia atinge
a uma pluralidade de interlocutores de todas as partes do globo, é importante
verificarmos quais usos os indivíduos fazem dos discursos a que têm acesso. A
maior parte dos produtos simbólicos mediados através da Internet apresenta-se aos
interlocutores através da forma escrita; as discussões encaminhadas através das
comunidades virtuais presentes no site Orkut, que são o foco deste trabalho, são
empreendidas através da escrita e outros meios semióticos (utilizando imagens,
cores etc.). Compreendo o site Orkut como um espaço de letramento e considero-o
um espaço central para o engajamento discursivo durante as interações
empreendidas pelos seus participantes. Na próxima seção, apresento a evolução
dos estudos sobre letramento e, a seguir, discorro a respeito do letramento digital.

5.1 – Letramentos

Brian Street (1984 apud KLEIMAN, 1995) aponta que as visões de letramento
podem ser explicadas por dois modelos distintos. A primeira vertente entende o
letramento como a habilidade de leitura e decodificação de textos escritos,
capacidade aprendida geralmente por meio da educação escolar formal, atribuindo
status emancipatório a esse tipo de conhecimento. A segunda vertente concebe o
letramento como um conjunto de práticas sociais empreendidas em diferentes
contextos, focalizando a relação entre textos codificados e os efeitos de sentidos
que se desenvolvem no mundo social através das diferentes formas de utilização de
tais textos. A seguir, diferencio os modelos de forma mais detalhada, apresentando
qual visão sobre letramento norteou o desenvolvimento do presente estudo.

56

5.1.1 – Os modelos autônomo e ideológico de letramento

O que Street (1984) chama de modelo autônomo de letramento, conforme
inicialmente concebido por Walter Ong, normativiza uma diferenciação entre
oralidade e escrita e confere à capacidade de leitura e escrita status emancipatório,
capaz de promover ascensão social (KLEIMAN, 1995). De acordo com esse modelo,
a escrita “não estaria pres[a] ao contexto de sua produção para ser interpretad[a]”
(op. cit., p. 22), uma colocação que evoca a lógica e a racionalidade como meios de
apreensão do significado.
Essa visão serviu de base para o fortalecimento da crença de que ler é “um
fenômeno invariável e sempre igual em si mesmo” (BATISTA & GALVÃO, 1999, p.
15), que por sua vez respaldou o mito da transformação cognitiva e social do
indivíduo por meio da leitura (SIGNORINI, 1994). A aquisição da escrita seria uma
forma de esclarecimento, um evento diretamente relacionado ao desenvolvimento de
estruturas cognitivas que incutiriam no indivíduo habilidades lógicas, críticas e
abstratas (op. cit.). Esse modelo implica “uma visão da leitura como um conjunto de
habilidades decodificativas e cognitivas que as pessoas adquirem sem considerar o
fato de que se tornar letrado é, sobremodo, aprender o que conta como letramento
em determinado grupo social” (MOITA LOPES, 2004, p. 48-49).
Por fim, o modelo autônomo assume também que a revelação promovida pela
escrita tem poderes emancipatórios, no sentido de promover uma democratização
social (BATISTA e GALVÃO, 1999) ao conceder ao sujeito o acesso ao
conhecimento verdadeiro. Assim, assume-se um conhecimento único de base
universal, que é normativizado como o conhecimento correto, e que vai se revelar ao
ignorante por meio da aquisição das habilidades de leitura e escrita.
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Street (1984 apud KLEIMAN, 1995), focalizando as práticas sociais e
movendo-se para além das fronteiras sistêmicas dos textos, compreendeu que as
práticas de leitura estão diretamente relacionadas com o mundo social dos
participantes dessas práticas, e que estão em jogo diferentes crenças, identidades e
relações de poder nos eventos de letramento. A esse modelo, Street chama de
ideológico, um modelo que dá conta da natureza situada das práticas de letramento,
circunscritas

em

práticas

sociais

em

que

se

constroem

e

reconstroem

discursivamente as identidades sociais, inscritas nos corpos dos atores sociais e
constantemente submetidas ao escrutínio dos outros (MOITA LOPES, 2004).
Uma vez que os letramentos podem tornar possível o contato com outras
formas de vida, a habilidade de leitura assume um papel central para a
(re)construção identitária. O que conta como letramento, no entanto, é o que é
importante para que o indivíduo se reconheça como membro de uma determinada
comunidade, de um determinado conjunto de práticas, capaz de compreender e
relacionar um texto com seu mundo social e a partir daí construir significados.
De acordo com essa visão, o letramento assume, portanto, uma característica
notadamente operacional, que não se preocupa primariamente com os processos
cognitivos e decodificativos, e sim com os sentidos que são construídos e quais são
os efeitos desses sentidos para as relações sociais e para o mundo social. Isso não
quer dizer que os processos cognitivos e decodificativos não sejam relevantes. Há,
contudo, um deslocamento de enfoque; focalizar as práticas possibilitou, no entanto,
um câmbio epistemológico significativo, uma vez que a preocupação deixa de ser
simplesmente sobre o que o letramento é, para enfocar o que efetivamente o
letramento faz (MOITA LOPES, 2004).
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No que concerne o presente estudo, considero importante compreender as
práticas de letramento com base na perspectiva ideológica, uma vez que o contexto
por meio do qual se desenvolvem as práticas de letramento é essencial para a
construção de significados. As diferentes práticas de letramento não se encerram
em si mesmas, i.e., não existem como práticas isoladas de outras práticas sociais
(na família, religião, escola, etc.). Engajar-se numa determinada prática de
letramento desencadeia uma espécie de entrelaçamento que compreende também
outras práticas sociais. As práticas de letramento são mais do que espaços para
aprender a lidar com determinados meios técnicos ou convenções culturais; são
espaços para reconstrução de todos os tipos, como identitária, discursiva, cultural
etc.
Uma vez que meu foco de pesquisa são interações discursivas realizadas em
comunidades virtuais na Internet, uma característica central para a análise dos
dados é compreender o letramento digital como uma atividade que propicia a
reflexividade, i.e., repensar sobre si mesmo e sobre os outros, em um determinado
contexto social específico. Assim, não há motivos para pensar os espaços de
letramento de forma alienada aos espaços de construção da vida social. Discutirei
acerca do letramento digital na próxima seção.

5.1.2 – Letramento digital: a escrita como um remix

As interações desenvolvidas no site Orkut, meu foco de pesquisa para a
realização do presente estudo, acontecem por meio de fóruns de discussão, de
forma

similar

a

uma

conversa,

nas

quais

os

participantes

engajam-se
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discursivamente a partir de um tópico7 criado por um membro de uma comunidade
virtual. As discussões ocorrem de forma escrita e giram em torno de pequenos
textos escritos que acompanham os tópicos, geralmente narrando algum tipo de
experiência ou fazendo uma pergunta direta aos membros daquela comunidade
virtual. Para acessar a Internet, é necessário um meio técnico especifico –
computadores de mesa ou portáteis, aparelhos celular, palmtops, vídeo-games – e,
uma vez que se saiba operar o meio técnico necessário para acesso a Internet, o
foco principal do letramento digital passa a ser como lidar com o texto no meio digital.
Carmo (2003) nos diz que o letramento digital “inclui ainda a habilidade para
construir sentido [com base em] textos multimodais, isto é, textos que mesclam
palavras, elementos pictóricos e sonoros numa mesma superfície”. Nesse sentido, é
importante ressaltar o trabalho de Lakshear & Knobel (2008), quando estes reapropriam a noção de remix para tratar o texto digital.
Segundo Lankshear & Knobel (2008, p. 107), os computadores propiciaram
um “remix digital” que “envolve a mistura de diferentes imagens, textos, sons e
animações” (tradução minha). Este fenômeno traz grandes implicações não só para
as práticas de letramento, como também para o próprio conceito de letramento; o
modelo autônomo, por exemplo, não é capaz de dar conta da complexidade
resultante da combinação de diferentes elementos multimodais na tessitura de um
texto, uma vez que seu foco está nos processos cognitivos e decodificativos.
Como demonstram Maybin & Moss (1993), a construção de sentidos se dá
através de “conhecimentos colaborativos e interpretações de textos” (op. cit., p. 140,
tradução minha); no caso dos dados por mim analisados – refiro-me aqui ao texto
7

Esclareço aqui que, ao longo de toda a dissertação, utilizo o termo “tópico” como se referindo ao texto gerado e
remixado (cf. seção 5.1.2) por usuários do site Orkut nos fóruns de discussão presentes nas comunidades
virtuais. Não confundir com o termo tópico discursivo (Brown & Yule, [1983]1989); quando referir-me a esse
construto analítico, especialmente durante o capítulo 8, deixarei claro durante o texto que estou me lançando
mão do termo “tópico discursivo”, e não do termo “tópico” como utilizado no site Orkut.
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“SOS engenharia genérica”, cf. Anexo II –, as conversas sobre o texto são
desenvolvidas de forma escrita e acompanham o próprio texto, somando-se a ele e
transformando-o em um texto cada vez maior e mais plural, ao qual outros usuários
podem acrescentar contribuições e expansões, quase infinitamente reconstruindo-o
e remodelando-o.
A plasticidade do texto digitalizado propicia seu remix digital (Lankshear &
Knobel, 2008), ou seja, a inclusão de novos elementos visuais, verbais, discursivos e
sonoros. Em fóruns de discussão na Internet, contendo discussões que compõem
um texto produzido colaborativamente, como os que serão analisados neste estudo,
a possibilidade de remixar digitalmente o texto é central para o processo de
engajamento discursivo. Mais do que isso: há uma espécie de implosão entre as
atividades de leitura e escrita; as duas terminam por fundir-se conforme diferentes
indivíduos remixam o texto digital.
O texto digital, como qualquer outro texto, é um elemento disforme, pronto
para ser moldado e modificado pelo leitor-escritor. Este processo nos mostra que ler,
mais do que simplesmente pura decodificação de estruturas lógicas concatenadas,
envolve cada vez mais o domínio da compreensão de múltiplos sistemas semióticos,
multimodais, localizados sócio-historicamente, em que estão em jogo diferentes
visões de mundo, crenças e identidades sociais (MOITA LOPES, 2002),
possibilitando a construção de sentidos diversos.
Concordo com Maybin & Moss (1993) quando argumentam que a leitura é um
processo social, uma vez que a construção de significados não ocorre apenas no
nível cognitivo, mas sim através das práticas sócio-culturais. No caso deste estudo,
é ainda um processo multissemiótico, porque o leitor atribui e constrói sentido para
os diferentes elementos visuais e sonoros presentes em um determinado texto.
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Ler, portanto, significa engajar-se discursivamente com um determinado texto;
significa participar ativamente do processo de construção de significados presentes
no texto; significa estar imerso em uma prática social. Para engajarmo-nos
discursivamente por meio da leitura, aprendemos a posicionarmo-nos frente a um
texto por meio da cultura, do grupo social em que estamos imersos.
O texto digital presente nas páginas da Internet, por ser essencialmente
multissemiótico, é composto por hipertextos, que representam potencializações de
leitura, de acordo com Pierre Levy (1996); segundo o autor, “a entalhe digital e o
programa de leitura predeterminam um conjunto de possíveis que, mesmo podendo
ser imenso, ainda assim é numericamente finito e logicamente fechado” (LEVY,
1996, p. 39). O hipertexto 8 é uma coleção de informações; as pistas para a
compreensão de um determinado texto são apresentadas de modo multimodal,
fazendo com que o leitor “amasse”, “desdobre” e “reconstrua” o texto (LEVY, 1999).
O texto num ambiente virtual se desdobra através de diversos potenciais, de
diversas possibilidades. O significado não está localizado em um lugar; ele é
constantemente construído e reconstruído pelo leitor, através das imagens que
surgem na tela, do texto escrito, de suas crenças e dos discursos com os quais está
familiarizado. Um texto mediado através da Internet requer um leitor que dê conta
não apenas do texto escrito, mas também das diversas topografias semânticas e
semióticas que lhe são apresentadas.

5.2 – A comunicação através da Internet

Criada originalmente a fim de servir a interesses militares, a Internet foi
8

No caso desta pesquisa, estamos diante de um hipertexto específico no Orkut, que será discutido com maiores
detalhes na seção 7.3.
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concebida por volta de 1989, graças às criações de Tim Berners-Lee9 e seu projeto
para a World Wide Web. Por ser uma mídia bastante recente, o volume de artigos e
trabalhos acadêmicos que se preocupam em analisar as interações mediadas no
ciberespaço ainda é consideravelmente baixo.
Juntamente com os BBS10 e o correio eletrônico11, a Internet constitui o que
Levy (1999) classifica como ciberespaço. O ciberespaço representa uma “prática de
comunicação interativa, recíproca, comunitária e intercomunitária, (...) horizonte de
mundo virtual vivo, heterogêneo e intotalizável no qual cada ser humano pode
participar e contribuir” (op. cit., p. 124) e visa “um tipo particular de relação entre as
pessoas.” (op. cit., p. 126). Thompson (2002) atribui diferentes características a
diversos tipos de mídia, como a televisão, o rádio e o telefone, mas não menciona
diretamente a Internet. Portanto, buscando definir o que é Internet, procurei repensar
e adaptar a teorização de Thompson (op. cit.) para esse veículo de mídia
contemporâneo.
A Internet é, provavelmente, a forma de mídia de comunicação de massa que
mais tenha tentado atingir um nível de interação próximo ao dialógico entre seus
usuários, ao mesmo tempo em que possibilita uma quase simultaneidade temporal
na transmissão de eventos e ações, e ainda minimiza, mesmo que virtualmente, as
fronteiras espaciais no planeta. Por tratar-se de um meio de comunicação de
alcance global, disponível a todos os indivíduos que possuam os meios técnicos
necessários para sua utilização, a Internet alcançou rapidamente popularidade e

9

De acordo com http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet, acessado em 26 de julho de 2007.
Entendo BBS como “ um sistema informático, um software, que permite a ligação (conexão) via telefone a um
sistema através do seu computador e interagir com ele, tal como hoje se faz com a internet”, de acordo com
http://pt.wikipedia.org/wiki/BBS, acessado em 11 de novembro de 2008.
11
Entendo correio eletrônico como sistemas de envio de mensagens por meio de e-mails e também por meio de
programas de mensagens instantâneas.
10
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recebeu em poucos anos um enorme volume de usuários de todas as partes do
planeta.
Da mesma forma que está disponível a uma pluralidade de receptores de
mídia, a Internet também está disponível a uma pluralidade de produtores de mídia.
Uma característica singular da Internet, aliás, é a relativa facilidade de qualquer
indivíduo tornar-se um produtor de mídia, desde que esse indivíduo possua o
conhecimento e as habilidades necessárias para a produção e divulgação de
informações através da Internet. Dessa maneira, indivíduos que antes não
passavam de meros interlocutores de informações mediadas podem, em alcance
global e velocidade quase simultânea, transmitir informações a uma pluralidade de
receptores situados nos contextos os mais diversos possíveis (THOMPSON, 2002).
Outra característica peculiar da Internet é que seus usuários não estão
limitados a receber um volume de produtos simbólicos sobre os quais não têm
nenhum controle. De fato, os interlocutores dos produtos mediados através da
Internet têm ampla liberdade para escolher quais informações desejam receber, e,
algumas vezes, de que maneira desejam receber essas informações, seja de modo
escrito, audiovisual, sonoro etc. As discussões encaminhadas em comunidades
virtuais no site Orkut, no entanto, são empreendidas apenas através da linguagem
escrita.
Os usuários da Internet têm ainda, na maior parte das situações, relativa
facilidade em comunicar-se com os produtores do material simbólico veiculado por
meio de um site específico, seja através de e-mail, mensagens instantâneas ou
fóruns de discussão, desde que os produtores viabilizem uma dessas alternativas
para manter um canal de comunicação com os interlocutores. Mais uma
singularidade da Internet é a capacidade de seus usuários criarem para si
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identidades virtuais, que podem ou não refletir suas visões de mundo, preferências
pessoais ou maneiras de agir do mundo concreto, na hora de manter interações
mediadas com produtores ou outros usuários da Internet.
Uma das mudanças estruturais propiciadas pela Internet em relação ao
conhecimento diz respeito à não-localização do conhecimento em um ponto ou
indivíduo específico. O conhecimento construído a partir do uso da Internet,
especialmente nas comunidades virtuais, está na “rede interpretativa” 12 , ou seja,
está na própria comunidade de indivíduos que reconstroem, reformulam e modificam
o conhecimento.
Como mencionei anteriormente, o site Orkut utiliza-se de um sistema de
comunidades virtuais e fóruns de discussão sobre assuntos específicos dentre seus
usuários, possibilitando a interação discursiva através da linguagem escrita. A seguir,
caracterizo as comunidades virtuais.

5.3 - Comunidades virtuais

Levy (1999, p. 127) explica que “uma comunidade virtual é construída sobre
as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um
processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das
proximidades geográficas e das filiações institucionais”. O site Orkut promove a
interação entre seus usuários por meio de um sistema de comunidades virtuais
sobre os mais diversos assuntos. Por meio das comunidades virtuais, diversas
pessoas ao redor do globo podem compartilhar saberes, desde que possuam, além
dos meios técnicos necessários, os tipos de letramentos adequados para tal.
12

Nas palavras de Ginzburg, [1976]2006. Ressalto aqui que, em seu estudo, Ginzburg não se refere às
comunidades virtuais, mas julgo o termo “rede interpretativa” útil para classificar o conhecimento plural e
cambiante construído por meio da Internet.
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Como Levy (op. cit., p. 128) aponta, nas comunidades virtuais os usuários têm
total liberdade de palavra. Por seu caráter essencialmente livre e dialógico, as
comunidades virtuais “exploram novas formas de opinião pública” (op. cit., p. 129).
Pessoas que têm um interesse em comum, e que muito possivelmente jamais teriam
a oportunidade de encontrarem-se fisicamente no mundo social, podem compartilhar
interesses e construir saberes através das comunidades virtuais. Entretanto, a não
proximidade física não torna as relações entre usuários de comunidades virtuais
desprovidas

de

sentimentos;

as

relações

apenas

são

deslocadas

ou

desterritorializadas, e por isso recontextualizadas.
A sensação de pertencimento a uma comunidade ganha cada vez mais força
na contemporaneidade. Pertencer a um determinado grupo racial, étnico, religioso,
político etc. torna-se um artifício útil àqueles que se sentem cada vez mais perdidos
no dilúvio de informações, cada vez mais distantes de terra firme. Estar em uma
determinada comunidade para alguns significa estar em meio a outros iguais e
sustentar o ideal de estabilidade identitária que muitos indivíduos ainda almejam. O
‘novo’ projeto, para alguns, é o velho projeto moderno: alicerçar identidades,
legitimando umas em detrimento de outras. Tal fenômeno, no entanto, é paradoxal
em relação ao potencial da Internet em promover o contato com as diferenças;
mesmo em território móvel e cambiante, o projeto para alguns é buscar
incessantemente pela segurança e pela (frágil, devo colocar) sensação de fixidez.
Esse movimento, como demonstro neste estudo, também ganha força através
das comunidades virtuais. As comunidades virtuais eliminam as fronteiras espaciais
no planeta e possibilitam uma quase simultaneidade temporal na transmissão de
eventos e ações. Elas podem reunir centenas ou milhares de indivíduos – algumas
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vezes, milhões de indivíduos – que atuam ao mesmo tempo como produtores e
interlocutores de materiais simbólicos.
As comunidades virtuais podem ser utilizadas tanto de formas positivas
quanto negativas. A liberdade de expressão de todos os seus usuários faz com que
elas se tornem potencialmente democráticas, mas tal liberdade também pode fazer
com que tais comunidades se transformem em um veículo altamente estruturado e
organizado para a propagação de fundamentalismos; por exemplo, ideologias
racistas e extremistas.
Tendo explicado esses pontos, esclareço que nesse estudo analiso discursos
sobre raça produzidos por membros do site Orkut que estão disponíveis a uma
pluralidade de interlocutores através das comunidades virtuais presentes neste site.
Antes de apresentar a metodologia de pesquisa que utilizei durante o
desenvolvimento desse estudo, julgo necessário apresentar primeiramente minha
visão sobre raça e sobre as relações raciais no Brasil, o que farei no próximo
capítulo.
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6 – Relações raciais no Brasil

As relações raciais entre brancos e negros representam um dos pontos
centrais para a elaboração do presente estudo. Como venho tentando mostrar nesse
trabalho, acredito que o contato com os outros é pautado nas diferenças;
construímos a nós mesmos e aos outros através das características que nos
distinguem mutuamente. Para o recorte utilizado nesse estudo, aproprio-me do
conceito de alteridade, focalizando-o aqui com base na percepção que os indivíduos
têm das diferenças raciais.
Julgo necessário, primeiramente, esclarecer qual o conceito de raça norteou o
presente estudo. Alinho-me ao pensamento de Telles (2003) quando este afirma que
“raça é uma idéia e não um fato biológico” (op. cit., p. 301). Tal conceito também
está presente na obra de outros sociólogos e estudiosos das relações raciais como,
por exemplo, D’Adesky (2001) e Sodré (1999). Raça, portanto, é uma categoria
ideológica, e enquanto tal, é uma construção inescapável nas relações sociais.
Com a exacerbação dos deslocamentos imigratórios transglobais e o extenso
intercruzamento étnico, é possível imaginarmos que pouquíssimas sociedades no
mundo globalizado contemporâneo – se é que alguma – estão livres das tensões e
estereótipos raciais. No Brasil, graças às mazelas provocadas, sobretudo, pelo
extenso período de escravidão, a categoria raça está presente nas relações sociais
como uma maneira de “dominação entre atores sociais” (SODRÉ, 1999, p. 194).
A sociedade brasileira é notadamente marcada pelos efeitos da escravidão na
época colonial; como conseqüência, acredito que as relações sociais entre as
pessoas se dão, entre outros aspectos, com base na noção que cada uma tem em
relação à raça. Não procuro com essa afirmação superestimar a construção
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identitária de raça em detrimento de outras construções identitárias (como, por
exemplo, sexualidade, gênero, nacionalidade etc.); no entanto, como negro, observo
que existe um código de conduta na nossa sociedade que estabelece
intrinsecamente o “lugar” que cada raça deve ocupar.
Silenciosamente, tal código de conduta que estabelece a inferioridade dos
negros continua a propagar-se com o passar dos anos, muitas vezes sem que os
próprios negros possam se dar conta de que a “inferioridade” foi estabelecida por
aqueles que se beneficiaram com a ideologia canônica da modernidade:
branquitude, masculinidade e heteronormatividade (MOITA LOPES, 2006a). Assim,
ao longo do complexo processo pós-abolicionista no Brasil, a instauração e
validação do mito da democracia racial “deve seu inquestionável êxito ao fato de ser
altamente conveniente e confortável” (MEDEIROS, 2004, p. 57), especialmente aos
políticos e defensores de uma identidade nacional mestiça e tolerante às diferenças,
uma vez que “confere ao Brasil uma singular primazia na solução do problema
racial, uma espécie de título mundial na categoria ‘tolerância entre as raças’” (op.
cit., p. 57).
Sobre o mito da democracia racial, Medeiros (2004, p. 15) lamenta o fato de
que “a mentira [sobre o mito da democracia racial] entronizada por Gilberto Freyre
na cultura brasileira ainda é amplamente disseminado na população branca”. De
fato, movimentos de suporte ao mito da democracia racial interessam àqueles que
teimosamente tentam varrer a questão racial no Brasil para debaixo do tapete da
economia e das relações de classe13. Como propõe Razack (1999, p. 60), “se nós
vivemos em uma sociedade tolerante e pluralista na qual a ficcção da igualdade
13

Como, por exemplo, o jornalista Ali Kamel, que no ano de 2006 publicou um livro intitulado Não Somos
Racistas. Kamel é editor-chefe dos telejornais da Rede Globo de televisão e publica colunas sobre raça no jornal
O Globo defendendo o mito da democracia racial. O pensamento de Kamel é respaldado por nomes importantes
no cenário acadêmico brasileiro, como a antropóloga Yvonne Maggie, professora titular da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, que assina a apresentação do livro de Kamel.
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dentre grupos étnicos é mantida, então nós não precisamos aceitar a
responsabilidade pelo racismo” (tradução minha14).
De acordo com Ware (op. cit., p. 22), “o crescimento econômico foi mais lento
no Brasil, produzindo menos conflitos de classes do que [nos Estados Unidos e na
África do Sul]”. Dessa forma, a redução da questão racial a uma questão econômica
nega o conceito social de raça e esconde o racismo atrás de estatísticas que
ilusoriamente procuram definir a questão da desigualdade com base em categorias
como renda familiar e níveis de escolaridade.
Quisera eu acreditar que a negação do construto “raça” imediatamente
resultasse no fim do racismo. Quisera eu também acreditar que a escravidão não foi
um crime histórico coletivo; mesmo após a abolição, que sancionou a liberdade
física dos negros, o impacto social da escravidão mostra-se profundo, uma vez que
a liberdade social de milhões de afro-descendentes ao redor do globo é ameaçada
pelo racismo. Os relatos históricos nos mostram que a escravidão foi brutal.
Medeiros (2004) desconstrói o mito da “colonização doce”, que caracteriza os
portugueses como colonizadores tolerantes em relação aos colonizados, e também
o mito da “escravidão benevolente”, que constrói os escravocratas portugueses
como senhores bondosos e preocupados com o bem-estar de seus escravos. Que
tirassem-lhes os grilhões e dessem-lhes liberdade, se eram realmente bondosos. O
fato é que, ainda ecoando Medeiros, “o próprio mito da “democracia racial”, que
tantos males tem causado ao país, (...) permanece bem vivo” (MEDEIROS, 2004, p.
15). No entanto, mesmo com o mito da democracia racial operando a pleno vapor no
senso comum, diversos autores (SODRÉ, 1999; D’ADESKY, 2001; TELLES, 2003),
apontam para a exclusão social do indivíduo negro na sociedade brasileira.
14

No original (RAZACK, 1998, p.60): “If we live in a tolerant and pluralistic society in which the fiction of
equality within ethnic diversity is maintained, then we need not accept responsibility for racism.”
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Sodré (1999, p. 161) explica que, a partir do período abolicionista, “a
libertação apenas transferiu o nível da escravidão, abolindo um para fortalecer o
outro”; explica ainda (op. cit., p. 79) que “o abolicionismo da elite branca fazia o
trânsito histórico do racismo da dominação para o de exclusão: o homem concreto, o
povo, seria socialmente discriminado, excluído, mas formalmente realocado num
padrão culto de inspiração européia”. Dessa maneira, “a invisibilização do homem
negro concreto, mais do que o próprio fato da escravidão, é a fonte de que se
alimenta o racismo de exclusão” (SODRÉ, 1999, p. 158). O principal fundamento do
racismo de exclusão é o pressuposto da existência de raças (D’ADESKY, 2001).
Sodré (1999, p. 154) afirma que “da cultura universalista européia, de todo aquele
que acredita na existência de raças – portanto, numa humanidade biologicamente
partida – vem o racismo”.
A crença no conceito de raça como categoria biológica já não tem mais força
no mundo contemporâneo, como apontei anteriormente nesse capítulo (cf. p. 67). No
entanto, a concepção de raça enquanto conceito ideológico hierarquizante se faz
presente nas relações sociais desde o período imediatamente pós-abolição.
Chalhoub (2001) diz que os negros foram "expulsos" do mercado de trabalho do Rio
no pós-abolição porque os comerciantes, industriais e empregadores em geral
preferiam os brancos, em geral imigrantes portugueses, mas também libaneses,
sírios, italianos e espanhóis. Chalhoub (op. cit.) afirma ainda que a escravidão
libertou os negros no papel, uma vez que nas relações de trabalho nenhum
empregador admitia um trabalhador negro. A imagem dos negros estava associada
à preguiça, à promiscuidade sexual, à falta de um ethos de trabalho, enquanto os
portugueses eram construídos como avarentos e trabalhadores exemplares.
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De fato, podemos concluir que as desigualdades raciais não são meros
produtos do sistema de classes ou provenientes das desigualdades econômicas15;
pelo contrário, o racismo transformou as relações sociais e econômicas ao
sobrepujar a raça negra como inferior e menos capaz do que a raça branca. Razack
(1999, p.60) diz que “em sua forma atual, o racismo aberto, que se baseia na noção
de inferioridade biológica, coexiste com uma prática mais coberta de dominação,
codificada na noção de inferioridade cultural ou adquirida” (tradução minha16).
Não apenas isso, mas também um movimento de “culturalização do racismo”
(RAZACK, 1999) serviu para naturalizar manifestações e atitudes racistas, a ponto
de fazer com que essas se tornassem uma prática social aceitável na sociedade
brasileira contemporânea. A “culturalização do racismo” refere-se à noção de que a
“inferioridade negra é atribuída a ‘deficiência cultural, inadequação social e
subdesenvolvimento tecnológico,’ [o que] cresce vigorosamente em um clima social
que é oficialmente pluralista” (RAZACK, 1998, p.60, tradução minha17).
Em uma perspectiva similar, Telles (2003) aponta que “não apenas a
desigualdade racial é um produto das desigualdades regionais, de classe e
históricas, mas também um produto direto da ideologia e cultura do racismo”
(TELLES, 2003, p. 259). A cultura do racismo a que Telles se refere não apenas
propaga, como também sustenta e valida o racismo. O código de conduta a que me
referi no início desse capítulo (cf. p. 68), produto direto da cultura do racismo, que

15

Roediger (2004) classifica como “insensata” a redução da questão racial a um problema de classe. O autor,
retomando o pensamento de Marx, indica que a construção da categoria raça é cunhada a partir de modelos
ideológicos e históricos, enquanto a classe não foi inteiramente criada dessa forma No entanto, Roediger apóiase nas visões neo-marxistas de Herbert Gutman e E.P. Thompson para questionar o mito de que “o racismo
simplesmente escoa pela estrutura de classes” (ROEDIGER, 2004, p. 50).
16
No original (RAZACK, 1998, p. 60): “In its modern form, overt racism, which rests on the notion of
biologically based inferiority, coexists with a more covert practice of domination encoded in the assumption of
cultural or acquired inferiority”.
17
No original (RAZACK, 1998, p. 60): “Black inferiority is attributed to 'cultural deficiency, social inadequacy
and technological underdevelopment,' thrives in a social climate that is officially pluralist”.
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por sua vez é uma terrível conseqüência dos anos de escravidão que assolaram a
sociedade brasileira.
Telles, em aparente contradição, relata que “a facilidade com que os
casamentos inter-raciais ocorrem no Brasil é surpreendente quando comparada aos
Estados Unidos ou à África do Sul” (TELLES, 2003, p. 146). Embora essa
informação pareça conflitante em relação à cultura do racismo, o complexo processo
pós-abolicionista no Brasil culminou numa situação peculiar: miscigenação e racismo
permanecem lado a lado na sociedade brasileira.
De acordo com Telles (2003), desde épocas pré-abolicionistas o envolvimento
entre brancos e negros ocorre mais comumente para a satisfação de desejos
sexuais, o que explica a miscigenação, mas as relações sociais entre brancos e
negros são notadamente marcadas por uma hierarquia racial, privilegiando a
ideologia da dominação branca, o que explica o racismo.
Se Telles parece separar os dois fenômenos e até mesmo distingui-los,
D’Adesky (2001), no entanto, classifica a ideologia da miscigenação no Brasil como
mais uma forma de racismo. Segundo o autor, uma das características mais
marcantes no processo de relações raciais no Brasil é a existência de um extenso
continuum de cores que vai do branco ao preto, passando pelo moreno, mulato,
sarará etc. Tal espectro de cores é produto da ideologia da miscigenação racial no
Brasil.
Para fugir da exclusão social, diversos critérios de classificação racial existem
no Brasil. Existe um espectro de cores entre branco e negro segundo o qual os
brasileiros tendem a se classificar; moreno e mulato estão entre as classificações
mais comuns, mas demonstram-se igualmente ambíguas. Tal ambigüidade alimenta
os já calorosos debates sobre raças no Brasil, mas não consegue esconder que as
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múltiplas tentativas de se fugir da classificação de não-branco indicam a hegemonia
da cor clara (SODRÉ, 1999).
Sodré (1999) aponta que “são de fato variadas as estratégias discursivas para
se tentar contornar a realidade de que, no Brasil, a invisibilidade social do indivíduo
aumenta na razão inversa da visibilidade de sua cor”. Assim, para D’Adesky (2001),
a miscigenação no Brasil pode ser vista como um resultado de atitudes e ideologias
racistas e essencialmente discriminatórias contra os negros. Segundo ele, “a
miscigenação

afirma-se

como

um

sistema

ideológico

que

induz

ao

embranquecimento” (op. cit., p. 68).
Embora múltiplas cores coexistam no espectro racial, Telles (2003) aponta
que “as distinções entre branco e não-branco é a divisão racial mais
conceitualmente clara nas mentes dos brasileiros”. Não é surpreendente, portanto,
como aponta D’Adesky (2001), que o Movimento Negro julgue coerente unir as
categorias preto e pardo em um único grupo – negros –, uma vez que as diferenças
entre pretos e pardos são mais ambíguas e sutis do que a divisão tripartida brancos/
pardos/pretos ou o múltiplo espectro racial.
A propósito, são notórios os ganhos políticos que têm sido estabelecidos
graças aos movimentos organizados pela luta racial, como o Movimento Negro. De
fato, a questão racial tornou-se, nos últimos anos, um interesse prioritário no
governo Lula. Cito aqui Medeiros quando diz que
“o governo Lula (...) nomeou vários ministros negros, criou a
Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade
Racial (Seppir) e marcou um importante lugar na história ao
indicar o primeiro ministro negro – o jurista Joaquim Barbosa
Gomes – para o Supremo Tribunal Federal” (MEDEIROS,
2004. p. 17).

Medeiros aponta ainda que durante esse governo “algumas universidades
públicas, lideradas pela Uerj, pela Unesb e pela UnB, iniciaram programas de cotas
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para negros” (op. cit., p. 17), o que mostra comprometimento e priorização em todos
os níveis da sociedade em relação à questão racial.
Infelizmente, o reconhecimento da existência do racismo nem sempre foi
validado pelo Estado. Medeiros (2004) afirma que a Constituição da República
brasileira de 1891 não menciona a questão racial. Nas palavras do autor, “é como se
a elite brasileira quisesse apagar a memória coletiva da escravidão, não precisando
assim preocupar-se com a situação dos negros recém-libertos” (MEDEIROS, 2004,
p. 102). A aversão aos menos favorecidos pelo projeto da modernidade, no entanto,
tornou-se clara na primeira lei republicana sobre imigração, editada em 1904, que
“proibi[a] a entrada no Brasil de ‘indígenas da África e da Ásia’ – eufemismos
utilizados para não se falar em ‘negros’ e ‘amarelos’” (MEDEIROS, 2004, p. 102).
Com o suporte constitucional ao racismo, não era de se estranhar que
também a mídia passasse a assumir o ódio racial como algo natural e desejável.
Ainda ecoando Medeiros (op. cit., p. 111), já em 1947 um colunista18 utilizava os
termos “colored, inferior e abjeta” para se referir à população negra no Rio de
Janeiro, que naquela época representava uma minoria populacional na cidade,
graças ao ideal de branqueamento que estava a pleno vigor, para deleite do
colunista.
É aterrador, então, que os novos rumos que a questão racial vem seguindo,
sobretudo na forma de ações afirmativas instauradas após um longo e tortuoso
processo de tomada de consciência política, podem ser colocados a perder graças a
questionamentos infelizes e colocações descabidas daqueles que insistem em
afirmar que não há racismo no Brasil. Para que possamos finalmente desconstruir a
posição hegemônica que assume a cor clara, precisamos desafiá-la e encará-la
18

Medeiros (2004) refere-se a esse colunista como Backheuser, não explicitando para qual jornal ou periódico da
época o colunista trabalhava.
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também como uma forma de alteridade. Explicitarei melhor esta visão na próxima
seção.

6.1 – Desafiando a branquitude

Como venho tentando explicar nesse capítulo, o desdobramento das relações
raciais entre brancos e negros a partir do período abolicionista é um processo
complexo e inclassificável apenas em um termo (ou racismo, ou miscigenação). Os
que festejam a tolerância no Brasil, como Gilberto Freyre, encaram a miscigenação
como forma de anti-racismo. De acordo com D’Adesky,
“Gilberto Freyre sustentou que a mistura de raças existente no
Brasil estava longe de ser explosiva. Para ele, esse processo
era indispensável para intermediar a adaptação do homem
branco nos trópicos e constituía a prova de que os lusobrasileiros não tinham preconceitos raciais” (D’ADESKY, 2001,
p. 68).

Celebrar a miscigenação, no entanto, significa celebrar o embranquecimento
da população brasileira. Laurear tal prática foi uma estratégia adotada para que a
tolerância não mais fosse um elemento necessário no futuro, uma vez que o objetivo
era a cunhagem de uma sociedade “pura”. De fato, como aponta D’Adesky (2001, p.
69), ocorreu no Brasil, por volta dos anos 50, “uma política oficial de imigração
favorecendo a vinda de brancos”. Os negros seriam eliminados naturalmente
enquanto todos festejavam a união das raças, que levaria a apenas uma – a raça
branca.
A culturalização do racismo a que me referi anteriormente nesse capítulo (cf.
p. 71) existe, sobretudo, como forma de dominação branca. E é justamente a
questão da dominação branca que orienta o conceito de branquitude que utilizarei
como norteador para o presente estudo. Compreendo branquitude, ecoando as
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palavras de McIntyre (1997), como “um sistema e ideologia de dominação branca
que marginaliza e oprime as pessoas de cor, assegurando privilégios existentes para
as pessoas brancas” (op. cit., p. 3, tradução minha). As garantias e os privilégios são
justamente os fatores que tornam convenientemente inquestionável (para os
brancos) o que se estabeleceu como o mito da supremacia branca, que no Brasil,
recebeu suporte 1) político, através da “importação” de imigrantes brancos (como me
referi na página anterior); 2) judiciário, através de leis que inferiorizavam os negros
(cf. p. 74); e 3) dos próprios atores sociais, através da cunhagem de ditos populares
como “todo brasileiro tem o pé na cozinha”, que ao mesmo tempo que falsamente
celebra a miscigenação, estabelece que o lugar dos negros é na cozinha, colocando
os brancos em um patamar superior.
Ware (2004), descrevendo a situação da branquitude no Brasil, salienta que
“a realidade inescapável de a branquidade estar associada ao
prestígio social, econômico e político, [na divisão bipolar dos
brasileiros em brancos e negros], liga os modos de
funcionamento do racismo no Brasil às hierarquias ‘raciais’ de
outras sociedades fundadas pelo colonialismo europeu” (op.
cit., p. 8).

A raça branca foi a raça do colonizador Europeu, a raça dominante que foi
imposta à força suplantando os indígenas autóctones e dominando os negros
trazidos da África. Conforme a escravidão se alastrou na colônia, tornando-se um
processo “comum” e “natural”, o mito da superioridade branca assumiu um perigoso
status de verdade absoluta e, sobretudo, inquestionável. A cor branca emancipouse, portanto, como a cor “adequada”. Ecoando as palavras de Britzman (2004),
“a normalização da raça – assim como a normalização do
gênero e do sexo – como uma característica corporal óbvia,
visível e preditiva, é um discurso que aponta para o problema
de como os mecanismos de poder produzem corpos
adequados e inadequados” (op. cit., p. 168).
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E como o que é adequado assume status de normalidade, McIntyre (1997)
aponta que a branquitude nos Estados Unidos é uma característica invisível;
naquele país ser branco é comum, e as próprias pessoas brancas não enxergam
sua branquitude até que esta seja apontada. Portanto, a identidade racial branca
naquele país é muito vaga – a supremacia branca e a dominação do outro (negro) é
tratada como normal. No Brasil, graças à força do mito do povo mestiço – termo que
tem conotação essencialmente pejorativa, como aponta Sodré (1999, p. 196) – e da
ideologia da superioridade branca, não é comum observarmos a construção
exacerbada de uma identidade racial branca, uma vez que pouquíssimas vezes a
branquitude é desafiada ou questionada. No entanto, como procurarei demonstrar
na análise dos dados, a cunhagem de uma identidade branca baseada, sobretudo,
na separação entre um “eu” branco e um “outro negro”, mostra-se presente através
de atitudes extremistas.
A branquitude também é uma categoria invisível na sociedade brasileira;
quem é branco é compreendido como dado, natural; ou seja, a branquitude é
inquestionável. Apontar a sua branquitude, portanto, pode significar apontar o seu
direito de dominação do outro, do exótico, do diferente. Em outras palavras, não
apenas construir-se como branco, mas, sobretudo, reforçar a sua branquitude, pode
demonstrar uma manifestação ideológica de superioridade. Se a coroa de louros
entregue aos brancos pelo projeto modernista começa a murchar frente às ações
afirmativas e reconhecimento estatal, aqueles que estão prestes a serem
destronados podem sentir-se no direito (ou desespero) de tentar reavivar as folhas
de louro em suas coroas por mais algum tempo.
A esse respeito, Sodré aponta que as relações raciais são “caracterizada[s]
por dissimetria nas relações hierárquicas e simbólicas entre seres humanos em
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virtude de diferenças fenotípicas” (SODRÉ, 1999, p. 194). Como tais construções
são discursivas, parece-me possível conceber que a ideologia da dominação branca
prevalece como ponto de partida para que se propague tal assimetria nas relações
raciais entre brancos e negros.
O extenso continuum de cores a que me referi anteriormente, a meu ver, é
uma maneira de propagação e manutenção do racismo. Enquanto negros
continuarem a se esconder atrás de categorias lexicais como “mulato” e “moreno”, a
ideologia da dominação branca continuará a ser legitimada, e de fato exercida, por
aqueles que foram privilegiados pela história. Assim, compartilho a visão do
movimento negro, que em atitude política para promover a conscientização acerca
da raça, separa as categorias raciais apenas em brancos e negros.
Embora tal visão seja polêmica e, muitas vezes, considerada extremista, a
estratégia para envolver os que se constroem como mulatos, morenos, escuros,
pardos em um grupo maior classificado como “negro” parece-me válida. A meu ver,
tal estratégia não instaurará mais movimentos racistas e segregacionistas, pelo
contrário; uma vez conscientes de que são desfavorecidos historicamente, os que
antes fugiam do estigma racial de negro poderão assumir-se como tais a fim de
fortalecer a condição do negro como uma categoria racial desejável e legítima.
Tal fato parece ir contra a noção de fluidez e fragmentação identitária a que
me referi anteriormente (cf. cap. 4), uma vez que a negritude implica
necessariamente uma oposição à branquitude; para que os indivíduos possam
compreender-se como negros, estes precisam necessariamente compreender-se
como não-brancos. Assim, minhas afirmações podem fazer crer que a fluidez
identitária não contempla as categorias raciais. Isto não é verdade.
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As possibilidades para construção identitária são múltiplas e variadas,
dependendo de um determinado contexto para tomarem forma, ainda que
temporariamente. Um indivíduo negro pode construir-se num determinado momento
como um homem negro, em outro momento, como num chat na Internet, esse
mesmo indivíduo pode construir-se como uma mulher branca. No entanto, construirse como um indivíduo negro ou branco, mais do que apenas simples possibilidade
de livre trânsito identitário, é uma atitude política. Considerando as conturbadas
passagens históricas que marcaram as relações raciais no Brasil, assumir-se como
negro não implica em refutar outras possibilidades de construção identitária racial;
implica, no entanto, numa atitude política que desafia a hegemonia da branquitude
na sociedade contemporânea.
Razack (1999, p. 60) aponta que “o racismo moderno [se] distingue de sua
contraparte do século XIX pelo vigor com que é consistentemente negado” (tradução
minha19). Negar a existência de racismo no Brasil é apenas mais uma maneira de
propagá-lo20; tentar silenciar a questão racial em uma sociedade em que as relações
raciais são historicamente marcadas por preconceitos e atitudes ofensivas contra os
negros nada mais é do que um equívoco, especialmente considerando o momento
histórico em que vivemos, marcado pelo reconhecimento do racismo pelo Estado e
pela gradual implantação de políticas de ações afirmativas. Dessa forma a
branquitude poderá ser colocada em xeque e desafiada em relação às suas
verdades; os brancos reconhecer-se-iam como alteridade para os negros se lhes
fosse tirada a certeza sobre a superioridade – social e biológica – de sua raça.

19

No original (RAZACK, 1998, p. 60) “modern racism, a racism distinguished from its nineteenth-century
counterpart by the vigour with which it is consistently denied”.
20
LOURO (1997), em seu trabalho sobre gênero e sexualidade em educação, diz que o ocultamento dos
homossexuais é uma forma de discriminação. Da mesma forma, compartilho essa visão e a adapto, nesse
trabalho, para a questão racial.
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7 – Contexto e metodologia de pesquisa

Nesse estudo, analiso como uma participante do site Orkut constrói
discursivamente sua identidade racial branca, observando as estratégias discursivas
e multimodais por ela empreendidas para tanto. Procurarei demonstrar nesse
capítulo que caminhos decidi tomar rumo a diversos mares – cibernéticos,
acadêmicos, discursivos, identitários etc. Assim, organizo o presente capítulo do
seguinte modo. Na seção 7.1, apresento os princípios conceituais e éticos que
conduziram o desenvolvimento dessa pesquisa; na seção 7.2, apresento minha
escolha por focalizar uma participante especifica, que aqui chamo de Christie; na
seção 7.3, apresento meu contexto de pesquisa; na seção 7.4, esclareço como se
deu o processo de geração e categorização dos dados; e, finalmente, na seção 7.5,
apresento o instrumental analítico utilizado.

7.1 – A atividade de pesquisa

Entendo a pesquisa como uma prática social, uma atividade dinâmica, em
que é impossível separar a relação que existe entre pesquisador e objeto de
pesquisa (PLASTINO, 2005). Minha pesquisa é de natureza interpretativista; não
objetivo aqui alguma espécie de neutralidade em relação a meu objeto de interesse
para esse estudo, tampouco tenho pretensões de criar um tipo de conhecimento que
seja generalizável e totalmente inovador.
Ainda são poucos e bastante recentes os estudos em LA que preocupam-se
com a construção discursiva das identidades raciais (como o fazem COSTA DE
PAULA, 2002 ;PALMEIRA, 2005; BOAVENTURA, 2008). Também são poucos os
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estudos em Lingüística Aplicada que investigam relações sociais no ciberespaço.
Assim, acredito que o presente trabalho possivelmente servirá como incentivo para
que mais estudos em Lingüística Aplicada focalizem a construção das identidades
raciais no ciberespaço.
Julgo oportuno abordar aqui mais uma questão, embora não exatamente um
desafio. Refiro-me à opção em realizar uma pesquisa interpretativista, na qual me
alinho a um paradigma de pesquisa contemporâneo, que muitos autores chamam de
pós-modernista (Holmes, 1992). No Brasil, as pesquisas em Lingüística Aplicada são,
na sua maior parte, interpretativistas; em outras partes do mundo, no entanto, a
tradição positivista ainda é bastante forte (Moita Lopes, 1994). Assim, me parece
oportuno explicitar aqui quais diretrizes norteiam minha concepção de pesquisa.
Holmes (1992) indica que no final dos anos setenta e início dos anos oitenta,
a pesquisa em LA passou a ser cada vez mais conduzida pelos próprios professores
dentro das salas de aula; materiais de pesquisa etnográfica passaram a ser
produzidos e publicados e, no campo da Lingüística, o papel social dos usuários da
linguagem passou a ser levado em consideração nas pesquisas. Apesar desse
estudo não se relacionar diretamente com educação, o foco tradicional da LA, o
papel social dos usuários da linguagem é um dos focos principais desse trabalho.
Assim, a tradição de pesquisa que conduz minha dissertação é ainda bastante
recente.
É necessário esclarecer que o presente estudo não visa resolver um
determinado problema, e sim compreendê-lo através de minha prática de
observação. Considero que este estudo abarca uma pesquisa aplicada, conforme
apontam Mc Donough & Mc Donough (1997, p. 43), uma vez que procuro
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“desenvolver meu próprio corpo de conhecimento e construção de teorias para
minha seleção particular de problemas” (adaptado, tradução minha21).
Isso quer dizer que a relação entre teoria e prática sempre foi indissociável
durante o desenvolvimento desse estudo. Assim, os princípios teóricos e referências
conceituais das quais me utilizo nessa pesquisa são resultado da observação das
práticas sociais; a teoria serve como um instrumento dinâmico e adaptável às
práticas, e não o contrário.

7.2 – A escolha pelo foco em Christie

Bakhtin (2003, p. 395) aponta que “o objeto das ciências humanas é o ser
expressivo e falante. Esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso é
inesgotável em seu sentido e significado” (grifo no original). Bakhtin (2003, p. 400)
nos diz ainda que “o conhecimento que se tem do sujeito só pode ser dialógico”.
Conforme Freitas (2003, p. 30), compreendo dialógico “não apenas como uma
relação face a face, mas de forma mais ampla implicando também uma relação do
texto com o contexto”. Assim, ao focalizar a construção discursiva das identidades
sociais, observo sujeitos falantes, que ecoam as crenças, tradições e valores de um
determinado grupo, situado em um determinado contexto.
Graças ao tempo limitado disponível para a elaboração dessa pesquisa, optei
por focalizar na análise apenas uma discussão que teve participação direta de uma
integrante do site Orkut, que aqui chamarei de Christie. Inicialmente, almejava
focalizar apenas o processo de tessitura e remix dos textos com base em um
posicionamento ideológico, i.e., focalizar a construção das identidades raciais, mas
21

No original (McDONOUGH & McDONOUGH, 1997, p. 43): “applied research […] develops its own body of
knowledge and theory-building for its particular set of problems”.
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durante o processo de geração dos dados, uma participante em especial me
chamou atenção pelas suas colocações durante as discussões, bastante diretas e
calorosas.
Assim, decidi visitar o perfil de Christie a fim de verificar a quais comunidades
ela está filiada. Nessas comunidades, encontrei alguns tópicos em que Christie
participou e decidi então analisá-los. Analiso também, inicialmente, como Christie se
constrói em seu perfil pessoal. Acredito que focalizar nesta pesquisa uma
participante específica apresenta ganhos notáveis uma vez que
“o depoimento de vida de [um indivíduo] [...] recria –
mesmo que não esteja consciente disso – todo o
momento de uma história ao mesmo tempo una e
múltipla, pessoal e universal, passada (pois foi vivida) e
presente (pois está sendo revivida no contar) da
aventura humana de criar conhecimento” (RODRIGUES
BRANDÃO, 2003, p. 246).

Como explicitei no capítulo 2, os princípios norteadores para este estudo são
calcados em uma Lingüística Aplicada transgressiva e reflexiva, que procura voltar
seu foco para os sujeitos e as práticas sociais, afastando-se do ideal modernista de
generalizações e quantificações. Meu foco está no processo de como Christie
constrói discursivamente identidades raciais, sua e dos outros, e, sobretudo, quais
são os efeitos discursivos das escolhas por ela empreendidas. Freitas (2003, p. 29)
nos diz que
“considerar a pessoa investigada como sujeito implica
compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora
da capacidade de construir um conhecimento sobre a
sua realidade que a torna co-participante do processo
de pesquisa” (grifo no original).

Apesar de focar a análise em Christie, observo também as respostas dos
demais participantes de um determinado tópico ou discussão, uma vez que Christie
só existe à luz do que os outros usuários são, ou seja, realiza determinadas
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performances identitárias (cf. seção 4.2) em contextos específicos, para atores
sociais específicos. Não estabeleço relações diretas com Christie ou os demais
sujeitos de pesquisa; porém não me considero, de forma alguma, neutro ou
indiferente em minha observação. Embora não faça parte da comunidade que aqui
pesquiso, sou usuário do site Orkut e participo de outras comunidades virtuais nesse
site. Para reforçar meu ponto, volto mais uma vez às palavras de Freitas (2003,
p.28):
“O pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa
porque, sendo parte integrante da investigação, sua
compreensão se constrói a partir do lugar sócio-histórico no
qual se situa e depende das relações intersubjetivas que
estabelece com os sujeitos com quem pesquisa”.

Finalmente, outra questão de extrema importância na condução de uma
pesquisa aplicada diz respeito à ética. Não advogarei aqui, de forma alguma,
neutralidade em minhas escolhas. Apesar de minha preocupação em manter certo
rigor na escolha de palavras durante a construção do texto dessa dissertação, não
escrevo de modo neutro, desligado de meu contexto de pesquisa e de minha
formação crítica.

7.3 – Contexto de pesquisa

Nessa seção, procuro descrever o meu contexto de pesquisa. Explicarei aqui
o funcionamento do site Orkut e de que maneira as comunidades virtuais são
formadas dentro do site, assumindo um sistema de fórum de discussão para
empreender a comunicação entre seus membros.
O site Orkut, cujo endereço eletrônico é http://www.orkut.com, foi criado no
início de 2004 por Orkut Buyukkokten, cidadão de origem turca, formado em Ciência
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da Computação pela Universidade de Standford, nos Estados Unidos. Atualmente22,
o site conta com cerca de 23 milhões de usuários brasileiros, representando um total
de 51,21% dos usuários da rede Orkut. De acordo com informações demográficas
retiradas do próprio site23, os usuários são em sua maioria jovens solteiros (34,33%
do total), com idades variando entre 18 e 25 anos (60,37% dos membros),
interessados em fazer novas amizades (60,09% dos usuários). O site não fornece
dados estatísticos referentes a como os diferentes usuários se auto-classificam em
relação à raça. Ao contrário da grande maioria dos sites na Internet, o conteúdo do
site Orkut é restrito apenas aos seus membros. O processo de cadastramento é
bastante simples, sendo necessário apenas possuir um endereço de e-mail.
A complexidade dos textos encontrados na Internet requer um leitor que
consiga navegar através de hyperlinks e construir significados através de recursos
lingüísticos, visuais e/ou sonoros. O site de onde provém o evento comunicativo
analisado neste estudo, Orkut, utiliza-se de um sistema de comunidades virtuais e
fóruns de discussão sobre assuntos específicos dentre seus usuários.
A finalidade do Orkut é possibilitar que seus usuários montem uma rede
pessoal de amigos e de comunidades virtuais para discutir sobre os mais variados
assuntos, desde sexualidade até empregos. A cada novo usuário é oferecida a
opção de preencher uma ficha, chamada perfil com informações a seu respeito
como, por exemplo, seu estado civil, cidade onde mora, orientação sexual, raça,
interesses pessoais, pratos favoritos e data de nascimento. O site Orkut atualmente
pode ser visualizado em diferentes idiomas; tal possibilidade apenas foi
implementada no início de 2005. Os usuários têm a liberdade de preencher as
informações constantes em seu perfil no idioma que desejarem. As informações
22

De acordo com http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u361596.shtml, acessado em 15 de
outubro de 2008.
23
http://www.orkut.com.br/Main#MembersAll.aspx, acessado em 15 de outubro de 2008.
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constantes no perfil são totalmente opcionais, e os usuários têm total liberdade para
selecionar quais dessas informações poderão ser visualizadas por outros usuários
do site.
Os participantes do site Orkut, no momento em que preenchem as
informações constantes em seus perfis, estão livres para informar seus nomes
verdadeiros ou até mesmo algum outro nome ou um apelido. A cada usuário
também é facultada a opção de adicionar uma imagem a seu perfil, que pode ser
uma foto pessoal ou qualquer outra imagem. Acredito, no entanto, que a maior parte
dos usuários, preencha seus perfis com informações autênticas e utilizem uma
imagem pessoal – como, por exemplo, uma foto – para serem identificados pelos
outros usuários e expandir sua rede de amizades. Cada participante do site, além de
seu perfil e sua foto, tem ainda a possibilidade de montar uma rede de amigos,
contendo uma lista de outros usuários que são seus amigos, lista essa disponível a
todos os usuários do site Orkut; engajar-se em discussões em diferentes
comunidades para discutir sobre assuntos diversos, no formato de fóruns de
discussão em comunidades virtuais; adicionar fotos pessoais ou imagens em um
álbum de fotos virtual; e comunicar-se com seus amigos através de um livro de
recados, que pode ser visualizado por todos os outros membros do site.
Os participantes podem, também, criar suas próprias comunidades, sobre
qualquer assunto que desejarem. Ao criar uma comunidade, o usuário será o dono
desta comunidade, podendo excluir tópicos ou comentários de todos os membros da
comunidade; e ao mesmo tempo um membro desta comunidade, podendo criar e
responder a tópicos.
O processo de criar uma comunidade implica em seu dono escolher um nome
para essa comunidade; em que categoria essa comunidade melhor se colocaria,
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como, por exemplo, Escolas e Educação, Música etc; uma imagem para representar
essa comunidade, o que é facultado ao proprietário da comunidade, mas não
obrigatório; o idioma principal em que se darão as discussões na comunidade; o tipo
de identificação dos membros: anônimo (os membros poderão escolher se serão ou
não

identificados

em

seus

comentários)

ou

não

anônimo

(os

membros

obrigatoriamente serão identificados em seus comentários); se qualquer membro do
site Orkut poderá se filiar a esta comunidade (comunidade pública) ou se os
usuários terão de pedir permissão ao proprietário para serem aceitos na comunidade
(comunidade moderada); o local geográfico de origem do dono da comunidade; e
ainda descrever em poucas linhas a finalidade principal das discussões nesta
comunidade.
Uma vez criada uma comunidade, outros participantes do site Orkut poderão
filiar-se a essa, podendo assim participar de discussões, promovendo interação
entre si através da troca simbólica de conhecimento por meio de tópicos e
comentários, por meio de um sistema de fórum de discussão.
Assim como cada usuário do site Orkut possui um perfil único, também as
comunidades possuem um perfil próprio, preenchido pelo dono da comunidade no
ato de sua criação. Nesse perfil constam, além de todos os dados já preenchidos
pelo proprietário da comunidade no ato da criação, a data que essa comunidade foi
criada; a quantidade atual de membros a ela filiados; os cinco tópicos criados mais
recentemente no fórum, ou que tenham recebido algum tipo de comentário; eventos
relacionados no mundo social, especificados por membros da própria comunidade;
outras comunidades relacionadas a esta, como, por exemplo, outras comunidades
de temas semelhantes, que são especificadas exclusivamente pelo dono da
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comunidade; e imagens de oito membros já filiados a essa comunidade, escolhidos
aleatoriamente.

7.4 – Geração e categorização dos dados

Os dados foram gerados entre os meses de setembro de 2008 e janeiro de
2009. Como instrumentos de pesquisa 24 , utilizei páginas do site Orkut, por mim
selecionadas, reproduzidas em seu formato original integralmente, modificadas
apenas quando julguei necessário resguardar a identidade dos participantes. Para
gerar os dados, fiz uso de um computador conectado à Internet, acessada por meio
do navegador Internet Explorer. A partir daí, acessei o site Orkut através de meu
perfil pessoal e realizei uma busca através do próprio sistema de busca oferecido
pelo site Orkut. Como procurava discussões sobre raça, busquei por discussões em
comunidades aleatórias contendo a palavra “raça”. Uma das buscas resultou em um
tópico contendo uma resposta de Christie.
Após analisar sua resposta, procurei por demais tópicos contendo a
participação de Christie e decidi, então, centrar a pesquisa em tópicos nos quais
Christie era participante no processo de tessitura do texto. Apesar de focalizar a
análise em Christie, ressalto que analiso aqui as demais respostas de outros
participante do site Orkut, que contribuem para o processo de remixação do texto.
Uma vez que os dados foram gerados na Internet, estando assim disponíveis
potencialmente a milhões de usuários, decidi que os participantes não precisavam
ser informados sobre a utilização dos dados, ainda que subscreva a posição de
Celani (2005, p. 110), quando diz que “a preocupação do pesquisador deve ser
24

Aqui, incluo-me, como pesquisador, dentro do rol dos instrumentos de pesquisa, uma vez que minhas escolhas
afetaram de forma determinante o processo de geração dos dados (cf. citação de FREITAS, 2003, na seção 7.2,
p. 84).
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sempre a de evitar danos e prejuízos a todos os participantes a todo custo,
salvaguardando direitos, interesses e suscetibilidades”..
Preocupo-me, portanto, em resguardar a identidade dos participantes,
especialmente a identidade de Christie. Quando os participantes fornecem uma foto
pessoal, coloquei uma tarja preta nos olhos a fim de que não sejam identificados.
Graças ao tamanho reduzido das fotos, acredito que tal procedimento é o suficiente
para resguardar a identidade dos participantes, uma vez que meu interesse em
exibir suas fotos é apenas para mostrar se os participantes podem ser
compreendidos como brancos ou não-brancos. Como o foco desta pesquisa está no
discurso de Christie, decidi também modificar seu nome original, adotando Christie
como um pseudônimo. Os demais usuários mencionados nesta pesquisa retém seus
nomes originais, uma vez que alguns nomes me servem de suporte durante a
análise dos dados.
Os

dados

gerados foram por mim categorizados

em três

partes.

Primeiramente, focalizo o perfil social da comunidade Beleza Branca (Anexo III),
contendo orientações gerais oferecidas pelos moderadores que normativizam o
posicionamento ético a ser compartilhado na comunidade. Em seguida, selecionei a
página do site Orkut que contém o perfil social de Christie (Anexo I). Decidi analisar
o perfil social de Christie porque considero os dados ali contidos como
extremamente valiosos para compreender quais são as visões de mundo e crenças
que orientam o discurso dela. Por fim, o terceiro texto selecionado para a análise
(Anexo II) é uma discussão que toma forma na comunidade Beleza Branca,
intitulada “S.O.S engenharia genérica”.
Nesta discussão, Christie e outros participantes relatam algumas de suas
visões de mundo e se engajam discursivamente em uma espécie de conversa sobre
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miscigenação e pureza racial. A discussão é composta, em sua totalidade, por 77
mensagens. Christie participou da discussão até a mensagem 40; por isso, os dados
gerados (Anexo II) são compostos apenas pelas 40 primeiras mensagens da
discussão, focalizando a participação de Christie. Na análise, seleciono apenas as
mensagens que considero importantes para responder a pergunta de pesquisa,
atentando especialmente para a participação de Christie durante o processo de
remixação do texto (cf. p. 60).
Acessei o perfil social da comunidade Beleza Branca em 30 de setembro de
2008, o perfil social de Christie em 14 de janeiro de 2009 e a discussão
encaminhada na comunidade Beleza Branca em 28 de setembro de 2008. Salvei as
páginas em formato .MHT, através do navegador Internet Explorer, e modifiquei no
código fonte das páginas apenas o nome original de Christie, adotando Christie
como pseudônimo. Ao transpor os dados para a versão impressa, coloquei uma tarja
preta nos olhos das imagens que continham fotos de pessoas, a fim de dificultar seu
reconhecimento.

7.5 – Instrumental analítico

Para desenvolver a análise dos dados, utilizo como principal suporte a análise
crítica do discurso. Considero indissociável a relação entre o discurso e a construção
das identidades sociais. Dessa forma, ao empreender uma analise crítica do
discurso, esclareço que empreendo também uma análise crítica sobre a construção
das identidades sociais, focalizando a identidade racial neste estudo. Quando refirome a discurso nesta seção, remeto à noção de discurso que discuto no capítulo 4.
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Em seu cerne, a análise crítica do discurso (ACD) tem como premissa básica
focar em algum problema concernente ao mundo social (WODAK, 2001). Propõe a
“reflexão sobre fenômenos socialmente relevantes na atualidade” (FABRÍCIO, 2002,
p. 92), como, por exemplo, a questão identitária na contemporaneidade, o que se
constitui como foco de interesse deste trabalho. Desse modo, verifica-se uma
interdependência entre o interesse da pesquisa, o comprometimento político do
pesquisador e as conseqüências da mesma, já que se preocupa com a escolha de
um tema pertinente ao nível social. A ACD se propõe a criar inteligibilidade, i.e.,
entender o que ocorre em determinadas situações da vida social em contextos
institucionais ou não (WODAK, 2001).
Segundo Wodak (2001), a ACD pode ser utilizada para dar conta tanto de
textos orais quanto escritos, já que, em ambos os casos, as pessoas agem no
mundo social, isto é, falando ou escrevendo, elas interagem com as estruturas
sociais (MEURER, s/d). Como conseqüência, a linguagem em uso/discurso possui
papel central no estudo da ACD, pois tem força social e efeito quando utilizada/o em
determinadas situações sociais (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999). Assim, “o
estudo de questões lingüístico-discursivas com base na ACD pode, portanto, revelar
aspectos importantes da vida social” (MEURER, s/d, p. 73). Desse modo, a ACD
desenvolvida
“por Fairclough atribui grande relevância à compreensão da
linguagem na condução da vida social no mundo atual e,
segundo Fairclough (1989), procura preencher a falta de
atenção que o discurso [...] tem recebido como elemento que
molda e é moldado pelas práticas sociais” (MEURER, s/d, p.
77).

Além disso, o projeto da ACD visa “uma [possível] intervenção nos processos
sociais, procurando refletir criticamente acerca de como o discurso dá margem”
(FABRÍCIO, 2002, p. 93) a possíveis cristalizações ou naturalizações de efeitos de
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sentido discursivos. Portanto, a atenção da ACD gira em torno tanto de “movimentos
de reprodução e cristalização de práticas sociais como dos movimentos que geram
mudanças e inovações” (FABRÍCIO, 2002, p. 93).
O foco de interesse da ACD pauta-se, então, em certos pressupostos teóricos
que orientam seus princípios metodológicos. Abaixo, seguem sete aspectos
concernentes às perspectivas teóricas gerais da ACD:

1)

A linguagem em uso (discurso) é considerada uma prática social, i.e.,
uma forma de agir no mundo social: “os indivíduos realizam ações
por meio da linguagem” 25 (MEURER, s/d, p. 79). Dessa forma,
discurso e sociedade influenciam-se mutuamente, ou seja, “o
discurso é simultaneamente influenciado pelas estruturas sociais e
as influencia” (MEURER, s/d, p. 80).

2)

O

discurso

possui poder constitutivo,

pois

cria formas de

conhecimento, crenças, relações sociais e identidades: “o discurso
cria, reforça, ou desafia” (MEURER, s/d, p. 74).
3)

Essa dinâmica contribui tanto para a construção e manutenção
quanto para a reformulação da vida social e seus respectivos valores.

4)

A vida social é perpassada por relações de poder. Em uma
perspectiva Foucaultiana (FOUCAULT, [1979]1999), a tríade saberpoder-(inter)subjetividade

constitui

uma

trama

indissociável,

produzindo efeitos de sentidos nas práticas sociais através do
discurso.

25

Itálico no original.
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5)

Estas relações organizam-se em forma de ideologias que servem a
alguns grupos, e não a outros, produzindo certos sentidos
naturalizados.

6)

Esses sentidos encontram-se presentes em diferentes textos
interligados sócio-historicamente via o caráter intertextual que os
caracteriza: “cada texto responde a – e pode provocar ou coibir –
outros textos” (MEURER, s/d, p. 74).

7)

O trabalho do analista dentro da ACD, então, gira em torno da
identificação de sentidos fossilizados na vida social, procurando
contribuir para uma possível mudança.

Nesse sentido, a visão de linguagem em uso que contemplo neste estudo
encontra-se consoante com os pressupostos teóricos da ACD descritos acima, visto
que também considera a linguagem como ação por meio da qual os sujeitos agem
no mundo social, (re)constituindo simultaneamente a linguagem e seus significados,
a vida social e suas crenças a respeito de diferentes assuntos ao mesmo tempo em
que é perpassada por relações de poder que ratificam certas ideologias em
detrimento de outras.
Fairclough (1995) propõe uma abordagem multidimensional do discurso,
constituindo um modelo analítico tridimensional que compreende: 1) a dimensão
textual, 2) a prática discursiva e 3) a prática social. De acordo com Meurer (s/d), a
dimensão textual trata da descrição do texto em si, i.e., privilegia a descrição dos
elementos lingüísticos do texto, como, por exemplo, o léxico e as opções gramaticais.
A dimensão da prática discursiva busca interpretar o texto no que diz respeito ao
“aspecto da intertextualidade, ou seja, na trama de vozes, presentes em um texto,
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que estabelecem uma relação dialógica entre si e entre outros textos do mundo
social” (FABRÍCIO, 2004, p. 243) e “especifica a natureza dos processos de
produção e interpretação textual” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 22). Por último, a
dimensão da prática social procura examinar as conexões do texto com as práticas
sociais, “cuida[ndo] de questões de interesse da análise social, tais como as
circunstâncias institucionais e organizacionais do evento discursivo e como elas se
moldam à natureza da prática discursiva e os efeitos constitutivos/construtivos” (op.
cit.).
Analiso os dados segundo os três níveis apresentados acima, buscando
compreender o que está em jogo no ato de construção dos textos presentes em
páginas e discussões no site Orkut, focalizando a participação de Christie no
processo de construção de significados. Busco, sobretudo, empreender uma análise
que dê conta das três dimensões supracitadas, compreendendo os textos aqui
analisados, portanto, como produtos complexos da prática discursiva, desdobrandose em materiais simbólicos que produzem efeitos de sentidos nas práticas sociais.
Na análise, preocupo-me em estudar como os interlocutores constroem a
identidade racial branca com base nos princípios da análise crítica do discurso
proposta por Fairclough (1995), focalizando especialmente:

1) a seleção dos itens lexicais, com especial foco nas adjetivações e na
escolha dos verbos. Recorro aqui a Fowler (1991, p. 80), quando lembra
que “o vocabulário de um idioma, ou de uma variante de um idioma,
resume um mapa dos objetos, conceitos, processos e relacionamentos
sobre os quais a cultura precisa para se comunicar” (tradução minha26);
26

No original (FOWLER, 1991, p. 80): “the vocabulary of a language, or of a variety of a language, amounts to
a map of the objects, concepts, processes and relationships about which the culture needs to communicate”.
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2) a transitividade verbal, apontando quais indivíduos são construídos como
agentes/pacientes; e
3) o emprego da intertextualidade, quando os interlocutores lançam mão de
outros textos ou movimentam outros campos semânticos para validar suas
colocações.

Outro ponto de vital importância para a análise, embora não diretamente
relacionado com o trabalho desenvolvido por Fairclough (1995), refere-se à:

4) utilização de imagens pelos interlocutores. Para melhor compreender este
aspecto, utilizo-me dos princípios da semiótica social, que envolve “a
descrição de recursos semióticos, o que pode ser dito e feito com imagens
(e outras maneiras visuais de comunicação) e como as coisas que as
pessoas dizem e fazem com imagens podem ser interpretadas” (JEWITT &
OYAMA, 2002, p. 134, tradução minha27).

Como exemplo de importância das imagens para a análise, ressalto a escolha
por fotos com close-up aproximado. Como indica Rose (2002, p. 357), “o close-up é
uma tomada que expressa emoção e escrutínio”; não obstante, funciona também
como estratégia para ressaltar ou destacar alguma característica específica. Ainda
segundo Rose (op. cit.), “as tomadas de close-up médio e abertura média, muitas
vezes significam autoridade”. Portanto, considero importante levar em consideração

Fowler diz, ainda que o vocabulário é uma representação do mundo para uma cultura; esclareço aqui que não
adoto tal visão, uma vez que compreendo que o vocabulário de um idioma não representa formas simbólicas ou
materiais em uma dada cultura, mas sim constrói o mundo social e é por ele construído.
27
No original (JEWITT & OYAMA, 2002, p. 134): “the description of semiotic resources, what can be said and
done with images (and other visual means of communication) and how the things people say and do with images
can be interpreted”.
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a interpretação dos recursos semióticos presentes nos textos na análise. Ressalto,
no entanto, que compreendo que “os recursos semióticos são produtos de histórias
culturais” (JEWITT & OYAMA, 2002, p. 136, tradução minha 28 ), isto é, são
aprendidos, construídos e interpretados culturalmente, através de um processo
sócio-histórico.
Reforço, através desta colocação de Jewitt & Oyama (2002), o caráter situado
e bastante localizado deste estudo. A escolha pela utilização de um sistema de
análise semiótica, que procura criar inteligibilidade acerca de movimentos e culturas
específicas, requer que minha posição como pesquisador seja sensível a possíveis
interpretações para as imagens que os participantes da comunidade analisada
utilizam. Enfatizo a palavra possíveis, já que a análise que empreendo é uma das
interpretações possíveis para as imagens apresentadas.
Nesse sentido, esclareço ainda que não apenas os elementos lingüísticos,
mas também os elementos não-lingüísticos serão levados em consideração durante
a análise no processo de construção de significados. Portanto, nos eventos
discursivos selecionados para este estudo, serão analisados, além do texto, a
utilização de imagens e fotografias, observando a cor de pele dos indivíduos que
aparecem nas imagens e, em menor escala, enquadramento de foto e o
direcionamento do olhar dos indivíduos que compõem as imagens. Procuro
compreender de que maneira a utilização de recursos não-lingüísticos se relaciona
com a contraparte lingüística, num processo em que almejo criar inteligibilidade

28

No original (JEWITT & OYAMA, 2002, p. 136): “semiotic resources are at once the products of cultural
histories”. Jewitt & Oyama (2002) referem-se também a recursos cognitivos, noção que descartarei para a análise
dos dados, uma vez que compreendo o que os autores classificam como recursos cognitivos como um complexo
resultado da interação entre atores sociais em contextos distintos, i.e., nas práticas sociais. Assim, em vez de
meramente representar fatos ou ações, os interlocutores constroem e projetam sentidos através de/nas imagens,
sentidos que podem ser cambiantes em situações distintas.
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acerca do processo de construção e negociação de significados por Christie e por
outros membros do site Orkut.
Contemplo especialmente na análise o processo de lexicalização, o nível
gramatical – observando a transitividade verbal –, a intertextualidade e os elementos
visuais que constituem os textos. O entrelaçamento desses pontos me permitirá criar
inteligibilidade sobre as crenças e efeitos de sentido que estão em jogo na interação
discursiva, permitindo-me compreender como se dá a construção da identidade
racial branca por meio dos interlocutores, que é o principal foco de análise. Os
aspectos que constituem as escolhas lingüístico-discursivas que foram feitas pelos
participantes durante o processo de tessitura e remixação do texto me permitem,
ainda, observar quais omissões foram empreendidas e quais as implicações
ideológicas produzidas por elas.
O foco da ACD que procuro desenvolver aqui está nas implicações sociais e
ideológicas do uso da linguagem. Embora a análise procure dar conta das escolhas
sistêmicas empreendidas pelos participantes, o discurso é compreendido como um
mecanismo de ação no mundo social, e, portanto, o foco está nos efeitos de
sentidos que são produzidos por meio do discurso. Retomo aqui as palavras de Gee,
quando este diz que
“um Discurso [com D maiúsculo] integra modos de falar, ouvir,
escrever, ler, agir, interagir, acreditar, valorar, sentir e usar
vários objetos, símbolos, imagens, ferramentas e tecnologias,
com a finalidade de ativar identidades e atividades significativas,
situadas socialmente” (GEE, 2001, p. 719, tradução minha).

Portanto, mais do que uma análise puramente sistêmica, busco empreender
uma análise que dê conta de como o processo de seleção lexical, emprego de
transitividade verbal, uso da intertextualidade e escolha de elementos semióticos
visuais buscam construir efeitos de sentido sobre o mundo social, a realidade
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situada dos participantes e as diferentes identidades sociais em jogo na interação
discursiva.
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8 – Análise dos dados

Como indiquei anteriormente, minha pergunta de pesquisa é: de que maneira
os membros de uma comunidade virtual no site Orkut chamada Beleza Branca
constroem discursivamente a identidade racial branca? Inicio o capítulo analisando o
perfil público da comunidade Beleza Branca a fim de observar quais crenças
orientaram a criação da comunidade e que orientam, também, as discussões nela
encaminhadas. Em seguida, analiso o perfil social de Christie, o foco principal desta
pesquisa, observando de que forma ela constrói discursivamente sua identidade
racial em seu perfil social. Por fim, analiso uma discussão realizada na comunidade
virtual Beleza Branca, da qual Christie faz parte, ecoando crenças e compartilhando
visões de mundo em sua participação na discussão.
Compreendo a análise com base nas dimensões da prática discursiva, textual
e social, como mencionei anteriormente (cf. cap. 7, seção 7.5). Ao apresentar a
teoria que orientou o desenvolvimento do presente estudo nos capítulos anteriores
(notadamente nos capítulos 3, 4, 5 e 6), procurei dar conta inicialmente da prática
social. Durante a análise, apontarei de que forma os pontos que defendo de acordo
com a teoria se relacionam com o que toma forma nas práticas discursiva e textual.
Ao empreender uma análise crítica do discurso focando em aspectos sistêmicodiscursivos, como o léxico, o sintático e as crenças em jogo, bem como imagens e
outros recursos semióticos, procuro entrelaçar na análise as práticas discursiva e
textual, buscando criar inteligibilidade acerca do texto e das relações dialógicas que
se constituem durante o processo de tessitura e remixação do texto.
Esclareço ainda que não busco revelar nenhuma verdade oculta, nem
desvelar sentidos mascarados no texto; procuro apenas compreender o processo de
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construção da branquitude por meio das análises dos textos dos

interlocutores

participantes em discussões empreendidas na comunidade virtual Beleza Branca,
com especial atenção em Christie, sempre seguindo uma agenda ética que espero
ter deixado clara durante a parte inicial deste estudo.

8.1 – O perfil da comunidade Beleza Branca

Figura 1

Acessei o perfil da comunidade Beleza Branca dois dias depois de selecionar
para análise a discussão S.O.S engenharia genérica, dia 30 de setembro de 2008, e
percebi

imediatamente

que

a

comunidade

sofreu

algumas

modificações.

Infelizmente, não consegui salvar a página contendo o perfil da comunidade como a
acessei no dia 28 de setembro; naquele dia, a comunidade não era restrita quanto
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ao conteúdo, o que significa que qualquer membro do site Orkut poderia acessar e
visualizar seu conteúdo, mesmo sem estar filiado a esta comunidade.
A discussão “S.O.S engenharia genérica” chamou minha atenção pelo caráter
politizado de seus participantes em relação à construção das identidades raciais, e
pelas colocações extremistas dos interlocutores. O site Orkut oferece um sistema de
policiamento de conteúdo que é gerenciado por seus próprios membros; qualquer
usuário do site orkut pode denunciar um tópico ou discussão que considere
desapropriado ou ofensivo. Possivelmente buscando evitar esse tipo de policiamento
por parte de outros usuários não filiados à comunidade, e dado o teor racista do
tópico “S.O.S engenharia genérica”, os moderadores optaram por restringir seu
conteúdo apenas a membros filiados a essa comunidade.
A imagem selecionada para representar a comunidade é de uma criança
branca, com olhos azuis, olhando para a câmera como se estivesse pedindo por
cuidados e atenção. A imagem se relaciona diretamente com o texto selecionado
pelo dono ou moderadores da comunidade, que diz “Brilhante criança de luz, és a
minha família,/ De corpo, alma e mente; / Um espirito chama do interior, / Devo
preservar o teu ser”. Esse texto é o prefácio do texto ”14 por quês” (Anexo V), de
forte caráter questionador e enaltecedor de uma suposta “raça” Branca, referida ao
longo do texto sempre em letras maiúsculas. O texto foi escrito por David Lane, líder
americano neo-nazista conhecido por suas colocações extremistas29.
A escolha da imagem e desse pequeno excerto para construírem a
comunidade mostra o caráter político que a comunidade tem, bem como seu vínculo
com o movimento neo-nazista. O número de participantes na comunidade é bastante
expressivo, contando, à época de geração dos dados, com 3.680 usuários. A
29

De acordo com http://en.wikipedia.org/wiki/David_Lane_(white_nationalist), acessado em 31 de maio de
2009.
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comunidade é do tipo moderada, o que significa que o ingresso de um membro do
site Orkut nela deve ser previamente aprovado por um de seus moderadores.
Embora o caráter político e neo-nazista da comunidade seja aparente, a
descrição dela é acompanhada pela frase “comunidade destinada a todos os
admiradores da Beleza Branca, independentemente de raça, credo, religião,
ideologia, etc.”, o que aparentemente a constrói como um espaço virtual aberto à
todas as raças, o que busca ser consolidado através das comunidades relacionadas,
uma vez que uma delas se intitula “Racismo NÃO!”. É interessante notar que a
imagem da comunidade “Racismo NÃO!” representa uma mão pintada em diferentes
cores, sendo impossível distinguir se é a mão de uma pessoa branca, negra,
indígena ou oriental, por exemplo.
Como mostrarei na análise do tópico “S.O.S engenharia genérica”, embora a
tolerância racial seja uma questão discursivamente marcada no perfil público da
comunidade, as discussões que tomam corpo naquele espaço podem assumir forte
caráter racista e intolerante. A decisão de extinguir o caráter público da comunidade,
restringindo a aceitação dos membros por parte dos moderadores, pode fazer com
que este espaço virtual seja composto apenas por membros que se constroem como
brancos e, portanto, lancem mão de discursos canônicos e hegemônicos, sem a
interferência de outros discursos conflitantes.
No entanto, antes de analisar a discussão “S.O.S engenharia genérica”, decidi
examinar o perfil social de uma participante da comunidade Beleza Branca, Christie,
que também participa da discussão, a fim de observar de que forma ela constrói
discursivamente sua identidade racial em seu perfil social, observando também as
comunidades às quais ela está filiada e sua rede de amigos, i.e., quais crenças e
práticas orientam sua participação na comunidade.
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8.2 – O perfil social de Christie

Figura 2

O primeiro ponto que chamou minha atenção no perfil social de Christie
(apresentado na Figura 1, disponível também em Anexo – cf. Anexo I) é a foto que
esta usuária escolheu para representá-la: um retrato de uma pessoa branca, de
perfil, olhando para o lado como se estivesse alheia à câmera fotográfica. A imagem
foi cortada e, aparentemente, editada em algum programa de edição de fotos para
clarear a luz ambiente, ressaltando ainda mais a pele branca e a tonalidade
avermelhada dos cabelos.
De acordo com a semiótica social (JEWITT & OYAMA, 2002), a posição de
Christie na foto, de perfil, procura criar distanciamento (detachement, no original, op.
cit., p. 136) em relação ao interlocutor. Como apontam Jewitt & Oyama (op. cit., p.
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135, tradução minha 30 ), “se alguma coisa [ou alguém] é mostrado de lado, o
observador literal e figurativamente permanece distante”, i.e., utilizar uma imagem
de perfil é uma estratégia para criar distanciamento em relação ao interlocutor, que
nesse caso pode ser qualquer um dentre milhões de usuários do site Orkut. Os fatos
de que a foto não mostra completamente o rosto de Christie e de que seu olhar não
encara a câmera parecem demonstrar que Christie busca manter distância de
pessoas desconhecidas que visitem seu perfil social, o que é corroborado pela frase
“Perfil apenas para amigos”, escrita por Christie no espaço “quem sou eu”. Ainda, a
escolha pelo close-up próximo parece indicar que Christie quer ressaltar sua
branquitude.
Abaixo de seu nome, Christie escreveu a afirmativa: “Fazem-se de cegos e
desentendidos, para não ter o cômodo de raciocinar sobre a verdade”. A indefinição
do sujeito da frase, sem nenhuma alusão específica a quem Christie se refere,
parece ter sido utilizada estrategicamente, uma vez que a frase refere-se a uma
alteridade da qual ela procura se afastar. Christie qualifica essa alteridade através
dos adjetivos “cegos” e “desentendidos”, desmerecendo-a intelectualmente através
da oração “não ter o cômodo de raciocinar sobre a verdade” e posicionando-a no
campo da mentira e do ilusório, uma vez que aparentemente tal alteridade não
partilha a “verdade” com Christie.
Esta oração parece indicar que Christie acredita em uma verdade absoluta e
irrefutável, posicionando-se discursivamente como uma pessoa que partilha dessa
verdade com outros iguais e afastando-se de uma alteridade que classifica como
constituída por “cegos” e “desentendidos”. O ideal de verdade única a que se refere
Christie parece estar intimamente relacionado a uma visão de realidade una e
30

No original (JEWITT & OYAMA, 2002, p. 135): “If something is depicted from the side, the viewer literally
and figuratively remains on the sidelines”.
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independente dos sujeitos sociais, na qual os papéis sociais foram pré-definidos; os
que

procuram

transgredir

os

limites

dessa

realidade,

Christie

constrói

discursivamente de forma pejorativa, desclassificando sua capacidade intelectual e
utilizando adjetivos de conotação negativa.
No espaço “quem sou eu”, Christie optou por construir-se através de quatro
versos da música Grandeza Racial 31 , da banda neo-nazista Zurzir 32 . Os versos
selecionados por Christie são: "Nossos Deuses nunca foram vencidos / Nossa Honra
está acima de tudo / Nossa Raça continua em bruto sempre / Ao longo dessa nossa
jornada”. A escolha dos versos demonstra uma preocupação de Christie em
construir-se como uma defensora da “Honra” e da “Raça” mencionadas na música,
uma atividade que é tomada como uma “jornada”, ou seja, uma caminhada longa e
possivelmente árdua.
A escolha dos versos procura construir uma raça que realizou feitos
grandiosos, mantendo-se invencíveis em seus confrontos e prezando a honra,
possivelmente aos seus ideais, “acima de tudo”. Um dos versos indica o caráter
essencialista que assumiu a identidade racial, por meio da utilização da expressão
“em bruto sempre”. Ainda, assumir-se como um membro dessa raça, de acordo com
a música, é ser um militante belicoso, uma vez que a música faz uso de palavras do
campo semântico das batalhas, como “vencidos” e “jornada”. É interessante
notarmos também a escolha por grifar as palavras “Deuses”, “Honra” e “Raça” com a
primeira letra em maiúsculo, destacando esses itens lexicais no texto e indicando
que essas palavras possivelmente formam uma espécie de pilar de sua construção
identitária.

31

De acordo com http://www.lyricstime.com/zurzir-grandeza-racial-lyrics.html, acessado em 14 de março de
2009.
32
De acordo com http://www.midiaindependente.org/es/blue/2006/06/356210.shtml, acessado em 31 de maio de
2009.
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Ainda no espaço “quem sou eu”, Christie indica três links que levam a outras
comunidades do site Orkut. O primeiro link conduz à comunidade “Brancas &
Ruivas”, o segundo link à comunidade “ISRAEL UM ESTADO TERRORISTA” e o
terceiro link à comunidade “Cultura Branca”. Christie optou por construir-se
verbalmente como branca no espaço “etnia”, classificando-se como caucasiana. O
site Orkut permite que termos classificatórios como etnia e religião sejam omitidos,
porém Christie optou por não omiti-los em seu perfil social.
Assim, Christie procura construir-se como uma pessoa branca, engajada
ativamente em um processo de militância racial, como demonstrado anteriormente
nas escolhas lingüísticas que faz para compor seu perfil social. A alteridade à qual
Christie se refere, então, são pessoas não-brancas; ao construir-se como uma
pessoa que conhece e enxerga a verdade e tem consciência dos feitos de sua raça,
Christie constrói uma alteridade não-branca inferior intelectual e racialmente.
A identidade racial parece orientar todas as escolhas identitárias de Christie.
Como mencionei anteriormente, ela utilizou versos de uma música cantada pela
banda neo-nazista Zurzir para construir a si mesma no espaço “quem sou eu”. A
letra da música (Anexo IV) estrategicamente não se refere em nenhum momento à
cor de pele, mas utiliza-se de referências biológicas – “Me vejo em olhos azuis de
criança” – e culturais – “Me vejo ao lado dos gauleses”, “Junto aos vikings em suas
jornadas” – que remetem à branquitude.
O verso que se remete aos vikings parece nos fornecer uma pista sobre a
escolha de Christie ao construir sua identidade religiosa. No espaço “religião”,
Christie constrói-se como Neo-Paganista. Esta doutrina baseia-se em formas de
religiosidade praticadas na antiguidade pré-cristã européia33. Segundo Langer (2005,

33

De acordo com http://pt.wikipedia.org/wiki/Neopaganismo, acessado em 14 de janeiro de 2009.
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p. 185), o processo de cristianização dos povos europeus alcançou “os últimos
pagãos da Europa, os famosos guerreiros vikings, em meados dos séculos IX a X
d.C.”. Assim, a referência aos vikings na música escolhida por Christie para construir
a si mesma parece ser relevante ao considerarmos que Christie constrói-se como
Neo-Paganista. Talvez a resistência dos vikings ao cristianismo e à imposição
religiosa seja vista por Christie como uma manifestação da superioridade da raça
branca frente às ameaças, uma raça que, para Christie, “está sempre em bruto”, ou
seja, está sempre em uma forma pura, dotada de essência, como colocado nos
versos da música da banda Zurzir.
No entanto, de forma aparentemente paradoxal e contraditória, Christie elege
como país a Itália, berço do cristianismo e de opositores ao paganismo viking. Não
podemos esquecer, no entanto, que o Estado italiano não havia sido formado no
séculos IX e X, momento de conversão dos vikings. Assim, a escolha de Christie por
eleger como seu país a Itália parece ter outras razões. Durante uma discussão que
analiso na seção 8.3, Christie indica que seu avô materno é italiano (cf. Anexo II);
assim, a escolha pela Itália indica sua ascendência e, possivelmente, visa
comprovar seu direito de construir-se como branca. Isso é especialmente relevante,
uma vez que Christie faz questão de construir para si uma marca européia,
possivelmente tentando se separar de muitas pessoas de origem africana que vivem
no Brasil.
A lista de amigos de Christie mostra apenas pessoas brancas; a única foto
que tem uma pessoa com cor de pele escurecida é a foto do usuário Volkskrieg. No
entanto, Volkskrieg aplicou um efeito em sua imagem para se assemelhar a um
negativo fotográfico, no qual as cores são invertidas; portanto, a cor escurecida de
pele indica, justamente, que Volkskrieg também é branco. O nome Volkskrieg é uma
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alusão ao termo alemão que indica “Guerra do Povo”, expressão de origem militar
comumente associada ao período nazista34.
A rede de relacionamentos e amizades de Christie parece girar em torno da
questão racial; Christie afirma que seu perfil social é apenas para amigos e, em sua
lista de amigos, todos são brancos. Ao menos Volkskrieg parece compartilhar os
ideais neo-nazistas que permeiam o perfil social de Christie, ou, ao menos,
compartilha o mesmo conhecimento e interesse na questão nazista, através de uma
forte ligação com expressões de cultura e identidade alemã construídas naquela
época.
Ainda, na lista de comunidade das quais Christie faz parte, encontramos
algumas com forte apelo aos grupamentos militares nazistas, como as comunidades
“Freikorps” e “Waffen-SS – História”. Ainda, como mencionei anteriormente, Christie
oferece um link direto no espaço “quem sou eu” para a comunidade “ISRAEL UM
ESTADO TERRORISTA”. A escolha de colocar o link para essa comunidade no
espaço “quem sou eu” demonstra a importância e o imediatismo que a questão das
alteridades raciais e étnicas têm para Christie; os não-brancos são “cegos” e
“desentendidos” e os israelitas, majoritariamente judeus, são “terroristas”, o que
reforça o posicionamento neo-nazista que permeia discursivamente todo o perfil
social de Christie.
Vale enfatizar ainda o nível de engajamento de Christie com a causa racial.
Christie nos dá a entender que a identidade racial branca é uma construção de
extrema importância para sua vida social, tecendo, com base nela, uma rede de
amizades, uma rede de interesses compartilhados com outros iguais – i.e., outros
brancos – e até mesmo orientando, possivelmente, sua identidade religiosa.
34

De acordo com http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_German_military_terms, acessado em 3 de junho de
2009.
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Não apenas isso: o engajamento histórico, em relação ao nazismo, e político
de Christie, construídos nas escolhas lingüístico-discursivas que faz, é marcante.
Como exemplo, cito a menção de Christie à comunidade “ISRAEL ESTADO
TERRORISTA”; no momento da geração de dados, dia 14 de janeiro de 2009, Israel
estava no centro das questões mundiais, uma vez que notícias sobre a ofensiva
israelense contra os Palestinos empreendida nesta data avançavam pelos diferentes
veículos de mídia em escala global. Portanto, a menção ao Estado de Israel
aparentemente poderia ser encarada como uma manifestação de engajamento
político por parte de Christie, mas se levada em consideração dentro do contexto
mais amplo que se insere seu perfil social, compreendi a menção a Israel como uma
forma coberta, disfarçada, de instaurar e disseminar o ódio étnico e a intolerância
aos judeus, uma atitude notadamente de cunho neo-nazista.
Por fim, é possível notar certo nível de sofisticação no discurso de Christie;
em nenhum espaço em seu perfil social Christie utiliza as palavras negros e judeus,
ou qualquer outra palavra que revele uma manifestação explícita de racismo ou
preconceito. No entanto, com base numa análise minuciosa em seu perfil,
observando sua rede de interesse e amizades e os aparatos visuais que Christie usa
para construir-se para os outros, é possível percebermos que Christie ecoa crenças
de superioridade racial branca e valores validados pelo regime nazista.

8.3 – “S.O.S engenharia genérica”

A análise que empreendo a seguir utiliza uma discussão livre empreendida na
comunidade virtual Beleza Branca, intitulada “S.O.S engenharia genérica”. A
discussão como foi visualizada no site Orkut, em formato original, encontra-se em
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anexo (Anexo II). Não reproduzi, no entanto, a discussão inteira; para este estudo,
como meu foco é em Christie, fiz um recorte nos dados e reproduzo aqui como se
deu a discussão enquanto Christie participou ativamente.
Embora meu foco durante a análise esteja direcionado para os comentários
de Christie, o que os outros participantes da conversa têm a dizer também será
mostrado, uma vez que acredito que a construção discursiva das identidades raciais
é realizada por meio do engajamento discursivo, nas relações dialógicas que se
estabelecem durante o processo de remixação do texto.
Os dados foram seqüenciados de forma a mostrar a ordem cronológica da
conversa, focalizando a participação de Christie nos momentos em que julguei suas
colocações importantes para responder a pergunta de pesquisa. Assim, durante a
análise, omiti comentários e respostas que não tenham considerados relevantes
para responder a tal pergunta, a fim de não estender desnecessariamente o escopo
desta dissertação.
O tópico discursivo (Brown & Yule, [1983]1989), i.e., o principal assunto que é
desenvolvido discursivamente por meio da colaboração para o trabalho comunicativo,
focalizado por Prof. Lucas é a manutenção de uma pureza racial branca e as
implicações da miscigenação para aqueles que se constroem como brancos, i.e., ele
e os demais membros dessa comunidade virtual.
O título do tópico, especificando a palavra “genérica” em vez de “genética” foi
possivelmente um erro de digitação do criador deste tópico, Prof. Lucas, uma vez
que em nenhum outro momento a palavra “genérica” é repetida no texto. Prof. Lucas
utiliza, no entanto, a palavra “genética” por duas vezes, o que reforça a idéia de que
“genérica” foi apenas um erro de digitação. Ressalto aqui que o site Orkut não
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permite modificações em um tópico após este ter sido criado, impossibilitando que
Prof. Lucas pudesse consertar tal erro.

Seqüência 1: “ela fala que italiano são porcos e escandalosos”

Figura 3

O tópico S.O.S engenharia genérica foi criado por uma membro da
comunidade virtual Beleza Branca que se constrói como “Prof. Lucas”. A sua foto
indica uma pessoa branca, o que funciona discursivamente como fator de
corroboração de sua participação na comunidade e, mais do que isso, de seu
engajamento com o tópico discursivo.
Ao introduzir o tópico, Lucas se refere aos demais membros da comunidade
como “minha gente”. Trata-se de uma estratégia discursiva para aproximar-se dos
outros membros da comunidade Beleza Branca, ao mesmo tempo em que valida
seu pertencimento àquela comunidade. Lucas constrói-se como um igual, i.e., um
branco, buscando a atenção de outros iguais, aos quais classifica como “minha
gente”. O uso de reticências após a expressão “É, minha gente” indica,
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possivelmente, uma espécie de desconforto ou consternação em relação ao tópico
discursivo tratado.
Em seguida, Lucas introduz o tópico sobre o qual quer tratar: pureza racial e
miscigenação. Lucas mostra inquietação frente à constatação da existência de uma
diversidade de casais inter-raciais na região em que vive, afirmando que tal
fenômeno “realmente não tem mais volta”, em tom pesaroso. Tal constatação mostra
que Lucas sente-se ameaçado pelo pluralismo presente no mundo contemporâneo,
encarando-o como nocivo aos seus interesses enquanto branco, uma vez que seu
discurso ecoa a crença na superioridade branca.
As escolhas lexicais de Lucas não foram realizadas impunemente; Lucas
utiliza-se do diminutivo para construir brancos e negros, através das expressões
“pele branquinha” e “mulatinho ou negrinho”. Aqui, apesar da marca lingüística ser a
mesma para construir brancos e negros, por meio do emprego do diminutivo,
acredito que tal escolha não produz valores discursivos equiparáveis; de fato, os
efeitos discursivos são opostos.
O grau diminutivo tem a peculiaridade de poder construir efeitos de sentido
opostos de acordo com o contexto de utilização. Em um primeiro momento, quando
constrói os brancos por meio da expressão “pele branquinha”, Lucas parece estar
lançando mão de uma estratégia lingüística que categoriza os brancos em um
campo semântico da afetividade e delicadeza, indicando apreço e admiração em
relação à pele clara; em contraste, o emprego do grau diminutivo nos itens lexicais
“negro” e “mulato” parece buscar construir uma alteridade não-branca de forma
pejorativa, categorizando-a de forma a mostrar menosprezo pela cor da pele escura,
reduzindo-a e minimizando-a em relação aos brancos.
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Brown & Yule ([1983]1989) utilizam a expressão “conjunto de pressuposições”
(presupposition pool no original, tradução minha), referindo-se às crenças e visões
de mundo as quais os participantes de um evento comunicativo lançam mão durante
o processo de engajamento discursivo; ao analisar o tópico discursivo a partir do
contexto em que ele se desenvolve, i.e., em uma comunidade virtual na qual os
participantes se constroem como brancos, é possível perceber que as escolhas
lexicais de Lucas não foram realizadas impunemente.
Lucas constrói brancos e negros, através das expressões “pele branquinha” e
“mulatinho ou negrinho”. Aqui, a branquitude é atrelada linguisticamente à palavra
“pele”, enquanto a negritude é construída através de dois itens lexicais depreciativos
– “mulatinho” e “negrinho”. Lucas parece ecoar a crença no essencialismo da raça
enquanto cor; a branquitude e a negritude parecem ser por ele concebidas levandose em consideração especialmente a ambivalência dicotômica das cores branco /
negro. No entanto, a também utilização do termo “mulatinho” parece indicar que a
separação que Lucas quer alcançar refere-se ao sentido branco / não-branco; Lucas
separa discursivamente de se eu branco não apenas os negros, mas também os
mulatos.
Outro ponto refere-se à locução adjetiva “de olhos escuros”, que acompanha
itens lexicais “negrinho” e “mulatinho”. A escolha de categorizar negros e mulatos
também de acordo com a cor dos olhos mostra uma forte marcação das
características biológicas/fenotípicas para a construção de uma identidade racial,
buscando formas de separação entre brancos e negros que transpassem a cor da
pele.
Ainda, a separação entre brancos e negros/mulatos, indica que Lucas não
compartilha da idéia de que existe um complexo espectro de cores para
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classificação racial em vigência na sociedade brasileira (cf. p. 72), separando as
características fenotípicas humanas apenas em brancos e não-brancos. Acredito
que tal separação reduz os não-brancos à categoria de alteridade, como aquilo que
é desviante e, de acordo com o teor de seus comentários, o que deve ser evitado
pelos brancos. Ao mesmo tempo, tal separação corrobora seu pertencimento à
categoria dos brancos, o que valida seu discurso para os demais membros da
comunidade virtual.
Lucas termina seu comentário com a frase “SOS laboratórios de engenharia
genética!!!”, pedindo auxílio a tais laboratórios para a “’fabricação’ de bebês brancos”,
em suas próprias palavras. Tal colocação indica que, para Lucas, a manutenção de
uma pureza racial branca no mundo contemporâneo apenas será possível através
de técnicas artificiais de reprodução, uma vez que as relações inter-étnicas
produzirão bebês mestiços, i.e., não-puros. É interessante notar que Lucas utiliza o
termo “fabricação” quando se refere aos bebês brancos, reificando-os como meros
produtos que serviriam à manutenção e disseminação da ideologia da raça pura e
da dominação branca. Aqui também se faz presente o discurso da biologização, uma
vez que o descontrole mostrado no tópico diz respeito a uma aparente necessidade
de recorrer à engenharia genética para sustentar e manter uma raça branca pura.
A primeira resposta ao tópico criado por Lucas vem da usuária Christie, o foco
desta pesquisa. A foto de Christie deixa bastante marcada sua branquitude, o que
confirma seu pertencimento àquela comunidade e valida seu discurso como
pertinente aos interesses do criador do tópico. Christie coloca que a miscigenação é
um fenômeno que opera em escala global quando diz que “Esse fato, não só ocorre
no RS, mais no país, no mundo ao todo”.
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Christie responde ainda “Nós mulheres que preservam nossa beleza, vamos
ter trabalho”. Tal colocação respalda o nome da comunidade, Beleza Branca, e
constrói a cor branca como forma única de beleza, uma vez que para a manutenção
dessa beleza é necessário evitar misturas inter-raciais. Ao mesmo tempo, a oração
“vamos ter trabalho” indica que a sustentação de uma identidade branca a partir das
características fenotípicas é um procedimento que envolve trabalho, dedicação, uma
vez que no mundo contemporâneo as relações intra-étnicas não representam mais a
centralidade, haja vista as crescentes relações inter-étnicas presenciadas e
“denunciadas” pelo criador do tópico.
Em sua próxima resposta, Christie lança mão de uma narrativa que relata a
forma como ela foi construída racialmente por sua avó durante uma conversa
familiar. De acordo com Labov (1972), o que caracteriza uma narrativa é a sua
reportabilidade, sua estruturação em uma seqüência temporal e o fato de ela
remeter a um acontecimento específico, e não há um hábito passado ou, ainda, há
ações recorrentes.
A escolha por inserir uma narrativa é especialmente interessante, pois como
aponta Moita Lopes (2006a), narrar é “um modo de fazer coisas com as pessoas
tanto no mundo da história e no contexto interacional no qual a história está sendo
narrada” (op. cit., p. 294, tradução minha 35 ). Narrar, mais do que meramente
oferecer um exemplo ou relembrar um acontecimento passado, é uma forma de
ação no mundo social por meio do discurso.
Além disso, as narrativas também funcionam como ferramentas poderosas
para a construção identitária. Mais uma vez recorro a Moita Lopes (op. cit.) quando
diz que “as práticas narrativas são espaços cruciais para construção das identidades
35

No original (MOITA LOPES, 2006a, p. 294), “a way of doing things to people both in the story-world and in
the interactional context in whuch the story is being narrated”.
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sociais ou para o estudo dos processos de construção das identidades sociais”, uma
vez que as práticas narrativas são “formas de legitimar identidades sociais
particulares enquanto rejeita outras” (op. cit., p. 294, tradução minha36).
A reportabilidade de uma narrativa (LABOV, 1972), i.e., o fato de que uma
determinada narrativa é contável, está relacionado ao caráter extraordinário do
acontecimento narrado para os demais interlocutores. A narrativa de Christie é
reportável porque introduz uma história que desafia a forma como ela se constrói
racialmente como branca. Nessa narrativa, Christie inicialmente refere-se à sua
família como “nossa linda família”, inserindo-se através do pronome “nossa” dentro
deste contexto familiar, que aparentemente é composto apenas por pessoas
brancas ou que são reconhecidas como brancas por seus membros.
A escolha por trazer a voz de sua avó para a discussão, reportando sua fala
através do discurso direto, busca criar verossimilhança, mas ao mesmo tempo
mostra que Christie pretende separar o discurso de sua avó de seu próprio discurso,
inserindo a fala alheia aqui como elemento que funciona como a ação complicadora
(op. cit.) de sua narrativa. Christie relata que foi construída por sua avó como “a mais
preta da família” e “torradinha”, escolhas lexicais que para Christie têm sentido
pejorativo, uma vez que na avaliação de sua narrativa (op. cit.), ela diz que “a velha
acabou comigo”.
A narrativa é extraordinária porque coloca a branquitude de Christie em xeque
no ambiente institucional familiar, uma vez que um dos membros, sua avó, não a
reconhece legitimamente como branca. Christie é separada discursivamente dos
outros membros da família pela matriarca quando esta diz “vc não é igual teus
primos”, que são construídos como “ruivos ou loiros de olhos verdes”, colocando
36

No original (MOITA LOPES, 2006a, p. 294), “narrative practices are crucial sites for social identity
construction or for the study of social identity construction processes” e “ways of legitimating particular social
identities while rejecting others”.
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Christie na posição de alteridade, o que a mesma avalia novamente como “um fato
que me surpreendeu”.
A avó de Christie separa-se de sua neta quando diz que esta “puxou à família
da tua mãe”, de ascendência italiana; isso pode significar que para a avó de Christie
existe uma diferença qualitativa entre grupos étnicos que podem ser compreendidos
como brancos, uma vez que suas palavras parecem não construir Christie como
negra, e sim como uma pessoa mais escura entre os brancos. Aparentemente, a
legitimidade da branquitude de Christie é desafiada, mas ainda é reconhecida como
uma forma de branquitude; Christie, assim, faz parte, para sua avó, de uma espécie
de alteridade branca, de ascendência italiana, grupo que é por esta classificado
como “porcos e escandalosos”, além de “torradinhos”. Assim, Christie parece ser
aceita como a pessoa menos branca dentro de um universo possível e aceitável de
branquitude.
Christie conclui a narrativa por meio de uma avaliação (op. cit.), escrevendo a
afirmativa “Pobre da pessoa que acha que brancos são apenas loirinhos de olhos
verdes ou azul”. Tal frase procura deslegitimar o discurso de sua avó, uma vez que
Christie refuta a idéia de que não existem brancos com olhos escuros, o que
também problematiza a colocação do criador do tópico, Lucas, quando este
caracterizou os negros e mulatos a partir da cor escura dos olhos. Os discursos
racistas são aqui embaralhados; isso mostra que a construção de uma identidade
branca é altamente regulamentada pelas agendas ideológicas dos indivíduos, que
construídas e negociadas nas interações sociais, uma vez que, como veremos, o
tópico discursivo passa ser a legitimidade da branquitude de Christie.
Como Christie foi categorizada por sua avó através dos itens lexicais “cabelo
e olhos castanhos”, o que parece construir uma identidade branca marginal ou
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menos pura, o comentário final de Christie em sua resposta procura construir uma
outra forma válida de ser branca, uma vez que sua avó construiu sua branquitude
como uma espécie de alteridade branca; para sua avó, Christie ainda faz parte do
grupo dos brancos, mas sua pureza racial enquanto branca é colocada em xeque.
Não obstante, ao trazer para a discussão o interdiscurso de sua avó, Christie alude
aos discursos sociais nos quais circulou e que a construíram.
Ainda, é importante ressaltar que Christie usa o diminutivo para se referir à
cor – “torradinha” e “loirinha”. Como indiquei anteriormente (p. 111), o grau
diminutivo tem a peculiaridade de poder construir efeitos de sentido opostos de
acordo com o contexto de utilização; assim, o valor discursivo de “torradinha” pode
indicar desprezo em relação à cor escura, enquanto o item lexical “loirinha” pode
indicar apreço em relação à cor clara.

Seqüência 2: “são morenas de olho castanho e são norueguesas!”

Figura 4

A pequena narrativa introduzida por Christie desencadeia uma discussão
sobre o que é ser branco, i.e., o que conta como característica inerente à
branquitude para os membros da comunidade Beleza Branca. O participante Phillip
Pip cita diretamente uma frase do discurso de Christie, colocada entre aspas e
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corrigida gramaticalmente, o que mostra um certo nível de sofisticação lingüística do
usuário quando se refere ao discurso de outra pessoa. A imagem que Phillip Pip
escolheu para construí-lo é um desenho do personagem Schroeder, que faz parte do
desenho animado Charlie Brown.
A escolha por Schroeder é especialmente importante por vários aspectos: 1) o
personagem é branco; 2) o nome do personagem é de origem alemã; e 3) o
personagem é construído no desenho como um apaixonado por música clássica,
especialmente pela obra do compositor alemão Ludwig van Bethoven37. Construir-se
visualmente a partir deste personagem possivelmente indica que Phillip Pip também
compartilha do interesse pela cultura alemã, que é também um interesse de Christie
e de sua rede de amigos, como mostrei anteriormente.
Em seu discurso, Phillip Pip atribui aos italianos a característica de grupo
civilizatório, promovendo a emancipação intelectual dos alemães, sustentando sua
colocação através da citação de um intertexto, o livro Germania, de Cornelius
Tacitus. Tal citação mostra que o interesse pela cultura alemã faz parte da agenda
de Phillip Pip de forma bastante sofisticada, uma vez que o participante oferece
inclusive um intertexto que direciona o interlocutor a um livro sobre a história da
Alemanha. Ainda, as colocações de Philip Pip instigam a manutenção da batalha
discursiva Alemanha / Itália, presente no tópico, a respeito de qual região tem a raça
branca mais pura.
Em seguida, o participante Tovar Eldritch valida o comentário final de Christie
quando diz que “olho (...) não deixa uma pessoa mais ou menos branca”, atribuindo,
aparentemente, a branquitude apenas à cor de pele, ecoando o discurso da biologia.
A foto que Tovar Eldritch escolheu para construir-se visualmente é de um homem

37

De acordo com http://en.wikipedia.org/wiki/Schroeder_(Peanuts), acessado em 8 de maio de 2009.
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branco, loiro, fotografado de perfil em uma posição que demonstra segurança e
tranqüilidade. A fotografia foi tirada em close-up médio, com o rosto virado para a
esquerda, o que parece realçar os cabelos iluminados pela luz solar. A escolha pelo
enfoque em close-up médio pode procurar demonstrar autoridade em relação ao
interlocutor (ROSE, 2002; cf. p. 95 do presente estudo). O destaque para os cabelos
loiros não parece ter sido uma escolha inocente, uma vez que tal foto legitima não
apenas o pertencimento de Tovar Eldritch ao grupo racial dos brancos, mas também
legitima-o dentro de um campo de pureza racial, uma vez que cabelos loiros e pele
clara são comumente associados ao ideal de branquitude.
No entanto, apesar de se construir visualmente como uma pessoa
aparentemente orgulhosa de sua pureza racial, o discurso de Tovar Eldritch procura
desconstruir tal estereótipo de pureza, quanto o participante afirma que existe uma
“visao torta de pessoas que acham que pessoas do norte sao as pessoas mais
branca da face da terra”. Para corroborar esta visão, Tovar Eldritch conecta três
orações – “conheco varias norueguesas aqui onde moro”, “elas sao morenas de olho
castanho”, “sao norueguesas” – através da conjunção e, que assume valor aditivo
nas duas conexões.
Tal escolha pela mesma conjunção para unir as três orações mostra o
engajamento de Tovar Eldritch para desconstruir, neste momento, o discurso da
pureza racial. No senso comum, o estereótipo racial dos noruegueses é atrelado à
cor clara de pele, olhos e cabelos. Quando Tovar Eldritch diz “elas são morenas de
olho castanho e são norueguesas” (grifo meu), ele apaga o conjunto de
pressuposições que prescreve que a branquitude norueguesa compreende também
a cor clara dos olhos. Aqui, a conjunção e – utilizada geralmente com valor aditivo –
assume valor adversativo; provavelmente uma pessoa não consciente de suas
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escolhas lexicais teria utilizado uma conjunção adversativa, i.e., “elas são morenas
de olho castanho, mas ainda são norueguesas”, uma vez que a cor escura dos olhos
é um elemento que entra em choque com o estereótipo racial de pureza branca.
No entanto, o uso da conjunção aditiva funcionando como adversativa parece
buscar desconstruir a questão da cor dos olhos escuros como um problema para o
pertencimento de Christie no grupo dos brancos. Em seu discurso, Tovar Eldritch
corrobora o pertencimento de Christie neste grupo, pois para ele Christie pode ser
classificada como branca por compartilhar características fenotípicas com as
norueguesas que ele conhece, como a cor dos olhos e dos cabelos, além da
tonalidade branca da pele. Parece-me, no entanto, que a escolha de Tovar Eldritch
por desconstruir o discurso da pureza racial é uma performance específica,
provavelmente realizada com o intuito de se alinhar à Christie, introduzindo um
contra-exemplo empírico. Não obstante, Christie é discursivamente incluída por
Tovar Eldritch entre os brancos “verdadeiros” ou legítimos.
Assim, observamos que a aprovação dos demais membros da comunidade
Beleza Branca faz com que a colocação de Christie, quando esta diz que a cor dos
olhos não influencia na branquitude, se sustente como um sentido de verdade dentro
desta comunidade. A validação desta colocação também insere, de fato, Christie
dentro de um grupo de iguais brancos, retirando o estigma de alteridade branca nela
colocado por sua avó.
No entanto, no que se refere aos italianos, Tovar Elridtch concorda com as
colocações da avó de Christie quando diz que os italianos são “mal educados” e
“sujos”. Ainda assim, é interessante notar que discurso do participante procura
amenizar o sentido negativo que esses itens lexicais assumiram, através da oração
“mesmo assim me orgulho de ser italiano”. Ao assumir para si essas características,
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Tovar Eldritch busca desproblematizá-las, uma vez que ele é aceito socialmente
como branco sem ser questionado em relação a tais características. O participante
parece compreender, porém, que nem todos os italianos compartilham dessas
características, uma vez que constrói o norte da Itália como um lugar “super limpo”,
enquanto ao se referir ao sul daquele país utiliza a interjeição “ew”, indicando nojo e
reprovação.
Quando Tovar Eldritch diz “me orgulho de ser italiano”, o participante constrói
para si uma identidade nacional italiana, e não brasileira, mesmo embora esteja
utilizando o português como idioma para se comunicar com os demais participantes
na discussão. Este fato parece indicar que, da mesma forma que Christie, a
identidade nacional que Tovar Eldritch assume é colonizada pela sua ascendência
racial, não estando diretamente relacionada à língua ou idioma, e sim a uma
territorialidade européia. Assim como Christie, Tovar Eldritch prefere construir-se
como um indivíduo pertencente a um país majoritariamente composto por brancos, a
Itália, do que parte de um país miscigenado, como o Brasil. A esse respeito, Tovar
Eldritch deixa claro sua repulsa quanto às praticas de miscigenação no Rio Grande
do Sul, dizendo: “é triste ver isso,um lugar cheio de pessoas lindas virando centro de
miscigenação”. Aqui, o participante constrói os brancos como “pessoas lindas”, o
que posiciona a alteridade, i.e., os não-brancos, como feios.
Esse ponto mostra a consistência do discurso racista de Tovar Eldritch. O
discurso deste participante procura amenizar o sentido negativo que assumiram as
características apontadas pelos outros participantes da discussão quando constroem
os brancos. Inicialmente, Tovar Eldritch diz que tem “orgulho de ser italiano”, mesmo
embora tenha corroborado a idéia de que os italianos são “sujos” e “escandalosos”;
em seguida, desconstrói o estereótipo de que a legitimidade branca só é alcançada
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pela cor clara dos olhos e cabelos; e, por fim, constrói os brancos como “pessoas
lindas”. Assim, não importa ser “sujo”, “escandaloso” ou ter olhos e cabelos escuros;
o importante para ele é a cor clara da pele, o que legitimaria o pertencimento de um
indivíduo ao grupo de “pessoas lindas”, ou seja, ao grupo dos brancos. O que
importa é não ser feio, i.e., não ser negro.

Seqüência 3: “teu sangue austríaco, teus olhos verdes e cabelos claros”

Figura 5

Em sua resposta aos comentários dos demais membros da comunidade,
Christie menciona mais uma vez que sentiu-se “ofendida” com o comentário de sua
avó. No entanto, ao perceber que os demais membros da comunidade corroboram
sua visão de branquitude sem estar vinculada à cor dos olhos e cabelos, Christie
mais uma vez minimiza o efeito da colocação de sua avó quando diz “deixa ela (...)
neste mundinho mesmo”; é como se a matriarca vivesse sob outras regras de
classificação racial não compartilhadas por Christie e pelos membros da
comunidade Beleza Branca.
Após as colocações de Tovar Elridtch sobre os italianos, Christie modaliza
seu discurso através da afirmativa “Tenho que confesar que italianos realmente tem
estas características”, i.e., “mal educados” e “sujos”, nas palavras de Tovar Elridtch
em seu comentário anterior. Assim, Christie indiretamente concorda, pela primeira

124

vez, com as colocações de sua avó no que diz respeito aos italianos. A validade do
discurso de sua avó só foi aceita por Christie quando um membro do grupo Beleza
Branca concordou com algumas características dentre as quais a avó de Christie
classificou os italianos, mostrando que a o reconhecimento da fala do outro é um ato
realizado conjuntamente.
É interessante notar, ainda, que enquanto a matriarca constrói os italianos
como “torradinhos”, Christie constrói sua avó através dos sintagmas nominais
“sangue austríaco”, “olhos verdes” e “cabelos claros”, mobilizando, mais uma vez, o
interdiscurso biológico para construir uma pureza racial com base nas características
fenotípicas específicas. A escolha lexical para construir a avó de Christie parece
construir uma pessoa cujas características mais se aproximam de um ideal de raça
branca pura, sustentada não apenas pela tonalidade da pele, mas também pela cor
dos olhos, cabelos e pela ascendência. Além disso, tal construção parece justificar o
direito de sua avó de classificá-la como “torradinha” e “mais preta da família”, já que
sua avó faz parte de um ideal de pureza do qual Christie, pela ascendência italiana
“torradinha”, não faz.
Christie diz ainda que sua avó refere-se às vizinhas como “encardidas”,
mostrando extrema rejeição ao que a esta considera como não-branco. Além da
intolerância racial, a matriarca mostra ainda ser intolerante quanto à identidade
religiosa de suas vizinhas, quando reclama das “músicas de padre” que estas ouvem.
Tais atitudes levam Christie a classificar sua avó como “muito rabugenta”,
indiretamente minimizando o efeito de seu discurso racista, como vem tentando
fazer ao longo de praticamente toda a discussão até agora.
Frente ao contato com o que é diferente, com o que é exótico, a avó de
Christie parece buscar reforço identitário na fixidez. As práticas sociais diferentes
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daquelas às quais ela está acostumada causam estranhamento à avo de Christie e,
para categorizar os outros como diferentes, como participantes de práticas que ela
considera desviantes, a matriarca os constrói lexicalmente de forma a rebaixá-los no
que diz respeito à raça, chamando-os de “encardidos”.
Não é de estranhar, portanto, que Christie valide o discurso de seu avô
Lázaro, quando ela diz que este conta “histórias da nossa Itália”. Se a avó paterna
de Christie, de ascendência austríaca, constrói sua neta como uma alteridade
branca, i.e., como uma forma desviante de branquitude, seu avô materno lança mão
de um discurso que, para Christie, assume posição de centralidade, quando esta
usa o pronome “nossa” ao se referir à Itália. Lembro aqui que em seu perfil social,
Christie elegeu como país em que vive a Itália, o que indica que ela pode construir
para si uma identidade nacional italiana. Tal escolha possivelmente funciona
ideologicamente como um movimento de reforço de sua branquitude, comprovando
sua origem ou, como a análise desta discussão mostra, sua ascendência.

Seqüência 4: “não é o momento de nos importarmos com os negros”

Figura 6

Figura 7
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Neste momento, mais um participante da comunidade, que se constrói como
Soldier, busca engajar-se na discussão. A escolha pelo nome Soldier, soldado em
inglês, direciona nossa atenção ao campo semântico de guerras e batalhas, o que é
reforçado pela imagem que o usuário escolheu para construí-lo – um soco-inglês,
arma popularmente utilizada por skinheads, em sua maioria intolerantes quanto à
questão racial e quanto à formas de expressão de sexualidade diferentes da norma
heterossexual. Em seu discurso, Soldier emprega os itens lexicais “DEUSES” e
“IDEALIZADOS” ao referir-se a construções raciais brancas que compreendem
apenas características fenotípicas associadas à ideologia da pureza racial – como
olhos claros e cabelos claros, além da pele branca.
O emprego de tais itens lexicais mostra que, no senso comum das
comunidades imaginadas brancas, existe uma construção fenotípica branca que
pode ser associada ao idealismo e, inclusive, ao campo semântico do divino. Soldier,
no entanto, critica a existência de tal construção branca idealizada, lançando mão de
um discurso político que prescreve a igualdade racial entre os brancos a fim de,
provavelmente, minimizar ou erradicar o que ele chama de “desunião entre os
brancos”.
Assim, o discurso de Soldier compreende uma comunidade imaginada branca
homogênea, na qual as diferenças fenotípicas que não estejam relacionadas à cor
da pele devem ser apagadas; no entanto, Soldier utiliza os itens lexicais “negros” e
“mulatas” quando se refere a uma alteridade não-branca, mostrando que
compreende os não-brancos dentro de um espectro de cores para classificação
racial que ele, Soldier, não aplica ao grupo dos brancos.
Tal separação parece deixar ainda mais clara a crença na diferença entre um
grupo branco ideal, homogêneo, e uma alteridade não-branca dispersa e mestiça
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por conceber diferenças fenotípicas entre membros de seu mesmo grupo. Assim, o
grupo racial branco pode ser construído como canônico, correto e desejável,
enquanto a alteridade não-branca pode ser construída como desviante, errada e
indesejável.
Outro ponto importante no discurso de Soldier é o papel da transitividade
verbal. Soldier utiliza as expressões “negros casando com loirinhas” e “mulatas
seduzindo homens brancos”, colocando os não-brancos como agentes e os brancos
como pacientes das ações, o que atenua a responsabilidade dos brancos nas uniões
inter-raciais. A escolha do verbo “seduzir” tendo como agente “mulatas” e como
paciente “homens brancos” parece ecoar diversas crenças: 1) a incontinência sexual
dos negros, comumente relacionada aos homens negros, mas neste caso,
relacionada às mulheres; 2) o machismo canônico na sociedade brasileira, já que a
crença vigente parece ser que é responsabilidade do homem fazer sexo com uma
mulher sedutora, mesmo negra; e 3) a atribuição do papel de sedutor aos indivíduos
negros, sendo o homem branco uma figura passiva que se deixa levar pela sedução
da mulher.
Tais colocações ecoam crenças que vão de encontro ao projeto validado pela
episteme modernista, vitimizando os brancos e vilanizando os negros; de acordo
com a teoria apresentada no capítulo 6, a crença de Soldier possivelmente legitima o
estereótipo de que os negros agem ideologicamente ao se misturarem interracialmente com pessoas brancas, buscando, talvez, alcançar o mito do
branqueamento por meio da união inter-étnica. Os participantes retomam, em um
outro momento do processo de remixação do texto, a questão da união inter-racial
(cf. p. 134). Tal ponto demonstra ser uma inquietação recursiva para os
interlocutores.
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Dando continuidade ao processo de remixação do texto, Tovar Eldritch muda
o tópico discursivo ao introduzir sua crítica acerca do sistema de cotas raciais nas
universidades, desmerecendo a capacidade intelectual de uma alteridade nãobranca, através do sintagma nominal “negro com média 40”, ao mesmo tempo em
que enaltece uma suposta superioridade intelectual branca, por meio do sintagma
nominal “branco com média 70”. O discurso de Tovar Eldritch parece ecoar a crença
de que a superioridade intelectual branca pode ser comprovada pela necessidade de
instauração de cotas raciais para negros, e não para brancos, ignorando as
injustiças históricas cometidas em relação aos negros.
É interessante notar que em nenhum momento Tovar Eldritch referiu-se
explicitamente às cotas raciais, deixando implícito em seu discurso que tratava deste
assunto ao mencionar uma profissão a qual o ingresso por meio do vestibular é
historicamente mais concorrido na sociedade brasileira, “médico”, e atribuindo
valores quantitativos inferiores a uma média imaginária de um indivíduo negro e de
outro indivíduo branco. Tovar Eldritch é consciente de que fala para um público
específico, um grupo de pessoas que se constroem como brancas, que
possivelmente compartilham um conjunto de pressuposições que normativiza os
negros como inferiores intelectualmente, daí a necessidade de cotas raciais. Para
esse público, o discurso das cotas raciais é essencial, pois assume um valor de
verdade enquanto mecanismo de inferiorização intelectual dos negros. Tal
colocação desconsidera a importância política e social das ações afirmativas; mais
do que isso, desconsidera momentos históricos de subjugação dos negros, como a
diáspora africana e a escravidão, que culminaram com a instauração de diferentes
formas de racismo e ódio racial em diferentes partes do mundo.
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No entanto, a colocação de Tovar Eldritch parece mostrar perplexidade frente
à tomada de consciência política que caracterizou a implantação das ações
afirmativas por parte do governo brasileiro (cf. pp. 67-68). Observamos aqui que, no
mundo contemporâneo, a branquitude é finalmente apontada como uma forma de
alteridade, deslocando sua importância do centro e posicionando-a como uma das
formas possíveis de construção racial – e não mais a única desejável.
Soldier, em resposta ao comentário de Tovar Eldritch, diz que “não é o
momento de nos importarmos com os negros”, buscando construir uma identidade
racial branca não a partir da separação de um outro negro, mas a partir de um
mesmo branco. É patente, no entanto, que durante a discussão, a identidade branca
é construída em oposição ao não-branco, ou seja, ao que é desviante, exótico e
indesejável; no entanto, Soldier tem um ideal político de construir sua mesmidade
branca e lança mão desse discurso no engajamento com os demais participantes.
Quando Soldier diz “temos que nos importa com nós mesmo”, ele lança mão
de uma estratégia discursiva que constrói seu eu branco dentro de um grupo de
outros brancos iguais, compartilhado por seus interlocutores da comunidade Beleza
Branca – um grupo de nós brancos que se separam de outros desviantes. Soldier
menciona ainda os “guerreiros”, palavra aqui utilizada como sinônimo para brancos,
que se engajam em práticas sociais que Soldier constrói como práticas negras,
como “micaretas, baile funk, pagode”. O uso da palavra “guerreiros”, remetendo mais
uma vez à guerra e à luta, nos alerta para o compromisso político do discurso de
Soldier; assim, Soldier não constrói o grupo branco como heterogêneo quanto às
características fenotípicas, e mesmo os brancos que participam de práticas sociais
negras são vistos como “guerreiros”, ou seja, como possíveis soldados que precisam
ser motivados para lutarem pela causa branca.
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Christie, em sua resposta, cita a fala de Soldier em discurso direto, quando
este diz “mas acho que não é o momento de nos importarmos com os negros, temos
que nos importa com nós mesmo”, corroborando sua colocação e validando sua
opinião frente aos outros membros da comunidade Beleza Branca. Christie mostra
ainda que compartilha desta idéia, ao não questionar a colocação através da
expressão “Sem duvidas!”.

Seqüência 5: “um ser sem identidade tanto racial e cultural”

Figura 8

O discurso de Tovar Eldritch parece corroborar a crença de Soldier de que os
brancos são seduzidos por negros, quando Tovar Eldritch se refere às brancas que
participam de relações inter-étnicas como “gurias de cabeça fraca”. Aqui, mais uma
vez os negros são vilanizados e categorizados pejorativamente através do item
lexical “esses”. Aqui, o pronome demonstrativo “esses” – da mesma forma que em
“dessas gurias de cabeça fraca” – assume um sentido mais geral, não vinculado a
um referente, mas funcionando como um adjetivo que, pragmaticamente, assume
conotação pejorativa, que desmerece os negros como um grupo inferior.
Tovar Eldritch categoriza ainda o filho mestiço de uma união inter-étnica como
“um ser sem identidade tanto racial e cultural”, o que parece construir a idéia de que
para este membro da comunidade Beleza Branca, a identidade racial está
fortemente atrelada à cor de pele e obrigatoriamente coloniza a identidade cultural.
Dessa forma, Tovar Eldritch assume a identidade racial e a identidade cultural como
cristalizações fixas, pré-determinadas com base na cor da pele de um indivíduo, não
podendo ser mudada ou reconstruída nas práticas sociais. Assim, me parece que
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para Tovar Eldritch a identidade nasce com um indivíduo e cabe a tal indivíduo
desenvolvê-la de acordo com um script pré-formatado na sociedade, que estabelece
para esta pessoa seu lugar no mundo social. Aqueles que são resultantes de uniões
inter-étinicas, desviantes do cânone branco, são rotulados como desprovidos de
identidade racial e cultural; a eles é negado o direito de (re)construir suas
identidades sociais.

Seqüência 6: “apenas tento fazer o meu papel, e agir conforme minha criação”

Figura 9

Figura 10

Quando elogiada por Soldier por suas colocações, Christie responde a ele
“mais apenas tento fazer o meu papel, e agir conforme minha criação”, o que parece
indicar que suas crenças em relação à raça foram construídas no ambiente
institucional familiar no qual Christie se insere, ou seja, seu discurso é pautado pelos
outros discursos aos quais teve acesso por meio de seus familiares, i.e., seu avô e
sua avó. Além disso, Christie assume que tem um “papel” específico na vida,
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aprendido por meio da forma como foi criada, que normativiza que os brancos
tenham que se engajar politicamente na luta pela construção racial branca como
cânone dominante na sociedade brasileira. A atribuição de um “papel” específico
mostra que Christie ecoa a crença da inescapabilidade dos papéis sociais, o que
funciona aqui como argumento político para justificar a dominação branca.
Em seguida, Christie opina sobre a questão da identidade nacional, questão
colocada anteriormente pelos demais interlocutores como atrelada à identidade
racial. Christie desconsidera a importância da identidade nacional para a construção
racial, fato que parece contraditório à forma como Christie se constrói em seu perfil
social, no qual ela elege como país a Itália, marcando sua ascendência. No entanto,
durante a discussão na comunidade Beleza Branca, Christie minimiza a importância
da identidade nacional para o reconhecimento (e o auto-reconhecimento) como
branco, quando diz que “nacionalidade, estado e cidade é pouca bosta”.
Christie defende que “no Brasil por exemplo, não tem uma raça”, adicionando
ainda que “nem os Indios são daqui...”, refutando uma crença em uma raça
autóctone brasileira e defendendo o reconhecimento racial a partir da ascendência,
em vez da territorialidade. Christie diz a seus interlocutores: “devomos nos unuir, por
quem somos,por nossas origens em comum”; numa primeira impressão, a escolha
do pronome oblíquo “nos” parece referir-se a identidade nacional, pois tal frase
segue o enunciado de Christie sobre o Brasil, quando esta diz que “O Brasil é um
enorme caldeirãode vários países”. Aqui, o uso do pronome “nos” parece indicar a
crença em um nós enquanto brasileiros. No entanto, a menção a “nossas origens em
comum” indica que Christie, na verdade, está referenciando um nós brancos, de
ascendência européia, direcionando sua fala diretamente aos interlocutores da
discussão na comunidade Beleza Branca.
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Tal enunciado, no entanto, entra em conflito com a declaração anterior de
Christie que deslegitima a territorialidade como característica para construção de
uma identidade nacional; se Christie defende que o grupo dos brancos deve se unir
a partir de origens em comum, ela está lançando mão de um discurso que
normativiza a Europa como epicentro da branquitude. Podemos observar esse ponto
se levarmos em conta a forma como os participantes da discussão constroem seu
eu branco de acordo com a ascendência européia. Ainda, é patente que para
Christie o território é uma marca de identificação tão forte quanto as características
biológicas, se lembrarmos que Christie construiu sua avó através dos itens lexicais
“sangue austríaco”, lançando mão nesse sintagma dos interdiscursos biológico e
nacionalista, atribuindo o mesmo valor para construção identitária a uma marca
biológica e a um Estado-nação.

Seqüência 7: “Ela, ele... Nem sei mais o que ele é”

Figura 11

Figura 12

Nesses dois comentários, Christie mostra dificuldade em classificar sua irmã38
dentro de uma identidade de gênero; aparentemente, Christie tem um irmão

38

Embora Christie apresente dificuldades para se referir à irmã, refiro-me a Rafaela utilizando concordância no
feminino porque aparentemente Rafaela é uma travesti. Sigo Borba (2008), ao usar a forma êmica para se referir
aos travestis.

134

biologicamente masculino, mas que modificou seu corpo e assumiu para si uma
identidade feminina. A transgressão de gênero de Rafaela faz com que Christie se
construa como “sou filha única”, dizendo ainda que Rafaela “morreu pra [ela]”.
Embora essa passagem não se refira à construção identitária de raça, o ódio
ao que é também considerado desviante quanto à identidade de gênero para
Christie é fruto de crenças modernistas, uma vez que a fixidez de gênero e a
inescapabilidade de um cânone racial são construções igualmente validadas pelo
projeto modernista (BAUMAN 2004a, 2004b; MOITA LOPES, 2006a).
É importante notar aqui a consistência do posicionamento discursivo de
Christie. Não apenas seu discurso em relação à raça, mas também em relação ao
gênero é pautado por uma noção dicotômica de certo versus errado, normal versus
desviante, posicionando a si mesma e a outros iguais no campo da normalidade e
certeza e as alteridades identitárias no campo do desvio e anormalidade.
A questão da sexualidade da irmã de Christie enquanto tópico discursivo não
é retomado pelos demais interlocutores. É interessante perceber que Christie é a
única participante da discussão que se constrói como mulher, enquanto os outros se
constroem como brancos, homens e, por não marcarem explicitamente sua
sexualidade, compartilham um conjunto de pressuposições que os assume como
heterossexuais. Essa seqüência mostra a inquietação em relação não apenas a
pluralidade racial e às uniões inter-étnicas, mas também a respeito das formas de
expressão de sexualidade que não estão consoantes àquela validada pelo projeto
modernista – a heterossexualidade.
Concluindo essa seqüência, o tópico discursivo sexualidade é abandonado e,
em seguida, Christie posiciona-se mais uma vez em relação à questão da identidade
nacional e sua relação com a identidade racial, quando diz que “atualmente, país e
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região não serve para indicar origem”. Christie indica novamente que a região
geográfica do país não interfere na classificação racial como branco ou não-branco;
no entanto, mais uma vez tal visão mostra-se contraditória, pois a origem étnica,
para Christie, parece estar atrelada a um lugar geográfico, haja vista sua escolha por
construir sua identidade nacional em seu perfil social como italiana, indicando sua
ascendência.

Seqüência 8: “uma pessoa que é branca e quer ser negra possui uma doença”

Figura 13

Na porção final da discussão selecionada para análise, os interlocutores
tratam da importância da mídia no processo de construção identitária racial,
oferecendo opiniões distintas. Tovar Eldritch não considera a mídia uma instituição
relevante no que diz respeito à construção identitária de raça, afirmando que “uma
pessoa gosta disso pq gosta” quando se refere ao consumo de produtos culturais
considerados para negros no senso comum, completando sua afirmação com a
frase “a midia nao forca ngm a escutar um estilo de musica”.
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Aqui, o participante não esclarece a que tipo de mídia está se referindo e
quais são os interlocutores projetados por ela. Em seu discurso, Tovar Eldritch
mostra que a noção que tem de mídia desconsidera a diversidade de meios técnicos
e agendas ideológicas dos diferentes produtos midiáticos, não contemplando o valor
pragmático dessa instituição enquanto mecanismo de atuação social. Por não
conseguir perceber a pluralidade de agendas ideológicas movimentadas pelos
diferentes produtos de mídia, o participante não compreende a atuação dessa
instituição na construção cultural e identitária dos indivíduos.
No entanto, é interessante notar que a transitividade e a escolha lexical no
discurso de Tovar Eldritch mostram que o participante não considera que os
interlocutores dos produtos midiáticos meramente recebam de forma passiva tais
produtos simbólicos. Quando o participante diz que “a midia nao for[ç]a ngm” –
precedendo o verbo “forçar” pelo advérbio de negação “não”, tendo como agente o
termo “mídia” e como objeto da ação o termo “ninguém” – Tovar Eldritch parece
assumir que os interlocutores fazem uso dos produtos simbólicos mediados de
acordo com suas próprias agendas ideológicas, não sendo por eles influenciados; tal
posicionamento reforça sua crença na imutabilidade das identidades socais,
assumindo que a identidade é um atributo inato aos indivíduos, não se modificando
ou se re-organizando durante as interações nas práticas sociais.
Confirmando sua crença na fixidez e na impossibilidade de re-configurações
identitárias, como mostrei anteriormente na análise (cf. pp. 127), as escolhas lexicais
de Tovar Eldritch mostram também que o participante lança mão de mais duas
hipóteses essencialistas. Primeiramente, o participante assume que pessoas que
podem ser consideradas brancas e consumem produtos culturais associados a
negros “nasceram com alma de negro”, ou seja, embora a cor da pele possa ser
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considerada branca, tais pessoas estão irremediavelmente atreladas às práticas
comumente

associadas

à

negritude

porque

nasceram

assim,

i.e.,

são

biologicamente programadas ou pré-dispostas a apresentar tal comportamento. Tal
colocação indica ainda que o participante valida a separação cartesiana de corpo e
alma, o que mostra a consistência do discurso modernista que permeia suas
crenças e visões de mundo.
No entanto, Tovar Eldritch defende uma segunda opinião, lançando mão do
interdiscurso biológico, quando afirma que “uma pessoa que [é] branca e quer ser
negra possui uma doença”. Para validar esta colocação, o participante lança mão de
itens lexicais que se encontram no campo semântico da biologia e da medicina,
como “nasceram”, “doença”, “curadas” e “normal”. De acordo com as escolhas
lingüísticas de Tovar Eldritch, uma pessoa branca que apresenta um comportamento
que ele considera desviante de um cânone branco, além de “possui[r] uma doença”,
também “não [é] normal”. O discurso da patologização de práticas sociais desviantes
e a escolha por posicionar seus participantes no campo da anormalidade mostram o
comprometimento de Tovar Eldritch com a crença em papéis sociais inescapáveis e
pré-configurados.
Para ele, a realidade social parece anteceder às práticas ao circunscrever
indivíduos em papéis sociais distintos e bem delineados, a eles distribuídos no
momento do nascimento de acordo com sua raça. Indivíduos que apresentam
comportamentos sociais desviantes, i.e., transitam livremente por práticas sociais
consideradas divergentes das quais deveriam participar de acordo com seu papel
social, são considerados por Tovar Eldritch como doentes e anormais. A escolha por
categorizar as alteridades como doentes mostra a necessidade de explicação
normalizadora deste fenômeno; a fé na ciência como detentora das respostas ao
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que é considerado efêmero e exótico mostra que Tovar Eldritch está lançando mão
de um discurso que trás sofrimento humano e normativiza certas práticas em
detrimento a outras.
Dessa forma, para o participante, parece que qualquer comportamento que
fuja do cânone de práticas consideradas brancas pode ser classificado como doença,
como um “branco que acredita no deu$ judeu” e “um judeu que é ns ou acredita em
odin”. A escolha por escrever “deu$ judeu” com a letra <s> grafada como um cifrão
($) mostra que Tovar Eldritch constrói os judeus a partir de um estereótipo racial que
os considera obcecados por dinheiro, desrespeitando ainda a crença religiosa desse
grupo ao reduzir simbolicamente a divindade adorada pelos judeus a um elemento
material, o dinheiro.
As orações supracitadas procuram apontar práticas que podem ser
consideradas absurdas; ao construir como doente um “branco que acredita no
deu$ judeu” ou “um judeu [...] que acredita em odin39”, Tovar Eldritch estabelece em
seu discurso que a identidade racial branca é conflitante com a identidade religiosa
judaica. Assim, não é conferido aos brancos o direito de transitar pela identidade
religiosa judaica, já que o fato é construído como uma doença por Tovar Eldritch.
Ainda, a escolha por tematizar os judeus, explicitando-os discursivamente em seus
exemplos sobre doenças, chama atenção para a ligação do participante com o
movimento nazista, que exterminou milhões de judeus durante o Holocausto.
Isso fica mais claro quando ele usa como exemplo de doença “um judeu que
é ns”, i.e., um judeu nazista, o que seria considerado absurdo se levarmos em
consideração o movimento de extermínio dos judeus pelos nazistas, conforme

39

Odin é uma divindade associada aos vikings pagãos. Como visto acima, Christie constrói-se como Neo-Pagã
(cf. pp. 105-106) e faz referência aos vikings em seu perfil social. Possivelmente, Odin é assumido por Tovar
Eldritch e Christie como uma divindade associada a uma construção identitária branca pura, daí o aparente
absurdo, de acordo com o discurso de Tovar Eldritch, de que um judeu acredite em Odin.
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mencionei anteriormente neste parágrafo. Ainda, a escolha por grafar a palavra
nazista através de um código específico, “ns”, que seria reconhecido pelos outros
participantes daquela comunidade, mostra que Tovar Eldritch sabe exatamente para
quem está falando, uma vez que em seu grupo de pressuposições assume que os
demais participantes reconheçam e identifiquem o código.
O participante Soldier, no entanto, considera a mídia como instituição ativa na
construção de uma ideologia de “criação do politicamente correto”. De acordo com
Soldier, a miscigenação é abordada pela mídia como um fenômeno politicamente
correto, mas seu discurso parece apontar que isso não deve ser algo desejável ou
legitimado pelos indivíduos que se constroem como brancos. Diferentemente de
Tovar Eldritch, o discurso de Soldier reconhece e chama atenção para a importância
da mídia para a construção identitária dos indivíduos. Tal fato pode ser avaliado ao
se observar a categoria de transitividade em relação ao verbo “influenciar”; no
discurso de Soldier, o termo “mídia” aparece como agente do verbo “influenciar” no
sintagma verbal “influencia o ponto fraco dos gêneros”, o que estabelece relação
ideológica direta entre a instituição midiática e os indivíduos.
Para Soldier, os produtos midiáticos que constroem a miscigenação como
prática válida estão lançando mão de um fenômeno que normativiza que os homens
devem fazer sexo com qualquer mulher quando são solicitados para tal. Esse
fenômeno parece ter origem biológica para Soldier, uma vez que ele considera isso
um “ponto fraco dos gêneros” (grifo meu), como se os homens estivessem
biologicamente programados – e este é um ponto fraco – para terem relações
sexuais com a marca biológica feminina, independente da marca racial.
Reforçando sua crença em configurações de gênero biologicamente
programadas, Soldier faz uso do interdiscursos biológico e psicológico, quando diz
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que “mulheres gostam de homens seguros, fortes físico e psicologicamente”; aqui,
ele atribui a busca por proteção e estabilidade como uma característica inerente a
todas as mulheres, um discurso biologizante que coloca o gênero como um superestrato identitário, ao mesmo tempo em que procura suporte no discurso da
psicologia para confirmar sua colocação. Da mesma forma, Soldier parece conceber
que os homens “são facilmente manipulaveis atraves do sexo”. É patente que, para
o participante, as identidades de gênero e as identidades sexuais são marcas
biológicas emparelhadas; a relação entre ambas é estreita, naturalizada e préconfigurada biologicamente, uma vez que em nenhum momento em seu discurso
Soildier concebe outra expressão da sexualidade além da heterossexualidade. O
papel da mídia, para Soldier, é explorar as marcas biológicas ideologicamente. Aqui,
a crença vigente é que a incontinência sexual dos homens e a sedução feminina –
marcas biológicas inescapáveis para Soldier exploradas pelo discurso midiático de
modo a influenciar os “ponto[s] fraco[s] dos gêneros” –, acabam por influenciar os
casamentos inter-raciais e a miscigenação.
As escolhas lexicais de Soldier reforçam sua crença em configurações de
gênero de origem biológica. Uma vez que os “homens são facilmente manipulaveis
atraves do sexo”, caberia às “mestiças e negras” o papel da sedução, graças à
imagem construída pela mídia de que essas são “popozudas” e “mais ativas
sexualmente”, enquanto “as branquelas são frias e sem charme”. Aqui, no entanto,
Soldier parece conceber que a mídia atua ideologicamente, mas ainda com base na
universalidade biológica dos comportamentos inatos aos gêneros. Da mesma forma,
a mídia constrói a imagem do “homem negro, forte, seguro”, o que supostamente
atrairia as mulheres como uma espécie de produto de consumo para sua
necessidade de proteção.
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No discurso de Soldier, a transitividade assume importância fundamental para
compreender sua crença quanto às relações inter-raciais. O participante faz uso por
duas vezes do verbo “transmitir” – “alguns setores da mídia transmite[m a] imagem
do homem negro, forte” e “a mídia transmite a idé[ia] de que as mestiças e negras
são mais ‘popozudas’”. Nas duas orações, o verbo transmitir tem como agente o
termo “mídia” e como objetos os termos “imagem do homem negro [como] forte” e
“idé[ia] de que as mestiças e negras são [...] ‘popozudas’”, o que indica forte apelo
às características físicas dos indivíduos negros. Ainda, as orações também parecem
indicar que homens negros e mulheres negras precisam ser construídos pela mídia
como “fortes” e “popozudas”, respectivamente, para alcançarem status de parceiros
sexuais desejáveis, ao contrário dos brancos, que são naturais, i.e., dados
socialmente como únicos parceiros sexuais válidos. Parece, então, que o principal
instrumento de fomento às uniões inter-raciais é o discurso midiático que constrói a
imagem do homem negro como viril e da mulher negra como sedutora e ativa
sexualmente. Assim, embora o discurso opere “influencia[ndo] o ponto fraco dos
gêneros”, o papel de responsabilidade pelas uniões inter-raciais é retirado por
Soldier dos atores sociais e é colocado no discurso midiático.
Mais uma vez os negros são vilanizados, caracterizados como manipuladores
de brancos, que por sua vez são construídos como vítimas. A fraqueza natural e
biológica dos gêneros parece ser o alvo direto do discurso midiático, que para
Soldier constrói a ideologia da miscigenação como o “politicamente correto”. A
justificativa de Soldier para explicar os casamentos inter-raciais exime dos seres
humanos as responsabilidades pelas suas escolhas, já que aparentemente a
fraqueza do gênero é uma característica biológica inerente aos seres humanos e
explorada pelo discurso midiático; assim, Soldier parece compreender que as uniões
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inter-raciais não se dão em contextos de discursos do amor, mas em contextos que
constroem os brancos como fracos e manipuláveis, e os negros como
manipuladores.
É interessante notar que apesar dos posicionamentos conflitantes quanto à
influência da mídia nos processos de construção identitária – Tovar Eldritch não
considera que o discurso midiático é influente, enquanto Soldier constrói a mídia
como instituição central para esses processos –, nenhum dos participantes parece
perceber a Internet como uma forma de mídia. Durante essa última seqüência, na
qual o tópico discursivo foi a mídia, nenhum dos participantes apontou a comunidade
Beleza Branca como um produto midiático. Como mostrei anteriormente (cf. cap. 4),
acredito que a mídia instaura e legitima determinadas identidades como corretas,
enquanto constrói outras como alteridades. A discussão “S.O.S laboratórios de
engenharia genérica” funciona como instrumento ideológico para legitimação e
manutenção de certas crenças em detrimento de outras, construindo as identidades
canônicas como válidas e desejáveis, enquanto relega as outras à condição de
alteridades, construindo-as nos campos semânticos da anormalidade e patologia.
Um ponto interessante em relação aos nomes criados por Tovar Eldritch e
Soldier – o que também se aplica aos nomes dos participantes Phillip Pip e Christie
– é que são nomes de origem anglo-germânica, o que ecoa a crença na centralidade
Européia e se mostra consistente com o discurso de base modernista dos
participantes. Embora eu tenha escolhido o nome Christie para representar a pessoa
que coloco como o foco da pesquisa, a fim de preservar sua identidade, o nome
original que ela utilizou para se construir também não é um nome comum no Brasil.
A escolha do nome Soldier, em vez de soldado, é especialmente interessante, pois
possivelmente tal escolha é determinada pelo poder da língua inglesa no mundo
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contemporâneo, o que colabora para a batalha racializada na qual o usuário que
escolheu esse nome está envolvido.
Mais um último ponto importante diz respeito à separação entre normalidade
e anormalidade presente em toda a discussão do tópico. Foucault ([1979]1999)
afirma que o poder social estabelece os limites entre o que é considerado normal e o
que é considerado patológico, o que é racional e o que é irracional. A escolha por
todos os participantes de se construírem de acordo com os cânones identitários
validados

pelo

projeto

modernista

–

branquitude,

heterossexualidade

e

masculinidade, à exceção de Christie, que se constrói como mulher – mostra a
preocupação dos participantes em validar tanto o direito de pertencer à comunidade
Beleza Branca, como brancos, bem como o direito de apontar as alteridades como
anormais ou doentes, uma vez que todos compartilham e legitimam uma noção
específica e canônica de normalidade.

8.4 – Respondendo à pergunta de pesquisa

Iniciei este trabalho a fim de buscar compreender de que maneira os
membros de uma comunidade virtual no site Orkut chamada Beleza Branca
constroem discursivamente a identidade racial branca. À luz da teorização que
orientou o desenvolvimento deste estudo, defendi anteriormente (cf. cap. 4, seção
4.2) que existe uma crise identitária tomando forma no mundo contemporâneo
graças à diversidade de possibilidades de construções identitárias e aos movimentos
sociais multiculturais. Coloquei no centro da crise os indivíduos que frente ao
pluralismo identitário preferem encontrar reforço na fixidez, desvalorizando as outras
possibilidades de construção identitária e desvalorizando aqueles que lançam mão
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dos diferentes leques identitários. De acordo com a teoria que defendo, Christie
pode ser colocada como personagem assolado por tal crise; no entanto, a crise para
ela e para os demais interlocutores parece ser outra, uma crise às avessas – os
indivíduos em crise para ele possivelmente são aqueles que fazem pleno uso das
diferentes formas de construção identitárias na contemporaneidade e transitam por
diferentes práticas sociais multiculturais.
Não apenas Christie, mas todos os interlocutores que participaram da
discussão encaminhada na comunidade Beleza Branca, parecem ilustrar bem o que
apontei como indivíduos em crise. Prof. Lucas, Phillip Pip, Christie, Soldier e Tovar
Eldritch buscam isolar-se em relação às possibilidades de (re)construção identitária,
assumindo posição em um cânone que normativiza suas práticas sociais como
centrais e insere-os em um campo de normalidade, ao mesmo tempo em que
categoriza práticas diferentes e indivíduos que se encontram fora deste cânone
como desviantes, anormais ou até mesmo doentes.
As crenças ecoadas pelos cinco interlocutores parecem bastante concretas e
difíceis de serem quebradas; ao longo de toda a discussão, em seus comentários
prevalecem: 1) a separação entre um eu/nós branco(s) e eles/outros negros,
validada através da utilização dos interdiscursos nazista e biológico; 2) afirmações
que são lançadas como fatos ou certezas, uma vez que nunca são atenuadas por
modalizadores; e 3) a crença na superioridade racial branca, instaurando as
alteridades como desviantes e indesejáveis, com base nas escolhas lexicais,
transitividade e interdiscursos movimentados. Penso, portanto, que esses três
pontos representam estratégias discursivas que constroem discursivamente a
branquitude como hegemônica, gerando efeitos discursivos que constroem a
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identidade racial branca como cânone que deveria ser inquestionável, dada a crença
dos participantes em sua superioridade.
Observei que os participantes da discussão analisada lançam mão de
diversos estereótipos raciais e colocações de cunho nazista para construir negros e
judeus, tais como: 1) a incontinência sexual dos homens negros; 2) a fraqueza
biológica dos gêneros, i.e., os homens não podem negar sexo, mesmo com uma
negra, e as mulheres precisam da proteção de um homem, idealizado pela mídia
como um homem negro; tal fraqueza permite que a miscigenação tome corpo e
acabe por gerar filhos mestiços; 3) a imersão de indivíduos brancos em práticas
sociais negras representa uma doença ou uma anormalidade; 4) judeus são
obcecados por dinheiro; e 5) negros são intelectualmente inferiores, necessitando
inclusive de cotas para ingresso em universidades.
Esses atravessamentos mostram que os interlocutores, no processo de
remixação do texto, lançam mão de diversos tipos de fundamentalismos, que tem
uma raiz comum, ligados a todo tipo de essencialismo – em relação à raça, etnia,
gênero, sexualidade etc.
A branquitude é construída, sobretudo, em oposição ao não-branco. Embora
em determinado momento da discussão seja colocada em pauta a existência de
alteridades brancas, i.e., uma forma idealizada e mais desejável de ser branco em
comparação a outras formas de branquitude, o discurso que vigora é o da união e
irmandade para vencer a “luta” racial e fazer prevalecer a superioridade racial
branca. Isso sinaliza que, para os interlocutores nos dados analisados, a
manutenção da ideologia da dominação branca é um projeto que deve ser defendido
de forma extrema, para que se mantenha e se propague frente à pluralidade e
instabilidade que se fazem presentes no mundo contemporâneo.

146

Por fim, ressalto a importância do letramento digital como prática construtora
de sentidos. Como disse anteriormente, compreendo o site Orkut como um espaço
de letramento; as interações desenvolvidas no site, sobretudo por meio das
comunidades virtuais, constroem, legitimam e regulamentam crenças, visões de
mundo, identidades e realidades sociais, que nem sempre, felizmente, são iguais às
da comunidade estudada nessa dissertação.
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9 – Palavras finais

Talvez este seja o momento mais difícil de todo o trabalho: despedir-me do
leitor. Procurei tornar esta viagem tão ampla e expansiva quanto me foi possível,
mas tenho plena consciência de que ainda sobram muitas questões a serem
respondidas e deixo para trás uma infinidade de águas inexploradas, aguardando
por novos e corajosos navegantes.
Iniciei este trabalho-viagem contando minha experiência pessoal como negro
e quais motivações me levaram a produzir um trabalho que trata da construção
discursiva da identidade racial branca em um ambiente virtual. Sou um usuário
regular do site Orkut por alguns anos, tendo participado de dezenas de comunidades
virtuais, engajando-me em diversos tipos de discussões sobre os mais diversos
assuntos, o que muito contribuiu para a forma como me construo no presente em
diversos sentidos.
Além disso, por nem sempre ter me construído racialmente como negro,
compreendo que o reconhecimento identitário é um processo nem sempre pacífico,
mas sempre orientado pelo discurso dos outros, i.e, reconhecer-se e construir-se
como membro de um grupo ou a partir de uma determinada identidade é uma
atividade que requer a validação e o reconhecimento de outros iguais ou diferentes.
Assim, quando tive meus primeiros contatos com a área de Lingüística
Aplicada, os estudos sobre a construção discursiva das identidades raciais
chamaram-me a atenção, tanto pela centralidade de tal tema na sociedade brasileira
contemporânea quanto pela diversidade de questões que aborda em si. Apesar do
crescente interesse nos estudos identitários sobre a questão racial na área de
Lingüística Aplicada, ainda são poucos os trabalhos desenvolvidos acerca desse
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tema; por isso, espero poder ter oferecido aos demais interessados na questão
racial uma pesquisa que instigue novos estudos e que tenha estreitado algumas
lacunas ainda não-preenchidas. Para mim, o desenvolvimento do presente estudo
serviu como um instrumento importante de tomada de consciência sobre a questão
racial na sociedade brasileira.
Ao longo de minha argumentação, defendi que uma Lingüística Aplicada de
base modernista não tem mais lugar no mundo contemporâneo. Para desenvolver
esse estudo, pautei-me em uma Lingüística Aplicada indisciplinar, mestiça e
problematizadora das questões sociais, que busca criar inteligibilidade sobre
discursos pertinentes às práticas sociais desenvolvidas no mundo contemporâneo
em vez de se propor a desvelar sentidos ocultos em textos vazios de importância
social.
Defendi também que o mundo contemporâneo é atravessado por uma crise
identitária, alimentada pela multiplicidade e pela ubiqüidade da mídia. As certezas
que nos foram garantidas pelo projeto modernista perderam-se nos mares
identitários, ferozes e vorazes; no vai e vem das águas contemporâneas, a
centralidade se deslocou para as margens, o que causou medo e descontrole a
alguns daqueles que eram plenamente beneficiados pelo modelo validado pelo
projeto modernista – branco, heterossexual e masculino –, que hoje se dissolve nas
vastas águas das incertezas e mudanças.
A mídia é uma instituição vital nesse processo, uma vez que os produtos
simbólicos mediados pelas diversas formas de mídia têm potencial para atingir uma
multiplicidade de usuários de diferentes regiões do globo, de diversos grupos étnicos
e classes sociais etc. A Internet, em especial, tornou-se, desde o início do século
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XXI, um dos meios de comunicação mais populares e importantes na transmissão
de informações em escala global.
Vários fatores contribuíram para tanto: a relativa facilidade de acesso, o
crescente número de usuários, a diversidade de informações disponíveis, o alcance
global dos produtos simbólicos mediados por meio da Internet e a velocidade quase
simultânea de transmissão desses produtos simbólicos. O intenso crescimento no
número de usuários trouxe para esta rede de comunicação global uma grande
diversidade e pluralidade de receptores de produtos simbólicos. Indivíduos de todas
as partes do globo podem adentrar por meio da Internet em um mundo virtual que
oferece uma enorme gama de possibilidades: indivíduos podem conhecer novas
culturas, novos indivíduos, novas localidades, novas maneiras de pensar e enxergar
o mundo, aos outros e a si próprios.
Entretanto, devemos lembrar que o mundo virtual é composto por seres
humanos que muitas vezes trazem consigo suas visões de mundo e vivência de
acontecimentos para dentro deste mundo digital. E, embora a velocidade de
comunicação e a simultaneidade de acontecimentos tenham atingido um nível sem
precedentes por meio da Internet, a compreensão da heterogeneidade que nos
constitui como humanos ainda parece um tanto precária. Embora através da Internet
exista em potencial a possibilidade de intensificação do contato com outros
diferentes, percebe-se que o contato com as diferenças é atravessado por tensões,
preconceitos e estereótipos. A não-aceitação da alteridade ainda é parte integrante
do pensamento de muitos usuários da Internet, que transplantam para o mundo
virtual suas percepções de mundo, embasadas e reforçadas por tradições próprias
das comunidades de que fazem parte no mundo social, promovendo o preconceito
também neste mundo virtual. Na busca por uma “verdade” sobre a raça branca, os
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interlocutores nos textos analisados assumem a ideologia da dominação branca
como um regime de verdade40, utilizado tal ideologia como um catalisador para o
processo de engessamento discursivo de suas crenças e visões de mundo; no jogo
de forças da linguagem, por meio do qual os participantes promovem a remixação
do texto, velhas “verdades” fornecem suporte ideológico para a propagação e
manutenção de discursos que perpetuam a ideologia da dominação branca, ao
mesmo tempo em que promovem toda a sorte de diferentes fundamentalismos.
Numa sociedade marcada por feridas ainda não fechadas causadas por um
longo processo de escravidão negra, tornou-se comum, muitas vezes, aceitar e
esconder o preconceito racial por trás de ideologias utilitaristas, como a democracia
racial e a superioridade branca. Para uns, vivíamos – e ainda vivemos – em uma
sociedade marcada pela tolerância racial e pelo convívio pacífico entre diferentes
indivíduos que se constroem racialmente de formas distintas. Para outros, a
superioridade branca é uma marca inquestionável; ser branco, para alguns, significa
assumir um papel específico no mundo, ditado pela sua identidade racial, que
normativiza a superioridade de uma raça ariana e automaticamente decreta a
inferioridade não-branca, notadamente dos negros. Daí adquiriram sentido de
normalidade expressões como “negro de alma branca”, “colocar um negro em seu
lugar” e “a conversa ainda não chegou na cozinha”.
Em relação a esse ponto, o que a análise dos dados mostra é que a
construção de uma identidade branca para Christie e para os demais participantes
da discussão analisada, membros da comunidade virtual Beleza Branca, é pautada
em discursos que inferiorizam os negros e constroem o cânone branco como única
forma aceitável de construção identitária. Os discursos movimentados por esses
40

De acordo com FOUCAULT ([1967]1995), regimes de verdade são cristalizações discursivas de determinadas
crenças ou conceitos que podem servir ideologicamente a determinados grupos sociais.
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interlocutores procuram assumir um grau de verdade ao assumirem-se como
inquestionáveis. E são discutidos em uma comunidade virtual que atualmente é
fechada, cujos participantes são escolhidos por moderadores específicos – brancos
–, talvez para evitar que a conversa “chegue à cozinha”.
Este trabalho é a prova de que a conversa chegou na cozinha. Mais do que
isso, que saiu da cozinha e atingiu as prateleiras de bibliotecas universitárias. Tenho
consciência, no entanto, de que isso só é possível graças ao momento em que
vivemos. Felizmente, vivemos em um momento histórico no qual a superioridade e a
centralidade da branquitude começam finalmente a serem colocadas em xeque. A
discussão que deu origem a esse trabalho, que constrói um eu/nós branco(s) que se
separa discursivamente de um outro negro/não-branco, só foi possível de ser levada
a cabo porque aqueles que acreditam estar dentro do cânone se sentem ameaçados.
E, por se sentirem ameaçados, por não vislumbrarem outras possibilidades de
construção identitária válidas além daquela que consideram hegemônica, buscam
alento em uma comunidade virtual, enaltecendo a identidade racial branca e
disseminando a luta pela manutenção da garantia de que a branquitude ainda faz
parte do cânone.
Reforço que a analise dos dados parece mostrar, de fato, uma crise identitária
às avessas. Os participantes da comunidade virtual analisada, Beleza Branca, não
fazem parte de uma minoria social historicamente marcada pelo sofrimento; todos os
participantes que se engajaram discursivamente nos textos analisados constroem-se
como brancos, identidade racial validada pelo projeto modernista e usualmente nãomarcada discursivamente, uma vez que ser branco é comum (McINTYRE, 1997). A
crise, no entanto, tem origem quando a branquitude é percebida em sua condição de
alteridade; quando a identidade branca precisa ser discursivamente marcada, pois a
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ideologia da dominação branca parece ruir frente à heterogeneidade e ao pluralismo
que se fazem presentes no mundo contemporâneo. A crise às avessas não é uma
crise que assola as margens; a crise assola a centralidade, o cânone, a hegemonia.
A saída encontrada por alguns participantes da comunidade analisada neste estudo,
Beleza Branca, é construir discursivamente a alteridade como inferior, lançando mão
de estratégias discursivas e intertextos que procuram validar a ideologia da
dominação branca.
Espero que um dia possamos viver em um mundo no qual o ódio racial não
seja livremente disseminado e falsamente validado em espaços públicos e de fácil
acesso como a comunidade virtual pesquisada neste estudo. Torço para que no
futuro todos os seres humanos possam encarar a si próprios como alteridades para
outros, que se vejam desprovidos de uma centralidade ou certeza única sobre quem
são e, de fato, vislumbrem diversos horizontes identitários em uma busca incessante
do vir a ser. Enquanto isso, acredito que, por ora, cumpri uma parte de meu
compromisso político acadêmico produzindo o presente estudo, pautado sobretudo
na ética e na esperança em relação ao futuro.
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ANEXO I – O perfil social de Christie
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ANEXO II – “S.O.S engenharia genérica”
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ANEXO III – Perfil social da comunidade Beleza Branca
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ANEXO IV – Letra da música Grandeza Racial
Grandeza Racial (Zurzir)41
Me vejo conduzindo o mundo
Me vejo numa luz de aço
Me vejo na lida do dia
Me vejo desbravando o espaço
Orgulho no sangue
E força no viver
Me vejo no passado
Matar ou morrer
Me vejo desvendando os mistérios da terra
Me vejo concluindo vitórias na guerra
Me vejo assim
Assim então
Uma raça, uma crença, imensidão
Assim então
Me vejo em mares
Me vejo na luta
Alcançando o horizonte
Defendendo fronteiras
Me vejo na vida
Sacrifícios e glórias
Mitos geram mitos na cadência da história
Me vejo guardião da grandeza racial
Me vejo triunfante devastando o mal
Me vejo em olhos azuis de criança
Nos rumos da conquista pelo escudo e lança
Me vejo assim
Assim então
Uma raça, uma crença, imensidão
Assim então
Me vejo cortejando impérios
Desfrutando suas vastidões
Me vejo em parapeitos, tronos e salas
Saudando multidões
Me vejo ao lado dos gauleses
Na saga de suas conquistas
Me vejo em conversas com druidas
Magos e alquimistas
Audaz como o vôo do falcão
41

Retirado de http://www.lyricstime.com/zurzir-grandeza-racial-lyrics.html, em 14 de março de 2009.
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Decolo rumo ao inesperado
Junto aos vikings em suas jornadas
Em busca de ascensão
Me vejo assim
Assim então
Uma raça, uma crença, imensidão
Assim então
Nossos deuses nunca foram vencidos
Nossa honra está acima de tudo
Nossa raça continua em bruto sempre
Ao longo dessa nossa jornada...
Ao longo dessa nossa jornada...
Ao longo dessa nossa jornada...
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ANEXO V – 14 por quês
14 Porquês [sic]42
por David Lane
"Brilhante criança de luz, és a minha família,
De corpo, alma e mente;
Um espirito chama do interior,
Devo preservar o teu ser."

1. Porque nos chamam de "portadores de ódio" quando a nossa causa á a
preservação da beleza das nossas crianças?
2. Porque chamam os mídia «minorias» ao que constitui a maior parte da
população da Terra?
3. Porque é considerado um mal falar com orgulho da nossa própria raça
Branca, quando todas as outras raças são encorajadas a fazê-lo?
4. Porque repudiam os mídia o facto provado historicamente de que a
integração racial resulta em genocídio cultural e biológico?
5. Porque nega a América as vastas diferenças de civilização entre a África, a
China e a Europa?
6. Porque razão todos os importantes líderes Cristãos, de Billy Graham até ao
Papa, promovem o genocídio da raça Branca ao encorajar os casamentos
inter-raciais?
7. Porque é que um acto de autodefesa executado por um homem Branco é
processado como um "crime de ódio"?
8. Porque é que o próprio nome da nossa raça, Ariana, é condenado como
"Supremacia Branca"?
9. Porque foi toda a história re-escrita para encobrir e denegrir todo o génio e
feitos da raça Branca?
10. Porque só é negada às pessoas Brancas, diferentemente de todas as
outras raças, uma pátria Branca?
11. Porque promovem todas as igrejas Cristãs a adopção de crianças de cor de
todo o mundo por famílias Brancas, quando sabem que o resultado será o
genocídio da raça Branca?

42

Retirado de http://gladio.blogspot.com/2004/10/perguntas-de-quem-procura-justia.html, em 3 de junho de
2009.
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12. Porque é que todo o entretenimento, de filmes a revistas e desporto,
promovem a miscelânea ao fazer heróis de homens de cor aos olhos das
nossas mulheres e crianças?
13. Porque é que o governo dos EUA aumenta o genocídio Branco através do
uso forçado nas nossas crianças em idade escolar?
14. Porque não nos é dito que as mulheres brancas são em cada vez menor
quantidade? Como o futuro da nossa raça depende dos úteros das nossas
mulheres, a raça Branca está à beira da extinção.

