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RESUMO 

 

 

COSTA, Wanisse Liliam. Performances corpóreo-discursivas de identidades de gênero e 

sexualidade em redes sociais: estabilidades e mobilidades em diálogo [Dissertação de 

Mestrado]. Orientadora: Profa. Dra. Branca Falabella Fabrício. Rio de Janeiro: Programa 

Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada – Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2012. 

 

 

 

Em um mundo marcado pela dinamicidade e pelo fluxo constante de informações, os sujeitos 

sociais transitam cada vez mais por espaços de sociabilidade de alcance global, 

compartilhando e negociando novos sentidos para suas constituições identitárias. O presente 

estudo tem como objetivo entender como um jovem e seus interlocutores em três redes sociais 

(Orkut, Formspring e Facebook) constroem performances de gênero e sexualidade. Os dados 

foram gerados a partir de uma pesquisa com base etnográfica virtual realizada em 2011 e 

2012, quando vivenciei e observei as interações de um ex-aluno de uma escola pública do Rio 

de Janeiro, na qual leciono, com foco em suas identidades de gênero e sexualidade. Nesta 

pesquisa busquei entender como se dá o diálogo entre sentidos estáveis e móveis presentes 

nas performances de masculinidades do participante da pesquisa; que tipos de textos e 

discursos são entextualizados e que efeitos de sentido as entextualizações podem gerar nas 

diferentes redes sociais. Agrego ao trabalho teorias que contribuem para o entendimento dos 

discursos como ação (AUSTIN, [1962] 1990; DERRIDA, [1972] 1988) e de identidades de 

gênero e sexualidade como performances (BUTLER, [1990] 2010; 2004; 2010). Utilizo como 

instrumental analítico os construtos de footing (GOFFMAN, 1974; 1998), pistas de 

contextualização (GUMPERZ, 1992; 1998) e trajetórias textuais (BLOMMAERT, 1997; 

2005; 2010). As análises mostram que as redes sociais são espaços de sociabilidade nos quais 

performances identitárias podem reproduzir sentidos estáveis referentes aos gêneros e às 

sexualidades. No entanto, juntamente com a sedimentação desses sentidos, a mobilidade e as 

trajetórias de textos nesses ambientes possibilitam reorganizações de alguns sentidos 

referentes a essas práticas identitárias. Nas interações observadas, o participante focal da 

pesquisa, em suas práticas locais, orientado pelas ordens do discurso, da religião, da 

sexualidade e da família, sedimenta alguns sentidos referentes aos gêneros e às sexualidades. 

Porém, a partir do constante fluxo textual e de sucessivos processos de entextualização, o 

jovem reorganiza alguns desses sentidos, provocando abalos capilares no modelo de 

masculinidade hegemônica. O estudo abre espaço para se pensar em como práticas discursivas 

tão recorrentes na contemporaneidade, como as interações em redes sociais, muitas vezes 

desprestigiadas por instituições como a escola e a família, apontam para lutas de sentidos e 

embates identitários – muitas vezes invisíveis / imperceptíveis nas interações institucionais 

ritualizadas.  
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ABSTRACT 

 

 

COSTA, Wanisse Liliam. Body discursive performances of gender and sexuality identities 

in social networks: stabilities and mobilities in dialogue. []. Advisor: Prof
a
. Dr

a
. Branca 

Falabella Fabrício. Rio de Janeiro: Interdisciplinary Program of Post Graduation in Applied 

Linguistics – Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2012. 

 

 

In a world marked by dynamism and constant flow of information, social subjects constantly 

transit through socializing spaces of global reach, sharing and negotiating new meanings to 

their identity constitutions. This study aims to understand how a young man and his 

interlocutors in three social networks (Orkut, Formspring and Facebook) construct gender and 

sexuality performances. The data were generated from a virtual ethnographic research in 2011 

and 2012, when I experienced and observed the interactions of a former student of a public 

school in Rio de Janeiro in which I teach with a focus on his gender and sexuality identities. 

This research sought to understand the two-way dialogue between stable and mobile 

meanings in masculinity performances of the research participant; what kind of texts and 

discourses are entextualized and which effects of meaning entextualizations can generate in 

different social networks. I add to this work theories that contribute to the understanding of 

discourse as action (AUSTIN, [1962] 1990; Derrida, [1972] 1988) and of gender and 

sexuality identities as performances (Butler, [1990] 2010, 2004, 2010). My analytical tools 

are footing (GOFFMAN, 1974; 1998), contextualization cues (GUMPERZ, 1992, 1998) and 

textual trajectories (BLOMMAERT, 1997; 2005; 2010). The analyzes show that social 

networks are socializing spaces in which identity performances can reproduce stable 

meanings related to gender and sexuality. However, along with the sedimentation of these 

meanings, mobility and trajectories of texts in these environments enable reorganizations of 

some meanings regarding these identity practices. In the interactions and local practices 

observed in this study, the research participant, guided by religion, sexuality and family 

discourse orders, settles some stable meanings related to gender and sexuality. However, from 

the constant textual flow and successive processes of entextualization, the young man 

rearranges some of these stable meanings, causing capillary concussions in the model of 

hegemonic masculinity. This study opens up space for thinking about how recurrent 

discursive practices in the contemporary context, such as interactions in social networks, often 

discredited by institutions such as school and family, point to fights of meanings and 

identities clashes – often invisible / unnoticeable in institutional ritualized interactions.  

 

KEY WORDS: Identities, Gender, Sexuality, Performance, Trajectories of  Texts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Agora é o menor, mais leve e mais portátil que significa melhoria e 

‘progresso'. Mover-se leve, e não mais aferrar-se a coisas vistas como 

atraentes por sua confiabilidade e solidez – isto é, por seu peso, 

substancialidade e capacidade de resistência – é hoje recurso de poder. 

BAUMAN, 2001, p. 21 

 

  

O mundo contemporâneo é marcado, cada vez mais, pela intensidade de fluxos e 

movimentos que orientam a experiência dos sujeitos sociais. O termo ‘modernidade líquida’ – 

metáfora cunhada pelo sociólogo Zygmunt Bauman (2001) – se aplica a esse momento de 

fluidez e liquefação, no qual os sentidos de durabilidade e estabilidade são desafiados. Deste 

modo, a ideia de solidez – característica da Modernidade, segundo o autor – já não daria conta 

das rápidas transformações que se operam nos tempos atuais.  

Esse conjunto de mudanças é frequentemente chamado de globalização. Como parte 

de sua caracterização, alguns autores costumam ressaltar o incremento da velocidade com que 

pessoas, informações, discursos e mercadorias circulam pelo mundo, ocasionando o 

esmaecimento das fronteiras entre os países, continentes e indivíduos (CHOULIARAKI e 

FAIRCLOUGH, 1999; FRIEDMAN, 2000). Talvez em nenhum outro contexto a ideia de 

‘trânsito rápido’ seja tão visível quanto nos veículos comunicacionais como as mídias 

televisivas e virtuais, transformando o modo de se pensar em temporalidade e localidade, já 

que discursos variados circulam simultaneamente, em tempo real, por múltiplos espaços do 

globo. Por exemplo, sem sair de casa, um jovem brasileiro pode conversar com amigos(as) no 

Japão ou na Índia, ou participar de várias redes sociais que reúnem pessoas de diferentes 

cantos do planeta. Assim, neste contexto de globalização e mobilidade, os significados de 

conceitos como território, comunidade, localidade e cultura caracterizam-se por fronteiras 

cada vez mais mutáveis e flexíveis, o que leva muitos teóricos, como Jacquemet (2005), entre 

outros, a considerarem a atualidade como marcada por sujeitos móveis, textos móveis e 

territórios móveis. 

Segundo Blommaert e Rampton (2011), esse tipo de movimento, que aumenta 

significativamente a possibilidade do contato com ‘o outro’, abre espaço para novas formas de 

relações sociais, de interação, de constituição identitária e de assimetria / exclusão, cujos 

efeitos precisam ainda ser dimensionados. Parte deles diz respeito aos processos 
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comunicativos. Os autores ressaltam que a mobilidade semiótica, vastamente ampliada pelas 

novas tecnologias, produz efeitos nos signos (linguísticos e não-linguísticos) nela envolvidos. 

Segundo eles, no contexto da globalização, recursos semióticos de toda sorte mudam de valor 

e função quando ‘viajam’ por diferentes ‘territórios’. Assim, uma mesma palavra ou 

expressão pode ter seus significados modificados dependendo dos contextos em que está 

inserida. As práticas discursivas realizadas em ambientes virtuais são exemplos de processos 

comunicativos que podem envolver tais mudanças, uma vez que esses são espaços em que a 

linguagem, associada a uma infinidade de outros recursos semióticos (imagens, músicas, 

cores etc.), está em constante fluxo e mutabilidade. Na contemporaneidade, então, os textos 

circulam de forma bastante dinâmica por contextos móveis e imprevisíveis, e são 

interpretados por sujeitos múltiplos, não sendo possível, desta forma, dimensionar os efeitos 

de tais interpretações. Sendo assim, os textos adquirem interpretações diversas e são 

(re)contextualizados diferentemente, dependendo do tempo e do espaço em que se encontram 

e dos sujeitos que os interpretam. Tal processo, denominado ‘entextualização’ (cf. 

SILVERSTEIN e URBAN, 1996; BLOMMAERT, 2005), enfatiza a dinâmica dos processos 

de significação característica de textos em movimento. 

Blommaert (2010) chama a atenção, entretanto, para dois aspectos importantes dos 

processos de (re)contextualização e interpretação de textos que cumprem variados percursos. 

O primeiro deles diz respeito à ideia de que a possibilidade de mistura, hibridismo e 

ressignificação não exclui estabilidades; pelo contrário, significados líquidos (e que emergem 

na interação local) convivem com muitos significados sólidos (repetições socio-históricas). 

Portanto, estabilidade e mobilidade caminhariam sempre juntas nos processos de produção de 

sentido. O segundo aspecto diz respeito ao fato de os processos de (re)contextualização não se 

estabelecerem entre os interlocutores de modo simétrico ou isento de relações de poder, 

podendo causar novas formas de exclusão.  

O autor exemplifica tal assimetria analisando alguns usos de recursos linguísticos em 

situações ‘reais’, entre elas as práticas comunicativas em Websites, como, por exemplo, 

anúncio de cursos de aprimoramento de sotaque em língua inglesa para que as pessoas falem 

tal qual americanos nativos. Segundo o autor, essas práticas mobilizam a percepção 

globalmente difundida de que a língua inglesa define trajetórias sociais, também divulgando 

imagens dos Estados Unidos e de símbolos culturais desse país, como aspectos fundamentais 

da globalização que, uma vez incorporados à linguagem em uso, contribuem para a 

mobilidade social dos sujeitos. Tais sites sugerem que, para uma pessoa ter sucesso, tanto no 
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mercado de trabalho quanto em sua vida pessoal, mais do que ‘saber’ falar a língua, precisa 

incorporar habilidades pragmáticas e metapragmáticas da linguagem em seu uso por falantes 

americanos(as) . Assim, operadores de telemarketing na Índia, por exemplo, recorrem a esse 

tipo de curso buscando responder a uma demanda mercadológica de agilidade no atendimento 

e aceitação do cliente. Os sites propõem, desta forma, um tipo de purificação linguística, ou 

seja, a normatização do uso da língua como forma de alcançar o mercado global, no qual o 

sotaque passa a ser uma commodity. Este processo, no entanto, não ocorre de forma simétrica, 

pois a agência individual do sujeito é comprometida por uma busca de uniformidade e 

homogeneidade. Deixa-se de considerar, por exemplo, que, quando a língua inglesa é 

utilizada na Índia, ela é recontextualizada, considerando a cultura local e os significados que 

os(as) usuários(as) incorporam ao uso linguístico. Em tais práticas de ‘homogeneização’ da 

língua, uma forma de exclusão entra em jogo, pois processos de recontextualização não são 

prestigiados. É por tal razão que o autor considera central a criação de entendimento sobre as 

trajetórias que cumprem os textos contemporâneos, a forma como eles são sucessivamente 

recontextualizados / relocalizados em diferentes ambientes e as relações / efeitos de 

sociabilidade que eles constroem ou possibilitam.  

Em vista do cenário acima esboçado, neste trabalho me proponho investigar o 

contexto das redes sociais e das práticas semióticas móveis que ali ocorrem, considerando 

tanto os sujeitos sociais que nele atuam como os textos / significados que produzem e as 

identidades que encenam. Meu interesse é, considerando a aludida ideia de mobilidade, 

observar a trajetória de textos produzidos por um jovem brasileiro, aqui denominado Yan, em 

três redes sociais das quais participa (Orkut, Formspring
1
 e Facebook) e os complexos 

processos de recontextualização e interpretação que tais itinerários propiciam – processos que 

trazem a marca da imprevisibilidade, por não haver forma de antecipar os efeitos que os 

textos e as performances linguísticas podem ter sobre cada audiência. 

Como pesquisadora e professora, a ideia de imprevisibilidade vem me afetando tanto 

do ponto de vista teórico quanto do prático. Em relação a questões teóricas, a literatura 

recente nas áreas dos Estudos da Linguagem
2
 e das Humanidades em geral (como, por 

exemplo, Sociologia, História e Filosofia
3
), com a qual travei contato no curso de Mestrado, 

ao questionar as ‘verdades’ produzidas pela Modernidade, despertou minha atenção para as 

                                                 
1
 Embora no site o nome seja grafado com inicial minúscula, optamos por manter, no texto, a inicial maiúscula, 

de acordo com as normas do P. V. O. L. P.  
2
 Blommaert (2005; 2010); Blommaert e Rampton (2011); Jacquemet (2005); Pennycook (2007). 

3
 Bauman (2001; 2008); Foucault (1988); Butler ([1990] 2010; 2004; 2010). 
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incertezas, as liquefações, as reconstruções e o inesperado. Já em relação à prática, a 

experiência do imprevisível começou a comparecer à minha atividade como professora de 

Ensino Médio e Fundamental da rede pública do Rio de Janeiro. Observava que 

meus(minhas) alunos(as), em especial os mais jovens, utilizavam constantemente a internet e 

os meios virtuais, tanto dentro quanto fora da sala de aula, viajando pela Web e circulando por 

múltiplos espaços. Como viajantes virtuais, tornavam-se cada vez mais móveis – um tipo de 

movimento que ia de encontro às rotinas e rituais tradicionais e previsíveis da sala de aula. Eu 

verificava que o trânsito pelas redes sociais era frequente e que estas pareciam ser espaços de 

fundamental importância, onde alunos(as) se engajavam em produções textuais 

multissemióticas (associando elementos linguísticos, imagens, cores, músicas e vídeos) que 

participavam ativamente da constituição de sociabilidades e identidades. Percebia isso em sala 

de aula pela forma como conversas sobre o ambiente virtual alteravam a previsibilidade do 

meu planejamento didático. Ao fazer uso de tais ferramentas, os(as) alunos(as) se envolviam 

em práticas de letramento digital, em diferentes comunidades de prática, que despertavam 

maior interesse do que as práticas que eu privilegiava em meus cursos. O engajamento nesses 

ambientes, entretanto, não costuma ser avaliado positivamente no contexto escolar, sendo 

muitas vezes menosprezado pelos(as) próprios(as) professores(as) e pelas famílias dos(das) 

alunos(as), já que raramente essas instituições consideram o espaço virtual como local de 

prática de letramento, aprendizagem e sociabilidade. Localizo na identificação de tal 

descompasso a motivação primeira da presente investigação, cujo trajeto resumo a seguir. 

Com a constatação, em minha prática como professora, de que cada vez mais os jovens 

se engajavam em ambientes da Web 2.0, aqui considerados comunidades de prática, i.e., 

espaços onde processos de aprendizagem, de letramento e de constituição identitária estão em 

curso (HOLMES e MEYERHOFF, 1999; WENGER, 1998), comecei a interagir com 

alunos(as) em algumas redes sociais (Orkut, Formspring e Facebook), com intuito 

simplesmente exploratório, pois queria conhecer esses ambientes. Essa interação, mesmo não 

tendo propósitos investigativos formais, possibilitou que eu observasse, entre outras coisas, 

aspectos identitários relacionados aos(às) jovens participantes que, no ambiente escolar, não se 

tornavam tão evidentes. Na busca de gerar compreensão sobre essas experiências identitárias, 

comecei a participar de forma mais sistemática das redes sociais acima referidas pelas quais 

meus(minhas) alunos(as) circulavam. Nesse trânsito, verifiquei que havia muitos repertórios, 

práticas e experiências de letramento que não eram por mim valorizados, ou não ganhavam 

visibilidade na minha sala de aula. Percebi, por exemplo, que performances de gênero e 
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sexualidade, além de recorrentes nos três ambientes, eram constantes e diferentes das 

realizadas durante minhas aulas. Constatei também que essas ações, importantes para a 

constituição do sujeito, passavam, na maioria das vezes, completamente despercebidas em 

minhas aulas. 

Tal fato despertou minha atenção para os complexos processos de negociação de 

sentido nos ambientes virtuais e motivou-me a produzir conhecimento que pudesse contribuir 

para o seu entendimento. Assim, teve início a presente pesquisa sobre performances de 

identidades de gênero e sexualidade em redes sociais, a princípio focalizando dois alunos 

meus. Após entrevistas com esses dois jovens e minha inserção mais constante nos ambientes 

virtuais em que eles estavam imersos, decidi direcionar minha observação para apenas um 

deles, Yan. Essa escolha se deveu à sua ativa participação nas redes sociais, que 

evidenciavam, em suas práticas discursivas, aspectos relevantes relacionados às suas 

performances de masculinidade. Selecionar e escolher apenas um participante para a pesquisa 

foi algo difícil, porém necessário, em vista da complexidade e amplitude das práticas 

discursivas encontradas nesses espaços. Cabe destacar que, embora meu contato com o jovem 

tenha começado na sala de aula, o foco da investigação recai não sobre suas interações no 

ambiente escolar, e sim sobre suas interações no ambiente virtual. Algumas informações 

sobre o participante focal do trabalho justificam tal decisão. 

Yan pode ser caracterizado como um sujeito contemporâneo que experimenta a 

mobilidade acima discutida. Na época da pesquisa, era meu aluno de Ensino Médio noturno na 

escola da rede pública estadual na qual lecionava (e ainda leciono), situada nas proximidades 

da comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro. Residia, e ainda reside, na mesma região da 

escola, e tem uma vida bastante local: é pouco dado ao trânsito pelo Estado ou pelo País; 

trabalha e frequenta a Igreja Evangélica, e ambos os ambientes são relativamente próximos de 

sua residência; tem como integrantes de seu círculo de convivência mais constante colegas da 

comunidade, do trabalho e da Igreja. Entretanto, embora vivendo em um território 

geograficamente delimitado, tem a possibilidade, com a utilização dos meios virtuais, de se 

deslocar por outros espaços e ampliar suas redes de relacionamento com pessoas de diferentes 

contextos e ‘territórios’, em que mantém apenas relações virtuais com os(as) participantes. Esta 

amplitude de relações estabelece múltiplas formas de identidade e alteridade, sentidos móveis 

que são redefinidos na trajetória por diferentes espaços virtuais – processo sobre o qual desejo 

criar alguma forma de compreensão na presente investigação. 
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O processo de geração de dados iniciou-se em abril de 2011, quando passei a me 

debruçar nesta pesquisa etnográfica virtual nas redes sociais em que o jovem interagia. Pode-se 

dizer que a pesquisa foi realizada até o fim desta dissertação e durou, portanto, cerca de um ano 

e meio. Lançando mão de procedimentos etnográficos (como observação participante , notas de 

campo, entrevistas, entre outros), desenvolvo um processo de busca de entendimento das 

práticas discursivo-identitárias do jovem em questão com um olhar simultâneo para duas 

dimensões interpoladas: os significados produzidos no nível local e microinteracional em sua 

relação com os significados socio-históricos – ou translocais, nos termos de Blommaert (2005) 

– do repertório macrossocial. A proposta de produção de conhecimento nesses termos é 

orientada por uma pergunta de pesquisa, geral, e três subperguntas dela derivadas:  

Como um jovem e seus interlocutores das redes sociais Orkut, Formspring e Facebook 

constroem performances de gênero e sexualidade nesses ambientes? 

 Como se dá o diálogo entre estabilidade e mobilidade nessas performances? 

 Que tipos de textos e discursos são entextualizados? 

 Que efeitos de sentido o processo de entextualização gera nas diferentes redes sociais 

investigadas? 

Para responder a essas questões, organizo o trabalho em sete capítulos.  

Nesse primeiro capítulo, “Introdução”, situo brevemente o leitor no momento socio-

histórico contemporâneo de fluxos e movimentos – cenário fluido, mutável e emergente que 

convive com muitos sólidos e estabilidades. Tal fenômeno se reflete nas práticas 

comunicativas, uma vez que uma economia globalizada, através de novas tecnologias, permite 

maior diálogo entre aspectos locais e translocais. Considerando o contexto e o participante 

focal desta pesquisa situada, explicito as perguntas de pesquisa e proponho o desenvolvimento 

do estudo de forma a respondê-las.  

No Capítulo 2, “Discurso(s)”, discuto a visão de linguagem com a qual me alinho e que 

respalda minhas escolhas teóricas e analíticas ao longo do trabalho. Busco destacar a relação 

entre linguagem e ação, sublinhando a importância da linguagem em uso, situada em contextos 

específicos. Defendo, desta forma, uma perspectiva pragmática, pois entendo que, quando 

falamos, estamos agindo em determinados contextos, e a relação entre linguagem e contexto 

contribui para processos de constituição identitária. Partindo de tal noção de linguagem, 

desenvolvo a perspectiva discursiva com a qual trabalho. Destaco os dois níveis discursivos 

aos quais me atenho em minhas análises – discurso (com d minúsculo) e Discurso (com D 
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maiúsculo), como metaforicamente propõe Gee (2005). O nível discursivo microinteracional 

(local), ou discurso, relaciona-se às práticas discursivas multissemióticas construídas 

virtualmente por Yan. O segundo nível discursivo, o Discurso, está relacionado à combinação 

da linguagem em uso com crenças, valores, saberes, formas de pensamento e diferentes 

recursos semióticos que produzem determinadas identidades reconhecíveis. Seria, desta forma, 

um nível discursivo mais amplo, associado a uma escala macrossocial. Além disso, associo 

esta visão de Discurso ao que Foucault ([1970] 2009) denomina ‘ordens do discurso’ – redes 

organizadoras de conhecimentos que produzem e normatizam saberes. A produção de 

significados se daria, então, através de relações sociais de poderes e resistências, segundo a 

lógica de que os discursos são ao mesmo tempo instrumentos de poder (agem de certa forma 

no mundo social) e efeitos dos mesmos (ao agir, constituem relações e significados). Buscando 

compreender tal relação, desenvolvo também nesse Capítulo teórico o entendimento da 

linguagem como performance, respaldada por teóricos como Austin ([1962] 1990) e Derrida 

([1972] 1988), que entendem que os atos de fala ou discursos são performativos, já que 

produzem sentidos, ou, dizendo de outra forma, agem semioticamente, sempre de acordo com 

regras socioculturais. Assim, ao proferir determinados enunciados, agimos no mundo social: 

fazemos coisas uns com os outros, coconstruímos contextos, estabelecemos relações, 

encenamos identidades sociais. Tais autores abrem espaço para se pensar, de forma não-

essencializada, em como os gêneros e as sexualidades são constituídos discursivamente nas 

práticas cotidianas.  

No Capítulo 3, “Identidades de Gênero e Sexualidade como Performance”, 

considerando a perspectiva pragmática da linguagem acima delineada, apresento aspectos de 

uma abordagem socioconstrucionista das identidades sociais, questionando a ideia de 

identidades fixas e unificadas. Alinho-me, desta forma, ao entendimento das identidades 

como cultural e historicamente situadas, constituídas a partir de sistemas de poder e 

conhecimento. Agrego a esta concepção identitária a visão de teóricos como Tadeu da Silva 

(2007) e Hall (2007), que entendem que a identidade é construída a partir da diferença e da 

alteridade, e a da filósofa Judith Butler ([1990] 2010; 2004a; 2004b), segundo a qual as 

identidades são performances corpóreo-discursivas. Segundo ela, os gêneros e as sexualidades 

tornam-se performativos com base na repetição dos atos de fala, que produzem efeitos nos 

corpos. Após sublinhar a diferenciação operada pela autora entre performance, performativo e 

performatividade, construtos relevantes para a análise dos dados da presente investigação, 



18 

 

aponto alguns desdobramentos éticos e políticos da perspectiva adotada, considerando as 

diversas instâncias sociais pelas quais os discursos sobre os gêneros e sexualidades circulam. 

No Capítulo 4, “Constituindo Corpos Virtuais em Redes Sociais”, discuto o contexto 

da organização social em redes a partir de tecnologias da Web 2.0, caracterizando as redes 

sociais como comunidades de prática nas quais as pessoas partilham e negociam repertórios e 

vivências. Amplio aqui a noção de corpo para além do biológico e da materialidade física, ao 

sugerir que nos ambientes virtuais constituímos corpos digitalizados (DAVIES e 

MERCHANT, 2009). Explicito também a noção de contexto com a qual trabalho, ressaltando 

o diálogo entre contextos locais e translocais que se intensifica nas trajetórias textuais em 

ambientes virtuais (BLOMMAERT, 2005; 2010; BLOMMAERT e RAMPTON, 2011). Com 

o objetivo de ilustrar alguns dos construtos teóricos introduzidos, na última seção deste 

Capítulo apresento os perfis de Yan nas redes sociais Orkut, Formspring e Facebook, 

movimento que dá continuidade à contextualização do estudo (iniciada na Introdução), 

aprofundada no Capítulo seguinte. 

No Capítulo 5, “Perfil Metodológico e Contexto da Pesquisa”, associo-me ao 

paradigma de pesquisa qualitativo-interpretativista. Justifico tal escolha indicando a 

importância desse tipo de linha de pesquisa para o campo da Linguística Aplicada e a 

relevância do estudo das práticas sociais relacionadas às novas tecnologias. Destaco também 

os caminhos que as pesquisas qualitativas vêm trilhando, considerando, por exemplo, a 

ressignificação dos critérios de validade científica. Na linha de pesquisa qualitativa, opto pelo 

modelo interpretativo etnográfico e ressalto algumas características desse tipo de investigação 

no ambiente virtual. A etnografia, a meu ver, é um aparato teórico relevante, pois possibilita 

que o(a) pesquisador(a) tome como ponto de partida a perspectiva dos participantes. É 

necessário considerar, no entanto, que, ao transferir um modelo que tem a localidade como 

um de seus aspectos fundantes para ambientes multissituados como os das redes sociais, 

algumas adaptações devem ser implementadas – o que faço com base na reflexão de alguns 

teóricos que discutem a etnografia virtual (HINE, 2000; 2005; LEANDER e MCKIM, 2003; 

WITTEL, 2000). Esses autores destacam, no entanto, que esse tipo de metodologia pode 

apresentar aspectos tanto positivos quanto incômodos. Com base nos pontos por eles 

destacados, descrevo minha própria situação de pesquisa, apontando os aspectos que 

considerei produtivos e outros que de certa forma causaram desconforto.  

Sublinho ainda, nesse Capítulo, o instrumental analítico que utilizo nas análises, 

tomando como recursos as noções de footing (GOFFMAN, 1974) e de “pistas de 
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contextualização” (GUMPERZ, 1992; 1998). Além disso, descrevo o caminho que percorri 

para a seleção dos dados e como cheguei ao recorte proposto com foco nas performances de 

masculinidades, considerando as perguntas de pesquisa sugeridas nesta Introdução.  

No Capítulo 6, “Análise dos Dados”, desenvolvo as análises das práticas discursivas 

de Yan nas três redes sociais anteriormente destacadas, buscando operar com os construtos 

teóricos e analíticos discutidos ao longo deste trabalho. Analiso, então, textos e imagens 

postados pelo jovem em tais espaços, buscando observar como o diálogo ‘performances de 

gênero e sexualidade–performativo–performatividade’ ocorre nas interações nesses ambientes 

virtuais. Além disso, analiso os tipos de Discursos entextualizados pelo jovem em suas 

performances de masculinidade e os efeitos de sociabilidade projetados. 

Por fim, no Capítulo 7, teço minhas “Considerações Finais” e aponto possíveis 

encaminhamentos da pesquisa. 
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2 DISCURSO(S) 

 

Quem você é quando fala ou escreve e o que está fazendo? 

GEE, 2005, p. 22 

    

Ao utilizar a linguagem em nossas ações diárias em diferentes espaços, como, por 

exemplo, quando escrevemos, falamos ou interagimos nos meios virtuais, estamos envolvidos 

não só em atos de comunicação, mas também em atos situados de construção de identidades e 

de determinados tipos de pessoas. Tal visão entende que a linguagem em uso é uma prática 

que posiciona os(as) interlocutores(as) envolvidos(as) nos processos interacionais, de forma 

que a pergunta “quem está fazendo o quê com quem?” sempre se aplica aos processos de 

significação. Essa perspectiva pragmática é orientadora do trabalho de muitos estudiosos da 

linguagem que, como James Gee (2005), abordam a linguagem em uso como indissociável 

dos contextos nos quais ocorre, dos(das) interlocutores que a empregam e das atividades e 

identidades que estes(as) encenam. Perspectiva pragmática, a ideia de ação linguística 

intersubjetiva implica pressupor que quem fala está agindo com outros, em determinado 

contexto, e que essa relação contribui para os processos de constituição identitária / alteritária. 

 Tomando-se linguagem, ação e identidades como domínios interpolados, a primeira 

torna-se reconhecível porque está entrelaçada à forma como agimos, pensamos, valoramos e 

interagimos. A “linguagem em ação”, como destaca Gee (2005, p. 10), é um processo 

produtor de sentidos que constrói continuamente os mundos em que vivemos em significado. 

Utilizamos, então, a linguagem tanto ao nos engajarmos em determinadas atividades quanto 

ao assumirmos certas posições sociais e construir identidades em momentos específicos. Por 

ter esse caráter social, o uso linguístico diz respeito a uma série de normas compartilhadas que 

são reconhecidas mesmo que o(a) usuário(a) não esteja atento(a) para isso. Focalizando o 

nível pragmático da linguagem, Gee o discute com base em dois sentidos da palavra 

‘discurso’ – que denomina Discurso(s) e discurso – e os desenvolve metaforicamente para 

descrever a associação entre os níveis macro e micro.  

Segundo esse autor, a referência a discurso (com ‘d’ minúsculo) diz respeito à 

linguagem em uso em associação a múltiplos recursos semióticos. Neste estudo, entendo 

como discurso as conversas produzidas por Yan e seus(suas) interlocutores(as) nos ambientes 

virtuais estudados (que amalgamam itens linguísticos, imagens, símbolos, vídeos, entre 

outros).  
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Além do nível discursivo com ‘d’ minúsculo, Gee (2005) chama a atenção para outra 

dimensão, a do Discurso com ‘D’ maiúsculo. Este é o nível dos valores, crenças, saberes e 

modos de pensamento (GEE, 1990, p. 142) que orientam o discurso. Segundo esta 

perspectiva, agimos no mundo através Discurso(s), que são “formas de combinar e integrar 

linguagem, ações, interações, modos de pensar, acreditar, valorar; e usar vários símbolos, 

ferramentas e objetos para representar um tipo particular de identidade socialmente 

reconhecível” (GEE, 2005, p. 210). Sendo assim, ao performar gêneros e sexualidades, por 

exemplo, as pessoas não apenas utilizam a linguagem e outros recursos não-linguísticos 

(como vestimenta e expressão facial / corporal), mas agem de acordo com normas e valores 

sociais que orientam suas construções identitárias. Para o autor, a importância não está na 

linguagem ou na gramática, mas na prática social associada ao fazer, ser, valorar e acreditar.  

Tal concepção pode ser relacionada ao sentido foucaultiano de discurso, que está 

associado a sistemas de conhecimento em larga escala que contribuem para a constituição dos 

saberes e das ‘verdades’ socioculturais. Para Gee, Discurso alude ao conjunto de 

conhecimentos norteador do agir humano. O conceito refere-se, desta forma, às matrizes 

semânticas que regem as atividades sociossemióticas em contextos específicos. Os dois níveis 

discursivos a que Gee se refere – os discursos como práticas discursivas em que nos 

engajamos e os Discursos como rede de saberes – são considerados duas esferas 

indissociáveis, devendo, portanto, ser contemplados simultaneamente nas análises discursivas. 

Segundo o autor, nossas atividades discursivas diárias se entrecruzam com os Discursos 

socioculturais disponíveis.  

Assim, nos construímos como sujeitos com base em diversos Discursos que 

constituem o sentido de quem somos. Como argumenta Foucault ([1970] 2009, p. 39), alguns 

discursos, como os religiosos, judiciários, terapêuticos, políticos e os referentes à sexualidade, 

estão associados a rituais que determinam propriedades específicas e posições 

preestabelecidas para os sujeitos que falam. Os Discursos seriam, então, anteriores à nossa 

existência em um período histórico delimitado e ‘conversariam’ entre si através de nossas 

palavras e ações, tendo sido incorporados pelas instituições sociais que orientam os processos 

de socialização, como a família, o trabalho, a escola, a religião, a mídia etc. (GEE, 2005). Sob 

esta perspectiva, ao serem constituídas discursivamente, as identidades obedecem a normas e 

valores de organizações sociais que disponibilizam determinados Discursos. 

Abordados sob esse ângulo, os Discursos estariam atrelados a Ordens que os regulam 

e normatizam, fazendo com que alguns mecanismos de organização do que entendemos por 
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‘real’ funcionem através da produção de saberes, estratégias e práticas (REVEL, 2005, p. 37). 

Assim, tais ordens – as chamadas ordens do discurso foucaultianas – são próprias de períodos 

socio-históricos específicos e produzem os conhecimentos válidos em determinadas épocas. 

Segundo essa abordagem, as realidades que concebemos e o mundo social em que estamos 

inseridos são produzidos dentro de determinadas ordens do discurso, i.e., saberes e práticas 

ligados às instituições orientadores das ações sociais. As ordens do discurso da religião, da 

educação, da mídia e da sexualidade, por exemplo, são algumas das redes de conhecimento 

que guiam / limitam nossas práticas discursivas cotidianas. Nas palavras do filósofo Foucault:  

[...] ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas 

exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. Mais 

precisamente: nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e 

penetráveis; algumas são altamente proibidas (diferenciadas e 

diferenciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos e 

postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito (FOUCAULT, 

[1970] 2009, p. 37). 

  

Associados a determinadas ordens discursivas, os Discursos são práticas que 

constituem os fenômenos sociais, operando em campos fluidos de relações que produzem 

poder, conhecimento e verdades que regulam as ações sociais, promovendo-as ou 

interditando-as. Assim, tanto sujeito quanto conhecimento seriam produzidos em uma trama 

discursiva de poder e saber, vinculada a contextos históricos e socioculturais. Foucault busca, 

então, entender a relação entre poder e conhecimento com base em uma genealogia – i.e., 

adotando uma ótica historicista – que considera os saberes, discursos e identidades em sua 

situacionalidade socio-histórica. Desta forma, o sujeito é sempre constituído no discurso e na 

história, não sendo um construtor autônomo de significado. O mundo social seria, assim, 

produzido e construído dentro de ordens do discurso que, produtoras de conhecimentos 

normalizadores, criam sentidos de estabilidade, ao normatizar práticas sociais. O sentido de 

realidade, pois, seria efeito dos poderes imanentes das práticas discursivas, dinâmica 

capturada pela metodologia de trabalho foucaultiana, orientada por uma lógica ‘efeito-

instrumento’ – os discursos são, ao mesmo tempo, instrumentos de construção e efeitos de 

saberes e poderes. 

Entretanto, os fenômenos normalizadores, embora criem toda sorte de 

constrangimentos, não implicam necessariamente assujeitamento paralisador ou incapacidade 

de agenciamento. Segundo o filósofo, o poder é um conceito relacional, e só existe em 

exercício e sendo resistido pelo outro. O diálogo constante entre poder e resistência pode 

construir novas configurações, o que faz das ordens do discurso sistemas abertos, sempre 
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sujeitos a reorganizações. Consequentemente, a perspectiva proposta pelo autor não está 

comprometida com a busca de verdades, privilegiando, ao contrário, a investigação da 

produção de objetos sociais e categorias de identidade nas instituições, práticas e Discursos, 

articulada na associação saber– poder e em sistemas complexos de cossustentação. Nas 

palavras do autor,  

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 

multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 

afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 

correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou 

sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; 

enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 

institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas 

hegemonias sociais (FOUCAULT, 1988, p. 102-103). 

  

Nessa concepção de poder–saber, não há um ponto central de onde parte um poder 

soberano gerador de formas de vida. As relações de poder são imanentes às relações sociais e, 

portanto, efeitos dos desequilíbrios produzidos nas mesmas, que são sustentados por todos os 

envolvidos. O equilíbrio de forças, que tem como efeito a ideia de estabilidade, é, entretanto, 

instável, e sujeito, portanto, a transformações. 

Esses aspectos teórico-metodológicos são discutidos de forma mais sistemática no 

primeiro volume da trilogia História da Sexualidade (FOUCAULT, 1988). Nessa obra, 

Foucault ressalta que as sexualidades são construídas socio-historicamente com base em uma 

ordem do discurso heteronormativa, ou seja, que normatiza o desejo segundo uma matriz 

binária hétero / homo, classificadora de indivíduos: aqueles que têm desejo ‘normal’ – voltado 

para o sexo oposto – e aqueles que têm desejo ‘desviante’ – voltado para o mesmo sexo. A 

questão da sexualidade é assim reduzida a funções anatômicas e biológicas, sugerindo um 

dualismo que divide os indivíduos entre seguidores de padrões de normalidade e 

transgressores dos mesmos, e estabelecendo uma coerência entre sexo, gênero e sexualidade. 

Em se tratando da construção discursiva do saber sobre o sexo e a sexualidade, o autor 

destaca: 

Não se trata de perguntar aos discursos sobre o sexo de que teoria implícita 

derivam, ou que divisões morais introduzem, ou que ideologia – dominante 

ou dominada – representam; mas, ao contrário, cumpre interrogá-los nos 

dois níveis, o de sua produtividade tática (que efeitos recíprocos de poder e 

saber proporcionam) e o de sua integração estratégica (que conjuntura e que 

correlação de forças torna necessária sua utilização em tal ou qual episódio 

dos diversos confrontos produzidos) (FOUCAULT, 1988, p. 112-113).  
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 A proposta do filósofo, então, não seria entender os gêneros e sexualidades como 

causa de determinados discursos. Tais atributos identitários, em especial a sexualidade, estão 

relacionadas ao que Foucault (1988) entende como biopoder, ou seja, um tipo de poder 

aplicado à vida social por meio de mecanismos reguladores que atuam na esfera da população 

em geral e nos corpos dos indivíduos, em que dispositivos de sexualidade são culturalmente 

constituídos. Os biopoderes são ao mesmo tempo efeitos e instrumentos de produção de 

saberes que geram formas de vida. Para Foucault (Ibid., p. 161), a sexualidade “encontra-se ao 

lado da norma, do saber, da vida, do sentido, das disciplinas e das regulamentações”, e deve 

ser pensada “a partir de técnicas de poder que lhe são contemporâneas” (Ibid., p. 164). É 

nesse sentido que os discursos, que constroem tanto os(as) usuários(as) da linguagem quanto 

suas práticas, teriam natureza constitutiva.  

Sob esse prisma, e articulando Gee e Foucault, os gêneros e as sexualidades seriam 

construídos nas práticas discursivas cotidianas, que, por sua vez, são guiadas por processos de 

aprendizagem de normas e saberes socioculturais (Discursos). Dizendo de outra forma, 

empregamos discursos generificados e sexualizados segundo ordens do discurso vigentes na 

sociedade que legitimam os binarismos classificatórios homem / mulher, masculino / 

feminino e heterossexual / homossexual comprometidos com uma ordem heteronormativa. 

Entretanto, como já discutido, as construções discursivas não se dão de forma passiva, pois, 

assim como estamos sujeitos a determinada classificação ou rótulo, podemos construí-lo de 

forma diferenciada, engendrando resistências a padrões socialmente reconhecidos. Os 

Discursos agem tanto em uma escala social mais ampla quanto em situações cotidianas, pois 

com base neles podemos nos posicionar enquanto sujeitos, reconstruindo e redefinindo 

continuamente nossas identidades. Julgo que uma forma possível de se compreender os 

entrelaçamentos discursivos que compõem as subjetividades é pensar nos discursos e nas 

identidades de gênero e sexualidade como performances – tópicos da próxima seção e do 

próximo Capítulo, respectivamente.  

 

2.1 O DISCURSO COMO PERFORMANCE 

 

Iniciei este Capítulo propondo uma diferenciação entre Discurso (rede de saberes e 

conhecimentos) e discurso (linguagem em uso), com o propósito de destacar alguns aspectos 
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relevantes em relação a esses dois níveis discursivos indissociáveis. Agora, busco associá-los 

à ideia de performance de John L. Austin, filósofo da linguagem. 

Austin ([1962] 1990) pressupõe que, sempre que falamos algo, estamos fazendo algo. 

Segundo essa concepção, ao utilizar a linguagem, realizamos ações no mundo social; desta 

forma, significado e ação estão diretamente relacionados, pois utilizando a linguagem 

fazemos coisas no mundo, e tais ações são produtoras de efeitos de significado. Quando 

pronunciamos uma sentença, não estamos apenas dizendo algo, mas realizando uma ação. 

Quando empregada, então, em contextos específicos, a linguagem performa ações e projeta 

significados. Deste modo, algumas palavras, ao serem repetidas, podem ser performativas não 

simplesmente por relatarem algo, mas por realizarem ações específicas.  

No início de seu trabalho, Austin (Loc. cit.) estabelece uma diferenciação entre 

enunciados performativos (aqueles que fazem parte de uma ação) e enunciados constatativos 

(aqueles que representam verbalmente um acontecimento, em que a verdade ou a falsidade 

podem ser julgadas). Para o autor, alguns proferimentos, apesar de terem a aparência de 

declarações, são performativos, não porque descrevem algo, mas porque fazem parte da 

realização de uma ação. Sendo assim, em sua concepção inicial, os performativos diferem dos 

constatativos por implicar ações que podem ter êxito em seu propósito ou não.  

Um dos exemplos de ato performativo que o autor utiliza é a emissão da palavra 

‘aceito’ em um casamento. Para ele, essa palavra é performativa não porque relata algo, mas 

por implicar a ação de ‘casar’. Além disso, o proferimento de tal enunciado deve levar em 

consideração as circunstâncias, já que “além das palavras performativas, muitas outras coisas, 

em geral, têm que ocorrer de modo adequado para podermos dizer que realizamos, com êxito, 

a nossa ação” (Ibid., p. 30). Assim, Austin considera que, quando as ações ocorrem com 

sucesso, realizamos performativos felizes. No entanto, para que tal ocorra, é preciso 

considerar alguns aspectos, entre os quais a necessidade de haver procedimentos aceitos, a 

existência de pessoas envolvidas específicas e a condição de os procedimentos serem 

executados corretamente por todos(as) os(as) participantes, seguindo todos os rituais. O autor 

entende que, quando o proferimento não obedece às condições acima relacionadas, ocorre um 

desacerto, e assim o ato pretendido passa a ser nulo ou sem efeito. Isso não significa, no 

entanto, que não ocorra alguma ação no momento da fala, já que, mesmo sendo um 

performativo infeliz (aquele em que a ação não teve êxito), o ato pode ter resultados e efeitos 

diversos daquele inicialmente proposto. Se retomarmos a situação do casamento, caso este 

seja considerado nulo por algum motivo, outras ações podem ocorrer a partir dessa 
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infelicidade, como, por exemplo, um ato de bigamia. Ao propor a ideia de atos performativos, 

Austin chama a atenção, então, para a relevância das circunstâncias no uso da linguagem e 

introduz a noção de contexto relacionado ao significado. 

Desse modo, nem todos os atos performativos tendem a ser realizados com sucesso, 

uma vez que dependem de outros fatores além da emissão das palavras, pois “quanto mais 

consideramos uma declaração como um ato de fala, mais consideramos a coisa toda como um 

ato” (Ibid., p. 35). Cabe ressaltar que, ao levar em conta a relação entre uso da linguagem, 

ação e contexto, entendendo desse modo os performativos, o autor considera que estes 

também estão sujeitos às mesmas ‘deficiências’ das ações. Além disso, para ele, os 

performativos, felizes ou não, são efetivos quando ocorrem em circunstâncias ordinárias e 

também estão propensos a não ser efetivos quando houver mal-entendidos.  

Apesar de Austin inicialmente buscar estabelecer uma diferenciação entre enunciados 

performativos e constatativos, ao longo de seu trabalho o foco de atenção deixa de ser o 

proferimento e passa a ser a situação de fala. Assim, ele desfaz a distinção entre constatativo e 

performativo, pois, para ele, as condições que definem um tipo de emissão se aplicam aos 

dois casos, e não há diferenciação em nenhum dos dois tipos de enunciado. Essa nova 

percepção do autor passa a dar visibilidade a dois aspectos relevantes do ato de fala: o 

contexto, o que torna um enunciado apropriado a condições específicas, e o texto, que realiza 

a ação. Assim, as condições textuais e contextuais encontradas em atos performativos também 

estão presentes em declarações constatativas, e os dois tipos de enunciados passam a 

compartilhar noções de felicidade / infelicidade. Isto retoma a ideia inicial do filósofo de que 

para haver performativos felizes é necessário atender a condições contextuais específicas.  

Cabe também considerar que uma fala pode performar mais de um ato de fala por vez, 

dependendo do contexto e da força ilocucionária do ato (a força comunicativa da fala). Assim, 

Austin segmenta o ato de fala em três níveis que o compõem: o ato locucionário, o 

ilocucionário e o perlocucionário. O domínio locucionário envolve a utilização de palavras, 

associando-se à ideia inicial de ato constatativo, o ‘ato de dizer algo’. O domínio 

ilocucionário está relacionado à própria performance, relacionando-se com a força 

comunicativa da totalidade do ato de fala e não com o significado do enunciado (esse nível 

capta o sentido da ideia de performativos incialmente propostos por Austin). Por fim, o 

domínio perlocucionário diz respeito aos efeitos dos atos de fala sobre os(as) 

interlocutores(as), pois, quando dizemos algo, produzimos determinados efeitos. Cabe 

ressaltar que, ao considerar os três níveis citados como elementos constitutivos de um ato de 
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fala, entendemos que todos os atos de fala estão sujeitos aos mesmos tipos de falhas ou êxitos, 

o que faz com que eles sejam sempre performativos em condições de felicidade ou não. 

Apesar da importância dos construtos de Austin para o entendimento da linguagem em uso, 

sua teorização foi alvo de críticas; dentre elas, seu foco no nível ilocucionário dos atos de fala 

e a noção de intencionalidade nele presente foram questionados.  

Jacques Derrida, por exemplo, apesar de utilizar o pensamento de Austin em sua 

abordagem do discurso, problematiza o modelo performativo por ele proposto, focalizando o 

nível perlocucionário e desvinculando os atos de fala de sentidos intencionais (DERRIDA, 

[1972] 1988). Ao considerar os efeitos de sentido dos atos de fala, o filósofo estabelece uma 

diferenciação entre a iterabilidade das marcas linguísticas – repetição que termina por criar a 

ideia de estabilidade e substância – e a ideia de coerência de um significado ou intenções 

“conscientes” (LOXLEY, 2007, p. 89). A repetição, e seus efeitos performativos, não podem 

ser tomados como intencionais, pois as intenções de uma pessoa quando profere um ato de 

fala são inacessíveis. Repetimos atos, não com intenção de, mas porque agimos / 

performamos de formas habitualizadas que são interpretadas convencionalmente, de acordo 

com padrões de normatividade.  

Para Derrida (apud LOXLEY, 2007, p. 92), a performatividade não pode ser operada 

com sentido mecanizado, porque “implica a presença de um ser humano, e de um ser humano 

falando apenas uma vez, em seu próprio nome, na primeira pessoa”. Os atos de fala, então, 

são únicos quando proferidos, e não há como prever seus efeitos. O interesse de Derrida 

estaria em identificar não o que possibilita o êxito ou não de performativos, mas “o modo pelo 

qual o uso da linguagem tornou-se efetivo por repetição e citação” (PENNYCOOK, 2007, p. 

67). Assim, uma afirmação performativa só é bem sucedida se for identificada em forma de 

citação, ou seja, é a partir da repetição de atos de fala que os significados se tornam 

inteligíveis. Assim, alguns atos ganham força e passam a ser performativos a partir das 

características de citacionalidade e iterabilidade da linguagem.  

A partir de suas críticas às teorias dos atos de fala, Derrida redefine a ideia de 

performativo, considerando que o enunciado performativo não se restringe a transportar um 

conteúdo semântico. Quando é repetido em outro contexto, modifica-se, pois os contextos, 

não sendo pré-configurados, não se repetem. Contextos, neste sentido, são entendidos não 

como algo inerente ao mundo ou às realidades, mas como construídos nos e pelos atos de fala. 

 Associo a ideia de linguagem como performance e os construtos de citacionalidade e 

iterabilidade ao diálogo discurso–Discursos proposto por Gee. Tomados em conjunto, eles 
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configuram os atos discursivos como performances que, pela repetição habitualizada 

(iterabilidade), produzem efeitos de sentidos ao mesmo tempo persistentes (porque são 

orientados por ordens de discursos normativas, constituindo Discursos que se tornam 

disponíveis para citação) e móveis (pois a repetição, que se dá sempre em um novo contexto, 

provoca algum tipo de efeito local emergente). Os efeitos identitários seriam resultado dessas 

performances, o que inclui as performances de gênero e sexualidade (foco deste estudo), 

entendidas como um dizer–fazer conjunto, produtor de certos tipos sociais reconhecíveis. 

Assim, penso em performance para além da ideia de representação cênica calcada em 

roteiros repetidos a cada apresentação. A metáfora dramatúrgica goffmaniana (GOFFMAN, 

1974) – que descreve os processos interacionais como relações entre ‘atores sociais’, 

‘representação de scripts’ e ‘plateias’ – muitas vezes pode levar a essa interpretação. 

Entretanto, o próprio Goffman mostra que a repetição / encenação de um texto sociocultural é 

sempre um processo de ressignificação e reconstrução de repertórios sociais, já que uma 

performance nunca é a mesma, pois é advinda do diálogo ativo entre o ‘performer’ e seu 

contexto, do qual faz parte a audiência, i.e., os(as) interlocutores(as), que, responsivos à 

performance, sobre ela terão influência. Retomando as considerações foucaultianas, é nesse 

trabalho conjunto que os ‘efeitos de verdade’ sobre os sujeitos sociais seriam (re)produzidos. 

Essa é a discussão do Capítulo a seguir, que explora a ideia de identidades como 

performance, tendo como foco as performances discursivo-identitárias de gênero e 

sexualidade, sob a perspectiva da filósofa Judith Butler. 
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3 IDENTIDADES DE GÊNERO E SEXUALIDADE COMO PERFORMANCE 

 

A identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da 

natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 

unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, 

acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a 

identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma 

relação, um ato performativo. 

TADEU DA SILVA, 2007, p. 96 

 

 

Conforme já destaquei, este estudo tem como base contribuições de teóricos que, 

como Foucault, buscam entender o indivíduo de forma não-essencializada, levando em conta 

que ele é efeito de verdades de sistemas de poder e conhecimento situados cultural e 

historicamente (SULLIVAN, 2003). Um dos aspectos desta perspectiva é a tendência a 

desconstruir a ideia de identidade como unificada, integral e originária, vislumbrando a 

existência de um ‘eu’ performativo (HALL, 2007). Isto faz com que os sujeitos sociais e seus 

aspectos identitários sejam considerados efeito, e não causa de uma ação. Assim, quando 

associamos performatividade a questões identitárias, escapamos de uma ideia representacional 

de identidade e ampliamos seu conceito para “uma concepção da identidade como movimento 

e transformação” (SILVA, T., 2007, p. 92). O termo ‘identidade’ é, então, ressignificado, o 

que faz com que nos afastemos de sentidos naturalizados em relação a ele. Tal abordagem é 

respaldada por Hall, para quem ‘identidade’ significa: 

[...] o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos 

e as práticas que tentam nos ‘interpelar’, nos falar ou nos convocar para que 

assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de discursos particulares 

e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, que nos 

constroem como sujeitos aos quais se pode ‘falar’. As identidades são, pois, 

pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós (HALL, 2007, p. 111-112). 

 

A concepção de ‘identidade’, em consonância com os construtos anteriormente 

discutidos, é entendida de forma plural, fugindo a concepções estabilizadoras e agregando 

sentido de multiplicidade (SILVA, T., 2007; WOODWARD, 2007). Sob essa concepção, as 

identidades sociais são definidas em esferas culturais e históricas, constituindo o(s) sujeito(s) 

na medida em que estes são interpelados por diferentes situações, instituições ou 

agrupamentos sociais (LOURO, 2010, p. 12). Nessa perspectiva, a constituição do sujeito se 
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dá com base em processos discursivo-identitários, nos quais tanto as ordens discursivas 

disponíveis socialmente quanto as práticas dos próprios sujeitos se entrecruzam, construindo 

identidade(s) fluida(s) e em constante fluxo em meio a ordens normalizadoras. Assim, por 

sermos sujeitos de identidades simultaneamente históricas, transitórias e contingentes, 

podemos repeti-las, encená-las, adaptá-las ou refutá-las
4
 – processos que apontam para a 

interseção de historicidade / ‘solidez’ e fragmentação / instabilidade (LOURO, 2010). Essa 

ideia está presente na abordagem das identidades como performance. 

  

3.1 IDENTIDADE(S) COMO PERFORMANCE 

 

Neste trabalho, considero as identidades sociais como performances corpóreo-

discursivas que articulam, cada vez mais, diversos recursos semióticos. O foco nas 

performances de identidades de gênero e sexualidade deste estudo pode ser enriquecido com 

contribuições de Judith Butler ([1990] 2010; 2004), a qual, partindo dos pressupostos de 

Austin sobre performatividade, considera “sexo e gênero como constituídos a partir dos usos 

do corpo, estendendo, assim, a eficácia performativa dos atos de fala aos atos corporais” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 239). Pois como destaca Austin, o ato de fala produz aquilo sobre o que 

fala e tem efeitos performativos nos corpos. 

A filósofa propõe uma teoria que possibilita pensar em como transformações sociais 

podem ocorrer a partir das práticas discursivas, quando estas não são vistas como espelho do 

social. Abre também espaço para considerarmos como nossas identidades são construídas em 

performances, fazendo com que nos afastemos, portanto, da ideia de identidades fixas e 

fundacionais e nos aproximemos do sentido de identidade(s) moventes.  

  Tomando por base as considerações de Austin, Foucault e Derrida sobre as práticas 

discursivas, Butler toma as performances linguísticas e identitárias como inseparáveis – ótica 

pela qual aborda os gêneros e as sexualidades. Segundo essa autora, tais atributos identitários 

são atos performativos que, encenados repetidamente, através de normas sociais, criam a 

impressão de estabilidade e coerência entre sexo, gênero e sexualidade. Tal conjunto de 

normas, denominado por BUTLER ([1990] 2010, p. 39) “heterossexualidade compulsória”, é 

um conjunto de regras articuladas com base em discursos institucionalizados (como os da 

                                                 
4
 Cabe destacar, no entanto, que algumas identidades são (violentamente) impostas a determinados sujeitos, e 

nem sempre elas podem ser refutadas.  
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Medicina, Educação, Religião, Direito, entre outros) que, associando sexo, gênero e desejo, os 

concebem como fenômenos biológicos naturais.  

 Tal processo sustenta o que Butler ([1990] 2010) denomina ‘matriz de inteligibilidade 

de gênero’
5
, que possibilita que as pessoas se tornem viáveis através da inscrição em um 

gênero em conformidade com padrões e normas sociais reconhecidas. Para essa autora, 

“gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de 

coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática social e desejo” (Ibid., p. 38). A 

construção social de modos de inteligibilidade pode ser explicitada através da distinção feita 

pela autora entre performance, performativo e performatividade. Remonto às reflexões de 

Pennycook (2007) e Sullivan (2003) sobre tal distinção. 

Performativo, para Buttler, é o ato de repetição / citação, entendido como uma das 

armas mais poderosas na formação de seres sociais, pois possibilita a socialização de certos 

tipos de pessoas reconhecíveis (PENNYCOOK, 2007). Como já exposto, o conceito de 

performativo provém dos atos performativos estudados por Austin. Butler torna, então, o 

termo mais abrangente quando entende os atos de identidade de gênero e de sexualidade como 

performativos, ao produzirem determinados efeitos de estabilidade nas identidades dos 

sujeitos. Assim, os efeitos, por assim dizer, ontológicos das performances são produzidos no 

performativo, i.e., na repetição, que é então a pré-condição do sujeito (SULLIVAN, 2003). 

Para Butler, não há um eu anterior à performance e, sim, a constituição deste através de 

processos performativos. Ou seja, “o self é constituído na e pela ação ao invés de ser a origem 

e causa da ação” (Ibid., p. 89). Apesar de performance e performativo estarem associados à 

repetição, a performatividade (o conjunto de efeitos) desses atos nunca é a mesma.  

Se a performance é um processo de ressignificação a partir da repetição de gestos, 

sinais e imagens que precedem e excedem aquele que performa, a performatividade pressupõe 

agência. Isto significa que, apesar de a performance tornar possível que algumas normas 

discursivas sejam reiteradas, sua performatividade é o espaço que possibilita que a 

performance seja outra e que a repetição escape, uma vez que uma performance nunca é a 

mesma (PENNYCOOK, 2007). É nesse domínio que pode haver não apenas a reiteração de 

normas sociais, mas também a possibilidade de transgressão de condições dadas, abrindo 

                                                 
5
 Neste trabalho também utilizo o termo ‘matriz heterossexual’ referindo-me a ‘matriz de inteligibilidade do 

gênero’ para “designar a grade de inteligibilidade cultural por meio da qual os corpos, gêneros e desejos são 

naturalizados” (BUTLER, [1990] 2010, p. 215-216). Há, então, um modelo hegemônico que torna os gêneros 

inteligíveis a partir da necessidade de sexos estáveis. Apesar de algumas mudanças em relação a concepções de 

sexualidade e gênero na atualidade, tal matriz serve de eixo norteador para construções identitárias em diversos 

contextos sociais, entre os quais localizo os ambientes virtuais pesquisados neste estudo. 
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espaço para se pensar sobre linguagem e identidade sem apelar para essências inscritas no ser, 

ou seja, na mente ou na biologia / genética.  

É assim que o sentido de performance proposto por Butler move o foco internalista, 

presente em abordagens mentalistas, e volta-se para a exterioridade de nossas ações corpóreo-

discursivas, isto é, para a forma como agimos. Esse movimento tem, de certa forma, a 

influência da chamada ‘virada linguística’ e de concepções pós-estruturalistas, que 

contribuíram para ampliar a visão de linguagem, pois inverteram suposições sobre processos 

interiorizados de produção da linguagem, baseada em competências inatas, para o exterior, 

para a performance (PENNYCOOK, 2007). A linguagem, juntamente com outros recursos 

semióticos, passa a ser concebida, então, como tendo papel fundamental nas formas de 

organização social e política, além de ser o lugar onde fazemos sentido de quem somos e onde 

construímos nossas subjetividades.  

Como destaquei anteriormente, Judith Butler, filósofa sobre a qual me atenho neste 

Capítulo, incorpora construtos de Derrida e Austin ao desenvolver sua teoria sobre a 

performatividade dos gêneros e das sexualidades. A autora entende que as performances 

identitárias estão diretamente ligadas às atividades discursivas que, repetidas, produzem a 

“aparência do ser” (PENNYCOOK, 2007, p. 63). A repetição é recorrente no uso da 

linguagem e nos processos de significação; por isso, falamos as mesmas estórias e 

expressamos as mesmas opiniões várias vezes em nossas atividades locais (PENNYCOOK, 

2010, p. 34) e também performamos atos que constituem nossos gêneros e sexualidades 

repetidamente, mas com potencial para diferentes performatividades, nas quais repetições 

podem gerar transfigurações.  

Assim, considero produtivo utilizar neste trabalho essa noção de performance, pois 

apresenta “rentabilidade analítica para focar os processos de elaboração da corporalidade e 

sentidos conexos em contextos de interação social” (OLIVEIRA, 2010, p. 238).  

 

3.2 A DINÂMICA PERFORMATIVO–PERFORMATIVIDADE NAS PERFORMANCES 

DE GÊNERO E SEXUALIDADE  

 

A coerência entre sexo, gênero e sexualidade, que sustenta as ideias de 

heterossexualidade compulsória e hierarquia dos gêneros, como apontados na seção anterior, é 

problematizada por Butler ao longo de seu trabalho. Segundo a autora, essas três categorias 
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são tradicionalmente entendidas como aspectos fundacionais de identidade que criam o efeito 

“do natural, original e inevitável” (BUTLER, [1990] 2010, p. 9). De acordo com a crítica 

genealógica proposta por Foucault e respaldada por Butler, tais aspectos seriam efeitos de 

“instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos” (Loc. cit.).  

Para melhor entendimento desta perspectiva, cabe fazer breve diferenciação entre as 

três categorias, já que, devido à constante naturalização dos termos, muitas vezes eles se 

confundem. Segundo Weeks (2010, p. 43), ‘sexo’ está relacionado às diferenças anatômicas 

básicas, que distinguem homens e mulheres. Apesar de essa diferenciação ser definida no 

nascimento, os significados associados a esse termo têm relações sociais e históricas. 

‘Gênero’ é a diferenciação social feita entre homens e mulheres, que aqui denominamos 

masculinidades e feminilidades. Esses dois termos não estão relacionados a características 

inatas, mas a efeitos produzidos com base em nossas performances identitárias. ‘Sexualidade’, 

em contrapartida, tem relação com diversas “crenças, comportamentos, relações e identidades 

socialmente construídas e historicamente modeladas” (Loc. cit.) associadas ao corpo e ao 

desejo, gerando a oposição heterossexualidade / homossexualidade.  

Butler ([1990] 2010) desafia concepções feministas que definem sexo como algo 

natural e gênero como algo construído socialmente, e busca desconstruir a premissa sexo / 

gênero que deixa de lado a questão do desejo (RODRIGUES, 2005). Para a autora, o sexo, 

visto como substância natural na linguagem hegemônica “se realiza mediante um truque 

performativo da linguagem e / ou do discurso, que oculta o fato de que ‘ser’ um sexo ou um 

gênero é fundamentalmente impossível” (BUTTLER, op. cit., p. 40), pois, mesmo com a 

sexualidade e o gênero sendo regulados, condenados ou negados, há várias possibilidades de 

nos tornarmos homens ou mulheres, assim como muitas formas de vivenciarmos nossos 

desejos e prazeres.  

Cabe destacar que pensar em sexo, gênero e sexualidade como construídos 

discursivamente não implica negar a materialidade dos corpos. As diferenças sexuais são 

frequentemente associadas à matéria, porém essa diferença é marcada semanticamente por 

práticas discursivas. Antes mesmo de nascer, meninos e meninas são construídos como de 

determinado ‘sexo’ com base em práticas discursivas regulatórias que limitam o corpo de 

forma binária. Sendo assim, Butler (2010, p. 153) entende a categoria do sexo como 

normativa e também “uma prática regulatória que produz os corpos que governa”. Assim, a 

materialização desse “ideal regulatório” (Ibid., p. 154) é realizada a partir de práticas 

reguladas. O sexo é então produzido materialmente através da repetição dessas normas, o que 
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não quer dizer que ele não esteja sujeito a ressignificações ou aberto a processos de 

rematerialização. 

A materialização do corpo, consonante Butler (2010), se dá com base em formações 

discursivas que constituem as subjetividades. Não se trata, no entanto, de negar possibilidades 

semióticas para nos referirmos ao sexo, mas de propor uma alteração do sentido de referência 

tradicional e entender a importância de olhar para o aspecto performativo e as 

performatividades que operam na construção do gênero e da sexualidade, considerando que 

toda “ação constatativa, é sempre, em algum grau, performativa” (Ibid., p. 164). Segundo esse 

entendimento, o sexo, é “uma das normas pelas quais alguém simplesmente se torna viável, é 

aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural” 

(Ibid., p. 155). Dessa forma, é a partir do diálogo performativo–performatividade que as 

diferenças sexuais são estabelecidas.  

A performatividade deve ser compreendida não como um ‘ato’ singular ou 

deliberado, mas, em vez disso, como a prática reiterativa e citacional pela 

qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia. O que, eu espero, se 

tornará claro no que vem a seguir é que as normas regulatórias do ‘sexo’ 

trabalham de uma forma performativa para construir a materialidade dos 

corpos e, mais especificamente, para materializar o sexo do corpo, para 

materializar a diferença sexual a serviço da consolidação do imperativo 

heterossexual (BUTLER, 2010, p. 154). 

 

 Para a autora, a subjetividade é construída através de processos performativos e o eu 

não é constituído antes da ação, o que afasta a relação de causa e efeito nessa constituição e 

nos aproxima da lógica efeito-instrumento foucaultiana, discutida no Capítulo anterior.  

O corpo é, então, materializado estabelecendo uma diferença sexual que sublinha uma 

matriz heterossexual, implicando a materialização através da diferença sexual continuamente 

repetida dos corpos femininos e masculinos (BUTLER, [1990] 2010). Da mesma forma, 

feminilidades e masculinidades são efeitos produzidos por formas particulares de ação no 

mundo, ou seja, os atos de fala produzem aquilo sobre o que falamos e também têm efeitos 

em nossos corpos (THREADGOLD, 2005). Assim, os gêneros e também as sexualidades são 

constantemente reafirmados publicamente e encenados através de atos performativos, que 

seguem algumas normas culturais variáveis de acordo com momentos históricos e sociais 

específicos (CAMERON, 1997). 

Nesses processos de materialização, a repetição performativa é central, porque está 

vinculada ao poder de reificação do discurso, que contribui para delimitar os corpos, 
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materializados através da construção do sexo como norma cultural. Sendo assim, os sujeitos 

passam por um processo de “assumir um sexo”, levando em conta que isto se dá com base em 

uma “matriz excludente” (BUTLER, 2010, p. 156). Os atributos identitários de sexualidade e 

gênero, pensados de forma naturalizada, delineiam identidades definidas que excluem outras 

possibilidades de ser.  

Assim sendo, o gênero é produzido performativamente de forma substantiva por 

práticas reguladoras da coerência do gênero e “mostra ser performativo no interior do discurso 

herdado da metafísica da substância – isto é, constituinte da identidade que supostamente é” 

(BUTLER, 2010, p. 48). Seu sentido é imaginado considerando uma heterossexualidade 

naturalizada que regula e estabelece uma relação binária, em que feminino e masculino 

passam a ser diferenciados e associados a desejo pelo sexo oposto (BUTLER, [1990] 2010). 

O gênero é, deste modo, um efeito de verdades e sistemas que constroem identidades estáveis 

reconhecidas socialmente. A impressão de gênero estável e naturalmente constituído se dá 

considerando-se gestos e atos performativos realizados repetidamente ao longo da vida. 

Ressalta Butler: 

O gênero não deve ser construído como uma identidade estável ou um lócus 

de ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, o gênero é uma 

identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num espaço externo 

por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito do gênero se produz 

pela estilização do corpo e deve ser entendido, consequentemente, como a 

forma corriqueira pela qual os gestos, movimentos e estilos corporais de 

vários tipos constituem a ilusão de um eu permanentemente marcado pelo 

gênero (BUTLER, [1990] 2010, p. 200). 

  

Sob esta perspectiva, o gênero é entendido como performativo e constituído através de 

ações discursivas. O sujeito, no entanto, não pode ser entendido como anterior a essa ação, 

pois seu gênero é construído pela repetição de atos performativos. Como essas repetições se 

dão ao longo do tempo e em espaços culturalmente situados, cria-se uma falsa impressão de 

permanência do gênero. Este efeito se dá em performances realizadas na vida social, com 

diferentes formas de expressão e interação. Além disso, 

[...] se o gênero é um tipo de fazer, uma atividade performada 

incessantemente, em parte, sem uma pessoa saber e desejar, ele não é por 

essa razão automático ou mecânico. Ao contrário, ele é uma prática de 

improvisação em uma cena de constrangimento. Além disso, uma pessoa não 

‘faz’ um gênero sozinha. Ela sempre ‘faz’ com ou para o outro, mesmo que 

o outro seja somente imaginário (BUTLER, 2004, p. 2). 
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 Apesar de considerarmos que a performatividade do gênero ocorre em sua 

performance repetida, que constrói um sentido de continuidade, devemos entender que tal 

encenação não é um fazer roteirizado, pois assim como outras identidades sociais, o gênero é 

construído através da alteridade, já que nossas masculinidades / feminilidades são sempre 

encenadas perante uma audiência, presente ou projetada. Entretanto, como já mencionado, as 

performances de gênero e de sexualidade nem sempre produzem significações culturais fixas. 

Em sua repetição, podem gerar novos sentidos.  

Desse modo, se considerarmos que a partir das performances sociais o gênero e a 

sexualidade se tornam performativos, e sua performatividade não tem caráter fechado, é 

possível romper com visões essencializadas da materialização do corpo e da constituição das 

subjetividades. Abrimos, então, espaço para pensar que o sujeito não é determinado 

essencialmente por regras fundacionais, uma vez que a significação é entendida como um 

processo contínuo de repetição, que pode gerar inovação. Creio que a observação da relação 

entre performance, performativo e performatividade é central para a análise de processos 

identitários, como a proposta na presente investigação, porque pode lançar luz sobre efeitos de 

liquefação (algum tipo de transformação) em meio a ‘sólidos’ (repetições habitualizadas). 

  

3.3 ALGUNS DESDOBRAMENTOS ÉTICOS E POLÍTICOS  

 

Apesar de a perspectiva acima delineada abordar os gêneros e as sexualidades como 

performativos, abrindo espaço para o questionamento de visões essencializadas acerca das 

identidades sociais, ainda é recorrente o entendimento de sexo, sexualidade e gênero segundo 

padrões binários que seguem a matriz de inteligibilidade heterossexual. Por tal razão, várias 

esferas sociais, como instituições, campos de conhecimento, leis e política, são constituídas 

pelos binarismos essencialistas masculino / feminino e hétero / homo. Estes criam uma série 

de exclusões, estigmas e preconceitos e fazem com que alguns corpos sejam reconhecidos 

como viáveis e outros não, gerando sofrimento para aqueles que, não se atendo aos padrões 

normativos, são excluídos.  

 A dicotomia classificatória vigente, entretanto, passa a conviver na contemporaneidade 

com outras formas de compreender e dar sentido aos gêneros e às sexualidades, propiciadas, 

segundo Louro (2008b, p. 19), pela proliferação de diferentes vozes e verdades, e se deve à 

multiplicação de saberes, técnicas, comportamentos, formas de relacionamento e estilos de 
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vida. Assim, alguns discursos sobre diversidade e pluralidade sexual, por exemplo, passam a 

circular em diferentes esferas sociais, dando visibilidade a novas formas de vivenciar a 

sexualidade fora da matriz de inteligibilidade. No entanto, como Louro (Ibid.) também 

pontua, a ampliação de discursos implica embate cultural entre setores divergentes da 

sociedade. Se, por um lado, discursos sobre pluralidade sexual são aceitos e circulam 

livremente em algumas esferas sociais, por outro, setores tradicionais ampliam seus ataques a 

tais formas de entender gênero e sexualidade. 

Tais divergências apontam para como a ideia de transitoriedade das identidades de 

gênero e sexualidade vai de encontro à ordem biologizante que rege o entendimento do 

gênero e da sexualidade. Opor-se a essa tradição e considerar os gêneros e as sexualidades 

como performativos seria, portanto, uma postura não apenas teórica, mas também política, 

pois implica repensar conceitos de direito, dever, escolha, hierarquização e cidadania. Louro 

(Ibid.) aponta algumas implicações dessa postura. 

Primeiramente, devemos levar em conta que os processos de construção identitária 

envolvem a participação em diversas instituições sociais (Ibid., p. 16). As performances de 

masculinidades – foco deste estudo –, por exemplo, são encenadas em diversos “cenários 

públicos e privados, em várias posições sociais (pai, amante, profissional, amigo) que alguém 

pode ocupar regularmente no curso da vida diária” (CAMERON, 1997, p. 60). Assim, o 

sentido de multiplicidade está sempre presente.  

Um segundo aspecto a ser considerado é que masculinidades e feminilidades podem 

ser definidas de muitas formas, levando em conta que as pessoas vivem em tempos, lugares e 

situações específicas (LOURO, 2008a, p. 17). Neste sentido, devemos considerar que outros 

atributos sociais como classe, raça / etnia, sexualidade, religião, geração, nacionalidade estão 

em constante articulação com o gênero. Isso faz com que as diferentes articulações entre esses 

rótulos identitários possam estabelecer diferentes visões, vivências e hierarquias em relação 

aos gêneros. Essas hierarquias regulam as diferenciações de gênero disponibilizadas 

socialmente (Ibid., p. 18), dando margem a toda sorte de intervenções políticas, como leis e 

regimes de trabalho, por exemplo. 

Estes aspectos chamam nossa atenção para os efeitos sociopolíticos de nossos modos 

de dizer / fazer, levando a um sentido de responsabilidade por nossas práticas discursivas e 

pelos objetos sociais que elas constroem, pois podemos nos perguntar por seus efeitos. 
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 Como pesquisadora, tenho no horizonte esses desdobramentos ao investigar 

performances de masculinidade(s) em ambientes virtuais – cenário que exploro no próximo 

Capítulo.  



39 

 

4 CONSTITUINDO CORPOS VIRTUAIS EM REDES SOCIAIS 

 

Um corpo não é apenas um corpo. É também seu entorno. Mais do que um 

conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é 

também a roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele se 

operam, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os 

sentidos que nele incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios 

que nele se exibem, a educação de seus gestos [...] enfim, é um sem limite de 

possibilidades sempre reinventadas e a serem descobertas.  

GOELLNER, 2008, p. 28 

 

  

 As redes sociais virtuais são tecnologias da Web 2.0
6
 que fazem parte de uma nova 

forma de organização social, capaz de modificar substancialmente a produção da 

“experiência, poder e cultura” (CASTELLS, 1999, p. 497), considerando que, na era da 

informação, a organização social em rede é predominante. Para Castells, o conceito de rede 

está relacionado a “um conjunto de nós interconectados” (Ibid., p. 498) e tem papel 

fundamental nessa era, pois as relações estabelecidas entre redes ocorrem com o uso de 

tecnologias cada vez mais velozes, que estabelecem posições primordiais nas interações e 

relações sociais.  

 Segundo Davies e Merchant (2009), o termo web 2.0 surgiu como uma forma de 

mudança de percepção em relação ao uso de tecnologias e relaciona-se a modos de utilizar as 

tecnologias digitais como meio de interação, nas quais os interesses dos(as) usuários(as) 

pautam-se na “participação online, no uso de redes e na colaboração” (Ibid., p.03).  Neste 

sentido, a interatividade proporcionada por tais tecnologias aumentam consideravelmente a 

possibilidade do contato com ‘o outro’, fazendo com que muitas pessoas participem e se 

envolvam em atividades colaborativamente. Diferentemente das tecnologias da web 1.0 (que 

se baseiam em armazenamento de informação), esse outro tipo de tecnologia tem a interação 

como seu principal foco e promove conversas e compartilhamento de conhecimento entre os 

indivíduos. Para os autores, a web 2.0 é uma prática social textualmente mediada por 

tecnologias digitais, que leva em consideração “os letramentos usados na interação e 

colaboração que promovem a participação social e a criação de redes sociais”, sendo, 

portanto, “um conjunto de práticas comunicativas culturais e transculturais” (Ibid., p.11). 

                                                 
6
 Termo que se refere ao modo de interação mediado por tecnologias digitais no qual um crescente número de 

usuários interage com interesse na participação virtual colaborativa em rede (DAVIES e MERCHANT, 2009, p. 3). 
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  A Web 2.0 envolve, assim, uma série de práticas e princípios associados a várias 

comunidades e serviços, voltados para a colaboração e intercâmbio entre os(as) usuários(as) 

(ARRIAZÚ et al., 2008). Nesse tipo de tecnologia, o(a) usuário(a) está no centro e 

conectado(a) a vários serviços, tais como repositórios de fotografias, serviço de vídeos e outros 

sites que fazem circular mais fotos, vídeos e outras produções (CARO in ARRIAZÚ et al., 

2008), aqui entendidos como discurso(s). Essa forma de interagir propicia que as identidades 

sejam construídas de forma dinâmica, contribuindo para um maior intercâmbio entre os(as) 

usuários(as), seguindo formas específicas de interações com o uso da linguagem e outros 

recursos semióticos.  

Podemos dizer que, quando participam regularmente e interagem nas redes sociais, 

os(as) usuários(as) passam a fazer parte de “comunidades de prática”
7
, ou seja, de espaços 

onde as pessoas partilham, negociam e desenvolvem conhecimentos e geram entendimento 

sobre o mundo em que vivem (WENGER, 1998). Os(as) participantes de tais redes ou 

comunidades se relacionam uns(umas) com os(as) outros(as) e se engajam em negociações 

através de um repertório compartilhado com recursos negociáveis acumulados através do 

tempo e se envolvem em relações sociais com durações variadas (HOLMES e MEYERHOFF, 

1999; WENGER, 1998). Ao se tornar(em) membro(s) das redes sociais, o(s) usuário(s) 

compartilham discursos que estabelecem novas formas de pensar e conhecer (ou mindsets), 

regidas por um ‘novo ethos’ (LANKSHEAR e NOBEL, 2007), mais colaborativo, que orienta 

formas de ação conjunta que compreendem: 1) a presença nos ambientes virtuais; 2) a criação 

de um perfil virtual; 3) a possibilidade de modificação desse perfil; e 4) a geração de conteúdo 

e a participação. 

  As redes sociais e outros espaços da Web 2.0 têm como uma de suas características o 

fato de estimular que os(as) usuários(as) estabeleçam presença ativa naqueles espaços com a 

criação de identidades on-line, perfis ou avatares
8
. Podemos observar que identidades on-line 

são performadas à medida que interagimos nas redes sociais e vivenciamos os discursos e 

interações ali presentes. Cabe considerar, no entanto, que as construções identitárias possíveis 

nesses ambientes, assim como fora deles, são múltiplas e contingentes; portanto, diferentes 

aspectos identitários se entrecruzam, tais como de gênero, sexualidade, raça e idade. Alguns 

                                                 
7
 A noção de “comunidade de prática” tem sido utilizada para problematizar a ideia de comunidade tradicional, 

que lida com sentidos relacionados à hegemonia, coerência, isoformia, etc. O termo “comunidade de prática 

valoriza as “práticas” contemplando os discursos da variabilidade e da diversidade, abrindo espaço para o não-

hegemônico, o não-coerente, etc. 
8
 Segundo Parreiras (2009, p. 346),  avatares são corpos virtualizados concebidos em ambientes virtuais a partir 

de representações gráficas (como desenhos, fotografias, animações) ou textuais (descrições, caracterizações), 

possibilitando a presença de um corpo em ambientes de sociabilidade on-line.  
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deles podem estar presentes nos espaços que trazem informações sobre os(as) usuários(as), os 

chamados ‘perfis’, podendo variar de uma rede social para outra. Nesses perfis é possível 

observar a constituição multissemiótica de um corpo virtual que incorpora / constrói atributos 

identitários. Os avatares também são elementos importantes na construção dessa identidade on-

line. Em geral, nas redes sociais, os avatares apresentam-se em forma de fotos ou outras 

imagens inseridas nos perfis, e também são recursos utilizados pelos(as) usuários(as) para 

estabelecer presença naqueles ambientes. Segundo Davies e Merchant, 

[...] a partir da escolha de um avatar, a pessoa desenvolve uma identidade 

on-line que torna-se reconhecível para os outros. Esse avatar pode 

desenvolver uma narrativa particular a partir da história de sua atividade e 

interação e pode tornar-se um personagem de sua própria criação. A relação 

entre esta identidade avatar e sua vida real é variável (DAVIES e 

MERCHANT, 2009, p. 80).  

 

Desta forma, corpos virtuais são criados na Web e sua presença torna-se mais ou 

menos ativa, dependendo da participação do(da) usuário(a) nas redes sociais, que pode ser 

reconhecida com a observação das atualizações feitas pelo(a) usuário(a), de suas interações e 

de sua permanência on-line ou não nesses espaços.  

O outro aspecto do ethos interacional nos espaços da Web 2.0, e, consequentemente, 

nas redes sociais, refere-se a possibilidades de modificação. Davies e Merchant (2009) 

consideram que esses espaços permitem que o(s) usuário(s) personalize(m) tais ambientes 

com a modificação do design de home pages e da inserção de links e vídeos, além de 

dispor(em) da possibilidade de mudar seus avatares. Assim, o potencial de modificação desses 

ambientes faz com que a presença on-line se estabeleça através de diferentes meios virtuais e 

possibilita um fluxo constante de trocas entre diferentes espaços. 

A terceira característica apontada por Davies e Merchant (Ibid.) como relevante em 

espaços como as redes sociais é a possibilidade de geração de conteúdo pelo(s) usuário(s), 

considerando que nesses espaços o(s) usuário(s) é(são) tanto produtor(es) quanto 

consumidor(es) dos conteúdos gerados.  

O quarto aspecto que faz com que as redes sociais sejam consideradas parte da Web 

2.0 é o referente à participação social. Tais espaços estimulam a participação e interação com 

outros(as) usuários(as), pois os “mundos virtuais são ambientes altamente interativos que 

permitem que visitantes e residentes se comuniquem de formas variadas” (Ibid., p. 80). Desta 

forma, quanto mais ativa a presença de um(a) usuário(a) em uma rede social, mais 

propenso(a) ele(a) está à participação social. As redes sociais são, então, espaços onde esse 
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aspecto é de suma importância, uma vez que a participação pode ocorrer de diversas formas, 

como através de comentários, ranqueamentos, eventos, disponibilização de links e listas de 

amizades (como no Orkut e Facebook); perguntas e respostas (como no Formspring); entre 

outros.  

As características e formas de interação relacionadas à Web 2.0 acima elencadas serão 

ilustradas na seção 4.2, onde comento aspectos da construção do corpo virtual de Yan, o 

participante focal da pesquisa, nas redes sociais em que ele interage. Nessa seção, analiso os 

perfis do jovem em três redes sociais e as informações por ele disponibilizadas (textos e 

imagens), que, formando um mosaico, possibilitam que seu corpo virtual seja imaginado 

(PARREIRAS, 2009). Além da caracterização das redes sociais como espaços 2.0, também as 

considero como espaços de performances identitárias, tópico da seção abaixo.  

 

4.1 PERFORMANCES IDENTITÁRIAS E CORPOS VIRTUAIS 

 

Como destaquei no Capítulo anterior, seguindo os construtos de Judith Butler e outros 

autores, nossas subjetividades são construídas por processos performativos, e não antes da 

ação. Desta forma, somos autores de nossa própria subjetividade ao interagirmos no mundo 

discursivamente, constituindo nossas identidades sociais.  

 Ao nos apropriarmos desses conceitos, inicialmente os associamos a performances de 

identidades no mundo físico. Como destaca Thomas (2007), essas performances são 

realizadas considerando vários aspectos que se agregam ao uso da linguagem, tais como os 

sentidos de gênero, etnia e idade; a forma como nos vestimos, falamos e nos relacionamos; 

entre outros. Segundo a autora, “estas são pistas culturais, individuais e sociais pelas quais os 

outros nos leem para ter noção de quem somos e determinar se podemos ser considerados 

bons amigos, parceiros ou empregados” (Ibid., p. 5). Em geral, esses aspectos contribuem 

para a constituição dos sujeitos sociais no mundo que usualmente denominamos ‘real’, ao 

qual neste estudo me refiro como ‘mundo off-line’
9
.  

 Nos mundos virtuais, tais pistas culturais também podem ser observadas. No entanto, 

como argumentam Davies e Merchant (2009, p. 79), devemos levar em consideração que as 

interações se dão por meio de avatares e que os espaços podem variar muito de um para o 

                                                 
9
 Utilizo neste estudo as expressões on-line e off-line para evitar a dicotomia real / ficcional. 
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outro, uma vez que alguns podem ser totalmente ficcionais enquanto outros têm apoio em 

aspectos do mundo off-line. Sendo assim, as performances de identidade em ambientes 

virtuais devem ser observadas com um olhar diferenciado, levando em conta suas 

especificidades, pois como considera Thomas, 

[...] no mundo digital a performance de identidade é divorciada da interação 

direta com os aspectos físicos e se baseia nos textos que criamos nos mundos 

virtuais que habitamos. Estes textos são múltiplas camadas pelas quais 

mediamos o eu e incluímos as palavras que falamos, as imagens gráficas que 

adotamos como avatares para nos representar, e os códigos e outras 

variações lingüísticas da linguagem que usamos para criar uma presença 

digital completa (THOMAS, 2007, p. 5).  

  

 Se compartilhássemos de conceitos biologizantes referentes a construções corporais, 

diríamos que não existem corpos nos ambientes virtuais, uma vez que não há presença física 

nesses espaços. Porém, a perspectiva da performance apresentada no Capítulo 3, com a qual 

me alinho, caminha na contramão desta concepção e reforça a ideia de que os corpos 

construídos no ambiente virtual adquirem efeitos de materialidade responsivos aos contextos 

discursivo-interacionais nos quais são produzidos. Deste modo, os discursos (textos, imagens, 

vídeos, códigos, expressões) que circulam nas redes sociais têm natureza constitutiva e agem 

nos processos de construção identitária de gênero e sexualidade, podendo contribuir para 

reforçar ou ressignificar alguns pressupostos disponíveis socialmente.   

 Como argumenta Thomas (2007, p. 6), mesmo que o corpo aparentemente pareça 

ausente nas comunidades virtuais, um novo tipo de corpo é produzido culturalmente nesses 

espaços. De acordo com a autora, os membros dessas comunidades criam os corpos através 

dos discursos gerados em práticas sociais interativas entre os membros de uma comunidade. 

Desse modo, tanto o corpo quanto atributos identitários estão presentes nas redes sociais e 

criam o que a autora denomina “semiótica da identidade” (Loc. cit.), contribuindo para o 

sentido de quem somos no mundo virtual. 

Criamos, assim, realidades virtuais nas quais podemos habitar simultaneamente vários 

mundos. Tais realidades podem ser criadas no ambiente off-line, na imaginação, ou em 

ambientes on-line. A utilização das tecnologias virtuais cada vez mais interativas propicia 

uma ideia de presença completa, segundo a qual fica muitas vezes difícil separar os contextos 

on-line e off-line. Constituímos, então, uma virtualização da realidade na qual podemos criar 

realidades, com base em nossas produções textuais interligadas aos atributos identitários ali 

disponibilizados. Sendo assim, em relação aos mundos virtuais, 
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[...] nossa realidade é onde nós existimos semioticamente em qualquer 

época. Ao mesmo tempo eu estou envolvido em um processo dialético de ser 

– minha identidade é tanto moldada por e a através de recursos semióticos 

nos quais eu estou engajado: texto, imagem e som. Eu sou o autor de meu eu 

a partir de textos multimodais que eu produzo em vários contextos e grupos 

e mundos dos quais sou membro (THOMAS, 2007, p. 8). 

 

Seguindo concepções butlerianas desenvolvidas no Capítulo anterior, a visão de 

identidade com a qual me alinho está relacionada ao corpo e a estados de subjetivação tais 

como experiências, desejos (i.e, valores, sentimentos, etc.) crenças e ideologias, e posições 

sociais que encenamos socialmente. Como destaca Thomas (2007, p. 8), a identidade 

caracteriza-se “por aspectos do self 
10

, dos outros e da comunidade”. As identidades on-line, 

apesar de relacionadas com autoautoria através de uma série de práticas sociais e discursivas 

diárias conectadas com o corpo, também dependem da alteridade e das interações em 

determinadas comunidades. Essa autoria, no entanto, adquire certa flexibilidade, visto que a 

possibilidade de edição do self na constituição dos corpos virtuais permite que alguns aspectos 

possam ser compartilhados com o público e outros não
11

. Apesar de certa autonomia na 

constituição desses corpos, tais constituições não deixam de se submeter a determinados 

constrangimentos em suas constituições corpóreo-discursivas, pois respondem, por exemplo, 

a uma matriz de inteligibilidade do gênero (ver seção 3.1), também presente nas performances 

identitárias de gênero e sexualidade em ambientes virtuais.  

Considerando as especificidades a que devemos nos ater em relação a tais 

constituições corporais e identitárias, elenco a seguir cinco aspectos a serem observados em 

performances de identidades em ambientes on-line, como sugere Thomas (2007, p. 9), que 

também serão utilizados nas considerações sobre os perfis de Yan apresentadas na próxima 

seção.  

Primeiramente, é pertinente a observação de como alguns atributos identitários, como 

os de gênero, idade, raça e etnia, são performados nesses ambientes, considerando que, 

enquanto uns são exacerbados, outros são omitidos. Outro aspecto relevante é que, quando 

interagimos virtualmente, aspectos como emoções, sentimentos e afinidades também são 

disponibilizados e contribuem para constituições corporais nos ambientes on-line. O sentido 

                                                 
10

  A autora utiliza o termo “self” para falar das identidades. Neste estudo, no entanto, utilizo este termo 

relacionando-o a performances identitárias, sempre intersubjetivas e construídas nas interações.  
11

 Veremos na próxima seção que alguns aspectos identitários e informações a respeito do(a) usuário(a) das redes 

sociais podem ser omitidos.  
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de pertencimento a amizades também é um aspecto recorrente que podemos observar em 

especial nas redes sociais, pois os sujeitos podem mostrar desejo de afiliações e de estabelecer 

‘amizade’ com outras pessoas, e também reforçar as amizades existentes no mundo off-line. 

Além disso, os espaços virtuais possibilitam que as pessoas se apropriem de várias culturas, 

textos e imagens para produzir um “self intertextual” (THOMAS, 2007, p. 9). Por fim, 

devemos observar um quinto aspecto em relação às performances identitárias, que é a forma 

como os sujeitos se apropriam de determinadas estórias e discursos em alguns contextos 

quando encenam posições sociais virtualmente.  

Com o objetivo de ilustrar alguns dos aspectos da comunicação em ambientes on-line 

acima apontados, faço a seguir uma breve análise dos perfis de Yan em três redes sociais das 

quais participa, apresentando as características de cada ambiente e suas especificidades. 

Objetivo, desta forma, fazer uma possível leitura de como ocorrem construções de corpos 

virtuais em tais espaços e dar prosseguimento à contextualização da pesquisa, o que também 

contribuirá para as análises dos discursos na parte analítica deste estudo.  

 

4.2 CORPOS VIRTUAIS HABITANDO REDES SOCIAIS 

 

Os perfis de apresentação de participantes em redes sociais podem ser considerados 

importantes espaços de performances identitárias. Esses elementos das redes sociais, embora 

contribuam apenas parcialmente na construção dos corpos virtuais, são convites para 

adentrarmos as ficções corporais propostas naqueles espaços. Em relação às experiências 

identitárias virtuais, em especial de jovens, na contemporaneidade, Moita Lopes (2010) 

sugere os seguintes questionamentos: 

Estariam os jovens vivendo com a possibilidade de se reinventarem em 

outras configurações performativas? [...] Seria tal experiência virtual efetiva 

e intrinsecamente diferente das práticas que vivem no chamado mundo real? 

Ou são essas práticas virtuais lugares que somente tornam nossas 

ficcionalizações cada vez mais aparentes? (MOITA LOPES, 2010, [s.p.]) 

  

 Como destaco ao longo deste capítulo, as redes sociais são espaços de novas 

configurações corpóreo-identitárias. Nesses espaços, as pessoas podem tanto reinventar 

quanto reafirmar suas subjetividades, associando-as ao mundo off-line ou não. No entanto, tal 

experiência não está livre de normas, valores e constrangimentos, pois também atende ao 
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repertório de Discursos socioculturais. As ficções e os aspectos do mundo off-line estão 

presentes de forma diversificada nesse mundo onde, cada vez mais, os fluxos identitários são 

exacerbados, tendo a linguagem em uso em associada a múltiplos recursos semióticos. A 

seguir, faço uma breve introdução às redes sociais pesquisadas, partindo da análise dos perfis 

de Yan nesses espaços, em busca de uma primeira aproximação ao seu processo de construção 

identitária no ambiente digital.  

  

4.2.1 Orkut: Novas possibilidades de configurações corporais  

  

Como apontado anteriormente, as tecnologias da Web 2.0 abrem inúmeras 

possibilidades de construções corporais e performances identitárias, e possibilitam a criação e 

novas ficcionalizações sobre quem pretendemos ser. Os perfis das redes sociais são espaços 

nos quais o(s) usuário(s) introduz(em) informações sobre corpos virtuais disponibilizados 

naquele ambiente e apresenta(m) elementos relevantes para suas performances identitárias.  

O primeiro perfil de Yan a ser observado é o da rede social Orkut. A escolha desse site 

deve-se ao fato de ser o meio virtual com a qual iniciei esta pesquisa, além de sua importância 

para esse tipo de interação social.  

O Orkut foi criado em janeiro de 2004 e, segundo o próprio site, é uma comunidade 

on-line que propõe tornar a vida social do(s) usuário(s) e a de seus amigos mais ativa e 

estimulante. Além disso, ela pode ajudar as pessoas a manterem contato com os amigos 

através de fotos e mensagens, possibilitando o conhecimento de mais pessoas (ORKUT, 

2012). Como informa o site, o Orkut tem 50,6% de usuários(as) no Brasil, seguido de 20,44% 

na Índia. Estes números, no entanto, podem não representar a real quantidade de usuários(as) 

que têm participação ativa nessa rede social atualmente, pois ela vem perdendo espaço no 

mercado para outras, como o Facebook e o Twitter (WIKIPEDIA, 2012). É interessante 

observar que, apesar do fluxo entre as redes sociais, muitos(as) usuários(as) não descartam os 

perfis e outras informações constantes em uma rede social quando passam a interagir com 

mais frequência em outras. Sendo assim, em geral, as páginas criadas nas redes sociais 

continuam disponíveis com os perfis, avatares e identidades on-line, mesmo que a 

participação social não seja mais tão ativa, como é possível constatar nas redes sociais do 

participante da pesquisa em questão, Yan.  



47 

 

Em entrevista para a pesquisa, o jovem relatou utilizar o Orkut desde 2005, quando 

uma amiga fez um perfil para ele e inseriu a foto de um dos personagens do grupo Rebelde 

(Tomás) como avatar, pois Yan gostava muito daquele grupo. Como usualmente ocorre neste 

tipo de espaço virtual, os avatares são modificados constantemente e o jovem, costuma 

utilizar suas próprias fotos nos espaços em que interage, como veremos posteriormente. Essa 

rede social, inicialmente, era utilizada pelo jovem como forma de interagir com os amigos, 

postando fotos, vídeos e comentários. Em abril de 2011, quando a entrevista para a pesquisa 

foi realizada, o Orkut era mais utilizado pelo jovem com fins profissionais, pois ele ensaiava 

grupos para dança e se comunicava com suas clientes pelo site. Na ocasião, Yan também 

interagia muito com as pessoas por MSN (Messenger) e Formspring, ambos disponíveis em 

seu perfil do Orkut.  

Apresento a seguir o perfil de Yan no Orkut (Figura 1), para observarmos algumas 

características dessa rede social como um espaço da Web 2.0 que contribui para a constituição 

daquele corpo virtual e alguns aspectos relacionados às performances identitárias do jovem. 

Buscando preservar o anonimato do jovem e de outros participantes (por questões éticas 

adotadas nessa pesquisa), as imagens dos rostos dos(as) participantes foram editadas com o 

recurso “desfoque” e os nomes alterados, conforme explicito no capítulo metodológico desta 

dissertação.  

 



48 

 

Figura 1 – Perfil de Yan na rede social Orkut 

  

Como já destacamos, uma das características que faz com que uma rede social seja 

reconhecida como espaço da Web 2.0 é a constituição de uma identidade on-line e de um 

perfil e a utilização de um avatar, aspectos presentes na Figura 1. É possível observar também 

que alguns aspectos relacionados às identidades sociais do jovem se tornam evidentes ao 

longo das interações. Deste modo, os perfis nas redes sociais contribuem para constituições 

corporais e identitárias, pois através das informações disponibilizadas é possível projetar a 

presença de um corpo virtual e identificar performances corpóreo-discursivo-identitárias.  

Podemos observar, no perfil de Yan no Orkut (Figura 1), que as primeiras informações 

ali presentes se referem a dados gerais, como nome e sobrenome (de preenchimento 

obrigatório), tipo de relacionamento, aniversário e e-mail do jovem. Além dessas informações 
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gerais, o site solicita ao(s) usuário(s) a definição de um sexo para aquele corpo virtual, 

apresentando as opções “feminino” e “masculino”, que não aparecem publicamente no perfil 

quando o(a) usuário(a) seleciona. Apesar de esta informação estar oculta, entendo que assim 

como em outras esferas sociais, essas duas únicas possibilidades de gêneros podem gerar 

alguns constrangimentos para os(as) usuário(as) e que elas não estão isentas de interesses 

políticos e mercadológicos de uma sociedade de consumo na qual as redes sociais estão 

inseridas. Assim, a escolha por um dos gêneros pode, por exemplo, orientar os tipos de 

anúncios que homens e mulheres podem visualizar ao acessarem suas páginas desses espaços 

virtuais.  

Tendo em vista as considerações acima, pressuponho que a rede social “Orkut” 

contribui para a “construção performativa de um sexo original e verdadeiro” (BUTLER, 

[1990] 2010, p. 9) ao enquadrar o(a) usuário(a) em um sexo e associá-lo(a) a um gênero 

específico. Retomando Butler, ser mulher ou homem é entendido como um fato natural 

quando atos performativos impelidos linguisticamente produzem um corpo com base em 

categorias de sexo. Ao disponibilizar essas duas opções, a rede social impinge aos(às) 

usuários(as) categorias fundacionais de identidades, associando as categorias de sexo, gênero 

e corpo ao “efeito do natural, original e inevitável” (Loc. cit.). O corpo virtual é produzido, 

então, seguindo a mesma tendência de produção cultural do mundo off-line.  

Podemos sugerir, assim, que, se quando nascemos somos constituídos discursivamente 

como ‘homens’ ou ‘mulheres’ seguindo uma classificação binária, ao criarmos corpos virtuais 

em redes sociais também podemos reforçar essas duas possibilidades de sexo associadas aos 

gêneros masculino e feminino. Além disso, em análises discursivas posteriores, veremos que 

o gênero encenado pelo jovem adquire performatividade através das repetições de seus 

discursos nas redes sociais, que contribuem para constituição de suas identidades de gênero e 

sexualidade.  

 Em relação à sexualidade, o perfil do Orkut disponibiliza na parte caracterizada como 

“Social” o item “Orientação Sexual”, que apresenta para o(a) usuário(a) como opções de 

indicação as categorias: “heterossexual”, “gay”, “bissexual” ou “curioso”. Apesar de Yan não 

ter escolhido nenhuma dessas opções e, portanto, nenhuma delas aparecer em seu perfil, é 

possível observar, considerando outras pistas disponibilizadas naquela rede social, que o 

jovem realiza uma performance de masculinidade heterossexual. Tais pistas começam a 

aparecer em seu perfil quando o jovem introduz a frase “Ana, eu te amo muito nêga” e define 

“namorando” como seu status de relacionamento. Como é possível observar ao longo das 
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interações, Ana é a namorada de Yan e esse relacionamento torna-se público com a 

publicação de frases, depoimentos, declarações e fotos disponíveis nas três redes sociais 

analisadas, que também contribuem para a projeção da performance heterossexual de gênero e 

sexualidade do jovem.  

Como já afirmado, devemos considerar que o gênero não é constituído de maneira 

estável ou coerente, e a forma como o entendemos está relacionada a contextos históricos 

específicos. Além disso, argumenta Butler ([1990] 2010, p. 20): “o gênero estabelece 

interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 

discursivamente constituídas”, que podem ser também observadas nas páginas de Yan no 

Orkut.  

Apesar de Yan não ter declarado sua etnia e não tornar disponível sua idade, seu avatar 

é um elemento relevante para identificarmos essas modalidades identitárias. Como podemos 

observar, a imagem selecionada pelo jovem no momento em que ela foi captada (agosto de 

2012) é sua própria foto. Observando esse avatar, podemos agregar à construção do corpo 

virtual de Yan aspectos identitários como raça e idade. Trata-se de um jovem negro, com 

vinte anos no momento em que seu perfil foi captado
12

. Cabe destacar, no entanto, que a 

questão da raça não aparece como um atributo identitário relevante nas interações. É possível 

também verificar que outros atributos identitários, como classe social, por exemplo, são 

ocultados. Sendo assim, o corpo virtual disponibilizado pelo jovem apresenta alguns atributos 

identitários em comum com os do mundo off-line, mas omite outros que o site não 

disponibiliza ou que o jovem não seleciona para constituir aquele corpo virtual.  

Outras características relacionadas às performances de Yan tornam-se disponíveis 

nessa construção identitária virtual, com base em elementos encontrados em seu perfil de 

Orkut como aspectos relacionados a emoções e sentimentos e o sentido de amizade criado 

nesses espaços, considerados por Thomas (2007, p. 9) relevantes em performances de 

identidades em espaços on-line, como especificamos na seção 4.1. Sendo assim, também 

agregamos sentidos a essa construção corporal com as informações pessoais do jovem e do 

trecho em que Yan fala sobre si mesmo, como veremos logo a seguir. Nesses espaços, o 

jovem descreve emoções, sentimentos e opiniões que ele e outras pessoas têm sobre ele e 

constitui suas identidades considerando aquela construção virtual, os outros e o que está 

disponibilizado naquele espaço.  

                                                 
12

 Apesar de a idade do jovem não estar disponível em seu perfil, a idade exata do participante da pesquisa foi 

obtida em entrevista realizada com o jovem em abril de 2011, em que ele revelou ter dezoito anos. 



51 

 

Sobre Yan Dias  

Muitos dizem que sou estranho, maluco, ignorante, chato, arrogante, idiota, que eu rio de 

tudo, que eu sou amigo, simpático, legal, lesado, uns dizem que sou bonito, outros falam 

que sou feio, dizem que eu tenho narigão, testão, que eu sou calvo, que sou baixo, que 

sou diferente, uns dizem que sou estiloso, já outros julgam minha forma de me vestir. Uns 

dizem que eu pareço ter 23 anos, acham que eu sou maduro e que sou feliz. 

O Fulano diz que eu não sou o mesmo, que eu mudei. 

Já o Beltrano diz que eu continuo sendo o Yan de sempre, todo espontâneo, conselheiro, 

amigásso, sorridente e sendo quem eu sou. 

E quer saber? 

Eu concordo com todos eles! :) 

 

Esse trecho do perfil de Yan ilustra a perspectiva das identidades em fluxo e constante 

movimento, vista como uma construção ou um ato performativo por Tadeu da Silva (2007) ou 

como pontos de apego temporário às subjetividades construídas pelas práticas discursivas que 

interpelam os sujeitos, segundo Hall (2007). A construção do self virtual proposta pelo jovem 

considera a opinião que o jovem tem de si mesmo, a dos outros e a relação que ele estabelece 

com aquela e com outras comunidades de prática
13

, tornando evidente a importância da 

alteridade para constituições corporais e identitárias.  

Além disso, é importante observar que Yan se posiciona associando-se a 

características diversificadas e antagônicas, pois, ao mesmo tempo em que pode ser “estranho, 

maluco, ignorante, chato, arrogante, idiota [...]”, ele também é “amigo, simpático, legal, 

lesado, bonito [...]”. Desta forma, o jovem agrega a essa construção corpóreo-discursiva um 

“kit identitário” (GEE, 2005), ao descrever algumas de suas características físicas e 

comportamentais, considerando a interpelação de outros Discursos na constituição daquele 

corpo virtual. Sua própria voz só se torna presente quando o jovem corrobora a opinião que os 

outros têm dele, ao dizer: “E quer saber? / Eu concordo com todos eles! :)”
14

.  

Outro aspecto relevante em relação às redes sociais, também observado nesse perfil de 

Orkut, é a quantidade de amigos que uma pessoa pode ter, indicando o desejo de 

pertencimento a grupos diversificados nesses ambientes. No caso do Orkut de Yan, no 

momento em que seu perfil foi captado ele tinha 881amigos, mas no início da pesquisa esse 

número era de 977 amigos (segundo o site, o número máximo de amigos por perfil é de mil 

pessoas). Cabe destacar que o sentido de “amizade” em Redes Sociais é performatizado de 

                                                 
13

 Pressuponho que as opiniões a respeito de outras pessoas que o jovem agrega a este perfil estão relacionadas a 

pessoas com as quais o mesmo interage tanto no meio virtual quanto no mundo off-line.  
14

 A mesma descrição aparece no perfil de outras duas redes sociais em que o jovem interage: o Facebook, como 

poderemos observar à frente (ver seção 4.5.3), e em resposta a uma pergunta do Formspring. 
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maneira diferente do mundo off-line. Devemos considerar, então, que o sentido de 

pertencimento e amizade nas redes sociais está relacionado a um novo ethos, no qual os 

relacionamentos estão interligados através de várias redes.  

As comunidades do Orkut, que também podemos observar no perfil acima, são 

elementos relevantes para as performances identitárias e a constituição do corpo virtual de 

Yan. Essas comunidades contribuem para a constituição do self e performances identitárias de 

várias formas, seja para expressar sentimentos e emoções ou para estabelecer algum tipo de 

afinidade com determinado grupo social. Tais comunidades assemelham-se a fóruns, e 

qualquer participante da rede social pode criar um espaço como esse. Essa facilidade é 

proporcionada pela própria constituição do Orkut, que, por ser uma tecnologia da Web 2.0, 

promove a autoria e a participação em rede. Assim como seu grande número de amigos, Yan 

constitui seu corpo virtual estabelecendo conexão com 972 comunidades. Apesar dos 

números, esses espaços não são necessariamente espaços de interação contínua. Entendo, no 

entanto, que a maioria das comunidades das quais o rapaz participa contribui para a 

constituição desse corpo virtual e pode apontar para possíveis constituições identitárias. 

Sendo assim, tomo uma dessas comunidades como exemplo de mais um elemento 

constituição do corpo virtual em questão. 

 

Figura 2 – Comunidade de Yan no Orkut 
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 A comunidade acima evidenciada, nomeada ficticiamente “Yan Dias” (o próprio nome 

do participante focal desta pesquisa), foi criada em julho de 2006, época em que, segundo o 

próprio jovem, ele tinha ativa participação nessa rede social. Yan utiliza como avatar, nesse 

espaço, uma imagem sua no mundo off-line, e agrega a esse corpo virtual características já 

elencadas em seu perfil. Além disso, na descrição da comunidade, podemos observar um texto 

criado por uma amiga que atribui ao jovem características positivas, tais como a de pessoa 

‘sincera’, ‘amiga’, ‘feliz’, entre outras.  

Estão associadas a essa comunidade outras três: “Minha melhor amiga: a melhor”, 

“Que seja eterno” e “Amamos a Camila!”. Cada uma dessas comunidades está relacionada a 

afinidades do jovem. Também é importante destacar que participam desse espaço 90 amigos 

de Yan. Sendo assim, a comunidade tem muito menos amigos do que os que aparecem no 

perfil do jovem. Isso pode indicar que essas pessoas são aquelas com as quais o jovem mais se 

relaciona e que, ao participarem dela, tais amigos corroboram as performances identitárias do 

jovem no mundo virtual.  

 Nesta subseção, busco destacar alguns aspectos relevantes para a constituição corporal 

virtual de Yan no Orkut, apontando ainda elementos que contribuem para performances 

identitárias do jovem nesse e em outros espaços. Apesar de ele não utilizar essa rede social 

com frequência no momento em que captamos as duas figuras acima, e de utilizarmos nas 

análises mais discursos do Formspring e do Facebook, ela é de grande relevância para este 

estudo, pois se trata de um ambiente onde um corpo virtual foi constituído ao longo de sete 

anos e continua relacionado às outras redes sociais em que Yan interage.  

 

4.2.2 Formspring: construção de um corpo virtual a partir de perguntas e respostas 

 

 Como apontei anteriormente, as redes sociais são espaços que promovem a 

participação em rede e, assim como em outras tecnologias da Web 2.0, a interação se dá de 

forma colaborativa. Também destaquei que as redes sociais Orkut, Formspring e Facebook 

são os contextos nos quais se situam as práticas discursivas de Yan. Considero todas 

igualmente importantes, por entender que elas contribuem para a constituição corporal virtual 

e para performances identitárias do jovem em questão. A seguir, teço breve análise do perfil 

da rede social Formspring, que, resumidamente, pode ser assim definida: 
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Formspring é uma rede social que permite que os usuários recebam 

perguntas de outros usuários ou de pessoas não cadastradas. As perguntas 

são enviadas para a caixa de entrada, de onde o usuário pode escolher entre 

respondê-las ou excluí-las. Todas as respostas são armazenadas no perfil do 

usuário, onde qualquer um pode vê-las (WIKIPEDIA, 2012). 

 

 Essa rede social, apesar de, como o Orkut, estimular a interação através da 

participação colaborativa em rede, apresenta algumas especificiadades que a diferem da 

primeira. Uma delas é o fato de que esse espaço é prioritariamente constituído de perguntas 

elaboradas para os(as) participantes e respostas dadas pelos(as) mesmos(as). As perguntas 

podem ser feitas por pessoas que participam ou não dessa rede social, diferentemente do 

Orkut, onde só quem pode interagir com o(a) usuário(a) são pessoas de seu relacionamento, 

amigos(as)
15

. Outro aspecto relevante é que, ao publicar uma pergunta, a pessoa pode se 

identificar ou não, já que essa rede permite que perguntas anônimas sejam enviadas. O 

anonimato desse espaço de interação possibilita que algumas questões, em especial as 

relacionadas a gênero e sexualidade, sejam abordadas de forma mais explícita, tornando mais 

evidentes as performances relacionadas a tais atributos identitários. Ainda uma diferença entre 

o Formspring e a rede social antes descrita é o fato de que as produções desta segunda são 

mais textuais do que imagéticas, o que não impede que a pessoa poste vídeos ou fotos em suas 

respostas e perguntas. Cabe, neste momento, adentrar as especicidades desta rede social.  

 Segundo o próprio site, o Formspring foi fundado em novembro de 2009 e tem 

milhares de membros por todo o mundo. Ainda de acordo com a rede social, esse espaço tem 

mais de quatro milhões de respostas postadas (FORMSPRING, 2012). Apesar de Yan ter 

apenas 355 seguidores(as), ou seja, não ter tantos amigos nessa rede social quanto no Orkut e 

no Facebook, do início desta pesquisa, em abril de 2011, a setembro do mesmo ano, o jovem 

participava ativamente dessa rede social, postando perguntas e respondendo a muitas outras. 

Até o momento de sua última postagem, o jovem havia respondido a 7.571 perguntas. As 

perguntas que o mesmo elaborou, no entanto, não estão disponíveis em seu perfil, sendo 

possível acessar apenas aquelas que o jovem aprovou utilizando o recurso smile (imagem que 

significa que gostou da resposta dada). Considero, então, esse meio virtual um espaço 

importante para esta pesquisa, em especial pelo fato de as perguntas e respostas tornarem 

evidentes as performances de identidade de gênero e sexualidade, interesse deste estudo. Em 

um primeiro momento, no entanto, faço uma breve análise do perfil de Yan no Formspring.  

                                                 
15

 No início do Orkut, no entanto, a interação anônima também era permitida.  
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 Apesar de o perfil dessa rede social solicitar menos informações do(da) usuário(a) do 

que o Orkut, através dele também podemos identificar a presença de um corpo virtual e 

observar possibilidades de performances identitárias. O perfil dessa rede social está dividido 

em duas partes: informações pessoais do(da) usuário(a), que ficam disponíveis quando 

preenchidas, e informações particulares, que não aparecem publicamente no perfil. Para 

constituir um corpo ou identidade on-line naquele espaço, o(a) usuário(a) deve fornecer 

informações pessoais como o nome completo, o nome de usuário(a), a localidade onde vive e 

a indicação de outros sites ou redes sociais de que participa; deve ainda escrever algo sobre si 

e sugerir tipos de perguntas que os outros podem fazer. Em relação às informações 

particulares, o(a) usuário(a) deve acrescentar um e-mail, criar uma senha e selecionar um 

gênero: “masculino” ou “feminino”.  

 Como o Orkut, a rede social Formspring apresenta apenas duas alternativas ao referir-

se ao gênero, o que aponta para uma visão binária em relação a tal identidade social. Assim, 

o(a) usuário(a) nesse segundo espaço também é impelido(a) a indicar o gênero que pretende 

performar ao longo de suas interações. De certa forma, o site relaciona a construção daquele 

corpo a uma taxonomia que aponta para restrições socialmente reconhecidas em relação à 

construção cultural de gênero(s) e sexualidade(s). No entanto, os(as) participantes desse tipo 

de espaço virtual não precisam se restringir a essas classificações, pois tais performances 

podem ser ressignificadas, uma vez que também contam com os textos disponibilizados nesse 

espaço. A Figura 3 traz a imagem do perfil de Yan nessa rede social, e nela é possível 

observar como esse corpo virtual é constituído. 
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Figura 3 – Perfil de Yan na rede social Formspring 

 

 Como podemos observar no perfil acima reproduzido, poucas informações pessoais 

sobre Yan são fornecidas nesse espaço da rede social. Porém, apropriando-se de outros textos, 

o jovem produz o que Thomas (2007, p. 9) chama “self intertextual”, ao acrescentar no 

Formspring o link de seu Orkut e relacionar os dois perfis. Sendo assim, podemos considerar 

que os aspectos destacados no item 4.5.1 deste trabalho, referentes ao Orkut do jovem, 

também estão presentes em seu perfil no Formspring e contribuem para essa constituição 

corporal e identitária. Além disso, assim como em suas outras redes sociais, o jovem utiliza 

sua própria imagem como avatar, reforçando os atributos identitários e a construção corporal 

anteriormente proposta. Uma diferença marcante desse espaço em relação aos outros é o fato 

de que as perguntas e respostas (práticas discursivas desse ambiente) aparecem junto ao perfil.  

 Outro elemento importante nesse perfil é a frase: “Vai, mata a sua curiosidade(!)”, que 

considero um convite a outros(as) participantes dessa rede a participar das performances 

identitárias do jovem, desenvolvidas através dos textos (perguntas, respostas e fotos) 

disponibilizados nesse ambiente virtual. Além disso, a sentença “Sou tudo aquilo que Deus 

diz que sou” aponta para as performances identitárias de Yan, de forma essencializada e 

transcedente, indicando a importância que o mesmo dá ao discurso religioso nessa 

constituição corporal – como poderemos observar melhor no Capítulo analítico. A mesma 

frase é repetida pelo jovem ao responder à pergunta de outro(a) usuário(a) da rede: “Me diga 

o que você é?”. 
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 Apesar de as imagens não serem o elemento principal dessa rede social, o design do 

perfil apresenta a possibilidade de o(a) usuário(a) acrescentar imagens fornecidas pelo site ou 

suas fotos pessoais. As imagens escolhidas por Yan durante a pesquisa refletem suas 

afinidades e também suas performances de gênero e sexualidade. Nesse perfil, as imagens são 

de seus amigos. Porém, como ocorre no Orkut, quando ele começa seu namoro com Ana, esse 

relacionamento torna-se evidente a partir das fotos disponibilizadas e de suas respostas às 

perguntas na rede social, sugerindo uma performance de masculinidade heterossexual. Outros 

aspectos relacionados a suas performances identitárias podem ser melhor observados em suas 

interações com outros(as) participantes, e serão mais detalhadas no próximo Capítulo.  

   

4.2.3 Facebook: migração de um corpo virtual  

 

 Nas duas subseções anteriores, destaquei características da Web 2.0 e aspectos 

constitutivos de um corpo virtual em duas redes sociais das quais Yan participa – o Orkut e o 

Formspring. Passo agora a desenhar a constituição corporal virtual do jovem recorrendo a seu 

perfil em outra rede social, o Facebook.  

De acordo com o próprio site, o Facebook foi fundado em fevereiro de 2004 e tem 

como missão “dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e 

conectado” (FACEBOOK, 2012). Assim como as duas outras redes sociais acima referidas, 

essa é uma rede social gratuita, com renda proveniente de propagandas. Apesar de fundada no 

mesmo ano que o Orkut, inicialmente seu público era voltado para universidades e escolas 

americanas, e ela não tinha, portanto, abrangência mundial. Porém, em pouco tempo essa rede 

social tornou-se conhecida mundialmente, e logo passou a fazer parte das interações no Brasil. 

Nessa rede social, além do perfil disponibilizado, o(a) usuário(a) pode trocar 

mensagens privadas ou públicas, postar fotos e apresentar listas de interesses pessoais. Os 

dados só podem ser visualizados restritamente por uma mesma rede de amigos (WIKIPEDIA, 

2012). Ao postar comentários, fotos e vídeos, os(as) interactantes podem curtir (uma forma de 

aprovação do que é publicado) e fazer comentários sobre a postagem. As mensagens privadas 

possibilitam que os(as) usuários(as) interajam entre si sem que outras pessoas participem da 

conversa. Nessas mensagens, os(as) interactantes também podem postar arquivos, fotos e 

vídeos. Outro recurso dessa rede social é a linha do tempo, que organiza as postagens do(da) 

usuário(a) em ordem cronológica.  
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Como podemos observar, o Facebook, apesar de algumas semelhanças com o Orkut, é 

uma rede social que propicia maior dinamicidade nas interações, pois as mensagens e imagens 

são atualizadas a cada momento. Enquanto no Orkut as fotos, vídeos e algumas mensagens 

ficam armazenadas naquele espaço pelo tempo que o(a) usuário(a) desejar, no Facebook tais 

conteúdos deixam de estar disponíveis conforme outras pessoas postam mais textos. Sendo 

assim, quanto mais amigos, mais alterada a página de uma pessoa no Facebook pode ficar. 

Segundo o site Olhar Digital (2012), o Facebook superou o Orkut em número de 

usuários(as) desde dezembro de 2011, tornando-se o site mais popular no Brasil. Em maio de 

2012, o Brasil despontava como o segundo país com maior número de usuários(as) de 

Facebook (perdendo apenas para os Estados Unidos), com mais de 56 milhões de pessoas 

conectadas e 28,07% do total de usuários(as) por todo o mundo (SOCIAL BAKERS, 2012). O 

grande crescimento dessa rede social no Brasil gerou a migração para esse espaço virtual 

dos(das) usuários(as) que antes ocupavam o Orkut. Verificamos, no entanto, que os perfis 

sociais de muitas pessoas permanecem disponíveis na antiga rede social, como ocorre com 

Yan. Este panorama reflete uma tendência atual de maior fluidez nas relações e de fluxo 

intenso nos diferentes espaços virtuais. Tal dinamicidade tem impacto nas relações sociais e 

nas interações, pois, ao mesmo tempo em que os(as) usuários(as) estreitam alguns 

relacionamentos no mundo virtual, outros relacionamentos tornam-se absolutamente 

efêmeros. Porém, apesar do constante movimento dos(das) usuários(as) pelas redes sociais e 

de algumas mudanças entre as tecnologias, os(as) participantes de tais espaços transportam 

seus textos e elementos semióticos de um espaço para outro, constituindo seus corpos e 

identidades de acordo com os(as) interlocutores(as) e com a forma de interação em cada 

espaço. O Facebook tem grande importância atualmente nessas formas de interação, como 

teve o Orkut um dia. Com o propósito de dar continuidade ao entendimento da constituição 

corporal virtual de Yan, faço a seguir uma breve análise de seu perfil nesse espaço.  
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Figura 4 – Perfil de Yan na rede social Facebook 

 

Para se cadastrar no site, o(a) usuário(a) deve informar seu nome, sobrenome, data de 

aniversário e e-mail, criar uma senha e selecionar entre os gêneros “masculino” ou 

“feminino”. Após a inscrição na rede social, o(a) participante constitui um corpo virtual, que 

pode ser modificado ao longo de sua existência naquele espaço. Como podemos observar na 

imagem acima, o corpo de Yan começa a ser constituído em seu perfil e suas informações são 

separadas em oito aspectos: trabalho e educação, histórico por ano, residência, informações 
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descritivas sobre o(a) usuário(a), relacionamento, família, informações básicas e informações 

de contato.  

 Podemos constatar, então, que Yan se constitui como jovem trabalhador ao acrescentar 

em seu perfil o nome da empresa em que trabalha e o ano em que começou a trabalhar ali. Tal 

aspecto não foi observado em seus dois outros perfis, talvez por terem eles sido criados 

quanto ele ainda não trabalhava. Assim como no Formspring, podemos mais uma vez 

caracterizar um self intertextual (THOMAS, 2007) nesse perfil, no espaço “Sobre Yan”, 

quando o jovem utiliza o mesmo texto constante em seu perfil do Orkut para indicar algumas 

de suas características identitárias, como já destaquei na subseção 4.5.1. Tal texto transita por 

diferentes redes sociais e, dependendo de cada contexto, seus efeitos podem ser diferentes. 

Nesse pequeno texto, podemos constatar a autoria de um self virtual, considerando os três 

aspectos que Thomas (2007) aponta como relevantes na constituição identitária: o self, os 

outros e a comunidade. Desta forma, Yan constitui um corpo virtual e uma identidade on-line, 

levando em conta suas características pessoais e a opinião de outras pessoas sobre ele, 

disponibilizando suas performances identitárias constantes em um texto nessa comunidade de 

prática.  

 A partir das informações básicas a respeito do jovem, é possível identificar o dia de 

seu aniversário, porém a idade não está disponível nesse espaço. O elemento identitário 

relativo à idade não se torna disponível, e a associação de sua identidade como jovem só pode 

ser percebida com base em outros elementos do Facebook, como fotos, vídeos e conversas. As 

identidades de gênero e sexualidade, no entanto, são bastante aparentes nesse perfil. O gênero 

é mais uma vez definido como masculino, atendendo a uma visão binária. 

Como no Orkut, apesar de a opção por uma sexualidade não ser um dos itens do perfil, 

ela se torna evidente nos dos campos “Status de Relacionamento” (no item sobre as 

informações básicas) e em um item específico, “Relacionamento”. No entanto, enquanto no 

Orkut as opções de sexualidade são divididas em categorias e não se tornam públicas, no 

Facebook esses espaços possibilitam que outras formas de relacionamento se tornem visíveis. 

Porém, no caso de Yan, ele performa suas identidades de gênero e sexualidade posicionando-

se como identificado em uma masculinidade heterossexual, assim como nos outros ambientes 

virtuais. Como veremos nas interações do jovem nessa rede social, analisadas posteriormente, 

a associação do relacionamento com sua namorada e as mensagens e fotos que o jovem 

disponibiliza virtualmente corroboram suas performances de gênero e sexualidade. Outro 

elemento relevante constante neste perfil, e que é recorrente em suas interações nessa e em 
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outras Redes Sociais, é a filiação de Yan pelo Cristianismo como Religião. Como veremos 

posteriormente, a presença do Discurso da Religião é constante nas interações deste jovem e 

contribui para suas constituições identitárias de gênero e sexualidade.   

 Outro item que verificamos no perfil do Facebook é a associação de pessoas da 

família. É interessante destacar que esse meio virtual cria possibilidades de constituições 

familiares diferenciadas. Em seu perfil, Yan acrescenta quinze pessoas da família, entre 

irmãos, mãe e primos. Podemos constatar, no entanto, que alguns amigos do jovem são 

predicados por ele como irmãos. Desta forma, ele constitui naquele espaço a família que 

pretende ter e não se restringe apenas a laços sanguíneos, indo além do biológico. Apesar de 

não constar no perfil de Yan, ao observarmos a lista de amigos do jovem, veremos que o 

mesmo tem 1.656 amigos até o momento de gravação desse perfil. Deste modo, essa rede 

social possibilitou que a rede de relacionamento do jovem fosse ampliada consideravelmente.  

 Por fim, Yan seleciona uma foto de seu rosto para representar seu avatar no Facebook. 

Considero, no entanto, que outras fotos disponibilizadas no site, como os álbuns de fotos do 

jovem, de seus amigos e da namorada agregam informações que contribuem para construções 

das identidades que o jovem performa.  

 

4.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  

 Neste estudo, opero com teorias que desestabilizam sentidos relacionados às 

identidades e constituições corporais de forma essencializada. Seguindo as concepções de 

Thomas (2007, p. 9), considero a associação do corpo a aspectos identitários uma forma 

produtiva de trabalhar em ambientes virtuais, uma vez que o ciberespaço é usualmente 

considerado um espaço de total descorporificação física. Desta forma, com os três perfis das 

redes sociais acima elencadas, busco delinear a constituição corporal que Yan projeta, 

apontando alguns aspectos desses espaços que podem contribuir para performances 

identitárias do jovem. Entretanto, essas projeções são submetidas a múltiplas audiências e 

seus efeitos podem ser diversos.  

 Desta forma, trabalho com um sentido de corpo que considera que lidamos com 

construções culturais e discursivas realizadas em tempos e espaços diversos. Os corpos 

virtuais que criamos através de realidades ficcionalizadas nas redes sociais são exemplos 

dessa nova forma de vida, cada vez mais presente na atualidade. Sendo assim, muitas pessoas, 
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em especial as jovens, vivenciam vários mundos simultaneamente e passam a associar 

elementos do mundo físico aos mundos virtuais em suas constituições corporais e identitárias.  

  Aqui a ideia de trânsito ganha relevância de várias formas. Primeiramente, Yan se 

movimenta em diferentes territórios, onde constrói seu corpo e se engaja em performances de 

masculinidades com variados(as) interlocutores(as). Assim, cumpre itinerários dinâmicos que 

produzem textos em movimento, que, em sua trajetória, são sucessivamente entextualizados, 

transpostos e recontextualizados (BLOMMAERT e RAMPTON, 2011). Grosso modo, a 

‘entextualização’ está relacionada a projeções de determinados textos (ou discursos) em 

diferentes contextos de interação. Quando tais textos são transportados de um ambiente a outro, 

são, de algum modo, modificados ou reavaliados por quem realiza a ‘transposição’. A 

recontextualização ocorre quando os textos são incorporados a novos contextos (Ibid., p. 11), 

sendo reinterpretados. É o que está em jogo no percurso de Yan pelo Orkut, pelo Formspring e 

pelo Facebook, suas interações nesses espaços dão visibilidade para aspectos relacionados a 

performances identitárias de masculinidade. Os textos produzidos pelo jovem e por seus(suas) 

interlocutores(as) podem mudar de sentido quando viajam de um contexto para outro. Além 

disso, assim como em outros ambientes de interação, as redes sociais são espaços onde os 

textos são recontextualizados a todo momento, produzindo efeitos performativos diversos, 

dependendo dos espaços situados, dos(das) interactantes e dos(das) observadores(as). Os 

discursos geram textos e Discursos que ficam disponíveis para descontextualização e 

recontextualização. Tal movimento dinâmico é parte integrante dos processos de produção de 

sentido e conhecimento que podem ser entendidos como processos sucessivos de 

entextualização. 

  Neste estudo, considerando que os textos transitam de forma dinâmica e difundem-se 

rapidamente nas redes sociais, busco, entre outros aspectos, analisar as trajetórias de alguns 

textos, entendendo que suas significações são projetadas para além do texto e da linguagem. 

Assim, encontro nos construtos “entextualização”, “transposição” e “(re)contextualização” 

(BLOMMAERT e RAMPTON, 2011, p. 7) ferramentas relevantes para este estudo, pois 

observo que, ao interagir em ambientes da Web 2.0, produzindo textos que transitam por 

diferentes espaços contextuais, os(as) participantes se envolvem em processos discursivo-

identitários, constituindo parte de suas identidades, entre elas as de gênero e sexualidade. Tais 

trajetórias textuais também contribuem para constituições corpóreo-discursivas virtuais nesses 

ambientes e ressaltam o caráter colaborativo de tecnologias como essas. Sigo para o próximo 

capítulo, no qual abordarei o perfil metodológico e contexto desse trabalho. 
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5 PERFIL METODOLÓGICO E CONTEXTO DA PESQUISA 

   

  O estudo desenvolvido nesta pesquisa se insere no paradigma de pesquisa qualitativo-

interpretativista, de cunho etnográfico virtual. Utilizo esse paradigma porque ele contribui para 

a observação de como os significados são construídos por Yan nas redes sociais em que ele 

interage virtualmente, e também para como as significações são criadas e negociadas dentro 

das comunidades de prática nas quais está inserido, refletindo nas identidades de gênero e 

sexualidade por ele performadas naqueles espaços.  

  Nesta forma de conceber pesquisa, o elemento relevante não é a busca por verdades, 

mas sim pelos múltiplos significados que podem constituir as realidades, que são passíveis de 

interpretação. Sob esta perspectiva, o mundo social é construído através da linguagem, e só 

existe se considerarmos a inteligibilidade individual do significado construído socialmente 

(MOITA LOPES, 1994, p. 331). O que interessa, então, para este tipo de pesquisa é o aspecto 

qualitativo ou particular do sujeito social inserido em determinado contexto.  

  Em relação ao aspecto geral deste estudo, busco levar em consideração o conhecimento 

holístico (SCHWANDT, 2006), perspectivo e contextual, já que não devemos considerar uma 

interpretação como mais correta que a outra. Segundo Moita Lopes (1994), esse tipo de 

conhecimento é intersubjetivo, privilegiando não explicações totalizantes, mas sim o 

específico, o contingente e o particular.  

  Em uma pesquisa com base interpretativista, como esta, respaldada por teorias e 

perspectivas que entendem linguagem, gênero(s) e sexualidade(s) como constituídos cultural e 

discursivamente, não cabe a utilização de construtos metodológicos que busquem a descrição 

de padrões generalizantes. Segundo Moita Lopes (1994, p. 332), tal padronização não permite 

a observação dos múltiplos significados atribuídos ao mundo social na interação indivíduo–

sociedade. Deste modo, o aspecto interpretativo considerado neste estudo possibilita que 

múltiplos significados de noções como, por exemplo, ‘eu’, ‘identidade’, ‘verdade’ e ‘ser’ 

ganhem visibilidade (SCHWANDT, 2006). Pretendo observar tais sentidos, especialmente os 

referentes a aspectos identitários e subjetividades, focalizando em dados qualitativos e 

entendendo, segundo a perspectiva foucaultiana, que meu olhar sobre os objetos observados 

constituem esses objetos: as práticas discursivas do jovem focalizado e as dos(das) outros(as) 

interactantes, além dos contextos nos quais elas se desenvolvem. 
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  A linha de pesquisa acima delineada é pertinente para este estudo, uma vez que se filia 

a uma Linguística Aplicada (LA) mestiça, de natureza interdisciplinar / transdisciplinar, que 

dialoga com teorias das áreas das ciências sociais e das humanidades (MOITA LOPES, 2006) e 

entende a atividade de pesquisa como um fazer político. Como argumenta Moita Lopes (Ibid.), 

devemos tornar nossas pesquisas politizadas e pensar em alternativas para a vida social, pois 

esses são aspectos relevantes a serem considerados por pesquisas inseridas em uma Linguística 

Aplicada “ideológica” (Ibid., p. 23), que entende toda forma de conhecimento como política. 

Desta forma, a teorização proposta por autores que, como Moita Lopes (Ibid.), entendem que 

nossas ações discursivas (construção de teorias, por exemplo) afetam o mundo social, 

considera a importância da linguagem como constitutiva das vidas sociais e sua implicação em 

questões sociopolíticas. Coloca-se foco, portanto, nos efeitos e nas consequências de sentido 

das ações. 

  Considerando essa perspectiva de Linguística Aplicada inserida no contexto 

contemporâneo
16

, é preciso pensar em novas teorizações que deem conta dos fenômenos atuais 

de mobilidade e trânsito exacerbados, discutidos na Introdução deste trabalho. Assim, cada vez 

mais há a necessidade de teorias que conversem com a sociedade e mantenham uma 

perspectiva autocrítica quanto ao tipo de conhecimento produzido e à forma como ele afeta e 

dialoga com a vida social (MOITA LOPES, 2006). Neste estudo, as práticas sociais que 

envolvem as novas tecnologias têm um papel relevante, pois elas refletem na forma que as 

pessoas vivem, tanto nos mundos virtuais quanto fora deles. Segundo Denzin e Lincoln (2006, 

p. 368) algumas mudanças em relação à investigação qualitativa, passam a dar mais 

visibilidade à pesquisa como um processo relacional, considerando as transformações 

propiciadas pela tecnologia e a constituição do sujeito. Os autores propõem, então, a 

ressignificação de alguns aspectos constituintes deste tipo de investigação e discutem alguns 

pontos como a validade científica, a representação e o papel político da pesquisa qualitativa.  

  A questão da validade científica é questionada quando o mundo deixa de ser visto como 

fielmente representado pela linguagem de forma objetiva e passa a ser entendido “a partir de 

nossas relações dentro das comunidades interpretativas” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 368) 

a que nos associamos. A ideia de validade entra em crise, como destacam esses autores, 

quando dados empíricos relacionados ao sujeito social ignoram as experiências individuais 

desse indivíduo. A crítica à validade científica feita por pesquisadores qualitativos pauta-se no 

                                                 
16

 Moita Lopes (2006, p. 22) considera este momento uma época de “grande ebulição sócio-cultural-político-

histórica e epistemológica”, denominada por alguns autores como pós-moderna, modernidade recente, 

modernidade reflexiva, etc.  
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fato de que a experiência individual não pode ser quantificada ou mapeada através da 

linguagem. Passa-se a valorizar nesse tipo de pesquisa, entre outros aspectos, as narrativas 

pessoais “nos processos de construção de sentido de comunidades situadas histórica e 

culturalmente” (Ibid., p. 369). Apesar de não trabalhar especificamente com narrativas, 

entendo que os textos produzidos e publicados por Yan, aliados a múltiplos recursos 

semióticos encontrados nas redes sociais, contam parte de sua história de vida; cabe, portanto, 

uma pesquisa pautada na interpretação dessas práticas discursivas, visando o entendimento de 

como elas agem no mundo social. 

  Com o intuito de escapar da objetivização do sujeito de pesquisa em sua relação com o 

mundo social, pesquisas qualitativas, como a que aqui encaminho, abrem espaço para 

possibilidades metodológicas que fogem da busca pela verdade e validação dos dados de uma 

investigação. Dentre as inovações metodológicas com importância na arena qualitativa, 

podemos destacar a performance. Um dos aspectos relevantes de construtos como este é a 

contestação da relação binária entre a pesquisa e o representacionismo, uma vez que esse tipo 

de pesquisa não tem como objetivo a busca por “verdades”, e sim propor novas alternativas 

para as formas de observação e registro dos resultados de uma investigação (Loc. cit.). É 

possível observar em minhas escolhas epistemológicas, que agrego a este estudo, o construto 

de performance como forma de construção. Como explicitado no Capítulo 2, é nas – e através 

das – performances corpóreo-discursivas que nos construímos em ação com os outros, como 

atores sociais – processos em que empregamos, cada vez mais, múltiplos recursos semióticos. 

Tal perspectiva possibilita que o pesquisador leve em consideração na análise dos dados, além 

de aspectos linguísticos, outros sistemas semióticos, tais como vídeos, imagens, elementos 

gráficos, entre outros, como parte das performances dos sujeitos sociais.  

  Assim, os critérios de validade desse tipo de pesquisa estão relacionados à compreensão 

de que o conhecimento produzido é sempre situado, constituindo determinadas ‘verdades’ 

circunstanciais e provisórias que dependem das comunidades e das épocas em que estão 

inseridos (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 369). Levam-se em conta, então, os investimentos 

políticos e analíticos do pesquisador, o que indica que não se pode separar metodologia de 

ideologia. Nessa pesquisa, por exemplo, ao investigar as interações do participante da pesquisa 

nos ambientes virtuais, tenho interesse em observar aspectos que dão visibilidade a 

performances de gênero e sexualidade que podem estar presentes no contexto educacional. O 

pesquisador, desta forma, não pode ser entendido como um sujeito neutro, pois ele tem 
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interesses ideológicos que determinam o caminhar de sua pesquisa, quanto à escolha temática e 

quanto ao modo como desenvolve suas análises.  

  Considerando os aspectos acima delineados, referentes aos caminhos que a pesquisa 

qualitativo-interpretativista vem tomando, cabe-nos considerar que tais ressignificações, em 

relação tanto ao ato de pesquisar quanto à própria linha de pesquisa, fazem com que algumas 

áreas investigativas, em especial as inseridas nos campos das ciências sociais e das 

humanidades, observem mais atentamente os aspectos culturais sociais dos eventos 

investigados. Além disso, tal perspectiva também possibilita que apontemos “potenciais da 

pesquisa enquanto processo relacional, as perspectivas da tecnologia e a reimaginação da 

concepção ocidental do eu” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 380). Dentre esses três aspectos 

inter-relacionados, podemos considerar as novas tecnologias como um grande desafio e, ao 

mesmo tempo, uma área de grande interesse para pesquisas inseridas no âmbito qualitativo. 

Esses espaços são convidativos para a observação de formas de vida e “permitem a realização 

de experiências sociais em uma escala sem precedentes” (Ibid., p. 383), criando novas 

possibilidades de relações interpessoais, diferentes noções de tempo–espaço e outras formas de 

constituição de realidades. 

  Considerando a complexidade desse campo de estudo e minha escolha pela linha de 

pesquisa acima delineada, tomo como base o modelo interpretativo etnográfico (que mais à 

frente amplio para etnografia virtual). Segundo Holmes (1992, p. 41), essa é uma metodologia 

que tem como base as ciências das humanidades, tendo como foco a subjetividade. Esse 

modelo interpretativo está diretamente relacionado à forma como o(a) pesquisador(a) analisa 

os dados, estabelecendo relação entre linguagem e significado. Além disso, assim como em 

outras pesquisas qualitativas, a etnografia é uma teoria voltada para o campo situado e envolve 

o estudo de eventos (ou sujeitos) particulares. De acordo com o autor, essa metodologia é 

produtiva, por possibilitar que os dados sejam analisados de forma mais profunda e também 

por tornar mais estreita a relação entre os(as) participantes da pesquisa e o(a) pesquisador(a). 

Esse construto metodológico, com sua vertente interpretativa, possibilita maior foco nos dados 

qualitativos, contribuindo para um melhor entendimento do objeto de pesquisa (Loc. cit.). 

Tendo situado os parâmetros de pesquisa que orientam a presente investigação, a seguir, 

desenvolvo algumas considerações sobre o perfil metodológico deste estudo.  
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5.1 A ETNOGRAFIA VIRTUAL COMO FORMA DE PRODUZIR CONHECIMENTO 

  

 A palavra ‘etnografia’ significa literalmente “escrever sobre os outros” (ERICKSON, 1988, 

p. 1.082). Tal metodologia “origina-se na sociologia e na antropologia e focaliza o contexto 

social na perspectiva do participante ” (MOITA LOPES, 1994, p. 334); é, portanto, uma das 

formas de se fazer pesquisa com base interpretativista. Em estudos etnográficos, o(a) 

pesquisador(a) leva em consideração a visão que os(as) participantes têm da prática social e 

propõe o entendimento dos significados que eles(elas) constroem sobre o contexto social, para 

poder compreendê-lo. Segundo Gitlin et alii (1988), há algumas décadas a etnografia vem se 

tornando a metodologia dominante em algumas áreas, em especial no âmbito das ciências 

sociais. Isso se deve principalmente à possibilidade que essa metodologia abre de observar e 

participar de contextos particulares, tornando possível mostrar como algumas instituições 

reproduzem desigualdades ou propõem possibilidades alternativas. Na Linguística Aplicada, 

esse tipo de pesquisa é bastante utilizado, pois a partir da linguagem podemos tanto construir o 

mundo social como encontrar soluções para compreendê-lo (MOITA LOPES, 1994).  

  Esta pesquisa é de cunho etnográfico, porque nela utilizo parte da epistemologia dessa 

metodologia, levando em consideração o foco no particular e no geral, como considera 

Erickson (1988). Quanto à participação desse tipo de metodologia em contextos particulares, 

apresento interesse nas performances situadas de um jovem em suas interações sociais nos 

meios virtuais, considerando a forma como geralmente ele age nesses meios. Em relação ao 

aspecto geral, considero que essa prática se situa em um contexto social mais amplo, em uma 

sociedade conectada entre redes. Utilizo, então, a observação participante interagindo com o 

participante focal dessa pesquisa nas redes sociais das quais o mesmo faz parte, como forma de 

entender as especificidades dessas performances em espaços e tempos difusos. Por mais de um 

ano participei das redes sociais das quais Yan  fazia parte, acompanhando as trajetórias textuais 

e as formas de interação do jovem naqueles ambientes. Nesse percurso, foi necessário 

vivenciar as práticas daqueles espaços, fazer notas de campo e interagir com o jovem para 

gerar um tipo de compreensão sobre as práticas discursivas investigadas.  Não tenho, no 

entanto, o propósito de modificar a prática em questão, mas sim de capturar práticas 

habitualizadas e repetidas, tentando observar possíveis performances de identidades de gênero 

e sexualidade do jovem naqueles ambientes (GITLIN et al., 1988). Para tal, utilizo como 

procedimentos metodológicos uma entrevista fora do ambiente virtual, que realizei com o 

participante no início desta pesquisa, conversas que tivemos on-line, notas de campo e registros 
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das imagens de práticas discursivas do jovem nas redes sociais Orkut, Formspring e Facebook, 

sobre as quais me referi mais detalhadamente no Capítulo 4. A utilização desses diferentes 

instrumentos de pesquisa é importante para a triangulação dos dados, pois possibilita que o(a) 

pesquisador(a) não utilize apenas sua visão particular sobre o assunto pesquisado, mas busque 

entender diferentes posicionamentos em relação a ele. Ao mesmo tempo, comparar diferentes 

práticas discursivas do jovem expande o campo de observação, permitindo a detecção tanto de 

recorrências / continuidades quanto de descontinuidades.  

 Em vista das especificidades da etnografia nos ambientes virtuais, alguns autores 

(HINE, 2000, 2005; LEANDER e MCKIM, 2003; WITTEL, 2000) propõem adaptações a 

essa metodologia, apontando também algumas dificuldades que o(a) pesquisador(a) pode 

encontrar ao realizar esse tipo de pesquisa. Uma das primeiras diferenciações entre as 

etnografias tradicionais e as virtuais é o fato de que, enquanto a primeira se baseia na ideia de 

localidade circunscrita a fronteiras bem delimitadas, a segunda leva em consideração espaços 

multissituados.  

Ao pensarmos em uma pesquisa etnográfica multissituada, devemos entender que as 

noções de tempo e espaço não podem ser concebidas de forma estática, tampouco apartadas 

dos discursos e poderes que permeiam as relações sociais (LEANDER e MCKIM, 2003). 

Devemos levar em consideração que etnografias virtuais envolvem pesquisas incorporadas em 

um sistema mundial, que se movem partindo de espaços específicos, nos quais os objetos e as 

identidades projetadas circulam culturalmente em tempos e espaços não circunscritos 

(WITTEL, 2000).  

Considerando este cenário, não cabe nesse tipo de etnografia utilizar a mesma noção 

de ‘campo’ das pesquisas geograficamente situadas. Wittel (2000) aponta a necessidade de 

descentralizar o aspecto espacial em pesquisas na Internet e ressignificar tais espaços de 

pesquisa ao entendê-los como uma “localização política
17

” (Ibid., [s.p.]), pois esse tipo de 

metodologia deve estar atento à conexão de diferentes localizações sociopolíticas no 

ciberespaço. 

Em minha pesquisa, para explorar as performances de identidades do participante e da 

dinâmica performance–performativo–performatividade, levo em consideração diferentes 

espaços interacionais nos quais o jovem interage no ambiente virtual, entendendo que eles 

                                                 
17

 Tradução minha. No original political location, que pode também significar ‘posição / locação / demarcação / 

situação política’; opto, no entanto, pela tradução de location como localização, pela relação / oposição que este 

termo pode ter com o sentido geográfico a que tal proposição se opõe. 
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estão inseridos em uma rede de economia global com espaços interconectados. Considero que 

tais interações fazem parte de uma conjuntura social e econômica mais ampla, na qual os 

domínios micro e macrointeracionais se entrelaçam. Cabe destacar, no entanto, que, devido à 

complexidade que etnografias em ambientes virtuais exigem, seria inviável neste trabalho 

entender todas as conexões, já que as redes produzem mais redes, mobilizando e 

transportando informações e conhecimentos de forma rápida, dinâmica e fluida. 

 Como ressalto ao longo deste estudo, lidamos com uma noção de cultura em que os 

fluxos e as instabilidades são inerentes aos sujeitos e aos espaços que os mesmos habitam. Por 

se tratar de relações fluidas, deve-se destacar que, ao transportarmos uma metodologia 

usualmente utilizada em territórios ‘bem demarcados’ para espaços situados no ambiente da 

Internet, podemos nos deparar com algumas especificidades (WITTEL, 2000; LEANDER e 

MCKIM, 2003). 

 Wittel (2000) destaca que um dos problemas enfrentados por pesquisas etnográficas 

virtuais é a questão da validade dos dados dos(das) participantes. Para o autor, algumas 

informações pessoais de um(a) usuário(a), como gênero, nacionalidade ou idade, podem não 

estar relacionadas ao mundo off-line, levando o(a) pesquisador(a) a considerar suas próprias 

interpretações ou incorporar à pesquisa as informações que o(a) usuário(a) fornece sem saber 

de sua veracidade ou não. Apesar de não enfrentar essa dificuldade neste trabalho, uma vez 

que tive acesso a Yan pessoalmente e fora do ambiente virtual, não entendo esse aspecto 

apontado pelo autor como relevante e nem como um problema para essa metodologia. Isto 

porque, considerando a proposta de ressignificação da noção de validade por pesquisas 

qualitativas contemporâneas, (discutidas no início deste Capítulo), entendo que práticas 

multissemióticas situadas geram conhecimento e sentidos situados sobre o sujeito social que 

são relevantes para o contexto de pesquisa focalizado.  

No desenvolvimento desta investigação, estabeleci e mantive uma relação virtual com 

Yan nas redes sociais investigadas durante todo o período de sua realização. Segundo Hine 

(2005, p. 17), o investigador precisa desenvolver algumas habilidades para criar um ambiente 

confortável e de confiança, a fim de que os(as) participantes da pesquisa se sintam seguros 

para compartilhar suas experiências. Além disso, o(a) pesquisador(a) precisa responder a 

alguns compromissos éticos exigidos por tal forma de investigação. Nesta pesquisa, a relação 

de confiança e cumplicidade entre a pesquisadora e o participante focal foi estabelecida desde 

a primeira entrevista. Tal aspecto está provavelmente relacionado ao vínculo professora–aluno 

que já tínhamos antes da pesquisa. Essa prévia relação também facilitou a abordagem de 
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aspectos identitários relacionados a gênero e sexualidade (assunto que muitas vezes pode ser 

tratado como tabu), fazendo com que, no meio virtual, continuássemos em contato mesmo 

quando o jovem já não mais era meu aluno. Quanto aos aspectos éticos, apesar de as práticas 

discursivas analisadas estarem disponíveis na Internet, busquei salvaguardar a identificação 

do jovem utilizando um nome fictício (o nome constante nesta análise foi sugerido pelo 

próprio jovem) e desfocar seu rosto nas fotos, além de não identificar a escola ou os espaços 

fora dos ambientes virtuais dos quais o jovem fazia parte. A participação na pesquisa foi 

consentida pelo jovem desde o início da investigação, e durante todo o processo busquei dar-

lhe ciência do tipo de pesquisa que estava desenvolvendo e de que estaria analisando suas 

performances identitárias de gênero e sexualidade nas redes sociais.  

Apesar de, neste estudo, propor uma postura ética em relação a Yan, considero, assim 

como Hine (2005), que as relações entre os(as) participantes de uma pesquisa on-line 

apresentam potencialidades e incômodos. Um dos potenciais das relações em ambientes 

virtuais é que elas possibilitam a condução de uma pesquisa de forma produtiva, pois os(as) 

participantes não precisam realizar encontros face a face e podem forjar inúmeras 

possibilidades de interações, tanto para geração de dados quanto para esclarecimento de 

situações referentes aos eventos investigados. Além disso, como geralmente os(as) 

usuários(as) de redes sociais circulam por mais de um ambiente, a participação em diferentes 

comunidades possibilita a expansão do campo de observação. Outra vantagem que o 

pesquisador pode obter com essa metodologia é o fato de que ela envolve um processo de 

aprendizagem com o foco em novas habilidades de sociabilidade (Ibid., p. 20). Nesse tipo de 

metodologia não é preciso, no entanto, utilizar a distinção entre on-line e off-line como 

estratégia de pesquisa, pois a relação do(da) pesquisador(a) com os(as) participante (s) da 

pesquisa tanto pode se realizar exclusivamente nos ambientes virtuais, quanto pode remeter a 

espaços físicos fora desse contexto. Nesta pesquisa, apesar de utilizar nas análises as práticas 

discursivas do jovem nas redes sociais, também utilizo dados gerados fora desse ambiente 

para projetar minhas interpretações. 

 Quanto a aspectos que podem se tornar desconfortáveis em etnografias virtuais, um 

deles relaciona-se a dúvidas que os(as) participantes podem ter sobre a exposição de suas 

identidades. O participante focal desta pesquisa, aparentemente, não demonstrou incômodos 

em relação a este aspecto durante esta investigação. Porém, em alguns momentos, como 

pesquisadora, me deparei com tal desconforto, à medida que poderia de alguma forma estar 

interferindo nas vivências identitárias do jovem em questão. Fiquei apreensiva, por exemplo, 
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com a possibilidade de que minhas interpretações sobre as práticas discursivas do jovem 

pudessem de alguma forma agregar valores que induzissem a binarismos. A questão da 

mobilidade também pode constituir um aspecto comprometedor da pesquisa, uma vez que as 

pessoas usualmente abandonam uma comunidade em prol de outra e nem sempre o(a) 

pesquisador(a) consegue acompanhar as constantes mudanças – quando não estabelece uma 

ligação mais próxima com os(as) participantes da pesquisa, por exemplo. Em relação a este 

estudo, no entanto, esse aspecto foi produtivo porque, através da mobilidade de Yan entre as 

redes sociais, pude observar as trajetórias textuais e as performances identitárias do jovem em 

diferentes espaços interacionais, identificando recorrências e divergências entre as práticas 

discursivas analisadas. 

Como verificamos, o perfil metodológico desta pesquisa não tem característica 

intervencionista, apesar de, em alguns momentos, seu desenvolvimento influenciar a 

perspectiva da pesquisadora e do participante focal em relação ao objeto de estudo. Isto se 

deve à opção por uma vertente reflexiva de etnografia, que possibilita que os(as) participantes 

e o(a) pesquisador(a) negociem a construção do conhecimento e reflitam sobre suas ações e 

sobre sua compreensão acerca da prática discursiva em questão (MAGALHÃES, 1994). 

Apesar de esta pesquisa não ter como proposta a reflexividade com o intuito de modificar 

crenças e valores, considero que ela apresenta caráter reflexivo, na medida em que nos faz 

refletir sobre os efeitos dos eventos discursivos analisados. Convém destacar que considero 

que tais efeitos tiveram reflexos especialmente em meu papel de pesquisadora, pois com este 

estudo pude modificar perspectivas em relação a vários aspectos aqui desenvolvidos. 

Ao mesmo tempo em que inicio um processo reflexivo, preciso ter criticidade sobre 

meu próprio discurso para evitar utilizar conceitos pré-concebidos e, de certa forma, 

essencializar minha pesquisa.  

 A seguir, apresento os instrumentos analíticos que me auxiliaram na compreensão da 

trajetória de textos produzidos pelo participante focal e de fenômenos a ela relacionados, 

sobretudo a movimentação de contextos, os processos de entextualização e a dinâmica 

performance–performativo–performatividade que se desenvolvem no itinerário observado. 
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5.2 INSTRUMENTAL ANALÍTICO 

   

  Levando em consideração as performances de gênero e sexualidade nos discursos que 

analiso, cabe ressaltar que diferentes processos de interpretação ocorrem quando um texto é 

transportado de um ambiente para outro; por isso, devemos pensar em diferentes contextos 

quando lidamos com discurso. Sendo assim, a utilização de ‘enquadres’ sugerida por Goffman 

(1974) é de extrema relevância para a análise discursiva em questão, pois com base neles as 

pessoas “constroem universos interpretativos, nos quais enunciados são criados e oferecidos 

para interpretação” (BLOMMAERT, 2005, p. 46). A metamensagem contida no enunciado é 

situada pelo enquadre, que indica como sinalizamos ou interpretamos aquilo que é dito ou 

fazemos (RIBEIRO e GARCEZ, 1998). Cabe destacar que a noção de interpretação que utilizo 

aqui se afasta da noção interpretativa tradicional, pois diferente desta, a visão interpretativista 

que aqui utilizo é entendida como um processo contínuo, no qual estamos sempre negociando 

interpretações. 

  Para Velho (2008), Goffman busca entender como se chega à definição de uma situação 

através da aproximação dos enquadres (frames) ao contexto de determinado evento. Os frames 

possibilitam possíveis definições que permitem “uma compreensão mais completa do processo 

de construção social da realidade, introduzindo variáveis como poder no seu sentido mais 

amplo” (VELHO, 2008, p. 147). Os processos de interação dependem de ‘redes de 

significados’ e possibilitam que as experiências e processos interpretativos sejam forjados. 

Nesta perspectiva, há constante preocupação com a dinâmica dos discursos, os(as) 

interlocutores(as) e a apresentação do self, o que leva Goffman a desenvolver outro conceito, 

footing, como desdobramento do conceito de enquadre. A noção de footing “representa o 

alinhamento, a postura, a posição, a projeção do ‘eu’ de um participante na sua relação com o 

outro, consigo próprio e com o discurso em construção” (RIBEIRO e GARCEZ, 1998, p. 70). 

Esse construto é produtivo, por dar conta das negociações discursivas dos papeis sociais e da 

mudança em caráter emergente, além de possibilitar que sejam observados movimentos em 

fluxo, já que ele tem caráter relacional. As identidades, e, consequentemente, suas 

performances, relacionam-se aos footings, pois estes constroem certos aspectos identitários em 

fluxo constante, os quais podem adquirir credibilidade ou não. No entanto, a maneira como a 

pessoa se alinha em relação a seu(s) interlocutor(es) e aquilo que ela diz estabelecem uma 

posição, que pode mudar a qualquer momento. Desta forma, em uma interação, ao mudar de 

footing a pessoa também muda o alinhamento que toma para si mesmo e para os outros 
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presentes quando produz ou interpreta um enunciado. Sendo assim, falar em mudança de 

footing é outra forma de falar sobre mudança de enquadre para os eventos (GOFFMAN, 1974, 

p. 28). Podemos também associar ao conjunto de alinhamentos das interações a noção de 

laminação cunhada por Goffman (1974, p.82), na qual as mudanças de alinhamentos nas 

interações podem acrescentar “camadas” às performances. Nas análises de práticas discursivas 

que desenvolvo mais à frente, é possível observar que uma série de alinhamentos são 

projetados pelo participante da pesquisa, constituindo várias “camadas” na construção das 

performances identitárias de gênero e de sexualidade do jovem.  

  Neste sentido, as interpretações dos(das) participantes de uma interação são guiadas uns 

pelos outros considerando uma ampla gama de fatores com “dimensões potencialmente 

relevantes” (GUMPERZ, 1992, p. 229). Os footing se tornam evidentes através de algumas 

pistas e marcadores que podem contribuir para uma análise discursiva. Contribuem para as 

mudanças de footing as pistas de contextualização, ou seja, “traços linguísticos que contribuem 

para a sinalização de pressuposições contextuais” (GUMPERZ, 1998, p. 100) que podem 

incluir algumas características prosódicas tais como tonicidade e entonação, características 

paralinguísticas como tempo e ritmo, e características linguísticas como escolha de código e 

expressões lexicais particulares (GUMPERZ, 1992). No ambiente virtual, a identificação de 

tais traços é um pouco mais difícil, uma vez que, diferentemente da interação face a face, não 

podemos contar com movimentos corporais e outros sistemas de sinalização (como o não-

verbal, por exemplo) que contribuem para a identificação de pistas de contextualização e 

mudanças de footing. Porém, interlocutores(as) virtuais costumam fazer uso de uma ampla 

gama de recursos semióticos que contornam a ausência do canal visual. Utilizam, por exemplo, 

emoticons (figuras gráficas como corações ou carinhas tristes / alegres, entre outras, que 

geralmente expressam algum tipo de emoção), pontuação expressiva, letras maiúsculas, letras 

coloridas, símbolos e outros. 

   Cabe ressaltar que, nas análises discursivas desenvolvidas neste estudo, ao identificar 

algumas pistas de contextualização, relaciono certas estratégias de interpretação que podem 

estar disponíveis aos(às) participantes, levando em consideração que estas estão inseridas 

culturalmente naquele contexto. Portanto, devo lembrar também que estas não são 

possibilidades únicas de interpretação, já que os signos podem afetar o modo como 

entendemos as mensagens dos discursos, uma vez que a linguagem é o domínio de novas 

significações. Cabe, a seguir, descrever os critérios de seleção dos dados de tais práticas 

discursivas. 
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5.2.1 Critérios de seleção dos dados 

   

  Como já ressaltado, os dados deste estudo foram gerados ao longo de aproximadamente 

um ano e meio. Inicialmente, realizei entrevistas abertas para selecionar participantes para a 

pesquisa e buscar entender os meios virtuais que os mesmos utilizavam e compreender como 

interagiam. Fiz, então, entrevistas com dois jovens, então meus alunos do 3º ano do Ensino 

Médio na escola em que eu lecionava e que pertenciam ao meu grupo de relacionamento no 

site Orkut. Cada aluno, em momentos diferentes, em sala de aula, se posicionou em frente a um 

computador com acesso à Internet; eu e o entrevistado ficamos lado a lado, de forma que eu 

pudesse observar como o jovem interagia e como operava tais tecnologias. Nessas entrevistas, 

inicialmente busquei identificar que espaços virtuais os jovens participavam e como faziam uso 

de tecnologias da web 2.0.  Observei que os jovens tinham como ponto em comum a interação 

virtual em mais de uma rede social. Na ocasião, o primeiro entrevistado era simultaneamente 

usuário do Orkut, do MSN
18

, do Formspring, do Twitter
19

 e do Facebook, e utilizava tais meios 

para se comunicar com os amigos, interagir com grupos de uma igreja católica que frequentava 

(no Orkut e no Facebook) e jogar nas redes sociais e em outros sites, utilizando mais de um 

ambiente virtual ao mesmo tempo (conversava no MSN sobre um jogo, por exemplo, enquanto 

jogava com um mesmo amigo). Esse jovem me mostrou pela primeira vez o Formspring e, ao 

ser indagado sobre as produções textuais que realizava naquele ambiente, falou sobre Yan, que 

também era meu ‘amigo’ no Orkut, e de como ele participava ativamente naquele ambiente. 

Em vista da menção desse jovem, parti em busca de outro(a) participante para minha pesquisa 

e me deparei com Yan, que nessa ocasião também interagia em mais de uma rede social: o 

Orkut, o MSN e o Formspring.  

  Como menciono no Capítulo 4, no início desta pesquisa Yan utilizava com maior 

frequência o MSN e o Formspring, e acessava o Orkut basicamente para manter contato com 

                                                 
18

 Segundo a Wikipedia (2012), “MSN (derivado de The Microsoft Network) é um portal e uma rede de 

serviços oferecidos pela Microsoft em suas estratégias envolvendo tecnologias de Internet.” Tendo uma filial 

implantada no Brasil em 2000, “[...] Em 2003 o programa da Microsoft já era o mais utilizado pelos internautas. 

Por esse grande sucesso, a sigla MSN é mais conhecida como o programa mensageiro.” Apesar de agregar 

diversas tecnologias virtuais, na ocasião da entrevista, os jovens e outras pessoas com quem eles interagiam 

utilizavam o MSN como serviço de mensagens instantâneas concomitantemente com outros sites. Com a difusão 

do uso do Facebook, o MSN deixou de ser usado intensamente, pois esta outra rede social também oferece o 

serviço de mensagens instantâneas aos(às) usuários(as) e, por disponibilizar outros recursos, torna a interação 

mais dinâmica. 
19

 “Twitter é uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber 

atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres)” [...] “Desde sua criação 

em 2006, por Jack Dorsey, o Twitter ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo mundo. Algumas 

vezes é descrito como o ‘SMS da Internet’” (WIKIPEDIA, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal_(internet)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
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suas alunas de dança, postar fotos e vídeos e se comunicar (com menor frequência) com seus 

amigos. No momento da entrevista, esse jovem ainda não utilizava o Facebook, mas passou a 

utilizá-lo alguns meses depois e rapidamente as outras redes sociais que utilizava deixaram de 

ser acessadas com frequência. No entanto, como também já destaquei, os corpos virtuais e os 

textos que os constituíam continuaram disponíveis naqueles ambientes e foram primordiais 

para o desenvolvimento desta pesquisa.  

  Após as entrevistas, decidi que analisaria as performances de masculinidades 

disponíveis em práticas discursivas disponibilizadas nas redes sociais em que os jovens 

interagiam. Iniciei, então um primeiro recorte dos dados, decidindo naquele momento registrar 

as práticas discursivas que de alguma forma se relacionassem à questão dos gêneros e das 

sexualidades porque eram recorrentes. Para fazer tais registros, copiava as telas do computador 

com o comando print screen e colava as práticas discursivas em forma de imagens no 

programa Power point. Segui essa estratégia até o fim da pesquisa, pois, como lidei com 

ambientes altamente mutáveis, foi necessário fazer os registros para não perder os dados, caso 

eles fossem apagados ou sumissem ao longo das interações. Ao iniciar a geração de dados, 

inicialmente pensei em fazer comparações entre tipos de masculinidades encenadas pelos dois 

alunos. Porém, me deparei com uma infinidade de produções textuais e imagéticas, das quais 

uma pesquisa de mestrado não daria conta. A escolha por um dos jovens, apesar de difícil, foi 

necessária, pois eu precisava dar maior foco à minha pesquisa. Então, decidi optar pelo jovem 

Yan, o segundo entrevistado, após analisar mais atentamente sua entrevista e alguns dados das 

redes sociais em que o mesmo interagia.  

   Apesar de não analisar trechos da entrevista, considero que essa prática discursiva foi 

de suma importância, pois orientou o primeiro recorte desta pesquisa, orientado para 

performances identitárias de gênero e sexualidade do participante focal. O interesse por esses 

processos foi motivado por uma das postagens de Yan mostradas a mim pelo próprio jovem na 

rede social Formspring (detalhada na subseção 4.2.2), em resposta a uma pergunta na qual sua 

sexualidade era questionada. Durante a entrevista, partindo de meu interesse pela resposta e de 

nossa conversa de cunho informal (apesar de ser uma entrevista), o jovem começou a falar de 

outros aspectos de sua vida que diziam respeito a suas performances de masculinidade, 

abordando questões como virgindade, amizades com homens e mulheres, constrangimentos 

sociais quanto a tipos de masculinidades, paixão por uma menina (que posteriormente se 

tornaria sua namorada). 
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  Iniciei a geração de dados em abril de 2011, como já informado, e dei prosseguimento a 

ela até o fim da pesquisa (novembro de 2012), pois, durante minha escrita teórica e analítica, 

textos interessantes relacionados à sexualidade e ao gênero do jovem continuavam a ser 

produzidos e a circular pelas redes sociais em questão.  

  A edição das imagens foi necessária para salvaguardar o anonimato do jovem e 

viabilizar as análises discursivas. Utilizando o programa Paint, inseri tarjas nos rostos dos(das) 

participantes das interações; alterei o nome original do participante para o nome fictício Yan 

(escolhido por ele próprio); modifiquei os nomes de outros(as) participantes das interações e 

em algumas delas excluí seus avatares e numerei as linhas nas imagens em que havia 

produções textuais dos(das) interlocutores(as). A maior parte das práticas discursivas é 

reproduzida no Capítulo analítico tal como se encontra na rede social de origem, considerando 

as alterações acima. No entanto, em algumas delas, em especial quando os textos são muito 

longos, faço algumas adaptações, que explicitarei ao longo das análises.  

  Visando o enfoque nas performances de gênero de sexualidade de Yan, selecionei as 

práticas discursivas para análise fazendo um recorte de forma a responder às questões de 

pesquisa aqui apresentadas na Introdução. Sendo assim, selecionei os dados buscando entender 

como o jovem e seus(suas) interlocutores(as) se engajam em performances de masculinidades 

nas três redes sociais nas quais esta pesquisa se situa: Orkut, Formspring e Facebook. Busco 

entender a dialogicidade entre performance, performativo e performatividade nas construções 

identitárias de gênero e sexualidade do jovem, seguindo a visão de linguagem e identidade que 

proponho nos Capítulos 2 e 3. Além disso, observo discursos entextualizados nas performances 

identitárias focalizadas neste estudo. Entender que textos são produzidos, que trajetórias eles 

percorrem nas redes sociais, como são entextualizados e que efeitos identitários produzem é 

uma forma de entender o caráter dialógico e dinâmico de tais espaços de interação. 

  Por fim, com o propósito de responder às perguntas de pesquisa e contemplar o recorte 

proposto, na parte analítica deste estudo (Capítulo 6), utilizo como instrumentais analíticos os 

conceitos de footing consonante Goffman (1974) e pistas de contextualização respaldado por 

Gumperz (1998), como detalho no início desta seção.  
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5.3 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

  Como já afirmei, neste estudo me alinho a uma perspectiva que ressalta a importância 

de diferentes níveis contextuais. Considero, então, relevante o contexto em relação a momentos 

específicos de interação e também no que diz respeito a aspectos situacionais sociais mais 

amplos, entendendo, desta forma, que os contextos são tanto locais quanto translocais 

(BLOMMAERT, 2005; 2010). Sendo assim, apesar de ter como contexto situado desta 

pesquisa as três redes sociais a que me refiro ao longo deste trabalho, considero outros 

contextos que a eles se relacionam igualmente importantes.  

  Nesta pesquisa investigo as práticas discursivas de Yan nas redes sociais Orkut, 

Formspring e Facebook. Apresentei tais contextos microinteracionais mais detalhadamente no 

Capítulo 4, no qual caracterizei tais redes sociais como tecnologias da Web 2.0 e espaços de 

constituições corpóreo-identitário-discursivas, descrevendo detalhadamente os ambientes 

virtuais em questão e analisando os perfis do jovem nesses locais. Cabe destacar que tais 

análises são apenas uma forma de apresentar ao leitor o contexto de interação e os aspectos 

acima elencados em relação às redes sociais. Ressalto ainda que as três redes sociais são 

espaços nos quais o jovem produz e faz circular uma profusão de discursos e múltiplos 

recursos semióticos que projetam possíveis performances de gênero e sexualidade.  

  A primeira rede social investigada a que Yan se associou foi o Orkut, sendo, portanto, o 

espaço interacional em que o jovem interage por mais tempo (cerca de sete anos). Desta forma, 

apesar de esse espaço já não ser tão utilizado pelo participante ao final desta pesquisa, um 

corpo virtual ainda habita aquele espaço e algumas imagens e textos continuam ali 

disponibilizados. Práticas discursivas semelhantes também podem ser encontradas nos outros 

ambientes virtuais nos quais o jovem se relaciona. Além disso, essa rede social foi também a 

primeira em que comecei a interagir com Yan e outros alunos, tendo, portanto, importância em 

meu contato inicial com essa forma de sociabilidade. 

  No momento em que realizei a entrevista inicial para esta pesquisa, Yan era bastante 

ativo na rede social Formspring. Nesse espaço, o jovem basicamente responde a perguntas que 

outros(as) participantes ou anônimos(as) lhe fazem e também formula perguntas de seu 

interesse para outras pessoas. Apesar de nessa rede o modo de interação ser pautado 

basicamente na linguagem escrita, considero esse espaço um dos locais onde as performances 

de gênero e sexualidade se tornam mais evidentes, especialmente quando as perguntas são 
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feitas por anônimos(as) e Yan, ao não se furtar em respondê-las, realiza performances de 

masculinidade. Como vemos ao longo das descrições deste Capítulo, os fluxos de participação 

e de circulação textual nos espaços interacionais da Web 2.0 são muito dinâmicos. Desta 

forma, de acordo com mudanças de interesse dos(das) usuários(as) e do surgimento de redes 

sociais, é comum a mudança dos(das) usuários(as) de um espaço para outro. Em relação a Yan, 

pude observar que ele migrou do Orkut para o Facebook e, recentemente, passou a participar 

de outra rede social, “Ask.me”, que apresenta as mesmas características do Formspring.  

  O Facebook, a terceira rede social observada, apresenta como característica o fluxo de 

textos e recursos semióticos de forma mais dinâmica do que o Orkut. Quanto maior a rede de 

relacionamentos, maior esse fluxo. Outro aspecto que chama a atenção nessa rede social é que 

ela agrega recursos de outras tecnologias da Web 2.0, pois possibilita o repositório de 

fotografias e vídeos, a criação de grupos privados de interação, a emissão de mensagens 

instantâneas e a ampliação da rede de relacionamentos. 

  Considero as três redes sociais acima elencadas, e descritas no Capítulo 4, igualmente 

relevantes para esta pesquisa, porque a partir das práticas discursivas de Yan nesses espaços foi 

possível selecionar performances identitárias de masculinidades. Cabe, no entanto, nas análises 

a seguir, mostrar como os textos que circulam por tais ambientes reiteram ou ressignificam 

tipos de masculinidades, considerando os constrangimentos sociais e os agenciamentos 

individuais possíveis.  

  No próximo Capítulo, procedo às análises discursivas, acompanho as trajetórias dos 

textos produzidos por Yan nas três redes sociais em questão, observando performances 

identitárias de gênero e sexualidade encenadas. Ao fazê-lo, levo em consideração que, nos 

ambientes virtuais, as identidades são construídas em contextos dinâmicos e contingentes, 

sendo produzidas no diálogo entre o próprio local de interação e outros espaços interacionais e 

institucionais.  
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

  Conforme afirmado na Introdução deste estudo, busco aqui investigar de que forma 

um jovem constrói performances de gênero e sexualidade em suas interações nas redes sociais 

Orkut, Formspring e Facebook. Para tal, procuro entender a relação entre alguns sentidos 

estáveis que reificam os sentidos tradicionais de gênero e sexualidade e possibilidades de 

ressignificação desses atributos identitários. Observo ainda que tipos de discursos são 

entextualizados nessas performances identitárias e que possíveis efeitos de sentido essas 

entextualizações podem gerar nas redes sociais. 

  Com o propósito de alcançar tais objetivos, analiso neste Capítulo as práticas 

discursivas do participante da presente pesquisa nos ambientes virtuais acima referidos. 

Nestas análises, considero relevante a relação entre os dois níveis discursivos destacados no 

Capítulo 2: os Discursos como conjunto de saberes e valores que orientam as práticas 

discursivas e os discursos como linguagem em uso associada a outros recursos semióticos. 

Utilizo também a noção de footing e a sinalização de mudanças de posicionamentos na 

interação a partir de pistas de contextualização, que mostram como as relações pessoais são 

construídas. Além disso, entendo que as interações e performances de masculinidade de Yan 

no nível local são regidas por um diálogo translocal – i.e., por ordens do discurso –, podendo 

reproduzir, sustentar, desafiar ou transformar seus sentidos. 

Sendo assim, meu foco analítico vai do nível microinteracional a uma escala social 

mais ampla. Apoio-me, então, em teóricos como Goffman (1974; 1998), Gumperz (1992; 

1998) e Blommaert (2005; 2010), buscando entender aspectos locais e sócio-históricos 

encontrados nas práticas discursivas, associando um nível discursivo mais amplo e outro mais 

emergente. Ao mesmo tempo, aponto para aspectos linguísticos relevantes, apoiada em 

construtos desenvolvidos nos capítulos teóricos deste trabalho, e para aspectos contextuais, 

culturais, além de considerar alguns enquadres interpretativos que contribuem para 

performances de identidade de gênero e sexualidade do participante focal desta pesquisa.  

  O recorte analítico que aqui proponho toma como ponto de partida a trajetória de 

alguns textos produzidos por Yan e múltiplos(as) interlocutores(as) que, ao viajarem por 

diferentes infovias, são ressignificados na interação. Proponho, então, a divisão das análises 

discursivas em três momentos. Na seção 6.1, analiso três momentos de práticas discursivas da 

rede social Formspring, momentos nos quais a construção da masculinidade e sexualidade do 
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referido jovem é questionada. Observo, então, como os(as) participantes da interação se 

posicionam nas interações e que Discursos entram em jogo nas constituições identitárias de 

masculinidade de Yan. Na seção 6.2, procedo à análise de mais três momentos de práticas 

discursivas na rede social Formspring em que a performance de masculinidade do jovem 

projeta novos sentidos associados à questão da virgindade. Na seção 6.3, exploro práticas 

discursivas em duas outras redes sociais, Facebook e Orkut, nas quais discursos que haviam 

sido construídos pelos(as) participantes na rede Formspring são recontextualizados. Nessas 

interações, busco entender a relação entre atos performativos e performatividades operadas 

nas constituições identitárias de gênero e masculinidade do jovem e seus efeitos nas 

interações. 

 

6.1 PERFORMANCES DE SEXUALIDADE EM XEQUE  

 

Nesta seção, proponho um conjunto de análises de interações realizadas na rede social 

Formspring. Inicio minha análise por esse espaço interacional por considerar que, nesta 

pesquisa, dentre as três redes sociais investigadas, é na Formspring que se torna mais evidente 

o ato de se dizer a verdade sobre os gêneros e as sexualidades – prática que Foucault (1988) 

afirma ser constantemente repetida ao longo da história. Considero que a própria estrutura de 

perguntas e respostas desse site de relacionamento (cf. Capítulo 4, item 4.4.2) possibilita que 

alguns questionamentos acerca de performances de gênero e sexualidade se tornem evidentes, 

o que não é comum nas outras duas redes sociais investigadas – Orkut e Facebook. 

Considerando que os discursos são entendidos neste estudo como a linguagem em uso 

associada a múltiplos recursos semióticos, cabe aqui breve comentário sobre alguns elementos 

imagéticos constantes nas práticas discursivas analisadas nesta seção, que considero 

relevantes para as performances identitárias nessa rede social.  

Na parte superior de alguns excertos selecionados, podemos observar esta imagem: 

 

A barra de ferramentas dessa rede social, localizada no início da página do site, consta 

de uma figura seguida do nome “Formspring” e mais três imagens, acompanhadas das 

palavras “Home”, “Inbox” e “Activity”, que se referem respectivamente à página inicial, à 
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caixa de entrada de perguntas e às atividades recentes do(da) usuário(a). Essas informações 

não são disponibilizadas publicamente, sendo, portanto, acessíveis apenas ao(à) próprio(a) 

usuário(a). Apesar de não haver encontrado no site do Formspring, nem em outra fonte, 

informações sobre o nome dessa rede social e o símbolo a ela associado, podemos fazer, sobre 

a relação entre as imagens e o nome desse espaço virtual, algumas considerações que 

contribuem para o entendimento desse contexto e de algumas das características das formas 

de interação que nele se desenvolvem.  

O símbolo que representa esse ambiente é a associação de uma convenção gráfica 

denominada ‘balão de diálogo’ (usualmente utilizada para representar a fala ou pensamentos, 

especialmente em quadrinhos) e uma mola que parte da primeira imagem. Essa figura 

relaciona-se ao nome da rede social e a algumas de suas características. A palavra formspring 

não foi encontrada em dicionários da língua inglesa. Trata-se, porém, da aglutinação de duas 

outras palavras em inglês: “form”, que podemos relacionar ao termo ‘formulário’, pois as 

perguntas e respostas nesse meio virtual podem ser preenchidas em espaços / lacunas, e 

“spring”, que tem como um de seus significados ‘mola’, objeto que podemos observar tanto 

na figura que representa o espaço virtual quanto na forma da letra “m” em Formspring. Os 

formulários, ou espaços nos quais as pessoas podem postar suas perguntas para outros(as) 

usuários(as), são representados na imagem como caixas de diálogo e estão relacionados à 

potencialidade dialógica desse espaço virtual, pois uma pergunta publicada pelo próprio site, 

por usuários(as) ou por comunidades pode gerar uma multiplicidade de respostas. Da mesma 

forma, é possível que a mola esteja associada à dinamicidade e à mobilidade textual desse 

espaço, podendo também sugerir um movimento cíclico no qual os textos publicados em 

forma de perguntas geram mais textos como respostas, ou também, como veremos nas 

análises, algumas perguntas podem gerar mais perguntas em outras interações, dependendo 

das temáticas que abordam. 

  Creio, então, que essa imagem representando o nome do Formspring (a caixa de 

diálogo em forma de mola) é ilustrativa do movimento presente nos dados analisados a seguir. 

Apesar de essa rede social não ter como objetivo a geração de conversas, já que grande parte 

das perguntas e respostas são postadas sem ter necessariamente relação umas com as outras – 

como podemos observar em ambientes como o Orkut e Facebook, por exemplo –, considero 

que os primeiros excertos que analiso geram um tipo de conversa e têm continuidade, 

posteriormente, em práticas discursivas em outras redes sociais, possibilitando a observação 

de trajetórias textuais e de processos de iterabilidade (cf. Cap. 2). 
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6.1.1 NÃO, EU - NÃO - SOU - GAY! 

 

  Conforme explicitado no Capítulo 4, tive acesso pela primeira vez às práticas 

discursivas de Yan no Formspring através de uma entrevista realizada com ele na fase inicial 

da pesquisa. Naquele momento, eu ainda não tinha como foco as identidades de gênero e 

sexualidade. Porém, ao observar sua interação nessa rede social, a questão identitária chamou 

meu interesse, pelos seguintes motivos: 1) a sexualidade do jovem é publicamente 

questionada; 2) o jovem sente-se impelido a responder a tal questionamento e, ao fazê-lo, 

engaja-se em performances de gênero e sexualidade; 3) as identidades encenadas estão em 

diálogo com múltiplos discursos. Desta forma, tomo a prática discursiva que analiso a seguir 

como ponto de partida para a observação de como as identidades de gênero e sexualidade são 

encenadas por Yan nesse ambiente, que textos são produzidos, que trajetórias textuais 

cumprem nessa rede social e em outras, e como as performances identitárias do jovem são 

recontextualizadas neste percurso.  

  Cabe ressaltar que, em um primeiro momento, apresento o texto na íntegra, em forma 

de imagem, para uma leitura completa, mas ao longo da análise destaco algumas linhas que 

serão objeto de comentários mais pontuais. Observo, no entanto, que tal separação não 

entende cada texto como um conjunto de blocos independentes, nem como unidades estáticas 

da língua, já que um trecho aponta para outros e para questões que vão além dos limites do 

próprio texto.  

No momento da interação abaixo, Yan participava ativamente do Formspring 

respondendo a perguntas direcionadas a ele e a outros(as) usuários(as) e postando perguntas 

para seus(suas) amigos(as)
20

. Em resposta ao questionamento de sua sexualidade, ele produz 

um texto em resposta a seu(sua) interlocutor(a), inaugurando um tipo de conversa nesse 

ambiente interacional.  

 

 

                                                 
20

 Nesse tipo de interação, uma pessoa pode postar perguntas para todos(as) os(as) seus(suas) amigos(as) ou 

direcionar a apenas um(a) deles(as). Da mesma forma, o(a) usuário(a) recebe perguntas enviadas para muitas 

outras pessoas (identificadas por avatares e nomes ou anônimas), ou pode receber uma pergunta especialmente 

elaborada para ele(ela).  
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Figura 5 – “NÃO, EU – NÃO – SOU – GAY!” 
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Podemos observar, em especial pelos avatares constantes nessa interação, que o(a) 

primeiro(a) interactante, que posta a pergunta para Yan, é anônimo(a), pois não há imagem 

associada a esse corpo virtual ou nome para identificá-lo
21

. Não podemos, então, constatar 

que tipo de performance de gênero ou sexualidade é encenada por quem indaga a Yan. Este, 

no entanto, utiliza como avatar uma foto sua sorrindo, segurando uma câmera
22

, e seu nome e 

a data de postagem de sua resposta aparecem ao lado da imagem (linha 4). Assim, esse corpo 

virtual é constituído considerando a relação entre a imagem e o nome de Yan no mundo off-

line, o que agrega a suas performances aspectos identitários de outros espaços. 

  Nessa prática discursiva, o(a) participante anônimo(a) publica na rede social uma 

pergunta direcionada a Yan questionando sua sexualidade. O jovem responde a tal pergunta 

postando um texto no qual ele aponta possibilidades de construção de suas identidades de 

gênero e sexualidade. Ao longo do excerto, podemos observar que os(as) participantes da 

interação utilizam recursos linguísticos e semióticos que, sinalizando diferentes alinhamentos, 

constroem performances de masculinidade.  

  A conversa em foco tem início com uma indagação referente à sexualidade de Yan, 

seguida de uma motivação para a pergunta. O emprego de ‘aí’ e do pronome ‘tu’ sugere um 

enquadre de conversa informal, gerado possivelmente por uma possível relação do(da) 

interactante com Yan fora do ambiente virtual e pela estrutura de perguntas e respostas dessa 

rede social. 

1 aí tu é gay ? nn que eu esteja dizendo que você é, mais é que sempre que eu te vejo tu ta 

2 com menina e quando esta perto de algum mlk tu esta abraçado co ele!! 

 

  O(a) participante anônimo(a) projeta um footing questionador em relação à 

performance de sexualidade de Yan, posicionando-se de forma inquiridora. Justifica sua 

pergunta por alguns pressupostos regidos por uma “matriz de inteligibilidade dos gêneros” 

(BUTLER, 2010[1990], p. 215-216), que entende os gêneros como constituídos de forma 

binária. O(A) interlocutor(a) faz algumas associações, respaldado(a) por tal matriz, sugerindo, 

por exemplo, que homens que têm relações de amizade com muitas mulheres ou demonstram 

afetividade por outros homens não se enquadram em performances de masculinidade 

                                                 
21

 Embora possibilite que pessoas anônimas postem perguntas para os(as) usuários(as), o site alega que o 

recebimento dessas perguntas é opcional (em suas configurações de privacidade, a pessoa pode optar por não 

recebê-las) e o anonimato não deve ser utilizado para ofender outras pessoas. Sugere ao(à) usuário(a) que, caso 

tais perguntas sejam feitas, elas não sejam respondidas; o(a) usuário(a) também pode denunciar o(a) ofensor(a).  
22

 Essa imagem reflete o interesse de Yan por fotografias, pois o jovem publica em suas redes sociais muitas 

fotos que tira de outras pessoas e suas próprias fotos. As imagens, assim como os textos produzidos por ele 

nesses ambientes, muitas vezes iniciam tópicos interacionais.  

http://www.formspring.me/yaagodias/q/180673747366211640
http://www.formspring.me/yaagodias/q/180673747366211640
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heterossexual. O(a) participante anônimo(a) da interação recorre, desta forma, a um padrão 

binário ao considerar a masculinidade heterossexual como a única possibilidade social viável 

de vivenciar os gêneros e as sexualidades, estranhando o que não responde a tal padrão. 

  Esse tipo de questionamento e pressuposição é performativo no mundo social: ao se 

repetirem e serem respaldados por Discursos que os normatizam, os gêneros e as sexualidades 

ganham sentido de verdade estável. No entanto, tais matrizes estabilizadoras, apesar de 

bastante naturalizadas, não se sustentam o tempo todo. Como destaco no Capítulo 3, seção 

3.3, na contemporaneidade convivemos tanto com discursos que respaldam os binarismos 

(homem / mulher, homossexualidade / heterossexualidade) quanto com outros que os 

ressignificam constantemente. Os ambientes virtuais são espaços nos quais alguns embates 

entre Discursos tradicionais sobre os gêneros e as sexualidade e ressignificações sobre alguns 

de seus pressupostos podem se tornar evidentes (LOURO, 2008b), abrindo espaço para a 

performatividade, i.e., a repetição, que nunca é a mesma. O formato de interação ‘pergunta e 

respostas’ dessa rede social, envolvendo anonimato ou não, possibilita a observação de tais 

enfrentamentos.  

  Na pergunta inicial dessa interação, o(a) participante anônimo(a) associa performances 

identitárias de masculinidade a algumas crenças relacionadas à matriz heterossexual. Introduz, 

então, o termo ‘gay’ (linha 1) de forma estereotipada, ligada a valores normativos. Ao 

caracterizar pessoa com sexualidade homoerótica como ‘gay’ (linha 1), o(a) interlocutor(a) 

passa a identificar a pessoa pertencente a esse grupo (gay) como “o outro gênero” 

(CAMERON, 1997, p. 50). Esse suposto ‘gênero’ se opõe ao tipo de masculinidade proposta 

pelo(a) participante anônimo(a), uma vez que possivelmente este(esta) se alinha a um tipo de 

masculinidade que segue um padrão heteronormativo, sugerindo que Yan performa uma 

sexualidade homoerótica.  

  Mesmo propondo uma pergunta que questiona a sexualidade de Yan, o(a) 

interlocutor(a) recorre a uma modalização epistêmica quase-asseverativa
23

: “não é que eu 

esteja dizendo que você é” (linha 1). Nesse momento, mesmo propondo a construção de  um 

tipo de verdade sobre a sexualidade de Yan, o(a) participante anônimo(a) não reivindica a 

                                                 
23

 “A ‘modalização epistêmica’ ocorre quando o locutor expressa uma avaliação sobre o valor de verdade da 

proposição, comprometendo-se ou não com o conteúdo expresso. Esta se divide em asseverativa, em que o 

falante considera verdadeiro o conteúdo da proposição, logo se compromete com o dito; quase-asseverativa, em 

que o falante considera o conteúdo da proposição quase certo ou como uma hipótese a ser confirmada e por isso 

não se responsabiliza pelo valor de verdade da proposição; e delimitadora, que estabelece os limites dentro dos 

quais se deve considerar verdadeiro o conteúdo da proposição, comprometendo-se parcialmente com o dito” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 33). 
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autoria do pressuposto de que homens que se relacionam com outros homens ou tenham 

amigas mulheres sejam ‘gays’. Ao mesmo tempo, a utilização dos pronomes “tu” (linhas 1 e 

2) e “você” (linha 1) projeta um alinhamento de intimidade entre os dois participantes, dando 

a impressão de que o(a) interlocutor(a) conhece o jovem no mundo off-line. O emprego desses 

pronomes pode, então, remeter a outro contexto fora do ambiente on-line, se o associarmos às 

palavras “sempre” (linha 1) e “vejo” (linha 2), dando a impressão de que as ações do 

participante em outros ambientes afetam suas performances identitárias no meio virtual. 

  A projeção identitária homoerótica sugerida pelo(a) participante anônimo(a) não é 

corroborada por Yan, que constrói um alinhamento de oposição e confronto ao responder ao 

questionamento do(da) interlocutor(a) com as palavras “NÃO, EU – NÃO – SOU – GAY!” 

(linha 4). 

  Nessa enunciação (linha 4), o participante focal desta pesquisa refuta veementemente a 

posição homoerótica que lhe é sugerida, utilizando-se de um recurso semiótico que indexa 

uma característica prosódica empregada no meio virtual (letras maiúsculas, indicando uma 

entonação mais forte para a fala). Ele se posiciona, então, como uma pessoa ‘não-gay’, ou 

seja, alinha-se a uma masculinidade heteronormativa, ratificando, de certa forma, a matriz 

heterossexual proposta pelo(a) interlocutor(a). O pronome ‘EU’ (linha 4) é a primeira pista de 

contextualização que parece sugerir que Yan encena uma performance de masculinidade 

heterossexual. Cabe ressaltar que esse pronome muda de sentido ao longo do texto, indicando, 

como veremos, laminações de ‘eus’ que se associam às identidades projetadas do jovem. 

(6) O fato é que GRAÇAS A DEUS, eu tenho amiizades verdadeiras, tanto com  

(7) homens, quanto com Mulher! 

(8) Se você me ver com meninas é porque foram elas que Deus me deu para me dar  

(9) carinho, atenção nas horas em que eu mais preciso.. 

(10) E se você me viu abraçado com algum “mlk”, é porque esses “mlk” são os meus  

(11) MELHORES AMIGOS, isto é, Fagner, Matheus e Lucas. 

(12) Esses são os homens que Deus colocou em minha vida para me ajudar, para me  

(13) levantar, para me ouvir e para serem os meus “braço direito”. 

 

  Nesse trecho, embora Yan se alinhe a uma masculinidade heteronormativa, ele 

reorganiza os pressupostos sugeridos pelo(a) participante anônimo(a) e, ao projetar um 

alinhamento de assertividade (sinalizado pelo ponto de exclamação – linha 7, e pela referência 

a Deus – linhas 6 e 8), inicia suas argumentações sobre como encena seu gênero e sua 

sexualidade. O jovem propõe a reorganização de alguns sentidos anteriormente colocados 
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pelo(a) interlocutor(a) quanto a amizades de homens com mulheres e com outros homens ao 

apropriar-se de outros Discursos, projetando suas identidades de gênero e sexualidade.  

   Orientado por um enquadre argumentativo, Yan introduz o discurso religioso (linha 6), 

dando, assim, respaldo a suas performances de sexualidade e gênero. Ao utilizar a expressão  

“GRAÇAS A DEUS” (linha 6) grafada com letras maiúsculas, ele encena o footing de pessoa 

religiosa
24

. Apropriando-se do Discurso religioso associado a alguns pressupostos que 

estabelecem binarismos entre homens e mulheres, estabelece uma diferenciação entre seu 

relacionamento com seus ‘amigos’ e o com suas ‘amigas’. Às “meninas” (linha 8) ele associa 

palavras como “carinho” e “atenção” (linha 9), sugerindo que as mulheres devem cuidar do 

bem estar dos homens. Já em relação aos “mlk” (linha 10), palavra relacionada aos seus 

amigos homens, ele utiliza a expressão “MELHORES AMIGOS” (linha 10), além de “braço 

direito” (linha 12), sinalizando que eles são percebidos como aqueles que lhe dão sustentação 

e segurança. Vemos, então, a associação de duas ordens do discurso orientando a performance 

identitária de Yan: a ordem do discurso da religião e a ordem do discurso da sexualidade, 

ambas relacionadas a uma matriz heterossexual normativa, que entende os gêneros e 

sexualidades de forma binária.  

  É possível também observar que, através de entextualizações de discursos relativos a 

essas duas ordens discursivas, o participante agrega novos sentidos para o uso de alguns 

dêiticos
25

, que podem ser observados em relação às suas características denotacionais e aos 

seus efeitos na interação. O uso do dêitico ‘eu’ nessa parte do discurso altera seu sentido na 

prática discursiva de acordo com as mudanças nas argumentações utilizadas pelo jovem. Na 

linha 6, o pronome é empregado reafirmando uma performance de masculinidade diferenciada 

da proposta pelo(a) interlocutor(a), ressaltando que ter amizade com homens e mulheres não 

implica performance homoerótica. Apesar de Yan destacar a importância de sua amizade com 

homens e com mulheres, o jovem estabelece algumas diferenciações entre os dois tipos de 

amizade. Ao utilizar o pronome “eu” (linha 9), sugere um footing de homem que precisa ser 

cuidado pelas mulheres e reitera um sentido da masculinidade hegemônica, estabilizado 

socioculturalmente, de que uma das funções das mulheres é o de ‘servir’ / ‘cuidar’ dos 

                                                 
24

 Como destaco na Introdução, Yan frequenta uma Igreja Evangélica nas proximidades de sua residência e é 

bastante engajado em atividades religiosas. Faz parte de um grupo de dança da igreja e constantemente publica 

nas redes sociais textos com conteúdo religioso. 
25

 Agha (2007, p. 39) define dêiticos como “signos indexicais que formulam um esboço de referente, que só é 

interpretável em relação aos efeitos de signos que co-ocorrem”. O uso dos dêiticos está relacionado a uma série 

de atividades semióticas que dizem respeito não somente ao ato de se dizer algo, mas a amplos processos de 

indexicalidade. Os dêiticos estão, desta forma, relacionados tanto a aspectos denotativos (ligando a descrição ao 

objeto / evento) quanto a aspectos interacionais (ligando as pessoas a seus interlocutores). 
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homens. Em contrapartida (linhas 10 a 13), os pronomes “me” e “meus” sugerem uma 

aproximação dele com seus pares. Os amigos “Fagner, Matheus e Lucas” (linha 11) são 

citados e predicados como “melhores amigos” enviados por Deus. O jovem aponta nesse 

momento que uma ordem discursiva religiosa permite que homens tenham envolvimento 

fraternal, o que posteriormente será reafirmado por entextualizações desse tipo de Discurso. 

Diferentemente de suas amigas, Yan posiciona seus amigos como aqueles que lhe dão 

segurança e o “levantam” (linhas 12 e 13), reforçando mais uma vez posições binárias 

diferenciadas para homens e mulheres, estabelecidos socialmente. Utilizando aspas, o jovem 

predica seus amigos homens como seu “braço direito” (linha 13) e projeta um footing de 

homem que se apoia em amizades (não homoeróticas) com outros homens. 

(14) Muitas pessoas hoje em dia têm poucas amizades verdadeiras em seu redor, 

(15) cheia de sinceridade, amor, afeto, carinho, confiança e seriedade COMO EU  

(16) TENHO 

(17) Pra falar a verdade, hoje em dia uma pessoa é cercada por muitos, mas é amada  

(18) por poucos. 

(19) Ninguém gosta de ver a felicidade de ninguém, a pessoa que falar mal de uma  

(20) amizade sincera e verdadeira consequentemente é porque nunca teve um amigo  

(21) de verdade. 

 

  O jovem continua sua argumentação prosseguindo com o tópico ‘amizade’, dando, 

assim, sustentação à performance de masculinidade que propõe. No entanto, nesse momento 

da interação, Yan intercala sentidos referentes a amizades relacionando-as tanto a seu próprio 

contexto quanto a uma esfera mais ampla. Podemos perceber o movimento dialógico de 

diversos contextos em jogo: a atividade local on-line, no site Formspring, está entrelaçada a 

discursos translocais e ao contexto off-line. O jovem torna evidente, desta forma, que os 

contextos nos quais vivencia suas amizades se relacionam com outros espaços de 

sociabilidade. Emprega, então, algumas expressões que estabelecem conexões entre diferentes 

níveis contextuais.  

  Quando Yan emprega a expressão “muitas pessoas” (linha 14), por exemplo, chama a 

atenção para relacionamentos fluidos e efêmeros, sugerindo que, na contemporaneidade, nem 

todas as amizades podem ser consideradas “verdadeiras” (linha 14)
26

. Esta palavra, enfatizada 

por aspas, sugere alinhamentos que pressupõem que verdades sobre formas de vivenciar os 

                                                 
26

 A busca por verdades, tanto no questionamento sobre as sexualidades quanto nas performances identitárias, 

parece algo muito caro aos interlocutores de interações como a que aqui analisamos, assim como nos discursos 

entextualizados. 
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gêneros e as sexualidades devem ser ditas, e também contribui para ligações entre os 

diferentes contextos (o que está emergindo na interação e o contexto contemporâneo mais 

amplo). Ao utilizar os substantivos “sinceridade, amor, afeto, carinho, confiança e seriedade” 

(linha 15), o jovem se posiciona enfaticamente como pessoa amiga, que recebe afetos de 

homens e de mulheres. Tal alinhamento é sinalizado pelo emprego de letras maiúsculas em 

“COMO EU TENHO” (linhas 15 e 16) ao referir-se aos amigos e amigas citados em partes 

anteriores de sua argumentação, também construindo uma posição crítica à forma como as 

pessoas no contexto contemporâneo se relacionam.  

  Com as palavras “uma pessoa” (linha 17), Yan parece questionar formas de vida do 

momento atual, já que as pessoas, por mais que estejam cercadas por “muitos” (linha 17) – 

como ocorre em espaços de sociabilidade como as redes sociais, por exemplo –, sempre estão 

sozinhas. Continua, então, fazendo generalizações sobre as relações atuais, empregando as 

palavras “ninguém” e “a pessoa” (linha 19), também remetendo a um contexto social externo 

à interação. Com o tópico “amizade sincera e verdadeira” (linha 20), a argumentação do 

jovem agrega valores à temática ‘amizades’, sugerindo que as pessoas que questionam o tipo 

de amizades que ele tem não conhecem o sentido dessa palavra. Introduz, então, um trecho 

discursivo que dá sustentação a seu argumento: 

(22) Parece que o mundo fica incomodado com aqueles que vivem as coisas como  

(23) elas devem ser, de forma pura e sadia, arrumando logo um jeito de distorcer a  

(24) situação ou levantar dúvidas. É mais fácil para alguns escreverem livros dizendo  

(25) que era Maria Madalena que estava ao lado de Jesus na Última Ceia do que  

(26) admitir que, na sua pureza de alma e livre, ele tinha reclinado em seu peito o  

(27) discípulo que mais amava. É mais fácil levantar suspeitas sobre a amizade de  

(28) Davi e Jônatas do que admitir que um homem verdadeiramente amou um amigo e  

(29) ao saber de sua morte é capaz de declarar que aquela amizade lhe era mais  

(30) cara do que o amor das mulheres. É mais fácil criar mentiras do que se decidir  

(31) viver pela verdade. 

 

  Podemos observar que, ao longo dessa prática discursiva, são encaminhadas pelo 

participante algumas entextualizações de discursos religiosos. Ao utilizá-las, o jovem dá 

continuidade à sua argumentação agregando sentidos às performances de masculinidade 

heterossexual que realiza e reforçando as ordens discursivas vigentes. Uma das formas de 

entextualização que podemos encontrar nesse discurso é a replicação, que consiste em 

“relocalizar um exemplo original de discurso a um novo contexto” (URBAN, 1996, p. 21). O 
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trecho acima destacado (linhas 22 a 31) apresenta claramente a replicação de parte do texto 

Davi e Jônatas: uma amizade que incomoda (FÉLIX, 2011), que aparece em alguns sites 

religiosos na Internet. O discurso religioso em questão é introduzido pelo modalizador 

epistêmico quase-asseverativo “parece” (linha 22), apresentando uma hipótese sobre como as 

pessoas veem os relacionamentos afetivos entre amigos. Essa hipótese sugere um enquadre 

reflexivo, dando respaldo a um tipo de masculinidade heterossexual que permite a amizade 

entre homens. 

  O texto religioso recontextualizado no ambiente virtual sugere, então, que as pessoas 

“devem” (linha 23) viver suas vidas seguindo determinados preceitos e padrões, nesse caso, 

de acordo com uma ordem do discurso religiosa aliada a uma matriz heteronormativa. O uso 

da modalização deôntica
27

 “devem” (linha 23) associada aos adjetivos “pura” e “sadia” aponta 

para práticas normativas e reguladoras que orientam formas específicas de vivências das 

identidades de gênero e sexualidade. Indica ainda que, para a religião, a performance de uma 

masculinidade heterossexual é a forma legítima e saudável de se vivenciar os gêneros e as 

sexualidades.  

  O trecho acima replicado traz também outras entextualizações, como a referência a 

livros como O Código da Vinci (2004), de Dan Brown (linhas 24 a 27), o qual sugere que um 

dos discípulos retratados no quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci (outro texto 

cultural) seria, de fato, Maria Madalena, suposta esposa de Jesus, e não João, um de seus 

discípulos
28

. Surgem aí duas questões que se tornam verdadeiros tabus para os regimes 

religiosos cristãos: o discípulo João, pintado por Leonardo da Vinci com traços mais 

delicados, que alguns creem lembrarem uma figura de mulher, é um grande amigo de Jesus, e 

sua sexualidade não pode ser questionada; e Jesus, homem casto, não poderia ser casado com 

uma mulher, em especial com Maria Madalena, desenhada ao longo da história do 

cristianismo como pessoa ‘impura’.  

  Uma passagem da Bíblia também é entextualizada no texto replicado (linhas 27 a 30), 

referindo-se à amizade de Davi e Jônatas, e mais especificamente ao trecho: "E, indo-se o 

moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 

três vezes; e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou muito 

mais”(BÍBLIA ONLINE, 2012, 1 Samuel 20:41), que diz respeito à despedida de Davi e 

                                                 
27

 Os modalizadores deônticos indicam que o falante considera o conteúdo da proposição como algo que deve ou 

precisa ocorrer obrigatoriamente (NASCIMENTO, 2010, p. 33). 
28

 Na obra, esse discípulo, retratado com traços delicados, está reclinado sobre o peito de Jesus. 
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Jônatas na morte deste. Pelo que pude perceber em algumas leituras superficiais que fiz, 

circulam pela cultura alguns questionamentos acerca da sexualidade de Davi e de Jonatas, o 

que também é assunto polêmico para o Cristianismo. Porém, o discurso religioso refuta a 

possibilidade de que Davi e Jonatas pudessem ter uma relação homoafetiva. Deste modo, a 

entextualização desses discursos parece respaldar a argumentação de Yan sobre relações de 

afetividade entre amigos homens, pois a Bíblia, instrumento de produção de saberes sobre a 

religião e de difusão da ordem do discurso religioso cristão, corrobora relações afetivas entre 

homens, desde que estas não tenham cunho homoerótico.  

  Sendo assim, as entextualizações utilizadas nesse contexto de interação virtual fazem 

com que surjam diferentes interpretações, à medida que os textos são recontextualizados 

(SILVERSTEIN e URBAN, 1996). Nesse processo, diferentes sentidos e interpretações são 

produzidos, dependendo dos espaços pelos quais os textos viajam e dos(das) 

interlocutores(as). As entextualizações que observei nesse momento específico de análise 

indicam, então, que as trajetórias textuais podem tornar visíveis relações sociais que, apesar 

de empregarem categorias sociais fixas, não estão livres de possíveis ressignificações através 

de performances identitárias. Na parte final dessa prática discursiva, Yan finaliza sua 

argumentação da seguinte forma: 

(31) Deus me deu a graça DE TER AMIGOS DE VERDADE. HOMENS que, com o seu  

(32) testemunho, me edificam e me levam mais para Ele. Amigos noivos, solteiros,  

(33) jovens que decidiram seguir o exemplo de Jesus de não ter medo de amar e 

(34) demonstrar o quanto amam de forma concreta. HOMENS QUE, POR SE  

(35) COMPRIMENTATEM COM UM ABRAÇO, com um gesto de afeto, NÃO DEIXAM  

(36) DE SER HOMENS; pelo contrário, dá ao mundo o testemunho coerente do amor 

(37) evangélico, o amor capaz de dar a vida.  

 

  Nessa conclusão, Yan invoca Deus como responsável por sua amizade com seus 

melhores amigos. Utiliza o dêitico “Ele” (linha 32), com letra maiúscula, personificando a 

figura de Deus como alguém que tem soberania moral sobre as pessoas e pode respaldar os 

pressupostos relacionados a gêneros e sexualidades veiculados tanto pelo Discurso religioso 

quanto pelo próprio discurso do jovem. Assim, nessas linhas, o participante dá continuidade a 

seu enfoque religioso sobre relacionamentos entre homens. Em um alinhamento fervoroso a 

favor da amizade entre homens – sinalizado pela utilização de letras maiúsculas em “DE TER 

AMIGOS DE VERDADE” (linha 31), “HOMENS” (linha 31), “HOMENS QUE, POR SE 

CO[U]MPRIMENTATEM COM UM ABRAÇO” (linhas 34 e 35) e “NÃO DEIXAM DE 
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SER HOMENS” (linha 36) –, o participante retoma a performance de gênero e sexualidade 

iniciada nas linhas 5 e 6 e se posiciona como uma pessoa que tem amigos “DE VERDADE” 

(linha 31), amigos que são capazes de demonstrar afetividade através de abraços e nem por 

isso “DEIXAM DE SER HOMENS” (linhas 35 e 36). Algumas palavras, como “verdade” 

(linha 31), “edificam” (linha 32) e, “de forma concreta” (linha 34), apontam para expressões 

que indicam sentidos estabilizadores e reificações implícitos nas normas e valores que regem 

as constituições identitárias de gênero e sexualidade aqui encenadas. 

  Um dos exemplos é a tripla repetição da palavra “HOMENS” nesse trecho da 

interação (linhas 31, 34 e 36). Nesse contexto, tal palavra reforça a ideia de coerência entre 

sexo, gênero e sexualidade, remetendo à heterossexualidade compulsória e à hierarquia dos 

gêneros. Sendo assim, o tipo de masculinidade encenada por Yan associa-se à noção 

fundacional de identidade, na qual ser homem implica alinhar-se a uma masculinidade 

heteronormativa. O jovem predica, então, seus amigos como “noivos” (linha 32), “solteiros” 

(linha 32) e “jovens” (linha 33), associando-os a alguns projetos que participam da 

constituição desse tipo de masculinidade, pois eles são homens jovens que se relacionam com 

mulheres, assim como ele. Justifica, desta forma, seu relacionamento com os amigos 

respaldado pelo Discurso religioso e reafirmando sua performance identitária de 

masculinidade e heterossexualidade. O emprego da expressão “amor evangélico” (linha 37) 

entre aspas remete ao tipo de relacionamento que Yan tem com seus amigos homens, 

sugerindo que o amor fraterno entre homens é permitido pela ordem do discurso religioso e 

que essa ideia deveria fazer parte da masculinidade hegemônica.  

  Como apontado anteriormente, os Discursos da religião e os da sexualidade aparecem 

ao longo da História em alguns registros culturais como forma de perpetuar verdades 

construídas sobre as sexualidades e os gêneros, e são reproduzidos em contextos locais em 

textos e interações. Na prática discursiva acima analisada, podemos observar como Yan 

representa sua masculinidade associando-a a uma heterossexualidade vigente e refutando a 

possibilidade de relacionamento homoafetivo entre homens. Seguindo as ordens do Discurso 

religioso e de uma matriz heterossexual, o participante sustenta sua performance de 

masculinidade projetando diferentes footings: de um homem heterossexual, assertivo, amigo 

de outros homens, sensível e religioso fervoroso. Assim, ao mesmo tempo em que o jovem se 

atém a uma série de durabilidades em sua performance de masculinidade, ele também 

problematiza o binômio ao dizer que também faz parte da masculinidade, por exemplo, “amar 

outros homens” (linhas 36 e 37). 
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  Sendo assim, parece haver uma interrupção do performativo habitualizado, dando 

espaço a outro tipo de performatividade quando Yan propõe uma (re)organização de sentidos 

referentes a masculinidades, associando o Discurso religioso e o Discurso da sexualidade 

hegemônica. Assim, ele rejeita a posição, sugerida por seu(sua) interlocutor(a), de pessoa 

homoerótica, ressignificando o entendimento que tem sobre masculinidade heterossexual, 

mesmo que respaldado por outros Discursos normatizadores, como o religioso. Podemos 

observar, assim, que os regimes discursivos que ainda operam na contemporaneidade, apesar 

de muitas vezes se entrecruzarem com ordens discursivas mais fluidas, exercem poderes que 

podem limitar as possibilidades de agenciamento para as performances identitárias dos 

indivíduos. No entanto, os efeitos performativos das identidades encenadas e suas 

performatividades não podem ser fixados, e a emergência de novas ressignificações é sempre 

possível. 

  Como destaco no início desta análise, diferentes elementos semióticos participam 

dessa interação e, consequentemente, têm relevância para as performances identitárias 

investigadas. Chamo a atenção para um recurso imagético utilizado no formspring: os smiles
29

 

(linhas 3 e 39). Tal recurso consta de ícones ilustrativos em forma de expressão facial 

sorrindo –  –, utilizados na Internet e que podemos observar no excerto acima. Cada smile 

indica que um(a) usuário(a) aprovou determinada pergunta ou resposta. Na prática discursiva 

analisada, até o momento de seu registro, 7 pessoas utilizaram o recurso smile, indicando 

aprovação à resposta de Yan. Esse número pode parecer pequeno se considerarmos o número 

de seguidores(as) do jovem nessa rede (355) e outros(as) usuários(as) da Internet que também 

podem ter acesso à resposta. Porém, essa informação é relevante para este estudo porque tal 

número de aprovações indica que as performances de gênero e sexualidade de Yan tiveram 

efeitos performativos para algumas pessoas com as quais o jovem interage.  

  Se entendermos a pergunta e a resposta dessa interação como atos de fala que 

produzem efeitos performativos nos corpos, veremos que os gêneros e as sexualidades aqui 

encenados são produzidos através da repetição de atos performativos. Tais repetições 

possibilitam que algumas normas sociais sejam incorporadas nas performances de gênero e 

sexualidade de Yan, que utiliza como recurso, por exemplo, alguns discursos entextualizados, 

dando a impressão de que sexo, gênero e sexualidade são estáveis e indissociáveis. O jovem 

constrói, então, sua masculinidade performativamente recorrendo às ordens do discurso da 

religião e da sexualidade, que, ao regularem e naturalizarem os gêneros e as sexualidades, 

                                                 
29

 Em inglês, ‘sorrisos’. 
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criam padrões binários socialmente reconhecidos, tais como algumas diferenciações 

naturalizadas entre homens e mulheres como as que o(a) participante anônimo(a) e Yan 

sugerem. No entanto, é através da performatividade que o jovem parece ressignificar alguns 

valores estabilizadores quanto a masculinidades, em especial os referentes às suas amizades 

com homens e mulheres. O ato de identidade de gênero e sexualidade de Yan torna-se, então, 

performativo quando produz efeitos de estabilidade em suas identidades e ele se projeta como 

homem heterossexual reconhecível. Esse reconhecimento pode ser evidenciado localmente, 

por exemplo, com as aprovações verificadas a partir dos smiles dos(das) seguidores(as) de 

Yan a que já me referi. Cabe destacar, no entanto, que, a prática citacional da 

performatividade faz com que as performances nunca sejam as mesmas, e que haja sempre a 

possibilidade de novas configurações identitárias. 

  Veremos a seguir que as identidades de gênero e sexualidade de Yan são 

repetidamente encenadas em diversos momentos de interação nos ambientes virtuais em que 

ele circula. Apesar de uma performance nunca ser igual à outra e apontar para aspectos 

diferenciados de suas constituições identitárias, outros elementos podem ser recorrentes nas 

performances de identidades de gênero e sexualidade, como a fricção entre sentidos estáveis e 

móveis nas interações. Apresento a seguir outro excerto da rede social Formspring 

observando as trajetórias textuais nas quais as performances de masculinidade de Yan se 

tornam evidentes; considero que os dois excertos a seguir dialogam com outros textos nesse 

meio virtual e estabelecem um tipo de conversa em torno da sexualidade desse jovem.  

 

6.1.2 “eu acho que tu é uma bixinha pq chora por causa de uma menina” 

 

  Nesta subseção, prossigo as análises das práticas discursivas de Yan na rede social 

Formspring. Assim como no excerto anterior, na interação a seguir, o(a) interlocutor(a) do 

participante focal desta pesquisa põe em xeque a sexualidade desse jovem, reciclando o 

binarismo relacionado a gêneros e sexualidades. Porém, diferentemente da prática discursiva 

acima, desta vez o questionamento é introduzido em forma de proposição, e não de pergunta.  
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Figura 6 – “eu acho que tu é uma bixinha pq chora por causa de uma menina” 

 

  Assim como na prática discursiva antes analisada, essa interação ocorre entre um(a) 

participante anônimo(a) e Yan. Os avatares e corpos virtuais são representados pelas mesmas 

imagens da primeira prática discursiva analisada, porém, por se tratar de proposição anônima, 

não temos como afirmar se quem inicia essa interação é, ou não, a mesma pessoa que 

questionou anteriormente a sexualidade do jovem. O(A) participante anônimo(a)sinaliza um 

footing avaliativo ao utilizar o dêitico “eu” (linha 1), apresentando sua própria opinião sobre a 

sexualidade de Yan. Utiliza, então, o modalizador epistêmico asseverativo “acho” (linha 1), 

que parece estabelecer uma verdade sobre as performances de identidades de sexualidade do 

referido rapaz. Neste excerto, ao contrário do questionamento da prática discursiva anterior, 

na qual o(a) falante não se responsabiliza pela predicação do rapaz como ‘gay’, o(a) 

participante anônimo(a) assume um posicionamento avaliativo, considerando que homens que 

choram por meninas não atendem a uma matriz heterossexual. Predica, então, o jovem como 

“bixinha” (linha 1) pelo fato de chorar, ou expressar sentimentos em público, por uma garota. 

O termo “bicha”, geralmente empregado como forma de depreciar uma pessoa homoerótica, 

acrescido do sufixo no diminutivo ‘inha’, torna evidente a forma estereotipada como a 

homossexualidade é tratada em algumas esferas sociais. Podemos observar ainda que o ato de 
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chorar é associado a pessoas consideradas ‘bichinhas’ e a mulheres / meninas, sugerindo que 

o homem que chora não se alinha a uma performance de masculinidade heterossexual.  

  Cabe destacar que, no momento em que essa interação ocorreu, Yan ainda não 

namorava Ana, jovem que passa a fazer parte de sua performance de masculinidade nas redes 

sociais quando os dois iniciam o namoro. Na entrevista com o rapaz, realizada em abril de 

2011, ele relatava estar apaixonado há mais de um ano por essa jovem, com a qual já tinha 

amizade. A referência do(da) participante anônimo(a) ao ato de Yan ‘chorar por causa de uma 

menina’ deve-se possivelmente ao fato de este tornar públicos seus sentimentos nas redes 

sociais das quais participa e, possivelmente, em outros espaços de sociabilidade. Além de 

algumas respostas dadas por Yan na rede social Formspring referentes a seus sentimentos, 

podemos relacionar o questionamento do(da) participante anônimo(a) a outras ações do rapaz 

no ambiente virtual. Tomo como exemplo uma comunidade do Orkut criada por ele em 

janeiro de 2011, alguns meses antes de a prática discursiva aqui analisada ser postada no 

Formspring. Tal comunidade, intitulada “Eu sei como é...” é descrita da seguinte forma por 

seu criador (Yan): 

... se segurar e deixar para chorar só quando ligar o chuveiro, assim ninguém percebe, eu 

sei como é refletir sobre a vida antes de dormir e se certificar de que ninguém está 

ouvindo para começar a soluçar, eu sei como é sofrer tão dolorosamente que as vezes 

você precisa fingir que vai ao banheiro ou beber água, apenas para lavar o rosto e se 

recompor, eu sei como é ter os olhos úmidos e aquele medo de que não seja forte o 

suficiente para segurar as lágrimas quando está em público, eu sei como é sentir aquele 

nó enorme na garganta, que te sufoca, até que você cede e chora, eu sei como é sentar na 

cama, pegar o travesseiro e chorar tanto, mas tanto, que se surpreende com o rio que terá 

que esconder da sua família. Acredite, eu sei como é tudo isso! 

Trecho retirado da Comunidade do Orkut “Eu sei como é...” (ORKUT, 2012) 

 

  Se pesquisarmos no site de buscas “Google” por trechos dessa enunciação, teremos 

como resultado 12.000 sites nos quais ela é mencionada. Sua autoria, no entanto, é 

desconhecida. Tal texto é relocalizado, por exemplo, em sites de citações como o 

“pensador.info” (PENSADOR.INFO, 2012); em uma comunidade do Orkut denominada “Eu 

sei como é tudo isso” (ORKUT, 2012); ou em blogs como o “Tayeleo” (TAYELEO, 2012), 

onde esse texto foi postado em 9 de fevereiro de 2011. Acredito que a entextualização desse 

texto por Yan em uma de suas comunidades faz com que o jovem projete um footing de 

homem sentimental, que, ao sofrer por amor, ou qualquer outro sentimento, não se furta a 

expressá-los publicamente. Cabe ressaltar que, dentre os 184 membros da comunidade criada 



97 

 

por Yan, há, além de nós dois
30

, 30 homens e 152 mulheres. A quantificação dos(das) 

participantes, apesar de não ser o foco desta investigação, aponta para algumas considerações 

relevantes: 1) a maioria dos membros dessa comunidade faz parte do grupo de 

relacionamentos de Yan nessa e em outras redes sociais, o que pode indicar que seu footing 

como homem que expressa sentimentos é corroborado por essas pessoas; 2) há considerável 

número de homens que participam dessa comunidade, sugerindo que o tipo de masculinidade 

projetada pelo rapaz tem impacto performativo para esses(essas) participantes e que ordens 

mais fluidas relacionadas a constituições identitárias de masculinidades são atualmente 

incorporadas e aceitas socialmente; 3) o número majoritário de participantes mulheres aponta 

para o potencial performativo junto ao grupo feminino de performances de masculinidade de 

homens que expressam sentimentos e afetividades – como também veremos em outras 

práticas discursivas analisadas.  

  No texto replicado por Yan em sua comunidade, torna-se evidente que os atos de 

‘chorar’ e ‘sofrer’ (por amor ou qualquer outro motivo) são práticas recorrente em diversos 

momentos da vida do jovem. Os motivos do choro ou do sofrimento, no entanto, estão 

relacionados não a dores físicas, mas a expressões de sentimentos. Tal forma de agir 

socialmente, no entanto, nem sempre é vista com bons olhos em espaços de sociabilidade nos 

quais usualmente há associação entre aspectos racionais e homens, e entre aspectos 

emocionais e mulheres. Segundo Connel (1995), tais associações fazem parte de uma 

ideologia patriarcal dos gêneros, herdada da modernidade. Esse tipo de ideologia estabelece 

posições sociais diferenciados para cada sexo como forma de promover uma “masculinidade 

hegemônica” (CONNEL, 1995, p. 164). Constatamos, na interação em foco, que parte desse 

pensamento ainda se faz fortemente presente nos discursos contemporâneos referentes a 

constituições identitárias de gêneros e sexualidades. Porém, outras formas de se pensar em 

masculinidades e feminilidades também exercem influência na forma de vivenciar tais 

identidades, e a fricção de diferentes discursos pode se fazer presente em algumas interações, 

como a que aqui analisamos. Por exemplo, em resposta ao proferimento do(da) participante 

anônimo(a), Yan se posiciona da seguinte forma: 

(4) Então quer dizer que eu só posso chorar quando quebrar um braço, quando eu 

(5) cair de moto, quebrar a cara ou se for pelo meu time? 

(6) Chorar por uma “menina” não me torna menos homem, exatamente o contrário, 

(7) homem de verdade chora por amor e não tem vergonha disso. 

                                                 
30

 Entrei nessa comunidade do Orkut em 7 de abril de 2011, antes de selecionar Yan como participante desta 

pesquisa, a princípio por achá-la interessante.  
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(8) Desculpas, mas eu não vou ser o que você quer que eu seja valeu! 

 

  Nesse trecho da interação, com a pergunta que formula (linhas 4 e 5), o jovem projeta 

um alinhamento de oposição à proposição do(da) participante anônimo(a). Em tal 

questionamento, Yan associa o ato de chorar a situações em que a um homem é permitido 

expressar sentimentos ou dor. Tais manifestações estão relacionadas a signos fortemente 

relacionados a performances de masculinidades hegemônicas, tanto os que se relacionam a 

dores físicas, como “quebrar um braço” (linha 4), “cair de moto”
31

 (linha 5), “quebrar a cara” 

(linha 5) quanto à identificação masculina com esportes, em especial o futebol, pois ao 

homem é permitido lamentar ou sofrer por um time (linha 5). Sofrer / chorar por uma menina, 

no entanto, não condiz com este tipo de performance.  

  Em resposta a seu próprio questionamento, Yan, encenando um footing argumentativo, 

justifica suas demonstrações públicas de sentimento como parte de sua performance 

identitária de masculinidade. Acredita, portanto, que o fato de demonstrar sentimentos por 

meninas não põe em dúvida seu gênero e sua sexualidade. Destacando a palavra ‘menina’ 

com o emprego de aspas (linha 6), o jovem se alinha em concordância a um tipo de 

masculinidade heterossexual ao demonstrar interesse pelo sexo oposto. Em um alinhamento 

assertivo, ele acrescenta que “homem de verdade” (linha 7) não tem vergonha de chorar por 

amor. Aqui, mais uma vez, a palavra ‘verdade’ agrega sentido de estabilidade à constituição 

dos gêneros e das sexualidades, trazendo à tona a relação entre sexo, gênero e desejo de forma 

naturalizada e como aspectos indissociáveis.  

  Por fim, na última linha, Yan pede desculpas a seu(sua) interlocutor(a) e refuta o 

posicionamento antes sugerido de pessoa homoerótica, dizendo que não vai ser o que o(a) 

interlocutor(a) “quer” (linha 8) que ele seja. O verbo ‘querer’, nesse momento, ganha valor de 

modalização epistêmica, em movimento responsivo ao(à) participante anônimo(a) que impõe 

um tipo de verdade sobre a performance identitária do jovem.  

  Como destaco na análise anterior, os atos de gênero tornam-se performativos através 

da repetição, dependendo de cada contexto interacional e dos(das) interlocutores(as). Apesar 

de estarem inseridas no mesmo contexto de interação, as duas práticas discursivas analisadas 

têm performatividades diferenciadas. Enquanto na primeira resposta de Yan 7 pessoas 

utilizaram o smile como forma de aprovação, nessa interação 3 pessoas deram smiles à 
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 Seguindo pressupostos heteronormativos, os veículos automotivos também são signos usualmente associados a 

performances de masculinidade, tanto em brincadeiras de meninos quanto na vida adulta. 
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resposta do jovem ao(à) participante anônimo(a). Considero, então, que as aprovações podem 

indicar que o gênero e a sexualidade encenados por Yan são performativos nesse ato de fala e 

demonstram que alguns sentidos relacionados às masculinidades, como a demonstração de 

sentimentos por homens, quando ressignificados podem gerar novos sentidos com níveis de 

performatividades diferenciadas, operando mudanças sutis.  

 

6.1.3 “viada assume logo oq vc é deverdade” 

 

  Assim como na primeira e na segunda prática discursiva analisadas, o excerto a seguir 

trata de uma interação no Formspring entre Yan e um(a) interlocutor(a) anônimo(a), na qual, 

mais uma vez, a sexualidade do jovem é colocada em questão. Cabe destacar, no entanto, que, 

enquanto ao tempo das primeiras interações o jovem ainda não namorava Ana (sua namorada 

até o final desta pesquisa) e não havia mensagens relacionadas a seu namoro, à época dessa 

prática discursiva, o participante focal desta pesquisa tinha começado a namorar essa jovem 

há poucos dias. Para situar o leitor no contexto de interação, é necessário também destacar 

que Yan tem como uma de suas características a postagem, nas redes sociais das quais 

participa, de textos, vídeos e imagens de cunho religioso que projetam alinhamentos de pessoa 

aconselhadora, apresentando ‘verdades’ relacionadas à sua religião e dando conselhos a 

seus(suas) interlocutores(as). Costuma muitas vezes invocar Deus e Jesus como aqueles que 

lhes dão sustentação, personificando-os como figuras muito próximas a ele.  

  O excerto a seguir analisado parece ter sido motivado por algumas perguntas e 

respostas nessa rede social referentes à religiosidade de Yan e ao seu novo namoro. Acredito, 

então, que a próxima prática discursiva a ser analisada dialoga tanto com essas publicações do 

participante focal desta pesquisa quanto com os excertos analisados nas subseções anteriores 

(6.1.1 e 6.1.2), uma vez que também traz à tona o questionamento sobre a sexualidade do 

jovem. Cabe destacar que, assim como no excerto anterior, o que se segue é uma afirmação 

sobre a sexualidade de Yan, e não uma pergunta (forma característica de interação neste 

ambiente). No entanto, enquanto no texto enfocado na subseção anterior o(a) interlocutor(a) 

introduz um footing avaliativo, neste podemos observar um alinhamento mais agressivo. 

Ressalto ainda que o tempo decorrido entre essa interação e a anterior é de aproximadamente 

um mês e ela ocorre em um momento em que o rapaz interagia constantemente nesse espaço 
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virtual. Assim, a dialogicidade do excerto a seguir com outras interações pode agregar 

sentidos múltiplos a essa interação.  

 

Figura 7 – “viada assume logo oq vc é de verdade” 

 

  Encenando um alinhamento de oposição, o(a) participante anônimo(a) inicia essa 

prática discursiva contestando o footing, projetado por Yan em outras interações, de pessoa 

aconselhadora religiosa. Nas duas primeiras linhas, o(a) interlocutor(a) predica o jovem de 

“sobre natural” (linha 2) e questiona a existência de um Deus que ele nunca viu e em nome de 
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quem não poderia, portanto, falar. Em seguida, esse(a) mesmo(a) interlocutor(a) alinha-se de 

forma ofensiva ao utilizar os termos “garoto ridículo” e “viada” (linha 2). O segundo termo é 

a flexão da palavra ‘viado’ para o feminino, utilizada de forma pejorativa para se referir a Yan 

como pessoa homoerótica e afeminada. Não temos como afirmar se os(as) participantes 

anônimos(as) das três interações até então analisadas são as mesmas pessoas. Porém, é 

possível observar que as três práticas discursivas dialogam e podem ser entendidas como uma 

conversa, na qual a posição questionadora da sexualidade do jovem vai sendo alterada em 

cada interação. Na primeira delas (subseção 6.1.1), o(a) anônimo(a) faz a indagação, mas não 

se responsabiliza por ela. Na segunda prática discursiva analisada (subseção 6.1.2), o(a) 

interlocutor(a), em um footing mais assertivo, praticamente afirma que Yan é homoafetivo por 

chorar por uma menina. Nesta interação, porém, o(a) interlocutor(a), projetando um 

alinhamento mais agressivo e conciliando as duas posições anteriores, questiona o 

alinhamento religioso de Yan e ‘diz a verdade’ sobre sua sexualidade. Solicita, ainda 

delineando uma posição autoritária, que o jovem faça o mesmo e assuma logo o “que é de 

verdade” (linha 2). Assim, mais uma vez, a busca pela verdade sobre o sexo torna-se o 

principal foco dos questionamentos e em nome dela se pode inquirir, avaliar, julgar e ofender.  

  No fim dessa proposição anônima, o(a) participante da interação sugere que Ana, a 

namorada de Yan, não merece “isso” (linha 3). O dêitico sugere que o rapaz encena uma 

sexualidade homoerótica. Da mesma forma, o termo “fruta” (linha 3) sugere que a 

performance de masculinidade heteronormativa de Yan não é crível. Utilizando as letras 

‘kkkkk’ (recurso semiótico que simula a onomatopeia do riso, utilizado no meio virtual), o(a) 

participante anônimo(a) sobrepõe um footing irônico–hostil–depreciativo ao questionador–

ofensivo–autoritário, movimento sinalizado pelo emprego do predicado “viadinho” (linha 3) 

em referência à suposta sexualidade do jovem, entextualizando discursos normativos com alto 

grau de estabilidade em nossa cultura.  

  Motivado pela série de pressuposições e ofensas do(da) interlocutor(a) anônimo(a) da 

interação, Yan projeta um footing de assertividade mas não-confrontacional, em resposta ao 

enunciado inicial: 

(6) E é verdade, eu conheço Deus! 

(7) E realmente nunca o vi. Aliás, niiiiiiiiinguém nunca poderá ver Deus. Mas eu já 

(8) sou amado por ele, por crer no Todo Poderoso sem ao menos ter o visto. Na 

(9) verdade eu não preciso ver, o que eu preciso é crer. 

(10) Eu creio no meu Deus.  
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  Contrapondo-se à primeira asserção sugerida por seu(sua) interlocutor(a) quanto à 

existência de Deus e a seu discurso religioso, Yan afirma conhecer “Deus” (linha 6), 

ratificando o footing de pessoa religiosa. Inicia sua argumentação com o estabelecimento de 

verdades sobre a existência dessa entidade, predicada por ele como “Todo Poderoso” (linha 

8), reciclando em seu discurso assunções da ordem do Discurso religioso. O emprego do 

substantivo “verdade” (linhas 6 e 9) e dos verbos “crer” (linhas 8, 9 e 10) e “ver” (linhas 7, 8 

e 9) relacionam-se a tal ordem. Enquanto o(a) participante anônimo(a) alega que Yan não 

poderia ter certeza da existência de Deus por nunca tê-lo visto fisicamente, o jovem alega 

(linha 9) não precisar ‘ver para crer’, pois a construção discursiva de tal crença, recorrendo ao 

discurso religioso, atesta a veracidade da existência de Deus. Finaliza esse trecho da prática 

discursiva de forma assertiva, afirmando “Eu creio no meu Deus” (linha 10). Ao recorrer ao 

dêitico ‘meu’, Yan estabelece uma relação de proximidade com essa entidade e continua sua 

argumentação:  

(11) E outra: EU SOU O QUE A BÍBLIA DIZ QUE EU SOU. Não o que você e a  

(12) sociedade diz. 

 

  Em resposta à segunda parte da proposição do(da) participante anônimo(a), que 

posiciona Yan como detentor de uma sexualidade homoerótica, o jovem, projetando 

alinhamento de oposição, retruca “EU SOU O QUE A BÍBLIA DIZ QUE EU SOU” (linha 

11). O emprego de letras maiúsculas, indicando ênfase, constrói uma posição de pessoa 

religiosa que performa uma masculinidade heterossexual. Tal performance é respaldada pela 

Bíblia (entendida aqui como um conjunto de saberes da ordem do Discurso da religião), que 

estabelece as posições de homem e de mulher como as únicas possibilidades de vivenciar tais 

atributos identitários. Yan constitui, então, suas identidades de gênero e sexualidade pautado 

em construtos do Discurso religioso, constantes, por exemplo, em algumas citações bíblicas, 

como: “Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor” 

(BÍBLIA ONLINE, 2012, 1 Coríntios 11:11) ou “Com homem não te deitarás, como se fosse 

mulher; abominação é” (Ibid., Levítico 18:2). Nestas duas citações, torna-se claro que, 

segundo o Discurso religioso cristão, a relação entre homem e mulher é a única forma viável 

de se vivenciar as identidades de gênero e sexualidade, e que o que foge a essa regra é 

considerado ‘anormal’. Tal discurso, altamente performativo em nossa cultura, parece orientar 

as ações discursivas de Yan e de seu(sua) interlocutor(a), mesmo que de forma diferenciada, 
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como mostra o conjunto de alinhamentos encenados anteriormente de homem sentimental e 

de opositor do sentido de masculinidade hegemônica. 

  Yan reivindica para si um tipo de masculinidade mais nuançada, entrelaçada a 

discursos bíblicos, quando afirma “Não [sou] o que você e a sociedade diz” (linhas 11 e 12). 

Ao empregar tal proposição, o jovem sugere que tanto seu(sua) interlocutor(a) quanto a 

‘sociedade’ buscam constituir sobre sua sexualidade verdades não condizentes com os 

preceitos religiosos. Nesse momento, baseando-se em uma situação de constrangimento local, 

o jovem aponta para situações sociais mais amplas, nas quais as performances de 

masculinidade são questionadas quando não respondem a determinados padrões 

heteronormativos socialmente reconhecidos que tornam as masculinidades viáveis.  

  Outro aspecto relevante referente ao trecho acima é que a afirmação “EU SOU O QUE 

A BÍBLIA DIZ QUE EU SOU”, em destaque (linha 11), além de associar a performance 

identitária do jovem ao texto bíblico, pode ser também entendida como a entextualização da 

canção evangélica Vem sobre mim, da cantora gospel Fernanda Brum, que o jovem utiliza em 

outro momento de interação para responder a uma pergunta do Formspring (não direcionada 

apenas para ele), como podemos observar na imagem a seguir
32

.  

Figura 8 – “Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou” 

 

  Yan utiliza em sua argumentação, a referência à Bíblia (como conjunto normatizador 

de sua sexualidade), trechos de músicas evangélicas e citações de trechos da Bíblia como 

parte de suas constituições identitárias. E continua: 

                                                 
32

 Essa interação foi publicada dias antes do excerto analisado nesta subseção; trata-se de resposta dada por Yan 

a uma pergunta genérica (comum nesse meio virtual) respondida por mais de 400 pessoas, não tendo 

necessariamente relação com outras interações. No entanto, recorro a ela para justificar entextualizações 

propostas pelo participante da pesquisa no excerto analisado nesta subseção. 
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(13) E fico mttttttt feliz de verdade por todos esses seus insultos. Jesus também foi 

(14) insultado e não os respondeu da mesma maneira. E eu como seguidor e imitador 

(15) de Cristo não vou te responder com insultos. 

(16) A única coisa que eu vou te responder é isso que eu já escrevi e mais isso: 

(17) Na Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 versículo 3: 

(18) “E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem”. 

(19) E em outra passagem bíblica o Senhor Jesus diz a todos assim: 

(20) “Ai daquele que tocar no meu ungido, seria melhor que não tivesse nascido” 

 

  Mantendo o alinhamento assertivo e não-explicitamente confrontacional inicial, Yan 

dá continuidade à sua argumentação sinalizando, com a utilização do recurso semiótico 

“mtttttttt” (linha 13), um footing de ironia, talvez, ao sugerir ter gostado dos insultos recebidos 

de seu(sua) interlocutor(a) anônimo(a). Se autopredicando, então, como imitador (linha 14) de 

Jesus, ele propõe responder às ofensas de forma diferenciada da que fez o(a) interlocutor(a): 

recorrendo a passagens bíblicas. Como sugere em sua resposta ao ofensor (linha 16), reafirma 

ser o que a Bíblia diz (homem heterossexual). O jovem prossegue entextualizando o discurso 

religioso utilizando aspas ao introduzir trechos bíblicos (linhas 18-20). As palavras da Bíblia 

relocalizadas constroem um alinhamento ameaçador–irônico, fazendo com que o jovem 

devolva ao(à) interlocutor(a), indiretamente, os insultos recebidos, ao utilizar como recurso o 

Discurso religioso. Finaliza, então, sua argumentação: 

(21) Então, que Deus possa continuar abençoando sua vida para sempre, e que ele 

(22) possa ter misericórdia da sua vida e te guardar em vida, para que VOCÊ possa 

(23) ver o que o Senhor fará na minha vida. Que Deus possa continuar te dando mts 

(24) anos de vida pela misericórdia dele. Para que você possa ver e aplaudir o meu 

(25) casamento com Ana ta. 

(26) Jesus te ama e eu também 

 

  Nesse momento, Yan muda seu alinhamento; a mudança é sinalizada pela utilização 

de “Então” (linha 21), que introduz um footing de compaixão. Dirige-se a seu(sua) 

interlocutor(a) com o uso do dêitico “VOCÊ” (linha 22), o qual remete ao footing ameaçador 

anteriormente projetado pelo jovem como forma de responder aos insultos do(da) 

interlocutor(a); porém, o faz de forma mais polida. Além disso, ele recorre ao futuro 

casamento com sua namorada (linhas 24 e 25) na performance de masculinidade 
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heteronormativa em curso nessa e em outras interações
33

. Finaliza o post posicionando-se 

ironicamente (mais uma vez se comparando a Jesus) como alguém que ama seu ofensor – 

posicionamento sinalizado pelo emprego de símbolos representados na forma de um coração e 

um sorriso (linha 26), que constroem um footing ambíguo entre ironia e amabilidade. 

  Nesse último excerto analisado, mais uma vez a sexualidade de Yan é questionada, 

porém, agora através de alinhamento ofensivo. Como nas outras interações, o jovem utiliza as 

ordens do Discurso da religião e da sexualidade como recursos para respaldar o tipo de 

masculinidade que performa. Deixa subtendido que uma ordem estabilizadora naturaliza os 

gêneros e as sexualidades, e que a ideia de homoafetividade não condiz com o que está escrito 

na Bíblia, símbolo da ordem discursiva à qual recorre ao justificar o tipo de masculinidade 

heterossexual que performa. A reciclagem de discursos alinhados a tal ordem e a iterabilidade 

dos atos de gênero e sexualidade de Yan têm efeitos performativos nessa e nas outras 

interações das quais o participante focal desta pesquisa participa. No entanto, a repetição, que 

nunca é a mesma, aponta para outro nível de performatividade: observamos discursos 

produzindo textos que se tornam disponíveis para descontextualização e recontextualização, 

cumprindo diferentes trajetórias; e seu itinerário, conectando múltiplos tempos e espaços, 

mostra a repetição de muitos sentidos normativos, mas também movimentos, mesmo que 

bastante discretos, de reorganização da ideia estabilizada de masculinidade. 

  Como destaco nos capítulos teóricos deste trabalho, compartilho de pressupostos 

butlerianos que entendem o gênero como um ato no qual estruturas binárias são estabelecidas 

através de performances repetidas que criam a impressão de uma identidade anterior ao 

sujeito. Entendo aqui que as identidades de gênero e sexualidade são constituídas ao longo do 

tempo em espaços de sociabilidade por meio de repetições “estilizadas de atos” (BUTLER, 

[1990] 2010, p. 200). Assim, o gênero é produzido através performances que dão a ideia de 

substancialidade quando os sujeitos sociais encenam repetidamente atos de identidades que 

podem torná-los reconhecíveis socialmente. No entanto, as construções corpóreo-discursivas 

do sujeito são negociadas culturalmente, uma vez que as performances nunca são as mesmas e 

há sempre a possibilidade de diferentes performatividades em tais constituições.  

 

                                                 
33

 O casamento é um dos rituais cristãos que legitima o relacionamento entre homens e mulheres, e, portanto, 

constitui mais um argumento de Yan para a construção de uma masculinidade heterossexual. 
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6.2 CONSTITUINDO IDENTIDADE(S) DE MASCULINIDADE(S): ESTABILIDADES E 

MOBILIDADES EM CURSO 

 

  A seção anterior trata de análises de práticas discursivas do Formspring nas quais Yan 

é questionado sobre sua sexualidade. Motivam tais questionamentos alguns pressupostos 

construídos socio-historicamente acerca de performances de masculinidades hegemônicas. 

Assim, o participante focal desta pesquisa é predicado como pessoa homoerótica, por ter 

amizades e estar sempre cercado de mulheres; por demonstrar afetividade por seus amigos 

homens; por chorar / demonstrar sentimentos por uma ‘menina’ ou por namorar uma menina, 

não se enquadrando, segundo interlocutores anônimos(as), em alguns padrões de 

masculinidade heteronormativa. Ao longo de suas interações, no entanto, o rapaz projeta 

alguns alinhamentos, tomando por base sentidos estáveis relacionados a seu gênero e sua 

sexualidade, ao fazer a associação entre discursos locais e Discursos de abrangência social 

mais ampla. Porém, ao mesmo tempo em que reifica algumas normas hegemônicas, o jovem 

articula novas significações para suas performances de masculinidades. 

  Nos excertos selecionados a seguir, destaco outros momentos de repetições e 

ressignificações do gênero e da sexualidade em construção de Yan nas quais ele reafirma sua 

masculinidade heterossexual, mas também agrega outros atos performativos a suas 

performances identitárias. Assim, o participante focal desta pesquisa performa sua 

sexualidade repetidamente em suas interações nas redes sociais em diversos momentos, 

deixando claro em suas interações que encena performances de masculinidade heterossexual. 

Podemos observar esse fato no exemplo a seguir, no qual esta performance é claramente 

reafirmada quando, ao ser indagado se “É hetero, homo ou bi?”, Yan responde “Hétero”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – “Hétero!” 
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  Cabe destacar que essa pergunta difere das anteriores porque foi dirigida não 

especificamente a Yan, mas sim a um grupo de usuários(as) do Formspring que, assim como o 

jovem, respondem a perguntas feitas ao(à) usuário(a) “teamomuitosz”
34

. Ao introduzir a 

opção ‘bi’ referindo-se à bissexualidade, o(a) interlocutor(a) abre espaço para possibilidades 

de performatividades referentes à sexualidade que escapam do binômio hétero / homo. Porém, 

Yan se alinha, assim como em suas outras interações, à ideia de heterossexualidade e enfatiza 

esse atributo identitário com o emprego do ponto de exclamação ao fim da palavra ‘hétero’, 

rechaçando mais uma vez qualquer outra possibilidade para sua sexualidade. É possível 

observar, no entanto, que o jovem agrega à sua performance de masculinidade heterossexual 

outros valores identitários, como observaremos a seguir nas análises de práticas discursivas 

nas quais a virgindade do jovem surge como temática principal. 

  Perguntas e respostas relacionadas a performances de gênero e sexualidade nesse 

ambiente virtual abrem espaço para que as trajetórias textuais criem determinadas conversas. 

Durante esta pesquisa, foi possível observar nas interações de Yan que, quando questões 

referentes a gênero(s) e sexualidade(s) causam algum tipo de polêmica, surgem outros 

diálogos sobre os mesmos temas. Assim como as práticas discursivas analisadas na seção 

anterior, geradas em decorrência da dúvida quanto à sexualidade do participante focal desta 

pesquisa, nos próximos excertos, o tópico ‘virgindade’ gera outros momentos de interação 

sobre o mesmo tema. A seguir, procedo, então, à análise de práticas discursivas que dão 

continuidade à conversa relacionada a essa temática em interações de Yan no Formspring, 

considerando tanto as práticas que questionam quanto as que corroboram o posicionamento 

do jovem em suas performances de masculinidade. 

 

6.2.1 “É virgem?” 

 

  Como já destaquei, ao projetar performances de masculinidade heteronormativa, Yan 

abre espaço para possíveis ressignificações de atos performativos de masculinidade em 

algumas de suas interações. Na entrevista realizada com o jovem, ele relatou achar-se 

‘diferente’ de outros rapazes, pois entendia ter uma postura mais madura e agregava à sua 

masculinidade outros sentidos, usualmente não valorizados por meninos de sua idade. Além 

                                                 
34

 Pude observar que alguns seguidores de Yan nessa rede social, como este e o Iperguntatudo, assemelham-se a 

comunidades em outras redes sociais, pois postam numerosas perguntas e têm grande número de usuários, 

gerando, consequentemente, muitas respostas.  
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dos posicionamentos de Yan em relação a seus amigos, amigas e namorada, presentes nas 

práticas discursivas analisadas anteriormente, contribui também para a sua performance de 

masculinidade seu posicionamento como homem virgem. O jovem torna público esse aspecto 

de sua sexualidade em entrevista e no meio virtual. Em suas interações, em especial no 

Formspring, por mais de uma vez – antes e depois do namoro –, relatou ser ainda virgem, 

como podemos observar na interação a seguir: 

 

Figura 10 – “É virgem?” 

 

  As perguntas relacionadas à virgindade formuladas pela interlocutora Mary, que 

projeta um alinhamento de curiosidade, são direcionadas para vários(as) de seus(suas) 

seguidores(as) e têm 20 respostas, entre elas a de Yan. Este, ao ser perguntado se é virgem, 

responde afirmativamente e prossegue seu proferimento afirmando que só pretende perder a 

virgindade “depois do casamento”. Essa enunciação agrega à performance de masculinidade 

de Yan mais um alinhamento de concordância com os preceitos religiosos: o de um jovem que 

ainda não teve relações sexuais e, por convicção, só pretende tê-las após o casamento.  

  A virgindade é uma construção sócio-histórica, geralmente associada à pureza e à 

castidade da mulher. Entre meninos envolvidos em performances de masculinidade 

hegemônica, é comum que eles sejam estimulados a ter relações sexuais, geralmente com 

mulheres, antes do casamento. Partindo de tais pressupostos binários culturalmente 

constituídos, surgem algumas perguntas motivadas pela resposta do participante focal desta 

pesquisa. Quais discursos interpelam a construção discursiva da virgindade deste jovem? Que 

efeitos esse enunciado provoca em uma audiência cujos conceitos sobre sexualidade são tão 
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engessados? Considerando a matriz de masculinidade hegemônica, a virgindade seria mais 

uma característica que, no senso comum, colocaria em dúvida a sexualidade do rapaz?  

  Entendo que, ao tentar responder a tais perguntas, correria o risco de estabelecer 

conceitos essencializados sobre o tópico ‘virgindade’ – inaugurado pela interlocutora de Yan 

nessa interação. Isso porque a resposta do rapaz, por si só, não traz informações sobre os 

Discursos que participam dessa construção; os efeitos que esse enunciado pode gerar nas 

audiências são imprevisíveis; e as possíveis dúvidas sobre a sexualidade de Yan dependerão 

da própria audiência e da forma como a questão da virgindade é vista por ela. Porém, se 

considerarmos as trajetórias dos textos do participante focal desta pesquisa nessa rede social 

até então, podemos observar que os Discursos da religião são constantes na constituição desse 

self virtual. Mesmo não tendo o jovem informado na entrevista ou em suas publicações nas 

redes sociais sobre qualquer influência da religião em sua decisão pela virgindade, a princípio, 

observando as práticas discursivas constantes nesta seção, julgo ser possível ponderar se tal 

convicção do jovem não poderia estar relacionada a preceitos religiosos. Apesar de a Bíblia – 

tantas vezes mencionada por Yan nas redes sociais – não mencionar explicitamente a questão 

da virgindade do homem, circula em alguns sites da internet o culto à virgindade tanto para 

homens quanto para mulheres, em especial os(as) jovens, até o casamento, como forma de 

vivenciar as sexualidades “de forma pura e sadia” (cito Yan no excerto analisado na subseção 

6.1.1). Em vista dessa minha dúvida, perguntei ao próprio jovem, por mensagem instantânea 

no Facebook
35

, se sua convicção por manter a virgindade até o casamento tinha alguma 

influência religiosa ou era sua própria vontade. O jovem respondeu o seguinte:  

Os 2. Quando estamos fora do centro da vontade de Deus, aquilo que estamos planejando 

para nossa vida não pode dar certo. Em 1Tes 4:3 a Bíblia nos diz: “Porque esta é a 

vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da prostituição”. Deus não 

aprova o sexo fora do casamento. O homem pode até dizer que é liberal, que não acha 

nada demais haver o sexo pré-nupcial, mas, bem no íntimo de sua alma, ele prefere se 

casar com aquela moça pura, obediente à Palavra de Deus e que se guarda para o seu 

marido que a conhecerá na noite de núpcias. 

Quando eu opto pela escolha de não fazer sexo antes do casamento, estou respeitando a 

mim mesmo e a minha parceira. E por consequência disso, honro ao Senhor que foi o 

criador do sexo que é lindo e puro dentro do casamento. 

(Trecho de conversa entre a pesquisadora e Yan por mensagem instantânea no Facebook 

em 21 nov. 2012) 

 

                                                 
35

 Como ressalto no capítulo teórico referente à metodologia (Capítulo 5), uma das vantagens da etnografia 

virtual é o fato de que ela pode possibilitar rápido acesso ao participante da pesquisa. Neste caso, recorri à 

tecnologia das redes sociais, que tem como característica da Web 2.0 a possibilidade de identificação da 

presença on-line, que permite que interações instantâneas se deem a qualquer momento da pesquisa. 
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  Minha suposição confirmou-se, então, tendo em vista essa resposta do jovem. Entre o 

momento em que enviei a pergunta e a resposta que recebi, mesmo estando eu e o jovem on-

line, passaram-se dez minutos. Tal proposição de Yan possibilitou que eu percebesse que duas 

de minhas pressuposições faziam sentido: a primeira, a de que discursos religiosos 

contribuíam para sua opção pela virgindade; a outra, a de que alguns sites e igrejas 

evangélicas pregam a virgindade como uma ‘verdade’ para vivência dos gêneros e das 

sexualidades de seus(suas) seguidores(as). O longo texto elaborado pelo jovem, não usual 

para esse tipo de interação, e o tempo que ele levou para responder me levaram a investigar 

alguns sites em busca de possíveis discursos entextualizados na resposta de Yan.  

  Considerando a mobilidade textual propiciada pelo ethos colaborativo da Web 2.0 (cf. 

Capítulo 4), constatei, então, que o primeiro parágrafo escrito por Yan é a replicação de parte 

de um texto, encontrado em alguns sites religiosos, que afirma que o sexo antes do casamento 

não ‘deve’ ser uma prática nem para homens nem para mulheres. A autoria do texto, mais 

uma vez, é indefinida, uma vez que a rede de entextualizações na Internet é muito ampla 

(mais de 6.000 ocorrências aparecem no site de buscas referentes a esse texto). Entretanto, é 

curioso observar os títulos que dois desses sites dão a textos nos quais esse trecho é 

relocalizado: Virgindade, saiba mantê-la! (SILVA, V., 2012a) e 10 razões porque [sic] os 

crentes não devem dormir juntos antes do casamento (SILVA, V., 2012b). O emprego do 

imperativo no primeiro título e do modalizador deôntico ‘devem’ no segundo sugere que tanto 

os Discursos quanto os discursos religiosos operam de forma a estabelecer verdades, 

permissões e proibições na constituição dos gêneros e das sexualidades dos sujeitos sociais. 

Desta forma, entendo que tais elementos, ao serem continuamente repetidos nos atos de fala 

do participante focal desta pesquisa, criam uma ideia de substância, gerando efeitos 

performativos nas construções identitárias de gênero e sexualidade deste jovem. 

  No trecho final da mensagem, Yan afirma com suas palavras: “Quando eu opto pela 

escolha de não fazer sexo antes do casamento, estou respeitando a mim mesmo e a minha 

parceira. E por consequência disso, honro ao Senhor que foi o criador do sexo que é lindo e 

puro dentro do casamento”. Entendo que a opção pela virgindade na fala do rapaz agrega 

sentidos de cunho religioso e sentidos mais fluidos, amplamente divulgados na 

contemporaneidade, como, por exemplo, os que se relacionam ao respeito à mulher e à 

prevenção de doenças, com expressões como “respeito à parceira” ou “sexo lindo e pureza 

dentro do casamento”. Veremos esses sentidos também presentes tanto em outras práticas 

discursivas do jovem quanto nos próprios sites que pregam a virgindade.  
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   Assim, considerando o primeiro excerto desta seção, podemos presumir que os 

Discursos que participam das performances identitárias de Yan, em especial os da religião e 

da sexualidade, projetam alguns sentidos estáveis em relação a masculinidade(s). No entanto, 

como aponto na Introdução deste trabalho, devemos considerar os complexos processos de re-

entextualização e interpretação que a mobilidade textual e corporal de espaços como as redes 

sociais propicia; que os sentidos criados por essas performances são múltiplos e os efeitos 

gerados por tais mobilidades são imprevisíveis. Sendo assim, enunciações como a que o 

jovem profere acima, afirmando ser virgem e querer manter relações sexuais somente após o 

casamento, por exemplo, terão efeitos diversos, dependendo da audiência. Desta forma, 

destaco a seguir duas práticas discursivas que dialogam com a anteriormente analisada, 

ressaltando que nas interações analisadas nesta seção os efeitos performativos são 

diferenciados, ou seja, por um lado a masculinidade de Yan é escrutinizada por interlocutores 

anônimos e por outro há a construção de um projeto de “homem de verdade” por parte do 

participante dessa pesquisa. 

   

6.2.2 “19 anos e ainda é virgem?” 

 

  O excerto analisado a seguir foi gerado aproximadamente dois meses após a prática 

discursiva analisada da subseção anterior (6.2.1). Como apontado, entendo que há um tipo de 

relação dialógica entre as práticas discursivas analisadas nas duas primeiras seções deste 

Capítulo, uma vez que elas adquirem um formato de conversa em torno das temáticas 

‘sexualidade’ e ‘virgindade’. A prática discursiva a seguir apresenta as mesmas características 

das anteriormente analisadas, em relação tanto a seus aspectos semióticos quanto à sua forma 

(pergunta e resposta), e o tema da interação também é proposto por um(a) interlocutor(a) 

anônimo(a). A pergunta inicial da interação, no entanto, parece ser motivada pela enunciação 

sobre a virgindade de Yan analisada na subseção anterior (6.2.1). 



112 

 

Figura 11 – “19 anos e ainda é virgem?” 

   

  Nesse excerto, o(a) participante anônimo(a) projeta um alinhamento de curiosidade ao 

iniciar a interação com uma pergunta referente à virgindade de Yan. Nesse momento, agrega à 

sua fala pressupostos hegemônicos que sugerem que, para homens, a virgindade não é um ato 

performativo condizente com a masculinidade heterossexual. Projeta, então, na interação um 

footing de zombaria (sinalizado por ‘kkkkkk...’) e finaliza sua fala com as palavras “zuado 

em!”.  

  O termo ‘zuado’ pode agregar ao questionamento do(da) interlocutor(a) de Yan mais 

de um sentido. Se relacionarmos esta palavra a ‘zoar’, tendo como significados zombar ou 

brincar, daremos continuidade ao alinhamento irônico antes projetado pelo(a) participante da 

interação. Porém, segundo o site Dicionário Informal
36

 (2012), a palavra ‘zuado’ (com ‘u’) 

pode ser utilizada para referir-se a algo bagunçado, a uma piada de mau gosto ou a algo 

predicado como ‘estranho’. A esta última significação, também podemos acrescentar outra 

                                                 
36

 Segundo o próprio site, este é um “dicionário de português gratuito para internet, onde as palavras são 

definidas pelos usuários. Uma iniciativa de documentar on-line a evolução do português. Não deixe as palavras 

passarem em branco, participe definindo o seu português!” (DICIONÁRIO INFORMAL, 2012). Recorro a este 

site por não ter encontrado em dicionários “formais” significações para essa palavra, considerando que ela é 

utilizada por jovens em contextos de interação virtual.  
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definição desse site ao termo: “estar fora dos padrões da normalidade de determinado evento” 

(Ibid.). Considero, então, este último sentido da palavra bastante significativo para esse 

contexto de interação, pois condiz tanto com a posição de estranhamento sugerida pelo 

proponente da interação quanto com as ressignificações propostas pelo participante focal 

desta pesquisa. 

  A resposta de Yan ao questionamento sobre sua virgindade é iniciada com a repetição 

enfática (sinalizada pela utilização de letras maiúsculas) da expressão “ZUADO?” (linha 4), 

seguida do ponto de interrogação. Essa enunciação projeta um footing de contestação, ao 

mesmo tempo em que introduz a argumentação do jovem em defesa de sua virgindade, 

retornando ao alinhamento irônico inicialmente sugerido. Assim, Yan utiliza esse mesmo 

termo (‘zuado’) mais cinco vezes, o que pode ser interpretado como indicando um 

alinhamento de assertividade em defesa de uma série de verdades construídas pelos Discursos 

que interpelam essa prática discursiva. Apropria-se, deste modo, da palavra introduzida por 

seu(sua) interlocutor(a), estabelecendo assertivamente suas próprias convicções acerca da 

temática ‘virgindade’.  

  Tal posicionamento aponta para aspectos contextuais contemporâneos sobre formas 

como meninos e meninas vivenciam suas sexualidades. Agregando sentidos comprometidos 

com a ideia de risco a tais vivências (linhas 5 a 7), Yan cita como exemplos situações nas 

quais meninas deixam de ser virgens e engravidam, e meninos têm relações sexuais com 

muitas meninas e se contaminam com doenças “sexualmente transmissíveis” (linha 7). Nesse 

momento, Yan se apropria de Discursos que atualmente circulam na mídia e em outros 

espaços interacionais sobre gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, 

entre outros, e os incorpora em seus exemplos (os sites evangélicos também costumam se 

apropriar desses discursos para justificar a virgindade dos jovens). Em seguida, ele utiliza 

palavras que indicam construções estereotipadas, predicando os meninos que ficam com 

muitas meninas como “galinha” (linha 8) e meninas que perdem a virgindade ou engravidam 

como “piranha” (linha 8). Tais palavras, empregadas de modo pejorativo, indicam sentidos 

tradicionais estabelecidos socialmente por uma matriz de inteligibilidade dos gêneros que 

estabelece para esses sujeitos sociais posições estigmatizadas. Por fim (linha 10), o jovem 

justifica sua oposição à possibilidade de fazer sexo sem estar preparado para isso, re-editando 

seu posicionamento na prática discursiva anterior de homem virgem. Finaliza, então, o 

excerto com o mesmo termo que o iniciou – “zuado” (linha 11), – dando ênfase aos 

estranhamentos que defendeu ao longo da interação com um ponto de exclamação.  
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  Se observarmos abaixo da resposta de Yan, veremos que 11 pessoas utilizaram o 

recurso smile, demonstrando aprovação à argumentação do jovem em defesa de sua 

virgindade e em contestação a algumas performances dos gêneros na contemporaneidade. Isso 

pode sugerir que, ao agregar tais elementos ao discurso, o tipo de masculinidade que Yan 

encena tem um alto grau de performatividade, mesmo que outras pessoas, como o(a) 

participante anônimo(a), não corroborem essa performance. Mas também pode indicar que 

algumas verdades essencializadas e constituídas socio-historicamente em relação a 

performances de gênero e sexualidade, como, por exemplo, a predicação de mulheres e 

homens de forma pejorativa por agirem de formas específicas, também produzem efeitos 

performativos diferenciados nas interações. Dando prosseguimento à dialogicidade das 

práticas discursivas aqui analisadas, a performance de masculinidade de Yan pode gerar tanto 

contestações, como a que aqui acabamos de observar, quanto aprovações. Sigo agora 

comentando outro exemplo de diálogo que se refere à virgindade do participante focal desta 

pesquisa.  

 

6.2.3 “Você não tem vontade de ter relação sexual não?” 

 

  A primeira interação de Yan no Formspring, que tem como tema sua virgindade, foi 

analisada na subseção 6.2.1. Como já indiquei, naquele momento a pessoa que pergunta se 

identifica e a questão não é direcionada ao participante focal desta pesquisa. Essa interação 

motiva, então, outras perguntas com a mesma temática, porém, todos os questionamentos que 

seguem o primeiro são anônimos. Três meses após a primeira menção de Yan ao fato de ser 

virgem, outra pergunta é postada sobre o assunto (em 5 de agosto de 2011), e desta vez um(a) 

anônimo(a) questiona: “Você é virgem?” e mais uma vez ele responde afirmativamente: “Sim, 

e me orgulho disso!” Acredito que essa postagem e / ou a primeira possam ter gerado a prática 

discursiva que analiso a seguir. 
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  Nesse excerto, um(a) participante, também anônimo(a), propõe questionamentos 

relacionados ao posicionamento de Yan como homem virgem que pretende ter relações 

sexuais somente após o casamento. Porém, diferentemente da prática discursiva anterior, 

desta vez o(a) interlocutor(a) parece corroborar o posicionamento do jovem em relação à sua 

virgindade.  

 

Figura 12 – “Você não tem vontade de ter relação sexual não?” 

 

   No início dessa interação, as palavras “Mas assim” (linha 1) sugerem que o(a) 

interlocutor(a) está dando continuidade a uma conversa iniciada anteriormente, o que pode ser 

uma forma de associar essa prática discursiva do jovem a outras no mesmo ambiente virtual.  

O(A) participante anônimo(a) introduz, então, a primeira pergunta projetando um alinhamento 

de curiosidade sobre o desejo de Yan de ter, ou não, relações sexuais. A seguir, enuncia outra 

questão, desta vez interessado(a) em saber se o jovem deseja esperar pelo casamento para tal 

ato. Após as perguntas, o(a) participante anônimo(a) parabeniza o rapaz por essa atitude, 

construindo um alinhamento de aprovação da performance de masculinidade do jovem,  

sinalizado pelo recurso semiótico “:D”, simbolizando um sorriso.  
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  Nesse momento inicial de interação, é possível observar que a questão da virgindade 

para homens pode gerar ao mesmo tempo estranhamento, curiosidade, aprovação ou 

contestação. Nas primeiras linhas de seu proferimento, Yan começa a responder ao primeiro 

questionamento (quanto ao seu desejo de ter relação sexual) e inicia sua performance de 

masculinidade afirmando ter desejo sexual “como qualquer outro homem” (linha 5). Sugere 

assim, de acordo com uma ordem heteronormativa, que os homens, em geral, são movidos 

pelo desejo sexual. Faz, então, uma associação entre desejo sexual e “homem” (linha 5), como 

se essa fosse uma característica inata a esse gênero – sem considerar os desejos das mulheres. 

Na linha seguinte, porém, utiliza o termo “consciência” (linha 6) associado a um footing de 

oposição entre ele e “muitos homens” (linha 6). Yan projeta, então, o alinhamento de homem 

consciente, que, diferentemente dos outros (acredito que seguindo a ordens do Discurso da 

religião e suas próprias escolhas), não recorre a tais desejos. Considero que, nessa primeira 

parte, recorrendo a comparações e associações a outros homens, Yan encena uma 

performance de masculinidade seguindo padrões heteronormativos e agrega a virgindade 

como um aspecto constitutivo dessa identidade. Entendo, no entanto, que a questão do desejo 

sexual nessa performance é constrangida por ordens sociais mais amplas, pois, segundo a 

ideologia religiosa aceita pelo jovem, a virgindade opera como ideal regulatório dos gêneros.  

  O jovem recorre, então, a esse conjunto de crenças e valores ao dar continuidade à sua 

argumentação, e segue respondendo ao segundo questionamento do(da) participante 

anônimo(a) em relação a casar-se virgem. Yan expressa (linhas 7 a 10) sua vontade de esperar 

pelo casamento para ter relação sexual como um de seus “sonhos” (linha 8) e é somente nesse 

trecho que ele se refere ao Discurso da religião. Afirmando que vai alcançar esse sonho “em 

nome de Jesus:)”, finaliza o trecho com o recurso imagético “:)”, que representa um sorriso, o 

que indica um alinhamento em concordância com o ideal de pessoa religiosa e ‘pura’, que, 

como Jesus, utiliza o celibato como forma de vivenciar sua sexualidade.  

  Por fim, Yan agradece ao(à) participante anônimo(a) pela corroboração de sua 

performance e, através do modalizador epistêmico “são” (linha 11), introduz um footing 

asseverativo, afirmando que “poucos homens” (linha 11) pensam como ele. Constrói, então, 

algumas verdades sobre as vivências dos gêneros e sexualidades de outros homens, 

estabelecendo conceitos estabilizadores quanto a dois tipos de masculinidades: a de homens 

‘virgens’ e a de ‘não-virgens’. Podemos dizer, então, que nesse excerto o jovem mobiliza em 

seu discurso reificações tanto de sentidos em performances de masculinidades (como a 

questão do desejo sexual, por exemplo) quanto de outros que abrem espaço para que atos 
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performativos, muitas vezes não respaldados por uma matriz heteronormativa (como a 

virgindade), participem de suas constituições identitárias de gênero e sexualidade. 

  Podemos observar, assim, que a virgindade é temática recorrente nas performances 

discursivo-identitárias de masculinidade(s) de Yan. Ao analisar as interações desse jovem no 

Formspring, pude constatar que esse tema circulou em tal ambiente, através da conversa entre 

diferentes textos, em um momento no qual o jovem interagia ativamente nessa rede social. 

Torna-se evidente, então, que aspectos relacionados à constituição identitária de sexualidade e 

gênero do jovem, quando não se alinham a parâmetros heteronormativos, podem gerar formas 

de exclusão e discriminação.  

  Nesta seção, analisei três excertos com foco na temática ‘virgindade’ relacionada à 

constituição de masculinidade de Yan. No primeiro deles, na subseção 6.2.1, pela primeira 

vez o questionamento relacionado à virgindade do jovem é por mim observado. Apesar de 

essa pergunta não ser direcionada apenas ao participante focal desta pesquisa, a performance 

do jovem agrega sentidos que indicam a construção de um tipo específico de masculinidade: a 

de um homem que opta pela virgindade como forma de vivenciar sua sexualidade. Na 

subseção 6.2.2, destaco um momento de questionamento da virgindade do jovem, no qual o(a) 

interlocutor(a) não reconhece o fato de um homem ser virgem como uma performance de 

masculinidade viável, segundo uma matriz de inteligibilidade dos gêneros. Para Yan, no 

entanto, essa é uma performance viável, uma vez que outros Discursos o respaldam e pessoas 

o reconhecem como legítimo – haja vista as 11 aprovações que a resposta do jovem recebeu. 

A aprovação a este tipo de performance parece estar também presente na terceira prática 

discursiva analisada nesta subseção (6.2.3), na qual, apesar de demonstrar curiosidade, o(a) 

interlocutor(a) parece corroborar o fato de Yan constituir uma performance de masculinidade 

defendendo sua virgindade. 

  Nas duas subseções anteriores, analisei práticas discursivas retiradas exclusivamente 

na rede social Formspring. Agora focalizo as práticas discursivas de Yan nas outras redes 

sociais aqui investigadas (Orkut e Facebook), observando o trânsito de textos nesses três 

ambientes em relação aos laços do jovem com seus amigos, à amizade com mulheres, ao 

namoro e à virgindade como partes constitutivas das performances identitárias de gênero e 

sexualidade em questão.  
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6.3 CONSTITUINDO MASCULINIDADE(S) EM OUTROS ESPAÇOS 

 

  Nesta seção, as práticas discursivas que analiso têm como contexto, em sua maioria, a 

rede social Facebook, porém, em uma delas, também apresento trechos de uma publicação no 

Orkut. Cabe destacar que proponho o recorte de textos publicados por Yan que, de certa 

forma, ‘conversam’ com os excertos já analisados, por recontextualizarem tópicos e discursos 

já mencionados, como amizade, demonstração de afetividade e constituição de masculinidade, 

em consonância com os Discursos da religião e o da sexualidade. Na subseção 6.3.1, analiso 

uma publicação do jovem na qual ele torna pública sua amizade por seus ‘melhores amigos’, 

citados na primeira prática discursiva analisada neste Capítulo. Na subseção 6.3.2, analiso três 

interações geradas com a publicação de uma carta de amor escrita por Yan para sua namorada 

e a trajetória deste texto e seus efeitos performativos em momentos diferentes.  

 

6.3.1 “É, vocês são os caras” 

 

Em nossa cultura, a manifestação de afetividade entre meninos e homens é 

alvo de uma vigilância muito mais intensa do que entre as meninas e 

mulheres. De modo especial, as expressões físicas de amizade e afeto entre 

homens são controladas, quase impedidas, em muitas situações sociais. 

Evidentemente elas são claramente codificadas e, como qualquer outra 

prática social estão em contínua transformação.  

LOURO, 2010, p. 27 

 

  O primeiro excerto analisado neste Capítulo iniciou-se com o questionamento sobre a 

sexualidade de Yan (subseção 6.1.1), no qual um dos motivos seria o fato de ele demonstrar 

afetividade por seus amigos homens. Naquela prática discursiva, o(a) interlocutor(a) 

questiona a sexualidade do participante focal desta pesquisa exatamente porque, segundo 

ele(a), esse tipo de comportamento não condiz com performances de masculinidades 

heterossexuais. Como destaca Louro na citação acima reproduzida, geralmente a sexualidade 

do homem é muito mais vigiada do que a das mulheres em relação a demonstrações de 

afetividade por pessoas do mesmo sexo. Apesar de estar começando a haver algumas 

mudanças em relação a esses comportamentos, ainda é muito forte a cobrança de atos 

performativos específicos relacionados a performances de masculinidades. Assim, não é 
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comum vermos homens se beijando, se abraçando ou declarando amor uns pelos outros sem 

que sejam predicados como ‘gays’.  

  Na entrevista realizada com Yan, ao problematizar com o jovem o assunto (referindo-

me ao primeiro excerto analisado), eu lhe perguntei por que ele achava que amigos homens 

não podiam se abraçar ou demonstrar afetividade publicamente sem serem predicados como 

homoeróticos. Segundo o jovem, isso ocorre porque a sociedade geralmente ‘julga’ tais atos. 

Nas suas palavras, “Mas é assim professora: Quando tá zoando de ser gay, a pessoa vê que 

você tá zoando. Aí abraça e ninguém lembra. Você tá zoando. Mas quando é na 

sinceridade...”. Segundo o jovem, quando os homens imitam gays, ou seja, parodiam ou 

imitam o outro gênero, abrindo espaço para a recontextualização de identidades naturalizadas 

(BUTLER, [1990] 2010), geralmente as pessoas não questionam. Porém, quando se trata de 

demonstração de afetividade ‘na sinceridade’, segundo o jovem, as performances de 

masculinidades passam a ser questionadas. Em um posicionamento crítico, Yan acrescentou 

em sua fala: “E tem gente professora, que pega mil, mas é gay... e tem gente que demonstra 

assim, e não é.” Ou seja, segundo ele, algumas pessoas podem ficar com várias mulheres, 

encenando masculinidades heterossexuais quando também têm desejos homoeróticos, 

enquanto outras podem demonstrar afetividade por outros homens e ser heterossexuais. O 

jovem problematiza, então, constrangimentos sociais que contribuem para a constituição do 

sujeito como homem heterossexual e parece vislumbrar outros modos de construir as 

masculinidades (de forma mais fluida).   

  Segundo Foucault (1984), as associações entre demonstrações de afetividade por 

homens e homossexualidade são constituídas sócio-historicamente. O autor destaca que, por 

alguns séculos, a amizade foi considerada uma relação social na qual os indivíduos tinham, 

mesmo que de forma limitada, certa liberdade para se relacionarem uns com os outros. As 

pessoas podiam viver relações afetivas intensas, com implicações econômicas e sociais, pois 

os amigos tinham que se ajudar. De acordo com o autor, foi a partir dos séculos XVI e XVII, 

no entanto, que esse tipo de relação entre homens começou a desaparecer e a amizade se 

tornava perigosa, pois colocava em risco a organização de determinadas instituições, como o 

exército, escolas, universidades, entre outras. Assim, não só as relações sexuais, mas também 

as amizades entre meninos começam a ser vigiadas, em especial em escolas secundárias 

masculinas. Para Foucault, é do século XVIII em diante, momento em que a amizade deixava 

de existir como tipo de relação culturalmente aceita, que a homossexualidade passa a ser vista 

como problema. Podemos perceber, então, que os constrangimentos referentes a performances 
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de masculinidades envolvem aspectos discursivos e sociais mais amplos, i.e., trans-históricos. 

No entanto, não estão livres de pequenos agenciamentos que possibilitam algumas 

ressignificações locais.  

  A prática discursiva que analiso a seguir é um excerto retirado da rede social 

Facebook
37

 e foi postada por Yan em julho de 2011, meses depois da publicação do primeiro 

texto aqui analisado. Cabe lembrar que os parâmetros comunicacionais em ambientes virtuais 

como esse diferem daqueles em espaços de interação face a face. Nos ambientes virtuais, as 

práticas comunicativas são realizadas por interlocutores em espaços on-line cujas interações 

contam com a presença de corpos virtuais, como destaco no Capítulo 4, construídos por 

recursos multissemióticos. É preciso lembrar ainda que as práticas discursivas analisadas 

neste estudo estão inseridas em contextos interacionais multissituados, em que a localidade é 

observada sob a ótica dos fluxos e movimentos dos textos e das identidades. Isso ocorre 

porque, como argumenta Jackemet (2005, p. 260), a linguagem é conceitualizada já não mais 

considerando-se localidades delimitadas geograficamente, mas espaços onde tanto as pessoas 

quanto os textos são móveis. Deste modo, venho apontando em minhas análises possíveis 

conversas entre textos que, mesmo participando de contextos diferentes, trazem à tona 

temáticas que contribuem para as performances identitárias de Yan na constituição de um self 

intertextual (THOMAS, 2007). 

  Na rede social Facebook, é comum os(as) usuários(as) postarem fotos, vídeos e outros 

recursos semióticos, seguidos ou não de textos escritos para iniciar momentos de interação. 

Yan utiliza constantemente uma variedade de recursos semióticos no Facebook (assim 

também no Orkut). Até o início novembro de 2012, o jovem tinha nessa rede social 184 fotos 

publicadas por amigos seus nas quais era marcado e 1.192 fotos publicadas por ele mesmo. 

Tais imagens estão organizadas em 13 álbuns, entre eles “Estrangeiro”, com 97 fotos só dele; 

“Minha Princesa”, com fotos suas e de sua namorada; e “É tudo meu – me”, com 81 fotos 

suas com seus amigos(as). Apesar de não ter como foco analítico esses álbuns, as fotos 

constantes nesse espaço são elementos importantes para as interações, pois contribuem para a 

constituição identitária do jovem nesse e em outros ambientes. Cabe destacar que, quando 

utilizava o Orkut, o jovem também publicava muitas fotos e, ao migrar para o Facebook, 

replicou muitas delas, e os textos a elas associados, na nova rede social. Um dos exemplos de 

prática discursiva postada nos dois ambientes é a que apresento a seguir. Por serem mais 

atuais e por ser essa a rede social em que o jovem mais interagia até o fim desta pesquisa, 
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 Suas especificidades encontram-se detalhadas na subseção 4.2.3. 
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analiso primeiramente a foto e o texto relocalizados no Facebook, porém, posteriormente, 

também analiso os comentários que esses textos reentextualizados geraram no Orkut. 

Considero, então, relevantes as duas publicações, pois, mesmo se tratando de um mesmo texto 

replicado, os efeitos gerados por cada replicação são diferentes.  

  O excerto a seguir é composto de uma imagem de Yan e seus três melhores amigos: 

Lucas, Matheus e Fagner, também citados na primeira prática discursiva analisada (subseção 

6.1.1). Ao lado da imagem, ele acrescenta um texto no qual descreve sua amizade com os três 

jovens e declara seu amor por eles. Abaixo do texto encontramos as opções “Curtir”, quando 

usuários(as) dessa rede social aprovam o que foi postado; “Comentar”, espaço para 

comentários sobre o que se postou; e “Compartilhar”, espaço destinado ao(à) usuário(a) que 

deseja compartilhar com outros(as) o que foi postado. Assim como nos outros excertos 

analisados, faço algumas alterações nas imagens, como a inserção de tarjas nos rostos dos 

jovens, a alteração do nome do participante focal desta pesquisa e dos de seus amigos, 

buscando salvaguardar o anonimato de todos os interactantes.  

  É importante ressaltar que esse tipo de interação no Facebook difere das já analisadas 

em alguns aspectos: primeiramente, porque os recursos semióticos utilizados nesse tipo de 

publicação em tal rede social – muitas vezes com a utilização de fotos e vídeos – possibilitam 

uma presença semiotizada de corpos virtuais mais marcante do que nas interações no 

Formspring. Além disso, os processos comunicacionais ocorrem de forma mais dinâmica do 

que nas interações já analisadas. Assim, com base em aprovações, comentários ou 

compartilhamentos, podemos agregar novos sentidos às performances de identidades dos 

gêneros e das sexualidades dos interactantes. No entanto, como lidamos com a ideia da 

imprevisibilidade dos efeitos das interações, entendo as análises aqui propostas como 

possíveis leituras das performances das identidades sociais focalizadas neste estudo, 

considerando o recorte analítico que proponho. 
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Figura 13 – “É, vocês são os caras” 

 

  Inicio esta análise tecendo algumas considerações relacionadas à imagem constante 

nessa prática discursiva. Como destaquei anteriormente, aparecem nessa foto Yan e três de 

seus melhores amigos. Os jovens, abraçados, estão em um restaurante comemorando o 

aniversário do participante focal desta pesquisa. Cabe destacar que eles são amigos há muitos 

anos e têm uma relação estreita em ambientes tanto on-line quanto off-line. Além dessa foto, 

pude observar, tanto no Orkut quanto no Facebook, que Yan posta muitas imagens com esses 

e com outros amigos e amigas, demonstrando afetividade por todos através de comentários, 

elogios e destaque de suas qualidades. Optei por essa interação, em especial, porque nela 

estão presentes os três amigos a que Yan se referiu antes e também porque essa imagem é 

postada por ele com o mesmo texto em dois ambientes virtuais diferentes, gerando efeitos 

performativos diferenciados.  

  Prossigo com a análise do texto publicado por Yan ao lado da foto que inicia a 

interação, que destaco a seguir:  
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(1) É, vocês são os caras. SÓ PODE! Pra conquistar  

(2) minha confiança, meu afeto, meu carinho, meu  

(3) amor e toda a minha fidelidade, vocês só podem  

(4) ser "os caras". Vocês são únicos, indispensáveis,  

(5) importantíssimos, lindos, perfeitos, estranhos,  

(6) diferentes, maduros. Vocês são os únicos irmãos  

(7) que Deus poderia me dar. Jesus muito obrigado  

(8) pela vida dos meus irmãos, eu sou grato a ti  

(9) Senhor. Lucas, Matheus e Fagner, amo vocês ♥ —  

(10) com Matheus. 

 

  No início do texto, o jovem utiliza os modalizadores epistêmicos asseverativos “é” 

(linha 1) e “são” (linhas 4 e 6), como forma de elencar algumas proposições que estabelecem 

uma série de ‘verdades’ sobre sua relação com seus amigos. Utilizando o dêitico “vocês” 

(linha 1), Yan estabelece uma ligação de proximidade com os jovens (representados 

semioticamente pela foto), a quem parece eleger como interlocutores principais. Acrescenta o 

modalizador deôntico ‘pode’, em “SÓ PODE” (linha 1), como a única possibilidade de 

predicar esses amigos, a quem alude pelo termo “os caras” (linha 1), ou seja, pessoas 

especiais com as quais se relaciona. Considerando a relação dialógica desse texto com a 

primeira interação do Formspring analisada (subseção 6.1.1), entendo que a expressão “os 

caras”, repetida nesse texto duas vezes, remete aos termos empregados em outra interação na 

qual o jovem os predica como seus “MELHORES AMIGOS” (subseção 6.1.1 – linha 11) e 

“braço direito” (subseção 6.1.1 – linha 13). Em seguida, Yan agrega à sua fala expressões que 

indicam sentidos de afetividade por seus amigos, como “confiança”, “afeto”, “carinho”, 

“amor” e “fidelidade” (linhas 2 e 3), projetando um footing de amigo afetuoso. Esse 

alinhamento é associado ao de confiança e intimidade, processo de laminação sinalizado pelos 

predicativos “únicos”, “indispensáveis”, “importantíssimos”, “lindos”, “perfeitos”, 

“estranhos”, “diferentes”, “maduros” (linhas 4 a 6). Tais predicações também remetem à 

natureza inconstante e fluida das constituições corpóreo-discursivo-identitárias tanto em 

ambientes on-line quanto em espaços off-line, uma vez que as identidades, entendidas como 

atos performativos, são sempre construções produzidas culturalmente (SILVA, T., 2007) e 

estão, portanto, sujeitas a múltiplas laminações.  

  A partir da linha 6, Yan re-entextualiza discursos religiosos, referindo-se aos jovens 

como seus “únicos irmãos” (linha 6) e atribuindo a Deus e a Jesus a “vida” (linha 8) deles. 
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Esse trecho também nos remete ao texto em que esses amigos são citados, na primeira análise 

discursiva deste estudo, e ao tipo de amor fraternal que o jovem defende naquela interação, 

justificado pelo Discurso religioso. Yan projeta (linha 7) um alinhamento de pessoa religiosa 

e, mudando de interlocutor, deixa de se dirigir a seus amigos para falar diretamente a Jesus. 

Utiliza, então o dêitico “ti” (linha 8) e a palavra “Senhor” (linha 9), sugerindo uma 

aproximação de seu novo interlocutor para agradecer pela vida de seus amigos. Por fim, ele 

volta a se dirigir aos jovens, posicionando-se afetivamente em relação aos amigos, 

alinhamento sinalizado pelas palavras “amo vocês” seguidas do recurso imagético em forma 

de coração (linha 10).  

  Considero que essa prática discursiva dialoga com as demais analisadas porque nelas 

Yan encena sua performance de masculinidade heterossexual tornando pública sua amizade 

pelos jovens e demonstrando-a afetuosamente. O jovem aponta para novas formas de 

sociabilidades e de vivências das relações heterossexuais, tornando nítidas nessa interação as 

possibilidades de amigos homens se relacionarem demonstrando afetividade. No entanto, essa 

performance pode ter respostas diferenciadas, dependendo do contexto em que é gerada. 

Nessa interação específica, é possível observar que a postagem não recebeu aprovações pelo 

recurso “Curtir” e não foi compartilhada por outras pessoas, à exceção de Fagner e Matheus, 

dois dos jovens mencionados, que comentam a publicação do participante focal desta 

pesquisa. Lucas, o terceiro jovem referido no texto, não posta nenhum tipo de resposta – o que 

não significa que ele não aprove esse ato performativo, pois ele pode não ter visto a interação. 

Também é relevante destacar que o tempo entre a postagem de Yan e a primeira resposta foi 

de dois dias, não havendo, nesse caso, respostas imediatas à publicação, como ocorre em 

outras interações. 

  Como já destacado, na rede social Facebook é comum que pessoas postem fotos e 

textos como forma de iniciar interações. As respostas interacionais, no entanto, podem ser 

variadas, uma vez que algumas publicações podem ter mais aprovações do que outras. Nesse 

ambiente virtual, diferentemente do Formspring, não é comum as pessoas darem opiniões de 

forma direta, em especial no que tange a aspectos pessoais. Cabe lembrar que as insinuações e 

demonstrações de preconceitos no Formspring podem ter sido mais evidentes devido à 

possibilidade de anonimato, o que não ocorre no Facebook. 

  Nessa rede social, alguns efeitos performativos podem ser observados em diálogos e 

conversas, que comumente se iniciam quase imediatamente após a publicação de algum texto. 

Podemos inferir, pelos efeitos da interação acima, e considerando a ampla rede de 



125 

 

relacionamento de Yan e seus amigos, que a maioria das pessoas com as quais ele interage ou 

não se alinha ao tipo de performatividade proposta ou prefere omitir suas opiniões. 

  É possível observar, no entanto, que, a princípio, os dois amigos que respondem a Yan 

parecem corroborar a performance de masculinidade encenada pelo amigo. Porém, o diálogo 

que se estabelece entre os três participantes da interação assemelha-se a uma conversa 

informal entre amigos homens, e, em tal conversa, diferentemente do footing afetuoso 

proposto pelo participante focal desta pesquisa em seu texto inicial, os jovens projetam um 

alinhamento de camaradagem, sem nenhuma demonstração explícita de afetuosidade. O 

primeiro interactante a se pronunciar é o jovem Fagner (dentre os três, o que mais interage 

com Yan nessa rede social), que não menciona em sua publicação nenhuma resposta às 

predicações ou aos elogios constantes no texto publicado por Yan, optando apenas pela 

referência ao grupo como um todo através da expressão “rapaziada boa” (linha 12). Dando 

continuidade a esse mesmo alinhamento, Yan responde à enunciação de Fagner com a frase: 

“só menó bom!” (linha 14), também se valendo de gírias utilizadas em conversas informais 

entre jovens que projetam atos de identidades entre ‘amigos homens heterossexuais’. Matheus 

também participa dessa interação, encenando, recorrendo ao recurso prosódico “rsrsrs” (linha 

16), um footing de camaradagem. Não fica claro, no entanto, se o alinhamento proposto se 

refere aos comentários informais dos outros jovens ou ao texto publicado por Yan. Assim, 

essa pista de contextualização pode sugerir também um alinhamento de concordância ao que o 

participante focal desta pesquisa diz, uma vez que Matheus, ao proferir “isso aê meu bom!” 

(linha 16), recorre ao uso do dêitico “isso” (linha 16) referindo-se ao texto, aprovando, 

consequentemente, a fala de Yan. Este responde a Matheus valendo-se dos recursos 

prosódicos “haha” e  (linha 18) – indicando risos –, o que sugere um footing de aprovação à 

resposta de seu amigo.  

  Apesar de, em outros momentos, ter sido criticado por estabelecer relações afetuosas 

com seus ‘amigos homens’, Yan publica nessa rede social uma dedicatória a seus amigos, 

demonstrando afetividade em suas declarações e elogios. Sendo assim, independentemente de 

quaisquer julgamentos ou estereótipos a que possa ser associado, o participante focal desta 

pesquisa, ao longo de toda a presente investigação, continua encenando o tipo de 

masculinidade que propõe nas interações observadas no início deste estudo, ou seja, a de 

homem que tem amizades tanto com homens quanto com mulheres e demonstra afetividade 

por ambos, torna públicos seus sentimentos por sua namorada e é assumidamente virgem. No 
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entanto, os efeitos de tais atos de masculinidades podem ter possibilidade de reorganização de 

sentidos diferenciados, dependendo dos momentos e dos ambientes de interação.  

  Como destaquei no início desta subseção, a mesma imagem dos amigos de Yan e o 

mesmo texto a ela associado foram publicados em outra rede social, aproximadamente na 

mesma época (um mês antes), pois nesse período, como o jovem transitava tanto pelo Orkut 

quanto pelo Facebook, algumas publicações coincidiam. Tais postagens, no entanto, têm 

efeitos performativos diferentes, devido às especificidades de cada espaço interacional e dos 

participantes dessas redes. Como já analisei a imagem e o texto de Yan, parto agora para o 

elemento diferencial entre as duas postagens: os comentários gerados na rede social Orkut. 

  Antes de analisar essa interação, cabe relembrar algumas diferenciações entre os dois 

ambientes. Como apontado nos Capítulos 4 e 5, o Facebook tem como uma de suas 

características a maior mobilidade dos textos e das imagens, pois, mesmo com a criação de 

álbuns, as imagens, uma vez postadas, são imediatamente disponibilizadas para todos(as) 

os(as) usuários(as) em comum de uma mesma rede. No Orkut, diferentemente, as fotos são 

postadas em álbuns específicos e, apesar de ser possível saber da criação e publicação de fotos 

a partir das atualizações de um(a) usuário(a), para vê-las postadas é necessário que o(a) 

participante da rede social se remeta a espaços específicos, os álbuns, para visualizar as fotos 

e os comentários. Outra diferenciação que observamos entre as duas interações é o fato de 

que, enquanto na primeira delas somente os amigos de Yan participam, na interação destacada 

abaixo a comunicação envolve o jovem e quatro amigas.  

(1) Isabella – liiiindos lindos lindos 

(2) 18/06/2011 

(3) Yan dias – Cara, não é por nada não Isabella, mas você só tem amigos pinta HAHA 

(4) 19/06/2011 

(5) LILI – Que lindo Yan,vc sempre inovador nas suas frases e fotos né..... 

(6) 20/06/2011 

(7) Vanessa – verdadae amiga!!!ela e d+++!Yan dias..sempre inovando 

(8) 20/06/2011 

(9) Yan dias – Ah, obrigado Lili e Vanessa. Tem que ser assim né, temos que ser inovador,  

(10) coisas repetitivas demais cansam né ? Obrigado, vocês são lindas  

(11) 20/06/2011 

(12) Kassyane – o mais lindo é o Fagner u.u rs 

(13) 30/06/2011 

(14) Yan dias – a para né! rs 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=11388841160356970932
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=12779455449591030386
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=9903847435558140159
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=12779455449591030386
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=7082660017015938999
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=12779455449591030386
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(15) 30/06/2011 

(Trecho retirado da rede social Orkut em 30/10/2012) 

 

  Nessa interação, as participantes parecem corroborar a performance identitária de Yan 

como homem que demonstra afetividade por seus amigos. O diálogo entre os interactantes se 

dá a partir da enunciação de Isabella, que introduz o adjetivo “liiiiindos” (característica 

prosódica que consiste na prolongação da vogal ‘i’ sugerindo exagero na pronúncia da 

palavra), projetando um alinhamento de concordância com Yan e de admiração à beleza dos 

jovens. Em resposta ao alinhamento de Isabella, o participante focal desta pesquisa agrega 

outros sentidos à palavra ‘lindos’, introduzindo um footing irônico com as pistas de 

contextualização “não é por nada não” (linha 3) e do recurso paralinguístico “HAHA” (linha 

3), indicando risos. O jovem predica, então, os amigos de Isabella que aparecem na foto, 

incluindo ele mesmo, como “pinta” (linha 3), sugerindo que os homens que estão na imagem 

são bonitos. Com essa fala, Yan mais uma vez se posiciona como alguém que não tem 

vergonha de elogiar seus amigos e demonstrar admiração por eles. 

  A segunda participante que interage com Yan é LILI, que também ratifica o 

alinhamento do rapaz utilizando o adjetivo “lindo” (linha 5), porém desta vez referindo-se à 

declaração de afetividade de Yan a seus amigos ao postar o texto junto à imagem. Em sua 

declaração, LILI comenta: “vc sempre inovador nas suas frases e fotos né...” (linha 5), 

projetando um alinhamento de admiração em relação aos atos de identidades de gênero e 

sexualidade de Yan. O emprego do adjetivo “inovador” (linha 5) indica tal posição, segundo a 

qual o jovem inova em suas performances de masculinidade ao agregar textos e imagens 

sobre seus amigos de forma afetuosa. Em seguida, outra participante , Vanessa, também 

projetando um alinhamento de concordância à publicação do participante focal desta pesquisa, 

ratifica o alinhamento de LILI, o que pode ser observado pelo emprego de ponto de 

exclamação “(!!!), d+++!” (representação por símbolos da palavra ‘demais’) e pela 

transformação do adjetivo cunhado pela outra participante em verbo, em referência ao fato de 

Yan estar “sempre inovando” (linha 7). Com essa fala, Vanessa deixa claro que o rapaz 

frequentemente demonstra publicamente afetividade por outras pessoas através de mensagens 

e fotos nas redes sociais e que suas amigas avaliam positivamente esse tipo de performance de 

masculinidade. 

  Em resposta aos alinhamentos de concordância das amigas à sua performance, Yan 

projeta um alinhamento de agradecimento, reforçando mais uma vez sua predicação como 
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“inovador” (linha 9), pois, segundo ele, “coisas repetitivas demais cansam” (linha 10). 

Podemos associar esse trecho do diálogo à noção de citacionalidade das performances de 

gênero e sexualidade, que, mesmo continuamente repetidas, têm sempre caráter inovador. O 

participante focal desta pesquisa, ao publicar em outro ambiente textos e imagens com seus 

amigos demonstrando suas afinidades e afeições e submetendo-os a outros interlocutores, não 

repete suas performances da mesma forma (ou não encena performances socialmente 

estabelecidas), abrindo espaço para novas performatividades.  

  Finalizam essa interação Yan e sua amiga Kassyane, que, projetando um alinhamento 

laminado, associando sentidos de euforia, camaradagem e brincadeira – sinalizados pela 

utilização de “u.u” e “rs (simbolizando risos) –, afirma que Fagner, o namorado da jovem, é o 

mais bonito da foto (linha 12). Yan responde também com um footing de brincadeira e 

camaradagem, sinalizado pelo apelo “a para né!” e pelo emprego de “rs” (linha 14).  

  As duas interações nas redes sociais Facebook e Orkut acima analisadas fazem 

emergir alguns pontos a que nos referimos ao longo deste trabalho. Podemos observar que a 

trajetória textual dessas práticas discursivas em diferentes contextos podem produzir efeitos 

diferenciados e imprevisíveis. As publicações de Yan e as conversas que elas geram 

demonstram que, apesar da possibilidade de emergência de novos sentidos referentes aos 

gêneros e às sexualidades, alguns valores e crenças referentes a performances de tais 

possibilidades identitárias ainda são muito presentes em algumas formas de sociabilidades e, 

de certa forma, acabam por engessar as possibilidades do agir humano. Isso pode ser 

evidenciado, por exemplo, na interação dos jovens, que, mesmo recebendo declarações com 

elogios e demonstração de afetividade de Yan, não conseguem posicionar-se da mesma 

forma. Tal situação parece não se dever à insensibilidade ou indiferença dos participantes, 

mas ao tipo de vigilância social que eles vivenciam, como destaca Louro (2010) na citação 

reproduzida no início desta subseção. As meninas, diferentemente, estabelecem uma relação 

mais ‘livre’ na conversa com o participante focal desta pesquisa e posicionam-se em relação à 

afetividade mais abertamente. Cabe destacar, no entanto, que Yan parece se movimentar 

confortavelmente nas duas conversas. Com os meninos, no diálogo gerado após sua 

publicação no Facebook, ele interage como se estivesse em uma conversa ‘entre homens’, 

seguindo um padrão heteronormativo do senso comum de não projetar publicamente 

posicionamentos sentimentais / emocionais, embora, contraditoriamente, tenha expressado 

afetividade por eles no texto acima da conversa. Já no diálogo que estabelece com as meninas 

no Orkut, Yan constrói alinhamentos de expressão sentimental e de satisfação em relação à 
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forma como sua performance de masculinidade é percebida. Essa posição pode ser 

relacionada à primeira interação do Formspring analisada (subseção 6.1.1), na qual o jovem 

estabelece diferenciação entre suas relações de amizade com as meninas e com os meninos. 

Podemos constatar, desta forma, que as performances de masculinidades aqui encenadas 

convivem com as ideias de fluxos e transgressões características do momento contemporâneo, 

sendo orientadas por regimes e poderes que delimitam as possibilidades de vivências para os 

gêneros e as sexualidades.  

   

6.3.2 “O que falta é homens de verdade!” 

 

  Seguindo a proposta inicial deste recorte analítico, nesta subseção dou continuidade ao 

que aqui entendo como um tipo de conversa (gerada por trajetórias textuais das práticas 

discursivas de um jovem em diferentes redes sociais), na qual temáticas relacionadas ao 

gênero e à sexualidade de Yan são recorrentes. Retomando análises discursivas anteriores, 

cabe lembrar que as performances de sexualidade desse jovem foram questionadas em alguns 

momentos na rede social Formspring por interlocutores(as) anônimos(as), em razão de seus 

posicionamentos sinalizando afetividade por seus amigos homens, amizade com muitas 

mulheres e emoção / sentimentos por uma ‘menina’. Tendo em vista os questionamentos e as 

respostas dadas pelo jovem, podemos constatar que uma série de ‘verdades’, respaldadas por 

Discursos de ordens macrossociais, é mobilizada pelos(as) interlocutores(as) da interação – 

Yan e as pessoas com as quais interagia –, que constroem posições de defesa de visões acerca 

de performances identitárias de masculinidades heterossexuais.  

  Na subseção anterior, analisei práticas discursivas nas quais Yan demonstra 

afetividade por seus ‘melhores amigos’ através de uma foto seguida de um texto elaborado 

pelo jovem. Chamo a atenção para os efeitos de tais publicações em duas redes sociais 

diferentes: o Orkut e o Facebook. Aponto também para o modo como o participante focal 

desta pesquisa constitui performativamente sua masculinidade, considerando sua relação com 

seus amigos e suas amigas. As análises a seguir se referem a interações geradas com a 

publicação da imagem de uma carta de amor escrita por Yan para sua namorada, que gera 

duas outras publicações na mesma rede social. Remeto essas práticas discursivas ao momento 

de questionamento da sexualidade de Yan por parte de um(a) participante anônimo(a) no 

Formspring (subseção 6.1.2 ), no qual a demonstração pública de afetividade desse jovem por 



130 

 

uma menina põe em pauta sua performance de masculinidade. Por entender que a trajetória 

textual dessa carta e dos diálogos que a acompanham ‘conversam’ com a temática em 

questão, proponho as análises a seguir.  

  A primeira publicação da imagem da carta escrita por Yan à sua namorada Ana 

ocorreu em maio de 2012. Nesse momento, o jovem já namorava Ana há 11 meses, e sua 

prática de demonstração de afetividade por uma ‘menina’ mudou consideravelmente desde a 

publicação do questionamento (subseção 6.1.2). Àquela época, como apontado, o participante 

focal desta pesquisa fora questionado por ‘chorar por uma menina’ e por demonstrar suas 

aflições publicamente, através de perguntas e respostas no Formspring ou em comunidades do 

Orkut, por exemplo. Quando começou a namorar, momento em que aquela pergunta fora 

feita, a presença de Ana e as demonstrações de afeto por parte de Yan tornaram-se frequentes 

em todos os ambientes virtuais pelos quais ele circulava: em suas perguntas e respostas no 

Formspring; na criação de álbuns e postagens de fotos suas e da namorada no Orkut e no 

Facebook; e em muitas postagens no Facebook de vários momentos de seu namoro com Ana. 

Assim, a performance de masculinidade de Yan passava a incorporar elementos como seu 

namoro com a menina pela qual ‘chorava’ e a publicidade desse relacionamento nas redes 

sociais pelas quais circula.  

  Inicio, então, as análises desta subseção com a primeira prática discursiva, referente a 

essa carta de amor. 
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Figura 14 – “Desculpem, sou antiga... gosto de romantismo” 

 

  Como podemos observar a partir da imagem acima, essa prática discursiva trata da 

postagem da foto de uma carta de amor que Yan escreve para Ana e ela publica em sua página 

do Facebook. A mesma carta transita por outros espaços ao ser replicada mais duas vezes na 

página do Facebook de Yan, como veremos em análises posteriores. Cabe destacar que a 

imagem dessa carta é um recurso semiótico que ao viajar para outros espaços (como a página 

do Facebook do jovem, por exemplo) muda de valor e função. Colabora, então, para a 

performance de masculinidade de Yan como um “homem de verdade” ou “homem ideal”. Na 

carta acima é possível observar a presença de vários recursos semióticos em destaque, como 

corações e estrelinhas cor de rosa, emoldurando o item lexical Princesa (também em rosa) - 

signos associados, no senso comum, ao universo feminino; estes projetam um tipo de 

masculinidade que confronta a ideia de masculinidade hegemônica.  Além disso, a imagem 

também apresenta a parte final da carta escrita pelo jovem, que diz: 

E quero também poder apresentá-la aos meus amigos e familiares como a mãe dos meus 

filhos. Quero tentar adivinhar com você o sexo dos nossos filhos antes mesmo de 

sabermos os nomes. Quero chegar cansado do trabalho e receber toodos os teus mimos e 

carinhos. Quero ter você e não precisar de mais nada. Quero um dia poder olhar nos teus 

olhos e dizer o quanto eu queria tudo isso (..) vi [pudesse vir a] acontecer, ao seu lado. 

EU TE AMO.  
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  Nesse texto, Yan projeta um alinhamento ‘romântico’, estabelecendo uma narrativa na 

qual ele relaciona alguns de seus ‘sonhos’ referentes a seu futuro relacionamento com Ana. 

Faz parte desses sonhos não somente o casamento
38

 dos dois, mas também o tipo de relação 

que vão vivenciar: o participante focal desta pesquisa posiciona a si mesmo como o provedor 

e Ana como a cuidadora (“Quero chegar cansado do trabalho e receber toodos os teus mimos 

e carinhos”). A publicação dessa imagem entextualiza, mais uma vez, discursos tradicionais 

em relação ao casamento, aos gêneros e ao ideal de amor romântico associado às 

performances de gênero e sexualidade do jovem. A re-entextualização de tais discursos 

constrói performances de gênero e sexualidade que reciclam sentidos trans-históricos com alto 

grau de performatividade em nossa cultura: união heterossexual, fidelidade, família nuclear e 

patriarcalismo. Uma das questões que está em pauta, então, é a ressignificação do tipo de 

performance de masculinidade proposta por Yan, que inclui a demonstração pública de 

afetividade por sua namorada, o casamento e o desempenho de papéis de gênero naturalizados 

pelo binarismo convencional – i.e., homens atuam na esfera pública e no mundo do trabalho 

vs. mulheres atuam na esfera do lar, cuidando do marido e dos filhos. 

  As performances de Yan parecem ser ratificadas por sua namorada. Podemos inferir, 

considerando essa publicação no Facebook, que Ana corrobora esse tipo de performance a 

partir do seguinte comentário por ela publicado: 

(1) Desculpem, sou antiga ... gosto de romantismo, 

(2) cartas e ursos mais do que beijos e abraços, 

(3) tenho amor, carinho e um belo Príncipe!  

 

  A jovem projeta o alinhamento de alguém também tradicionalmente romântica, 

posição sugerida pelo emprego de “romantismo” (linha 1) e “antiga” (linha 1). Sugere que as 

demonstrações de amor por parte de Yan, tais como “cartas e ursos” (linha 2), são mais 

importantes do que “beijos e abraços” (linha 2). Podemos inferir, segundo o proferimento da 

jovem, que o relacionamento de ambos se pauta não somente em aspectos físicos, mas em 

ações associadas a uma ‘cultura romântica’ naturalizada. Ana finaliza seu comentário 

posicionando-se como totalmente identificada com esse ideal – alinhamento sinalizado pelo 

emprego dos substantivos “amor, carinho” (linha 4) e da predição de seu namorado como 

“belo Príncipe” (linha 4). As escolhas ‘príncipe’, ‘princesa’, os corações com estrelinhas e a 

                                                 
38

 Cabe lembrar que, em um dos excertos analisados anteriormente (subseção 6.1.3), Yan, recorre à menção de 

casamento como forma de reafirmar sua performance de masculinidade com seu interlocutor no trecho: “para 

que você possa ver e aplaudir o meu casamento com a Ana” (linhas 24 e 25). 



133 

 

cor rosa em “Princesa”, empregados pelos dois namorados para predicar um ao outro, 

mobilizam, além do discurso do ‘amor romântico’, discursos e ideais presentes em contos de 

fadas. A recontextualização de tais discursos tem efeitos sobre os(as) outros(as) 

interlocutores(as) que participam da interação. 

  Abaixo do comentário de Ana, podemos observar que 16 pessoas, entre elas Yan e 

Ana, curtiram essa publicação, que gerou 9 comentários; uma pessoa compartilhou em sua 

página essa mesma publicação. Veremos a seguir que o participante focal desta pesquisa 

recontextualiza essa postagem duas vezes em sua página do Facebook. A aprovação desta 

postagem por dezesseis pessoas pode indicar que tanto o posicionamento afetivo e romântico 

de Yan, sinalizado pela imagem e pelo conteúdo da carta, quanto o comentário de Ana geram 

alinhamentos de concordância e ratificação, indicando o alto grau de performatividade desses 

discursos, como pode ser observado em seguida. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 15 – Comentários sobre a publicação                                                                                                          

“Desculpem, sou antiga...gosto de romantismo” 
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  Em resposta à aprovação de outras pessoas à sua publicação, Ana inicia os 

comentários afirmando que a carta publicada é uma dentre várias que ela recebeu de Yan, e 

projeta um footing de pessoa apaixonada utilizando o recurso imagético “*-*” (linha 10), que 

simboliza olhos brilhando (UHULL, 2009). Assim, a projeção de alinhamentos de afetividade 

na performance de masculinidade do jovem indica, mais uma vez, os efeitos performativos 

positivos em sua namorada. Além disso, três pessoas aprovam a resposta de Ana utilizando o 

recurso “Curtir”, sugerindo que os atos de masculinidade do participante focal desta pesquisa 

também são performativos para outras pessoas. Em resposta ao comentário de Ana, Yan 

utiliza repetidamente o recurso imagético :“$” (linha 12), sugerindo estar envergonhado 

(Ibid.) com a publicação e com o comentário da jovem e projetando um footing de pessoa 

envergonhada, e talvez discreta, em relação a demonstrações públicas de afetividade. É 

possível observar que todos os comentários, realizados por meninas, projetam alinhamentos 

de aprovação à performance de masculinidade encenados por Yan, como o comentário de 

Yrrana (linhas 14 a 16), que sugere que “todooos” (linha 14) os namorados deveriam agir 

como o jovem. Esse comentário de Yrrana gerou 6 aprovações com o recurso “Curtir”, o que 

indica que outras pessoas concordam com seu posicionamento. A participante continua essa 

enunciação projetando alinhamentos de alegria e admiração pela performance de Yan e Ana – 

posição sinalizada pelo emprego de “rs” (risos), “!” (exclamação), “hauahauaha” (risos), 

“Liiiiiiiindooos” e “*-*” (olhos brilhando). Assim como Yrrana, outras participantes da 

interação projetam footings de aprovação à performance romântica do rapaz. Podemos 

evidenciar tal alinhamento, por exemplo, observando a fala de Dayana: “ti gracinha, ti lindo 

:$” (linha 18), que recorre à utilização da palavra “ti” reproduzindo uma fala infantilizada; 

repete a palavra “lindo”, referindo-se à atitude de escrever uma carta de amor para Ana; e 

repete o emoticon utilizado por Yan :$.  

  Amanda e Maíra também se valem de recursos paralinguísticos e imagéticos (linhas 20 

a 24) para demonstrar sua aprovação aos alinhamentos e à performance de Yan, o qual, mais 

uma vez, encena footings laminados (linha 25) de alegria (indicado por “haha”) e de 

namorado envergonhado (sinalizado por “:$”). Ana agradece (linhas 27 a 29) às jovens que 

fizeram comentários aprovando sua publicação e a performance do participante focal desta 

pesquisa. Em seguida, projetando um footing de assertividade, recorre ao discurso religioso, 

associando seu namoro à vontade de Deus (linha 29). Finaliza sua fala predicando seu 

namorado como “um príncipe de verdade” (linha 29), retomando o footing de pessoa 

romântica projetado inicialmente. Por fim, a participante Alcione também reforça o footing de 
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aprovação ao relacionamento de Yan e Ana com as palavras “lindos da minha vida!!!!!!” 

(linha 31). Esse conjunto de alinhamentos / posições parece indicar que, em meio ao trânsito e 

à mobilidade contemporâneos, discutido na Introdução, há muitos discursos persistentes, que, 

em sua trans-historicidade, reiteram o ideal do amor romântico e discursos associados à 

tradição patriarcal.  

  Apesar de a prática discursiva com a qual iniciei esta subseção não ter sido publicada 

por Yan, considero relevantes estas primeiras considerações sobre tal publicação porque 

estamos observando as trajetórias de alguns textos nas redes sociais pelas quais o jovem 

circula e a forma como eles contribuem para a constituição corpóreo-discursiva das 

identidades de masculinidade do participante focal desta pesquisa. Podemos observar também 

que as performances amorosas do rapaz em relação a sua namorada surtem efeitos 

performativos, em especial em relação a outras meninas. Se retomarmos a publicação acima, 

vemos, a seguir, que um compartilhamento da imagem postada por Ana foi feito por Yan 

alguns dias depois da postagem e dos comentários. Nessa publicação, além da foto da carta de 

amor publicada por Ana, Yan acrescenta um comentário seu no qual afirma: “O que falta é 

homens de verdade!”, seguido do comentário da Ana na publicação anterior. Cabe destacar 

que, na interação a seguir, observo como elementos constituintes da performance de 

masculinidade de Yan a carta e o conteúdo nela escrito (já analisado), os efeitos de atos 

românticos em tal performance, o conteúdo do comentário do rapaz nessa publicação e as 

interações geradas com base nessa publicação. Sigo, então para a publicação de Yan em sua 

página do Facebook, com a imagem adaptada para melhor visualização de todos os seus 

elementos: 
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Figura 16 – “O que falta é homens de verdade!” 

 

  Como podemos observar, nessa postagem Yan recontextualiza em sua página do 

Facebook a imagem de uma carta de amor publicada por sua namorada dias antes. Agrega a 

essa publicação um texto que elabora (linhas 1 a 22): “O que falta é homens de verdade!” 

(linha 1). Nesse texto, o jovem projeta um alinhamento de assertividade estabelecendo 

algumas ‘verdades’ a respeito de sua visão sobre performances de masculinidades na 

contemporaneidade e do que entende como ideal de masculinidade.  

  A palavra ‘verdade’ é recorrente nessa e em outras interações no imperativo pela busca 

de ‘verdades’, em relação tanto aos questionamentos referentes à sexualidade de Yan por 

seus(suas) interlocutores(as) nos excertos do Formspring quanto às próprias ‘verdades’ que o 
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jovem busca estabelecer sobre suas identidades. Retomando práticas discursivas já analisadas 

em diálogo com essa, podemos tomar como exemplo de uso desta palavra na prática 

discursiva “eu acho que tu é uma bixinha pq chora por causa de uma menina” (subseção 

6.1.2), quando Yan emprega o termo ‘verdade’ ao afirmar: “homem de verdade chora por 

amor e não tem vergonha disso” (linha 7), sinalizando o tipo de homem que pretende ser e 

questionando alguns conceitos relacionados a performances de masculinidades 

heteronormativas. Assim, a ideia da construção desse ‘homem de verdade’ presente naquela 

prática discursiva é recorrente em outros momentos de interação de Yan. No processo de 

construção de masculinidade, ele recorre, no fragmento acima, a uma série de pressupostos 

generalizantes referentes a performances de masculinidades hegemônicas e elenca algumas 

atitudes usualmente relacionadas aos homens: 

(1) O que falta é homens de verdade! 

(2) Homens que não traiem. 

(3) Falta homens que tenham forças para poder suportar qualquer  

(4) brigar e não terminar um namoro no primeiro obstáculo. 

(5) Homens que respeite, homens que não tenham vergonha de  

(6) demonstrar o que sente. 

 

 Nesse trecho, Yan relaciona algumas práticas geralmente associadas à “maioria” dos 

homens, como traição (linha 2), término do namoro “no primeiro obstáculo” (linha 4), “falta 

de respeito” (linha 5) e vergonha de “demonstrar o que sente” (linhas 5 e 6). Para ele, homens 

que agem seguindo esses padrões não são “homens de verdade”. Estabelece, então, com essas 

associações, a diferenciação entre sua performance de masculinidade e a de outros homens, e 

continua: 

(7) O que falta é homem que não tenha vergonha de mostrar pra  

(8) todos os seus amigos que ele é de uma só mulher, uma só  

(9) menina, um só coração. 

(10) Falta homem que saiba amar de verdade, que saiba dar carinho, 

(11) que saiba o verdadeiro valor que uma mulher merece. 

 

  Projetando um footing de oposição ao tipo de performance de masculinidade 

hegemônica que não valoriza as atitudes elencadas, Yan faz algumas proposições contrárias às 

práticas por ele contestadas. Contrapondo-se à ideia de traição (linhas 7 a 8), o jovem projeta 

a fidelidade como sentido ideal para o tipo de performance que encena. Defende a fidelidade 
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ao associá-la às expressões “uma só mulher” (linha 8), “uma só menina” (linhas 8 e 9), “um 

só coração” (linha 9). A demonstração de sentimento, considerada por Yan também um ato 

performativo encenado por um ‘homem de verdade’, é marcada (linhas 10 e 11) quando ele 

afirma faltar homens que saibam demonstrar afetividade a mulheres. Em seguida, ele remete 

ao comentário de Ana na interação que gerou essa publicação, dando continuidade ao tipo de 

performance de masculinidade que propõe: 

(12) Falta homem que lembre que toda mulher gosta de romantismo,  

(13) cartas e ursos. Homens que sabem que beijos e abraços não é  

(14) tudo. Que sabem que o que diferencia ele dos outros homens é  

(15) dar muito amor, carinho, ser um belo Principe e tratar ela como  

(16) uma Grande Princesa. 

 

 Mais uma vez, o jovem formula proposições generalizantes sobre como os homens 

devem agir ao encenarem suas masculinidades. Recorrendo, então, à fala de sua namorada, 

dispõe também de afirmações generalizantes em relação às mulheres, dizendo que “toda 

mulher” (linha 12) é romântica e gosta das mesmas coisas que sua namorada: cartas, ursos, 

amor e carinho. Recorre ainda a palavras utilizadas no excerto anterior, associando “belo 

Príncipe” (linha 15) e “Grande Princesa” (linha 16) ao homem e à mulher que considera 

“ideal”. Continua então seu alinhamento de assertividade construindo outras ‘verdades’ sobre 

o ideal performativo para o tipo de masculinidade que encena: 

(17) Falta homem com romantismo, que presentei-a com flores,  

(18) cartas, bombons e chocolates sem datas comemorativas. 

(19) Homens que não precisa de 2, 3 mulheres para serem felizes.  

(20) Falta homem que queiram assumir um namoro com  

(21) responsabilidades. 

(22) Falta é Principes de verdade! 

 

  Nesse trecho, Yan projeta todas as qualidades que ele considera que um ‘homem de 

verdade’ deva ter: romântico, fiel e responsável. Ao fim dessas proposições, o jovem publica 

a foto com a carta que escreveu para a namorada e o comentário feito por ela, sugerindo que 

ele se enquadra nesse perfil de ‘homem de verdade’ e “Príncipe de verdade” (linha 22) e 

performa um tipo de masculinidade que agrega todos esses atributos. Assim, além de 

incorporar o ato performativo de demonstrar sentimentos por sua namorada através de uma 

carta de amor, Yan projeta um tipo de masculinidade heterossexual que considera ‘ideal’ e 

constitui a figura de ‘homem de verdade’ estabelecendo algumas verdades, que creio estarem 
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relacionadas com os Discursos que interpelam suas construções identitárias. Assim como a 

publicação de Ana em sua página nessa rede social, a postagem de Yan também gera efeitos, 

que podemos observar a partir dos comentários que a seguem: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 – Comentários da publicação “O que falta é homens de verdade!” 

 

  A imagem da carta de amor acompanhada dos comentários de Yan e de sua namorada, 

postada no Facebook, teve como efeito alinhamentos de aprovação por meio do recurso 

“Curtir” de 25 pessoas, além do jovem e de sua namorada, e gerou 14 comentários. Cabe 

destacar que os comentários foram todos gerados no mesmo dia de postagem do jovem, e a 

demonstração de afetividade dele por sua namorada e a defesa de um tipo de masculinidade 

específico deram início a uma conversa. 
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  Amanda e Luana (linhas 27 e 29) iniciam a interação projetando footings de 

concordância ao que Yan disse sobre ‘homens de verdade’. A interactante seguinte, Patrícia, 

toma as proposições do rapaz como “pura realidade de vida” (linha 31), corroborando os 

questionamentos sobre masculinidades hegemônicas e o ideal de masculinidade a ser 

encenado pelos homens, proposto por Yan. Lucas, com a pergunta “Foi você que escreveu 

isso, irmão?” (linha 34), referindo-se ao comentário na foto, e Luciano, com as palavras 

“curtir muito” seguidas do recurso imagético *-* (linha 38), também projetam alinhamentos 

de concordância ao tipo de masculinidade proposta pelo participante focal desta pesquisa, o 

que demonstra que homens também corroboram o tipo de masculinidade encenada pelo jovem 

e, portanto, nem todos são ‘iguais’. Natália, também projetando o mesmo alinhamento das 

outras participantes da interação, introduz a pergunta “Como sempre né Yan?” referindo-se 

aos momentos em que o jovem ressignifica performances de masculinidades e completa: 

“Ensina pra eles!” (linha 40). A participante utiliza o dêitico “eles” (linha 40) referindo-se aos 

homens que agem de forma diferenciada do ideal de masculinidade proposto por Yan, e 

finaliza com um alinhamento de ironia com a pista de contextualização “haha” (linha 40). O 

rapaz responde ao comentário de Natália também com um alinhamento de brincadeira 

recorrendo à pista de contextualização “HUASHU” (linha 42) indicando risos.  

  A participante Isabella muda o tópico interacional (linha 44) e projeta um alinhamento 

de brincadeira–aprovação chamando a atenção para a estrelinha colada na carta de amor e 

alegando querer uma cartinha igual em seu aniversário. O tópico sugerido por Isabella só é 

ratificado por Ana, que responde a essa intervenção da amiga também com um footing de 

brincadeira–aprovação, dizendo que a amiga está com inveja da demonstração de afeto de seu 

namorado. Isabela diz não ter inveja (linha 57) e retorna o tópico à estrelinha na carta, mais 

uma vez em um footing de brincadeira-aprovação. Brenda retoma o alinhamento de 

concordância à performance de Yan por parte dos(das) outros(as) participantes, recorrendo ao 

aumento das vogais nas palavras como pista de contextualização, predicando de “lindo” (linha 

47) o texto escrito pelo jovem e a demonstração de afetividade por sua namorada.  

  Ana (linhas 49 a 53) mais uma vez corrobora entusiasticamente os atos performativos 

de Yan e sua opinião sobre o tipo de masculinidade que encena, posicionamento indicado pelo 

o aumento do número de vogais nos trechos “amooooor” (linha 49) e “Eu te amo muitooooo!” 

(linha 52). Assim como em um de seus comentários na outra interação, recorre ao discurso 
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religioso e à figura de “Deus” (linha 50) como responsável pela união dos dois e predica o 

jovem de “príncipe” (linha 50), mais uma vez recorrendo ao tipo de amor romântico que 

defende na interação anterior. Essa interação termina com o comentário de Elisama, 

afirmando que Yan “falou tudo” (linha 59) no texto sobre ‘homens de verdade’. 

  Considerando as duas práticas discursivas que acabamos de analisar, cabem algumas 

considerações. A princípio, trata-se de um mesmo texto (uma carta de amor), replicado em 

uma mesma rede social, para públicos não idênticos – pois nem todos os amigos de Ana e de 

Yan são os mesmos. No entanto, quando o texto ‘viaja’ e é recontextualizado, dependendo 

dos comentários junto ao texto e de quem responde à interação, os efeitos são diferentes. 

Sendo assim, podemos dizer que aspectos identitários referentes ao gênero e à sexualidade de 

Yan podem ser observados nos dois momentos. Quando Ana publica a imagem da carta com 

seu comentário, projeta a imagem de um namorado ‘romântico’, que demonstra afetividade, e 

também o tipo de feminilidade que performa. O participante focal desta pesquisa, por sua vez, 

ao compartilhar a mesma imagem da namorada, agrega à prática discursiva um texto que 

projeta um tipo de masculinidade que ele considera ideal. Esse texto produz efeitos 

performativos tanto para as moças quanto para os rapazes que respondem à interação de Yan.  

  Podemos dizer que Yan, ao encenar uma masculinidade que considera ‘ideal’, agrega 

em sua fala Discursos contemporâneos mais fluidos sobre relacionamentos entre homens e 

mulheres (como por exemplo a relação com suas amigas mulheres e demonstrações de 

afetividade por seus amigos homens), mas também reforça muitos sentidos estáveis, como 

romantismo e patriarcalismo. Assim, mesmo projetando sentidos que se opõem a um tipo de 

masculinidade hegemônica, o jovem acaba agregando em seu discurso sentidos binários, 

quando, por exemplo, generaliza que ‘todo’ homem ou ‘toda’ mulher pensa ou age da mesma 

forma.  

  Além das duas práticas discursivas que já analisamos, o texto de Yan sobre ‘homens 

de verdade’ e a imagem de sua carta de amor são publicados novamente alguns meses depois 

pelo jovem em sua página do Facebook. As repetições de tais práticas discursivas ilustram a 

teoria proposta por Butler ([1990] 2010) de que os gêneros são constituídos 

performativamente a partir da repetição estilizada de atos de identidades. Sendo assim, a 

repetição de atos de fala (como a publicação de um mesmo texto várias vezes em uma rede 

social) constitui os gêneros performativamente de modo diferenciado em cada repetição. 
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Agregamos assim a noção de iterabilidade dos atos de fala proposta por Derrida, que faz com 

ao se repetir as performances possibilitem mudanças e novas projeções para as identidades de 

gênero e sexualidade.  

  Tomo então a seguir os comentários gerados após a publicação da foto seguida do 

mesmo texto sobre ‘homens de verdade’, buscando observar outros momentos de 

ressignificação da performance de masculinidade de Yan. Cinco meses depois de postar o 

excerto anterior, o jovem publica a prática discursiva abaixo, dessa vez sem os comentários de 

sua namorada: 

 

 

Figura 18 – “O que falta é homens de verdade! (2)” 

 

  Como esse trecho da prática discursiva já foi analisado, passo em seguida à análise dos 

comentários gerados após essa publicação. 
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Figura 19 – Comentários sobre a publicação                                                                                                                       

“O que falta é homens de verdade! (2)” 
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  Assim como na publicação anterior, no mesmo dia em que Yan posta a imagem 

seguida do texto em que projeta um ideal de ‘homens de verdade’ inicia-se uma conversa 

entre os interactantes. Kassyane é a primeira participante a exprimir sua opinião, projetando 

um footing de concordância ao texto e à performance de masculinidade do jovem e replicando 

parte do texto “O que falta é homens de verdade!” (linha 1). Finaliza sua interação com o 

emoticon , sugerindo um footing de tristeza ou decepção (possivelmente a performances de 

masculinidades encenadas que não condizem com o perfil de homem ideal projetado por 

Yan).  

  Ana responde à publicação de seu namorado (linhas 4 a 7) referindo-se à carta e, 

consequentemente, à demonstração de afetividade do jovem. Raysa (linhas 8 a 12), sugerindo 

que seu namorado também demonstra afetividade por ela e encena o tipo de masculinidade 

projetada pelo participante focal desta pesquisa, narra um momento de demonstração de 

carinho de seu namorado, projetando o mesmo alinhamento de amabilidade demonstrado por 

Ana e Yan ao longo das interações. Utiliza as palavras “momô” (linha 10) e “meu Príncipe”, 

referindo-se ao seu namorado, e projeta um footing de alegria sinalizado por “rsrs” (linha 10 e 

11) e “huhuuul” (linha 10).  

  Sergio introduz (linhas 13 e 17) um alinhamento de concordância ao que Yan publica, 

porém diz não faltar homens (sic), mas “eles” (linha 14) não querem responsabilidade com 

mulheres. Ao utilizar o dêitico ‘eles’, Sérgio estabelece uma oposição ao tipo de 

masculinidade criticado no texto do participante focal desta pesquisa e se alinha à 

masculinidade encenada pelo jovem. Reforça essa oposição com o uso do dêitico “deles” 

(linha 17) e completa dizendo que esses homens só pensam em “um lance...” (linha 18), 

referindo-se ao tipo de relacionamento efêmero que muitos homens vivenciam.  

  Motivado pelos comentários de Sérgio (linhas 20 e 31), Yan responde às suas 

contribuições projetando um footing de assertividade e reforçando algumas ‘verdades’ sobre 

os homens elencadas em seu texto no início da prática discursiva. Quando diz que os 

“Homens hoje em dia são tudo criança” (linha 21), utiliza o modalizador epistêmico 

asseverativo ‘são’ reforçando o footing projetado e acrescenta uma nova categoria para sua 

constituição de verdades: “MULHER DE VERDADE” (linha 23). Estabelece, assim como faz 

com os homens, algumas ‘verdades’ sobre as mulheres. Nesse momento da interação, é 

possível perceber que Yan, agrega em sua fala sentidos estabilizadores referentes a 

relacionamentos entre homens e mulheres, constituindo formas ‘corretas’ de agir – acredito 

eu, respaldado por outros discursos. Associa então a palavra ‘verdade’ à fidelidade de homens 



145 

 

e a mulheres e, de certa forma, reproduz alguns binarismos presentes no Discurso da religião e 

da sexualidade. Raysa corrobora o comentário do participante focal desta pesquisa, 

contribuindo com mais um aspecto para constituir esse ‘homem de verdade’: a capacidade de 

conquistar “a mesma mulher todos os dias” (linha 33). Desse trecho em diante, a interação 

continua somente com contribuições de Sérgio e Yan. 

  Parece haver uma assimetria na interação (linhas 35 a 38), pois Sérgio sugere que Yan, 

ao tecer o comentário anterior, entendeu que ele não concordava com sua performance de 

masculinidade. Então, quando menciona “não estou concordando” (linha 35), refere-se ao tipo 

de masculinidade problematizada pelo participante focal desta pesquisa, alinhando-se, mais 

uma vez, à masculinidade idealizada pelo jovem, reforçando a existência de homens que não 

querem responsabilidades. Yan reitera a falta de ‘homens de verdade’ em um alinhamento 

assertivo projetado pela palavra “exatamente!” (linha 39), repetida novamente (linha 47) em 

concordância com o posicionamento de Sérgio.  

  Sérgio projeta (linhas 42 a 46) um footing de concordância ao conteúdo da carta 

escrita por Yan e, consequentemente, ao ato performativo de masculinidade de demonstração 

de afetividade por mulheres. Utiliza então os dêiticos “isso” (linha 43), referindo-se a tal ato e 

alinhando-se ao tipo de performance encenada por Yan, e “nós” (linha 44). Opõe-se, no 

entanto, a quem não acredita nos ideais de masculinidade de ambos com a palavra “outros” 

(linha 45). Sérgio (linhas 49 a 51) uma vez mais demonstra assimetria na interação, sugerindo 

que não entendeu o sentido do enunciado ‘falta homens de verdade’ e afirmando que os 

‘homens de verdade’ sobre os quais falam não são os ‘gays’. Sérgio finaliza a interação 

ressaltando que as mulheres escolhem os homens, não deixando muito claro, no entanto, qual 

o sentido dessa fala.  

  As práticas discursivas analisadas nesta seção, diferentemente das interações 

analisadas do Formspring, não apresentam momentos de questionamento da sexualidade ou 

da constituição do gênero de Yan. Em geral, as pessoas que comentam, curtem ou 

compartilham as postagens corroboram as performances ali encenadas.  

  Tais análises tiveram alguns objetivos, como mencionei ao longo desta seção. 

Primeiramente, busquei detectar, nas análises, temáticas que se repetiam e ‘conversavam’ 

com interações anteriores. Destaquei, desta forma, alguns aspectos que considero relevantes 

nas performances de masculinidade de Yan, como a demonstração de afetividade por seus 

amigos homens, as demonstrações públicas de afetividade por sua namorada e os momentos 

de reificações e ressignificações de sentidos relacionados a masculinidades. A repetição de 
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uma mesma publicação mais de uma vez também foi recurso utilizado nesta seção com o 

objetivo de focalizar momentos de performatividades propiciados pela repetição dos atos de 

identidade. Assim, em cada performance os efeitos das interações agregam novas informações 

à constituição das performances de gênero e da sexualidade desse rapaz.  

  Por fim, considero relevante observar como os efeitos performativos são diferenciados 

nos dois ambientes. Se observarmos, por exemplo, as primeiras práticas discursivas analisadas 

nesta seção (ver subseção 6.3.1), a forma como elas se dão e seus efeitos performativos, 

veremos que a questão de demonstração de afetividade entre homens ainda é uma prática não 

muito bem recebida socialmente. Publicações referentes à demonstração de afetividade de 

homens para mulheres, no entanto, têm aceitação muito maior e mostram-se, desta forma, 

mais performativas. Teço a seguir algumas considerações finais sobre as análises das práticas 

discursivas constantes neste Capítulo, com o propósito de responder às questões de pesquisa.  

 

6.4 EM RESPOSTA ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi buscar entender de que forma o participante focal 

desta pesquisa, em interlocução com outros(as) usuários(as) das redes sociais Orkut, 

Formspring e Facebook, constrói performances de gênero e sexualidade nesses ambientes. 

Iniciei as investigações inserida em uma etnografia virtual nas redes sociais nas quais o jovem 

interagia e procurei entender como se davam as interações em tais espaços e como Yan 

encenava performances de masculinidades. Cabe destacar que, embora as três redes sociais 

sejam consideradas espaços da Web 2.0 e tenham caráter colaborativo e dinâmico, em cada 

uma delas aspectos identitários podem ser percebidos diferenciadamente. 

  O percurso da investigação seguiu a orientação sugerida por três perguntas. Em 

relação à primeira delas (“Como se dá o diálogo entre estabilidade e mobilidade nessas 

performances?”), pude perceber o diálogo de algumas temáticas referentes à construção das 

identidades de gênero e sexualidade de Yan nos três espaços virtuais. Iniciei com análises de 

práticas discursivas nas quais o jovem respondia a questões referentes à sua sexualidade na 

rede social Formspring. Percebi que as interações em formato de perguntas e respostas 

tornaram evidente a necessidade de busca por ‘verdades’ sobre os gêneros e as sexualidades 

dos sujeitos em algumas esferas sociais. 
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Na primeira parte analítica, seguindo uma série de pressupostos binários referentes à 

Matriz de Inteligibilidade dos Gêneros (BUTLER, [1990] 2010), interlocutores predicam Yan 

como ‘gay’, ‘bixinha’ e ‘viada’. Em resposta a tais questionamentos e em outras interações, o 

participante focal desta pesquisa publica discursos nos quais deixa claro seu posicionamento 

como homem heterossexual. Ao se engajar em performances de masculinidade, o jovem 

recorre aos Discursos que participam de suas vivências nesses e em outros espaços de 

sociabilidade. Desta forma, foi possível observar a presença constante do Discurso da religião 

e da sexualidade respaldando a masculinidade heterossexual encenada por Yan. Assim, o 

jovem agrega alguns valores ao gênero e sexualidade que encena orientado principalmente 

por esses dois tipos de discursos.  

Em relação ao diálogo entre sentidos estáveis e móveis nas performances identitárias 

de Yan, os dois principais tipos de Discurso que orientam as performances de masculinidade 

do jovem participam de suas práticas discursivas nas redes sociais. Ao recorrer a tais 

Discursos, o rapaz utiliza alguns sentidos estáveis referentes a seu gênero e sexualidade, tais 

como a associação entre sexo, gênero e sexualidade de forma naturalizada. Assim, respaldado 

pelas ordens discursivas que mobiliza, o jovem entende o relacionamento entre homens e 

mulheres como a única forma viável de vivenciar os gêneros e as sexualidades. Refuta, 

porém, os questionamentos que lhe são direcionados referentes à sua sexualidade e inicia uma 

série de alinhamentos de assertividade, buscando criar inteligibilidade sobre novos sentidos 

relacionados às performances de masculinidades que encena. Recorre, então, a outros 

discursos mais fluidos para ressignificar sentidos estáveis cunhados por ordens discursivas 

estabilizadoras, como por exemplo, demonstrações pública de afetividade, trazendo à tona 

possibilidades de vivenciar os gêneros e as sexualidades rompendo estereótipos cunhados por 

tais ordens.  

Entendo que o diálogo entre os sentidos estáveis e móveis nas interações observadas 

se dá de forma dinâmica e constante, e muitas vezes fica difícil separar os momentos em que 

Yan está reificando ou ressignificando sentidos referentes à sua masculinidade. Podemos 

dizer, então, considerando as performances do participante focal desta pesquisa nas redes 

sociais observadas, que Yan encena uma masculinidade heterossexual e segue alguns padrões 

estáveis, como o entendimento de posições sociais diferenciados para homens e mulheres, 

mas também propõe a reorganização de alguns sentidos relacionados a essas posições quando, 

por exemplo, entende que um homem pode se relacionar com mulheres e homens 

demonstrando afetividade. As mobilidades propostas pelo rapaz produzem efeitos 
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performativos em suas práticas discursivas quando outros(as) interactantes corroboram suas 

performances de gênero e sexualidade. Cabe destacar, no entanto, que alguns atos de 

masculinidade se mostram mais performativos do que outros, como por exemplo, a 

publicidade de o namoro entre um homem e uma mulher, o que pode indicar uma forte 

tendência de as performances de masculinidades serem regidas por padrões fixos e 

estabilizadores.  

  Em relação às duas outras perguntas de pesquisa (“Que tipos de textos e discursos são 

entextualizados?” e “Que efeitos de sentido o processo de entextualização gera nas diferentes 

redes sociais investigadas?”), foi possível observar entextualizações dos Discursos da religião 

e da sexualidade, e ainda de outros textos replicados nas práticas discursivas de Yan. O jovem 

recorre a replicações de textos da Bíblia e de sites religiosos ao respaldar o tipo de 

masculinidade que encena. Muitas vezes, tais replicações não aparecem marcadas por aspas, 

fazendo com que Yan incorpore em sua própria escrita os discursos a que recorre como se 

fossem de sua autoria. O ethos colaborativo de ambientes da Web 2.0 possibilita essa forma 

de produção textual, na qual a autoria tem caráter coletivo. Além de entextualizações 

explícitas, também podemos observar recontextualizações de partes dos Discursos de que o 

participante focal desta pesquisa se apropria em suas performances identitárias. Um exemplo 

é observado quando o jovem se apropria de alguns valores respaldados pela religião, 

agregando em sua performance de masculinidade aspectos como o casamento ou a virgindade. 

Outro tipo de replicação muito comum em redes sociais como o Facebook, e que pudemos 

observar nas interações de Yan, é o compartilhamento de práticas discursivas pelos(as) 

usuários(as) – como podemos observar na subseção 6.3.2 com a publicação da carta de amor 

escrita para Ana. Mesmo tratando-se da repetição de uma mesma carta, quando publicado em 

momentos diferentes, o texto surte efeitos também diversos, e passam a agregar outros 

sentidos às performances identitárias de Yan. Na primeira publicação, sua namorada, ao 

corroborar o alinhamento romântico do rapaz expresso na carta, ratifica a performance de 

masculinidade do jovem. Além disso, nos comentários que seguem as três publicações da 

carta, podemos observar que outras pessoas corroboram as demonstrações públicas de 

afetividade do rapaz por sua namorada: as meninas, ao projetarem essa performance como 

‘ideal’ para outros homens; e outros homens, ao aprovarem em seus comentários as 

performances de masculinidades de Yan e também se alinharem a tais performances. Desta 

forma, uma série de alinhamentos que corroboraram o tipo de masculinidade encenada pelo 

participante focal desta pesquisa é projetada nas performances de masculinidade de Yan como 
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um “homem de verdade” e um “Príncipe de verdade”. Na construção desse ideal de 

masculinidade, o jovem propõe um conjunto de alinhamentos que o predicam como um 

homem: 

• heterossexual;  

•  assertivo; 

•  virgem; 

•  afetuoso e sentimental; 

•  em oposição a alguns sentidos atribuídos à ideia de masculinidade hegemônica. 

•  sensível, carinhoso; 

•  amigo de outros homens; 

•  religioso fervoroso / homem puro; 

•  convicto de suas ideias (“verdades”); 

•  diferente dos outros homens; 

•  romântico, fiel, responsável. 

 

Como podemos observar nas práticas discursivas analisadas, as entextualizações 

encaminhadas por usuários(as) de redes sociais podem gerar efeitos variados, dependendo do 

contexto de interação e dos(das) interlocutores(as). No Formspring, quando o jovem 

respondia a alguma questão que causava polêmica, como a sua opção pela virgindade, por 

exemplo, outras perguntas eram geradas (possivelmente pelo fato de os interlocutores 

poderem se manter no anonimato) como forma de contestar ou de corroborar esse tipo de 

posicionamento. No Facebook e no Orkut, entretanto, quando o jovem constrói seus 

argumentos em defesa do tipo de masculinidade que encena, geralmente seus(suas) 

interlocutores(as) respaldam seu posicionamento, havendo poucas manifestações de 

reprovação aos atos de identidade do jovem.  

  No geral, se levarmos em conta o conjunto de alinhamentos projetados por Yan, 

veremos que o jovem constitui suas identidades de gênero e sexualidade mobilizando as 

ordens do Discurso da religião e da sexualidade que guiam sua performance de 

masculinidade. Apesar de responder a padrões binários que classificam homens e mulheres 

diferenciadamente, Yan propõe ressignificações, ainda que sutis, referentes a alguns atos 
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estilizados de masculinidades reconhecidos culturalmente. Nesses momentos de 

ressignificação, o participante focal desta pesquisa entextualiza Discursos religiosos, 

Discursos da sexualidade e Discursos vinculados ao ideal de amor romântico e à ordem 

patriarcal. Entretanto, as análises mostram que a força da tradição incide, levando o rapaz a, 

na repetição, reificar uma série de sentidos e ‘verdades’ naturalizadas sobre quem somos. 

Entretanto, como a repetição nunca é a mesma, em meio a sentidos bastante sedimentados, 

outros Discursos mais fluidos, em princípio não respaldados pela matriz de inteligibilidade 

dos gêneros, são gerados, concebendo possibilidades de masculinidade de forma menos 

fixada. Assim, abre-se espaço para atos performativos de masculinidades, como homens 

podendo amar outros homens, namorados demonstrando publicamente afetividade por suas 

namoradas e até homens se orgulhando de sua virgindade como outra forma de se vivenciar 

masculinidade(s).  

Considerando os aspectos acima abordados, referentes às perguntas de pesquisa, cabe, 

a seguir, dispor sobre alguns encaminhamentos que sugiro tendo em vista os resultados desta 

pesquisa.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A sexualidade faz parte de nossa conduta. Ela faz parte da liberdade em 

nosso usufruto deste mundo. A sexualidade é algo que nós mesmos criamos - 

ela é nossa própria criação, ou melhor, ela não é a descoberta de um 

aspecto secreto de nosso desejo. Nós devemos compreender que, com nossos 

desejos, através deles, se instauram novas formas de relações, novas formas 

de amor e novas formas de criação. O sexo não é uma fatalidade; ele é uma 

possibilidade de aceder a uma vida criativa.  

FOUCAULT, 1984 

 

  

Não é de hoje que a sexualidade assume papel central na vida das pessoas, haja vista a 

quantidade de discursos que circulam promovendo diferentes formas de vivenciá-la. Como 

discutido segundo Foucault, somos livres para viver nossas sexualidades, já que elas são 

espaços para criação e experiência humana. No entanto, não podemos deixar de atentar para o 

fato de que as identidades sociais e os comportamentos sexuais são controlados, vigiados e 

regulados por normas sociais vigentes em diferentes sociedades (LOURO, 2008b). A 

sexualidade, desta forma, pode ser entendida como um dispositivo histórico, em que a mistura 

de curiosidade e questionamento sobre o sexo se faz presente a todo o momento. Assim, o 

saber do sujeito é constituído mutuamente a partir daquilo que ele fala sobre sua sexualidade e 

do que ela diz sobre ele (FOUCAULT, 1988).  

 Tal perspectiva, conforme ressaltei nos capítulos teóricos do trabalho, aborda tanto a 

sexualidade quanto o gênero como detentores de um caráter provisório e como culturalmente 

construídos através da história de cada sociedade. Assim, ao entendermos que a construção de 

sexualidade e gênero do sujeito ocorre considerando sua vivência cultural, nos afastamos de 

uma visão essencializada e passamos a compreender que estamos continuamente constituindo 

nossas sexualidades e gêneros. No entanto, essas construções ocorrem de formas 

diferenciadas, através de aprendizagens em diferentes espaços sociais.  

 As pessoas constituem seus gêneros e sexualidades reiterando ou ressignificando 

alguns padrões vigentes, seguindo diferentes normas e valores de culturas específicas. As 

redes sociais, assim como outros espaços de sociabilidade (família, escola, igreja, instituições 

legais e médicas, etc.), têm grande importância em processos de constituições identitárias das 

sexualidades e gêneros dos sujeitos sociais. Assim, através de discursos repetidos em 

momentos e em espaços diferentes, aprendemos formas de viver como homem e mulher.  
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Há, no entanto, juntamente com a possibilidade de novas formas de viver os gêneros e 

as sexualidades, processos que sustentam e reificam uma norma heterossexual vigente, a qual 

supõe a manutenção de padrões binários (homem / mulher, homossexualidade / 

heterossexualidade) que não dão conta das possibilidades de vivências de identidades de 

gênero e sexualidade no cenário contemporâneo de identidades em fluxo. Porém, os padrões 

binários continuam sendo priorizados por instituições sociais, levando muitas pessoas a não 

transitarem livremente por outras possibilidades de vivenciar as sexualidades e os gêneros. 

Nesse estudo, podemos perceber que as trajetórias dos textos de Yan e seus 

interlocutores na rede social Formspring dão visibilidade a um processo de vigilância intensa 

da sexualidade do jovem. Em estado de provocação permanente, interlocutores(as) 

anônimos(as) interpelam o participante da pesquisa em busca de verdades sobre a sexualidade 

do jovem e negociações de posições identitárias entram em curso, com projeções de 

alinhamentos diversos e contraditórios por parte dos participantes das interações. Em 

conversa com interpelações quanto a sua sexualidade, Yan constrói em outros momentos 

interacionais um ideal de masculinidade recorrendo a muitos sentidos sólidos em meio a 

movimentos mobilidade muito sutis. Sendo assim, nos primeiros movimentos analíticos 

(seções 6.1 e 6.2) é possível perceber que a sexualidade heterossexual de Yan é excluída 

quando o jovem é insultado e ofendido.  Em outros momentos, no entanto, como nas práticas 

discursivas do Facebook analisadas (seção 6.3), o participante da pesquisa constrói outras 

exclusões ao constituir a imagem de um “homem de verdade” e “príncipe de verdade”, 

também excluindo outras formas de masculinidade, ao reorganizar sentidos referentes a suas 

performances identitárias de gênero e de sexualidade. 

Considerando a relação entre estabilidade e mobilidade contemplada nesse estudo, foi 

possível constatar que a fluidez e a liquefação contemporâneas coexistem com muitos sólidos. 

Assim, a mobilidade é muitas vezes limitada por crenças e sentidos solidificados, provocando 

uma série de constrangimentos sociais. Apesar disso, e de as identidades estarem atreladas a 

determinados padrões, é possível que ocorram ressignificações, havendo possibilidades de 

agenciamentos (SULLIVAN, 2003). Como pudemos observar nas análises das práticas 

discursivas constantes neste trabalho, espaços midiáticos como as redes sociais, apesar de 

apresentarem práticas discursivas de reificação de gêneros e sexualidades, seguindo padrões 

binários, também são lugares onde as pessoas podem viver ou pensar seu gênero e sua 

sexualidade de forma plural e imprevisível. 
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  Neste estudo, pude observar que Yan interage nas redes sociais investigadas orientado 

por um ethos colaborativo característico de ambientes da Web 2.0. Nessas comunidades de 

prática, o jovem partilha e negocia alguns significados referentes às suas performances 

identitárias de gênero e sexualidade. As performances discursivas do jovem, em associação a 

múltiplos recursos semióticos, possibilitam um fluxo constante e intenso de textos, imagens e 

conversas que contribuem para constituições discursivas de corpos virtuais nos espaços pelos 

quais o jovem circula. Esta mobilidade textual também possibilita que esses corpos transitem 

em diferentes espaços em momentos diversos, constituindo sujeitos também móveis. Tal 

constituição se dá com a associação de dois níveis discursivos: os discursos ou práticas de 

significação que o participante focal desta pesquisa e seus(suas) interlocutores(as) negociam 

interacionalmente nas redes sociais, e os Discursos, saberes e conhecimentos de abrangência 

mais ampla, que, ao orientarem tais práticas discursivas, apontam para o entrelaçamento de 

contextos locais e trans-históricos.  

   A trajetória de textos observada nas análises discursivas descritas no Capítulo 6 

mostra-nos que as performances de masculinidade encenadas por Yan nas redes sociais 

produzem efeitos performativos, tornando reconhecíveis as identidades de gênero e 

sexualidade projetadas pelo jovem. Criam-se, desta forma, estabilidades referentes a tais 

atributos identitários através das repetições de certos sentidos sobre os gêneros e as 

sexualidades, que, nas performances repetidas do jovem, se tornam sedimentadas. A 

recorrência de sentidos estáveis geram reorganizações de sentidos de forma muito discreta na 

repetição. Essa reorganização reanima sentidos de identidades muito fixas nas interações, como 

a referência a “Príncipes” e “Princesas”, por exemplo. Sendo assim, como destaquei 

anteriormente, o sentido de imprevisibilidade e mobilidade neste estudo considera micro 

movimentos em meio a muitas persistências. Assim, a impressão de estabilidade da 

masculinidade heterossexual encenada por Yan é construída por normas e valores 

disponibilizados por alguns Discursos que, em sucessivos processos de entextualização, 

orientam localmente suas ações. Estes, como instrumentos, atuam tanto na produção e na 

regulação dos gêneros e das sexualidades quanto na materialização e na estabilização de seus 

sentidos. Apesar de esse tipo de estabilidade restringir as performances identitárias em questão, 

elas não banem o potencial de performatividade dos discursos, e ações transformadoras, 

mesmo que muito sutis, podem ocorrer, porque os contextos não se repetem. 

  O estudo mostra, então, que a sexualidade e o gênero são espaços não só produtivos de 

opressão, mas também propiciadores de novos sistemas de regulação e de outras comunidades 
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de prática. Neste trabalho, foi possível perceber que, mesmo com a força da ordem do discurso 

religioso, da matriz heterossexual, da ordem familiar tradicional e do discurso patriarcalista 

detectados em alguns momentos de interação, os diferentes contextos de entextualização vão 

provocando abalos capilares no modelo de masculinidade hegemônica. Apesar de ter um nível 

de reorganização / transformação quase imperceptível, tal movimento indica algum tipo de 

deslocamento da matriz sedimentada. Assim, apesar de Yan projetar uma performance de 

masculinidade heterossexual, refutando os posicionamentos homoeróticos que lhe são 

atribuídos, ele reorganiza alguns sentidos referentes ao gênero e à sexualidade que encena. 

Agrega, então, a suas performances de gênero e sexualidade alguns sentidos como a 

demonstração pública de afetividade por seus amigos homens e por sua namorada e a 

construção de um ideal de masculinidade em defesa de um ‘homem de verdade’ – sensível, 

sentimental, fiel, romântico, monogâmico e virgem até o casamento. Podemos perceber, no 

entanto, algumas contradições nas identidades encenadas pelo participante focal desta pesquisa 

ao mobilizar simultaneamente em suas performances sentidos essencializados (como os 

relacionados à religião e à ‘vontade de Deus’) e móveis (como a defesa de uma masculinidade 

mais flexível em relação à norma). Sendo assim, os efeitos performativos também podem ser 

contraditórios, uma vez que podemos observar nas práticas discursivas questionamentos quanto 

à sexualidade de Yan (na rede social Formspring), mas também manifestações de aprovação de 

suas performances de gênero e sexualidade (no Orkut e no Facebook).  

Desta forma, as análises microinteracionais das práticas discursivas em ambientes 

digitais do participante focal desta pesquisa trazem visibilidade a aspectos relevantes das 

performances de identidades de gênero e sexualidade. Podemos dizer, então, que os ambientes 

virtuais tornam nossas ficcionalizações e performances identitárias mais visíveis, o que neste 

estudo pode ser observado com base em alguns aspectos, pois: 

1) os gêneros e as sexualidades são constituídos repetidamente por atos performativos, 

repetição que pode ser intensificada nas redes sociais, em vista da velocidade com que os 

textos são reproduzidos e compartilhados; 

2) participam das constituições identitárias dos sujeitos os Discursos que os interpelam ao 

longo de suas vidas. Assim, o que para um(a) usuário(a) é importante, para outro(a) pode ser 

incoerente, fazendo com que alguns embates discursivos possam ser travados nas interações, 

dependendo da rede social; 

3) as performatividades possíveis nas redes sociais são múltiplas, considerando que as 

encenações podem se dar de formas diferenciadas em cada contexto; 
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4) sentidos estáveis e móveis referentes aos gêneros e às sexualidades entrecruzam-se nas 

interações e nem sempre esse diálogo se dá de forma coerente; a convivência de sentidos 

contraditórios é constante; e, 

5) pequenos movimentos em direção a algumas mudanças nos sentidos referentes aos gêneros e 

às sexualidades são perceptíveis, o que pode caracterizar os ambientes virtuais como espaços 

nos quais, através de intensa mobilidade textual, os sentidos podem se tornar mais flexíveis. 

  Como aponto na Introdução desta dissertação, o percurso que me levou a investigar as 

interações de um jovem em redes sociais iniciou-se com observações em minha prática docente 

sobre como os ambientes virtuais participavam das constituições identitárias de meus alunos. 

Nesses espaços, ‘lutas’ de sentido são continuamente travadas pelos(as) participantes em 

relação a performances identitárias, em especial as de gênero e sexualidade. Tais embates 

identitários, entretanto, dificilmente se tornam visíveis em sala de aula – contexto 

tradicionalmente movimentado por rotinas educacionais mecânicas. Apesar de este trabalho 

não estar diretamente relacionado à área de Educação, eu o considero de grande relevância para 

minha prática educativa, pois, ao vivenciar, por mais de um ano, atividades interacionais nas 

redes sociais, pude observar como alguns Discursos perpetuam binarismos produtores de 

estigmas e preconceitos. Os mesmos sentidos estáveis que observei nas redes sociais e a 

dificuldade do rompimento de concepções hegemônicas também estão presentes na escola. No 

entanto, eles são tão naturalizados que dificilmente as pessoas os questionam ou buscam 

ressignificá-los.  

 Considero, porém, que o olhar acima detalhado, em relação às identidades de gênero e 

sexualidade, será de grande valia tanto para minha prática em sala de aula quanto para futuras 

pesquisas. Além disso, o estudo também tem relevância para outras áreas de conhecimento 

como a Linguística Aplicada e as Ciências Sociais, por se tratar de uma investigação em 

espaços multissituados de interação e abordar questões referentes a práticas contemporâneas 

de grande importância para os sujeitos sociais que vivenciam o momento atual.  

Em relação à minha prática docente, considerando as teorias que guiaram este estudo e 

a imersão em uma etnografia virtual, pretendo levar esta experiência às escolas nas quais 

trabalho, promovendo discussões sobre performances de gênero e sexualidade, muitas vezes 

invisíveis nas rotinas educacionais cotidianas, e problematizando alguns conceitos 

estabilizadores que surjam nas atividades de sala de aula. Devo considerar, no entanto, que 

muitos Discursos antagônicos e contraditórios participam das constituições identitárias dos 

alunos; preciso, desta forma, entendê-los para não correr o risco de conceber visões restritas 
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em relação às negociações de sentidos possíveis. Cabe também destacar a importância de 

fazer com que os(as) alunos(as) e professores(as) pensem sobre a responsabilidade por nossas 

ações e seus efeitos, o que, se for relacionado aos gêneros e sexualidades, podem evitar 

exclusões e discriminações.  

  Este estudo também será relevante nas interações que mantenho com outros alunos nas 

redes sociais de que participo, pois esses espaços são produtivos para estabelecer contato com 

os discentes para além da sala de aula, e são também sítios propícios a futuras pesquisas. 

Considero, porém, que um dos maiores ganhos desse trabalho é que o fato de dar visibilidade a 

uma outra forma de vida: à do mundo virtual; possibilitando especialmente o entendimento 

sobre como os jovens produzem sentido sobre seus gêneros e sexualidades nesses espaços. A 

trajetória que os textos publicados por Yan cumprem em diferentes redes sociais mostram que 

apesar de muitos constrangimentos sociais e crenças solidificadoras, é possível vivenciar uma 

heterossexualidade sem temor. O participante da pesquisa, rompendo com muitos pressupostos 

que rotulam como homens devem vivenciar suas masculinidades, desbloqueia a afetividade 

masculina e mostra que é possível ser um homem e tornar público seus afetos e amores, sem 

pudor e sem medo de se expor. Esta, talvez, seja a mobilidade mais visível que este estudo traz 

à tona, propiciada pelo “fim do privado” com o uso das tecnologias da web 2.0 e que não deve 

ser desconsiderada no contexto educacional. 

 Por fim, as escolhas teóricas que fiz neste estudo abrem espaço para repensarmos os 

sentidos relacionados ao nosso entendimento do que é ser homem ou mulher. Assim, em lugar 

de entender os termos de forma restrita e binária, passamos a nos ater aos Discursos e 

discursos que se relacionam a normas sociais e esferas mais amplas, produzindo, mantendo ou 

ressignificando os gêneros e as sexualidades. Devemos entender, então, que os gêneros 

masculino e feminino podem gerar exclusões, preconceitos e estigmas. Não se trata de negar 

que as diferenças existem e são estabelecidas com base em poderes múltiplos e difusos e 

atravessamentos com outros atributos identitários. Trata-se, porém, de ampliarmos e 

complexificarmos nossas análises em relação a gêneros e sexualidades para pensarmos e 

reavaliarmos intervenções educacionais, políticas e sociais possíveis (LOURO, 2008a, p. 19). 

Se atentarmos para o fato de que somos responsáveis por nossas construções 

identitárias e não nos encontramos em papel de sujeição às intervenções políticas e sociais, 

poderemos encontrar formas de ação educacional mais responsivas à experiência social 

dos(das) alunos(as) fora dos muros da escola. 



157 

 

8 REFERÊNCIAS 

 

AGHA, Asif. Voice, footing, enregisterment. Journal of Linguistic Anthropology. 

Berkeley, CA: University of California Press, v. 15, Issue 1, 2005, p. 38-59.  

 

______. Language and social relations: introduction. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007. 

 

APPADURAI, Arjun (Org.). Globalization. Durham: Duke University Press, 2005. 

 

ARRIAZÚ, Rubén; BLANCO, Rubén; CARO, Gonzalo; ESTALELLA, Adolfo; CRUZ, 

Edgar Gómez. Instalados em La cresta de la web 2.0.? Cinco autores en busca de la 

‘big.two.dot.zero’. In: SÁBADA, I.; GORDO, A. (Orgs.). Cultura digital y movimientos 

sociales. Madrid: Catarata, 2008, p. 198-221.  

 

AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer: palavras e ação. Conferência 2. Tradução 

de Danilo Marcondes. Porto Alegre: Artes Médicas, [1962] 1990. 

 

BARBOSA, Bruno Cesar. Nômades da norma: corpo, gênero e sexualidade em travestis de 

diferentes gerações. Fazendo gênero 8: corpo, violência e poder – Seminário Internacional. 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 25-28 ago. 2008. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2001. 

 

______. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução de 

Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  

 

BÍBLIA ONLINE. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012. Disponível em: 

<http://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/20>. Acesso em: 10 nov. 2012. 

 

BLOMMAERT, Jan. Discourse: key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005.  

 

______. A sociolinguistics of globalization. In: COUPLAND, N.; JAWORSKI, A. (Eds.). 

The new sociolinguistics reader. New York: Palgrave Macmillan, 2009, p. 560-581.  

 

______. The sociolinguistics of globalization. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/20


158 

 

 

______; RAMPTON, Ben. Language and superdiversity: a position paper. Urban Language 

& Literacies. Paper 70. London: King’s College London, April 2011. Disponível em: 

<www.kcl.ac.uk/innovation/groups/ldc/publications/workingpapers/70.pdf >. Acesso em: 20 

out. 2012.  

 

BROWN, Dan. O Código da Vinci. Tradução de Mário Dias Correia. 2. ed. Lisboa: Bertrand, 

2004. 

 

BRUNER, Jerome. Atos de significação. Tradução de Sandra Costa. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997. 

 

BUTLER, Judith. Undoing gender. New York: Roudledge, 2004. 

 

______. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato 

Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, [1990] 2010. 

 

______. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, G. L. (Org.). 

O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Tradução dos artigos de Tomaz Tadeu da 

Silva. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 151-172.  

 

CAMERON, Deborah. Performing gender identity: young men’s talk and the construction of 

heterosexual masculinity. In: JOHNSON, S.; MEINHOF, U. H. (Orgs.). Language and 

masculinity. Oxford: Blackwell, 1997, p. 47-64.  

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução de Roneide Venâncio Majer. São 

Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

CHOULIARAKI, Lilie; FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in late modernity: rethinking 

critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 

 

CONNEL, R. W. Men of reason. In: ______. Masculinities. Berkeley, LA: University of 

California Press, 1995, p. 164-181.  

 

COUTO, Edvaldo Souza. Corpos modificados: o saudável e o doente na cibercultura. In: 

LOURO, G. L.; FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. (Orgs.). Corpo, gênero e sexualidade. 4. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 172-185.  

 

DAVIES, Julia; MERCHANT, Guy. Web 2.0 for schools: learning and social 

participation. New York, NY: Peter Lang, 2009. 



159 

 

 

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: 

teorias e abordagens. Tradução de Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

DERRIDA, Jacques. Signature event context. Tradução de S. Weber-Mehlman. In: ______. 

Limited Inc. Evanston: Northwestern University Press, [1972] 1988, p. 1-23.  

 

DURANTI, Alessandro; GOODWIN, Charles. Rethinking context: language as an 

interactional phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 

 

ERICKSON, Frederick. Ethnographic description. In: AMMON, Ulrich (Ed.). 

Sociolinguistics: an international handbook of the science of language and society. Berlin 

/ New York: Walter de Gruyter, 1988, p. 1.081-1.095. 

 

EU SEI COMO É TUDO ISSO. In: Orkut. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: 

<http://www.orkut.com/Main#Community?cmm=110988877>. Acesso em: 10 nov. 2012.  

 

EU SEI COMO É... In: Facebook. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: 

<www.facebook.com/EuSeiComoE>. Acesso em: 10 nov. 2012. 

  

FELIX, Renan. Davi e Jônatas: uma amizade que incomoda. Dar a Vida. [s.l.]: Renan Felix, 

2011. Disponível em: <http://blog.cancaonova.com/renanfelix/tag/colecao/>. Acesso em: 28 

jun. 2011. 

 

FORMSPRING. About Formspring. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: 

<http://www.formspring.me/about/>. Acesso em: 24 ago. 2012. 

 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, 

pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 

São Paulo: Loyola, [1970] 2009. 

 

______. História da sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da 

Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

 

______. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

 

______. Afterword: the subject and power. In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. 

Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics. London: Harvester Wheatshea, 

1996, p. 208-227.  

 

http://blog.cancaonova.com/renanfelix/tag/colecao/
http://www.formspring.me/about/


160 

 

______. Sex, power and the politics of identity. Entrevista com B. Gallagher e A. Wilson. 

Toronto, 1982. The Advocate. Los Angeles: PlanetOut, n. 400, p. 26-30 e 58, ago. 1984. 

Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/4995/3537>. 

Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

FRIDMAN, Luis Carlos. Vertigens pós-modernas: configurações institucionais 

contemporâneas. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 

 

GEE, James Paul. Social linguistics and literacies: ideology in discourses, critical 

perspectives on literacy and education. London: New York, 1990. 

 

______. An introduction to discourse analysis: theory and method. 2
nd

 ed. New York: 

Routledge, 2005.  

 

GIDDENS, Anthony. Goffman as a systematic social theorist. In: DREW, P; WOOTON, A. 

(Eds.). Erving Goffman: exploring the interaction order. Boston: Northeastern University 

Press, 1988, p. 250-293.  

 

GITLIN, Andrew et al. Purpose and method: rethinking the use of ethnography by the 

educational left. [s.l.]: [s.n.], 1988 – mimeo.  

 

GOELLNER, Silvana Vilodre. A produção cultural do corpo. In: LOURO, Guacira Lopes; 

FELIPE, Jane; GOELLNER, Silvana Vilodre (Orgs.). Corpo, gênero e sexualidade. 4. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 28-40.  

 

GOFFMAN, Erving. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Boston: 

Northeastern University Press, 1974. 

 

______. Footing. Tradução de Branca Telles Ribeiro e Pedro M. Garcez. In: RIBEIRO, 

Branca Telles; GARCEZ, Pedro M. (Orgs.). Sociolingüística interacional: antropologia, 

lingüística e sociologia em análise do discurso. Porto Alegre: AGE, 1998, p. 70-97. 

 

______. Performances: belief in the part one is playing (from The Presentation of Self in 

Everyday Life, p. 17-24, 1959. Dobleday). In: BIAL, Henry (Org.). The performance studies 

reader. Nova York: Routledge, 2004, p. 59-63.  

 

GUMPERZ, John. Contextualization and undersanding. In: DURANTI, Alessandro; 

GOODWIN, Charles. Rethinking context: language as an interactional phenomenon. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 229-252.  

 



161 

 

______. Pistas de contextualização. Tradução de Branca Telles Ribeiro e Pedro M. Garcez. 

In: RIBEIRO, Branca Telles; GARCEZ, Pedro M. (Orgs.). Sociolingüística interacional: 

antropologia, lingüística e sociologia em análise do discurso. Porto Alegre: AGE, 1998, p. 

98-119. 

 

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. In: SILVA, 

Tomaz Tadeu da (Org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Petrópolis: Vozes, 2007, p. 103-133.  

 

HINE, Christine. Virtual ethnography. London: Sage, 2000. 

 

______. Virtual methods and the sociology of cyber-social-scientific knowledge. In: ______ 

(Ed.). Virtual methods: issues in social research on the Internet. Oxford, NY: Berg, 2005, 

p. 01-13. 

 

HOLMES, John. Research and the postmodern condition. In: PASCHOAL, M. S. Z. & 

CELANI, M. A. A. Linguística Aplicada: da aplicação de linguística à linguística 

transdisciplinar. São Paulo: Educ, 1992, p. 37-49. 

  

HOLMES, Janet; MEYERHOFF, Miriam. The community of practice: theories and 

methodologies in language and gender research. Language in Society. [s.l.]: Cambridge 

University Press. n. 28, p. 173-183, 1999. Disponível em: 

<http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=28550>. Acesso em: 19 dez. 2012.  

 

JACQUEMET, Marco. Transidiomatic practices: language and power in the age of 

globalization. Language & Communication. San Francisco: University of San Francisco. n. 

25, p. 257-277, 2005. Disponível em: <www.sciencedirect.com>. Acesso em: 20 out. 2012. 

 

LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. New literacies: everyday practices and 

classroom learning. Berkshire: MC Graw Hill / Open University, 2007. 

 

LEANDER, Kevin M.; MCKIM, Kelly K. Tracing the everyday ‘sitings’ of adolescents on 

the Internet: a strategic adaptation of ethnography across online and offline spaces. 

Education, Communication & Information, London: Routledge, v. 3, n. 2, p. 211-240, July 

2003.  

 

LOURO, Guacira Lopes. Currículo, gênero e sexualidade: o “normal”, o “diferente” e o 

“excêntrico”. In: ______; FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. (Orgs.). Corpo, gênero e 

sexualidade. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008a, p. 41-52.  

 

http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=28550
http://www.sciencedirect.com/


162 

 

______. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-Posições, Campinas: 

UNICAMP. v. 19, n. 2. (56) – maio/ago. 2008b. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/v19n 

2/a03v19n2.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2011. 

 

______. Pedagogias da sexualidade. In: ______ (Org.). O corpo educado: pedagogias da 

sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 7-34. 

 

LOXLEY, James. Performativity. New York: Routledge, 2007. 

 

MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo. Etnografia colaborativa e desenvolvimento de 

professor. Trabalhos de Lingüística Aplicada. Campinas: [s.n.], n. 23, p. 71-78, 1994. 

 

MAKONI, Sinfree; PENNYCOOK, Alastair (Eds.). Disinventing and reconstituting 

languages. Clevedon: Multilingual Matters LTD, 2007. 

 

MEYER, Dagmar Estermann. Gênero e educação: teoria e política. In: LOURO, G. L.; 

FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. (Orgs.). Corpo, gênero e sexualidade. 4. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008, p. 9-27. 

 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Pesquisa interpretativa em lingüística aplicada: a linguagem 

como condição e solução. D.E.L.T.A.: Documentação de Estudos em Linguística Teórica 

e Aplicada. São Paulo: PUC–SP, v. 10/2, p. 329-338, 1994. 

 

______. Por uma lingüística indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. 

 

______. A performance narrativa do jogador Ronaldo como fenômeno no esporte e no sexo 

em um jornal carioca: multimodalidade, posicionamento e iconicidade. Revista da ANPOLL. 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística). Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. v. 2, n. 27, p. 129-157. 

 

______. O novo ethos dos letramentos digitais: modos de construir sentido, revolução 

das relações e performances identitárias fluidas. Programa Interdisciplinar de Linguística 

Aplicada, UFRJ, 2010 – Mimeo. 

 

NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. A modalização deôntica e suas peculiaridades 

semântico-discursivas. Fórum Lingüístico. Florianópolis: Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, v. 7, n. 1, p. 30-45, jan./jun. 2010. 

Disponível em: <http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/view/1984-

8412.2010v7n1p30>. Acesso em: 15 nov. 2012. 

 

http://www.scielo.br/pdf/v19n%202/a03v19n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/v19n%202/a03v19n2.pdf
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/download/.../17100
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/download/.../17100


163 

 

OLHAR DIGITAL. Brasil já é o segundo país com mais usuários no Facebook. [s.l.]: 

[s.n.], 2012. Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/noticias/ 

brasil-ja-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-facebook>. Acesso em: 25 ago. 2012. 

 

OLIVEIRA, Leandro de. Entre discursos, jeitos e gestos: performance de gênero e 

sexualidade no mercado erótico de travestis e cross-dressers. In: MOITA LOPES, LUIZ 

PAULO; BASTOS, Liliana Cabral (Orgs.). Para além da identidade: fluxos, movimentos e 

trânsitos. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010, p. 235-259.  

 

ORKUT. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: <http://www.orkut.com/Main#About.aspx>. 

Acesso em: 23 ago. 2012. 

 

PARREIRAS, Carolina. Fora do armário… dentro da tela: notas sobre avatares, 

homossexualidades e erotismo a partir de uma comunidade virtual. In: BENITEZ, Maria 

Elvira Diaz; FIGARD, Carlos Eduardo (Orgs.). Prazeres dissidentes. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2009, p. 343-371. 

 

PENNYCOOK, Alastair. Language as local practice. London: Routledge, 2010. 

 

______. Performance and performativity. In: ______. Global Englishes and transcultural 

flows. Nova York: Routledge, 2007, p. 58-77. 

 

PENSADOR.INFO. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/colecao/anaq75/>. Acesso 

em: 10 nov. 2012. 

 

PRATT, Mary Louise. Linguistic utopia. In: FABB, N.; ATTRIDGE, D.; DURANTI, A.; 

MACCABE, C. (Eds.). The linguistics of writing. Manchester: Manchester University Press, 

1987, p. 48-66.  

 

RAMPTON, Ben. Speech community and beyond. In: COUPLAND, N; JAWORSKI, A. 

(eds.) The new sociolinguistics reader. New York: Palgrave Macmillan, 2009, p. 694-713.  

 

REVEL, Judith. Discurso. Foucault: conceitos essenciais. Tradução de Carlos Provezani e 

Nilton Milanez. São Carlos: Claraluz, 2005. 

 

RIBEIRO, Branca Telles; GARCEZ, Pedro M. (Orgs.). Sociolingüística interacional: 

antropologia, lingüística e sociologia em análise do discurso. Porto Alegre: AGE, 1998. 

 

RODRIGUES, Carla. Butler e a desconstrução do gênero. Revista Estudos Feministas. 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, v. 13, n. 1, abr. 2005. Disponível em: 

http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/noticias/%20brasil-ja-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-facebook%3e.%20Acesso%20em:%2025%20ago.%202012
http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/noticias/%20brasil-ja-e-o-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-facebook%3e.%20Acesso%20em:%2025%20ago.%202012
http://www.orkut.com/Main#About.aspx


164 

 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2005000100012 

&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 dez. 2012.  

 

RORTY, Richard. Wittgenstein e a Virada Linguística. Tradução de Paulo Ghiraldelli Jr. 

Original cedido pelo autor ao Centro de Estudos em Filosofia Americana (CEFA) para 

tradução e divulgação. [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. Disponível em: 

<http://ghiraldelli.files.wordpress.com/2008/07/rorty_virada.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2011. 

 

SCHEGLOFF, Emanuel A. Whose text? Whose context? Discourse & Society. London: 

Sage, v. 8, n. 2, p. 165-187, 1997.  

 

SCHIFFRIN, Deborah. Speech act theory. In: ______. Approaches to discourse. Cambridge, 

Mass: Blackwell, 1994, p. 49-60.  

 

SCHWANDT, Thomas. Três posturas epistemológicas para investigação qualitativa. In: 

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: 

teorias e abordagens. Tradução de Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 193-

217. 

 

SIGNIFICADO DOS EMOTICONS. Uhull. [s.l.]: [s.n.], 2009. Disponível em: 

<http://www.uhull.com.br/02/18/significado-dos-emoticons/>. Acesso em: 25 nov. 2012. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: ______ (Org.). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 

73-102.  

 

SILVA, Valdenira N. de M. 10 razões por que os crentes não devem dormir juntos antes do 

casamento. Adaptado de George B. Eager, 30 jun. 2003. Jesus Site. [s.l.]: [s.n.], 2012a. 

Disponível em: <http://www.jesussite.com.br/acervo.asp?id=676>. Acesso em: 21 nov. 2012. 

 

______. Virgindade, saiba mantê-la! Vivos! O Site da Fé Cristã. [s.l.]: [s.n.], 2012b. 

Disponível em: <http://www.vivos.com.br/407.htm>. Acesso em: 21 nov. 2012. 

 

SILVERSTEIN, Michael; URBAN, Greg. The natural history of discourse. In: ______; 

______ (Eds.). Natural histories of discourse. Chicago: The University of Chicago Press, 

1996, p. 1-17. 

 

SOCIAL BAKERS. Facebook statistics by Country. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: 

<http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?ref=article>. Acesso em: 25 ago. 2012. 

 

http://ghiraldelli.files.wordpress.com/2008/07/rorty_virada.pdf
http://www.jesussite.com.br/acervo.asp?id=676
http://www.vivos.com.br/407.htm%3e.%20Acesso%20em:%2021%20nov.2012
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?ref=article


165 

 

SULLIVAN, Nikki. A critical introduction to queer theory. Nova York: New York 

University Press, 2003. 

 

SUNDERLAND, Jane. Language and gender: an advanced resource book. New York: 

Roudledge, 2006. 

 

TAYELEO. Disponível em: <http://tayeleo.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 nov. 2012. 

 

THOMAS, Angela. The virtual self: authoring identity. In: THOMAS, Angela. Youth online: 

identity and literacy in the digital age. Nova York: Peter Lang, 2007, p. 5-37. 

 

THREADGOLD, Terry. Performing theories of narrative: theorizing narrative performance. In: 

THORNBOROW, Joanna; COATES, Jennifer. The sociolinguistics of narrative. Amsterdam: 

John Benjamins, 2005, p. 261-278.  

 

URBAN, Greg. Entextualization, replication, and power. In: SILVERSTEIN, Michael; 

URBAN, Greg (Eds.). Natural histories of discourse. Chicago: The University of Chicago 

Press, 1996, p. 21-44.  

 

VELHO, Gilberto. Goffman, mal-entendidos e riscos interacionais. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 

Sociais, v. 23, n. 68, out. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br /scielo.php?script 

=sci_arttext&pid=S0102-69092008000300012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 ago. 2011.  

 

WENGER, Etienne. Community of practice: learning, meaning and identity. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998. 

 

WIKIPÉDIA. Facebook. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga>. Acesso em: 24 ago. 2012. 

 

______. Formspring. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga>. 

Acesso em: 24 ago. 2012. 

 

______. Orkut. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga>. Acesso 

em: 24 ago. 2012. 

 

WILLIAMS, Bronwyn T. Shimmering literacies: popular culture & reading & writing. 

New York: Peter Lang, 2009. 

 

http://tayeleo.blogspot.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga


166 

 

WITTEL, Andreas. Ethnography on the move: from field to net to Internet. FQS Forum: 

Qualitative Social Research. [s.l.]: Freie Universität Berlin.V. 1, n. 1, art. 21, Jan. 2000. 

 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 

culturais. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 7-72.  

 

ZUADO. Dicionário Informal. [s.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: 

<http://www.dicionarioinformal.com.br/zuado/>. Acesso em: 21 nov. 2012. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/zuado/

