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APRESENTAÇÃO
Experimentando a diferença do digital

Tem feito falta, quando pensamos o discurso
eletrônico, reflexões que nos façam compreender como o
sujeito está nele, e não só nas suas formas de estar, mas
nos meios que isto implica e o que daí resulta. Este ensaio
de Cristiane Dias dá passos decisivos para esta compreensão, fazendo-nos fazer face à aventura da diferença (em)
que vive este sujeito, da outra forma de pensar, necessária
para entrarmos nesse espaço em que atamos outros laços
com o mundo físico e nos conectamos de outro modo aos
sentidos. Porque, como ela mesma nos diz já de início, seu
objetivo é mostrar uma mudança importante na noção de
língua e escritura como conseqüência do uso do computador. E para pensar a escrita na internet, levando em conta
as tecnologias digitais e o uso do computador, ela introduz
um conceito, o de corpografia.  Deixamos então o domínio
da escrita como representação da língua, entramos na idéia
de simulacro e pensamos esta escrita que propõe em seus
traços uma forma corpográfica do pensamento. Eu, de minha parte, me deixando levar por este diálogo com o que
propõe Cristiane Dias, passo a entender muito mais do que
tenho tratado como tecnologias da escrita. Assim como o
leitor certamente também vai compreender. Afinal, o que é
realmente o internetês? São respostas a esta pergunta que

encontramos ao longo do texto da autora.
Passando ao largo, e além, do temor presente nas
pessoas que estão sempre agarradas na ilusão de segurança em relação à língua que elas querem normatizada,
ela não estaciona na discussão estabilização/desestabilização do mundo físico quando nos instalamos no digital. Ela nos mostra outros mundos. E afirma sem titubear:
considero o uso do internetês uma manifestação da língua
na história, em seu real constitutivo. E é, diz ela, num ser
outro da língua que tenho me ancorado para desenvolver
essa compreensão. E se não a acompanhamos nesse ser
outro da língua em que ela se ancora, não podemos mesmo
saber o que é o internetês, que sujeito é este que somos
quando entramos em outra materialidade significante, em
outro funcionamento da língua. Esta língua que é destituída
de seu lugar de modelo. Podemos pensar sobre isto se aceitamos algo simples para refletir: que a evolução da escrita
tem a ver com a técnica utilizada. O que me faz perguntar,
afinal, o que é o que chamamos de técnica quando se trata
da língua, da escritura, do grafismo, seja como representação, seja como simulacro, seja como metáfora da letra? E
vamos acompanhando o percurso da autora. Se pensarmos
os modos de subjetivação, as formas de pertencimento, as
relações sociais, as identidades, vamos chegar ao que diz
Régine Robin (2004) quando esta fala da irrupção de significantes inesperados, irrupção que recria o sujeito em sua
libido de pertencer, ligado, não a categorias mas a sentidos
e afetos. Este é, penso, um dos pontos fortes desta reflexão
de Cristiane Dias, sustentada na idéia de funcionamento da
linguagem, na materialidade da escrita, na especificidade
da relação estabelecida pelos sujeitos.
A autora então estende-se de modo muito importante sobre a questão do laço sócio-afetivo e as formas
de estar no internetês. Lembrando o “rumor” da língua (R.
Barthes, 1984), Cristiane Dias afirma que o internetês é,
para ela, esse rumor, regulado pelo imaginário da internet,
das relações lingüísticas que ali se estabelecem, mas vejam
bem, “Porque é uma grafia que pelo afeto inscreve o impos-
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sível do corpo. O corpo da tribo. Afetado ideologicamente
pelo urbano”.
Citando Deleuze, autor de quem não se separa
nessa sua reflexão, a autora diz que pensar uma escrita
produzida por afeto é levar a língua ao limite, contorcer sua
sintaxe, fazer vibrarem suas linhas retas, num grito, num
riso, num gosto.
Já tendo deixado os que temem esta escritura pelo
risco da normatividade, tampouco se deixa pegar pelos que
entendem esta escritura pelo cálculo, como fato de economia. É outro funcionamento da linguagem. E é isto que ela
se aplica a nos mostrar, trabalhando, analisando a materialidade desta escrita, através de flagrantes.
Ficamos com vontade de ouvir mais, de ir mais à
frente na compreensão de que por esta escritura se criam
emoções, acontecimentos com pessoas que não se conhece, nem se viu. Em termos dos laços que formam as
relações sociais, ela nos dá indicações preciosas sobre que
relação é esta do indivíduo com a sociedade, com a história. No modo como isto afeta as formas de constituição do
sujeito e seus modos de individualização. E ficam sempre
afirmações que atiçam nossa curiosidade: “Dessa escrita
corpográfica que se compõe pelo gesto de teclar e na materialidade desse gesto, produz-se uma aventura corpórea
de letras “afectuais” que inventam uma utopia, uma escrita
digital específica de um território de pertencimento”.
Como é esse território e o que significa inventar
uma utopia, quando se trata da escrita? É neste campo
de questões que nos introduz a autora com sutileza mas
determinação.
			

Eni P. Orlandi
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INTRODUÇÃO

Com este ensaio proponho apresentar uma reflexão
que venho construindo desde minha tese de doutoramento1.
Essa reflexão diz respeito ao que considero uma mudança
importante na noção de língua e escritura, conseqüência do
uso do computador e das redes de relacionamento construídas na Internet.
A língua enquanto estrutura gráfica significa a partir
do modo como a representamos, seja essa representação
pictográfica, ideográfica, tipográfica etc. Para todos e cada
um desses diferentes sistemas de representação da língua,
importa que eles guardam em seus traços a forma do nosso
pensamento e da nossa história. A escritura é o grande regente dessas diferentes estruturas gráficas da língua e nela
se manifestam diferentes tecnologias através do uso de instrumentos diversos.
Inserida no campo teórico da Análise de Discurso,
parto da noção de língua enquanto materialidade, que tem
relação com a exterioridade. Na perspectiva discursiva,
“para que a língua faça sentido, é preciso que a história
intervenha, pelo equívoco, pela opacidade, pela espessura
material do significante” (Orlandi, 1999, p. 47). É nessa espessura do significante que situo meu trabalho.
1

DIAS, 2004.

A partir dela, formulei um conceito que chamei
“corpografia”, levando em conta as tecnologias digitais e
o uso do computador. Esse conceito está pautado não na
representação da língua, mas no simulacro da língua, pensando a escrita na Internet, e propõe em seus traços uma
forma corpográfica do pensamento. Isso porque pretende
descrever o modo como o corpo se inscreve materialmente
na língua, pela composição do impossível do corpo e do
impossível da língua. O impossível é, portanto, o lugar de
encontro entre língua e corpo, no qual ancoro a concepção
de corpografia, tomando a língua como simulacro do corpo e
não apenas como representação do pensamento.
Esse trabalho parte da reflexão sobre “a escrita em
sua forma material”, que Orlandi desenvolve principalmente
em seus livros Cidade dos Sentidos (2004) e Discurso e
Texto (2001). Meu intuito é o de compor, a partir da reflexão da autora, uma via que descreva o modo de inscrição
do corpo na escrita, uma vez que meu olhar recai sobre as
relações mediadas por computador e nessas relações não
há corpo físico. Busco, portanto, mostrar como o corpo se
materializa na escrita, no encontro do real da língua, a saber, o impossível.
Para tanto, esse conceito foi formulado a partir de
análises realizadas em salas de bate-papo, fóruns de discussão do Orkut, livros de recados do Orkut, conversas no
msn messenger. Ou seja, estou centrada especificamente
na escrita da Internet, ou digital, já que podemos pensar aí
também os sms ou mensagens trocadas por celular.
Problematizar um modo de formulação do corpo
inscrito na forma da grafia é o que o conceito de corpografia
pretende. Chegar a esse conceito não se deu sem que eu
precisasse compreender o modo de constituição do sujeito
no espaço específico da Internet, o sujeito experimentando
a si mesmo nesse espaço constituído de territórios fluidos,
que são as salas de bate-papo, as redes sociais - Orkut, as
conversas instantâneas.
O que trago dessa compreensão é que nesses
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territórios fluidos do ciberespaço o sujeito cria laços de
pertencimento. Mas que laços são esses? Como eles se
criam? É justamente na resposta a essas questões que reside o conceito de corpografia, uma vez que é pela escrita
que esse laço/traço de pertencimento a uma comunidade,
a uma nação, a um gueto, a uma entidade secreta, enfim,
a um território, se cria. Pois pertencer a um território x ou y
é identificar-se ao sentido que esse território produz, e se o
sentido se produz pela língua, na história, foi esse caminho
que eu persegui, ou seja, um modo de produzir sentido/pertencer a um território específico, nesse caso o da Internet,
com sua linguagem própria, e eu falo aí de uma linguagem
que “põe em relação sujeitos e sentidos” e que transgride o
representável sistema da língua.
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O discurso sobre a língua
na materialidade digital

É de um debate sobre o “representável sistema da
língua” que nasce toda a polêmica em torno da questão da
escrita na Internet.
A língua em seu modo de escrita abreviado, acrônimo, com o uso de smileys, onomatopéias, substituição de
letras, ausência de acentuação, substituição de caracteres
alfabéticos por numéricos, entre outras características, as
quais mencionarei mais adiante, incomodou alguns especialistas da língua portuguesa e em função disso teve início um
longo debate veiculado pelos meios de comunicação, sobretudo em programas de televisão e revistas especializadas,
assim como pela própria Internet.
O discurso sobre a língua no espaço digital nasce,
portanto, como uma reação a um modo de escrita, reação a
uma grafia, que surge com a expansão da comunicação nas
comunidades virtuais e redes sociais da Internet, o que, de
modo geral, tem se chamado internetês e, de modo específico, encontra subdivisões, dependendo, sobretudo, do fator
idade e tribo.
Essas características encontram certamente razão
de ser pelas condições de produção que atravessam a língua em sua constituição na Internet. Essas condições de
produção são, inicialmente, as da máquina, com sua linguagem específica: a linguagem de programação. Temos, de um

lado, a matematização ou codificação matemática da língua
com a linguagem de programação e, de outro lado, a língua
no fluxo histórico dessa codificação com o chamado internetês. Foi, neste ínterim, no impossível da linguagem de programação, a língua formal da Internet, que me detive, num
primeiro momento, para, então, num segundo momento,
pensar a língua no fluxo da história e do pensamento que
articula linguagem e mundo na formulação de um modo de
escritura.
Quando falo do impossível da linguagem de programação na relação com o internetês, estou me referindo ao
que Pêcheux (1980) diz de um “resto irrepresentável” na lingüística, o que se manifesta pelo real da história. Esse “resto
irrepresentável” manifesta-se no internetês, justamente na
forma de sua grafia. É nessa relação real da língua – real
da história que surge, portanto, a grafia do internetês. Num
primeiro momento, ela surge como um modo de otimização
dos caracteres digitais. Para tanto, suprimem-se os acentos,
cedilhas, tils, com o intuito de que esses caracteres possam
ser compartilhados em ambientes digitais diferentes, de
modo que não sejam desconfigurados (não reconhecidos)
ao serem lidos por diferentes softwares e sistemas operacionais/plataformas diversos. Os acentos passam a ser,
por exemplo, marcados pelo acréscimo do caractere “h”,
que prolonga e abre o som da sílaba, produzindo o efeito do
acento agudo. E outros caracteres, pouco utilizados no português, como o k, w, y, passam a ser muito utilizados no espaço digital, como substitutos do qu, u, e i, respectivamente.
Isso ocorre por serem, os primeiros, caracteres bastante utilizados no inglês, a língua que predomina no espaço técnico
(e político) da web e também, no caso da substituição do
‘qu’ pelo ‘k’, isso ocorre pela própria velocidade da rede e
das tecnologias de comunicação, que impõem uma forma
de textualização específica.
Num segundo momento, o que ocorre nessa fresta
do impossível é uma apropriação social de um fenômeno
técnico. Pois na medida em que o sujeito se apropria desse
espaço técnico, reservado aos programadores e especialis-
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tas, ele cria um modo de subverter o sistema representável,
tanto da linguagem da máquina quanto da linguagem normativa das gramáticas da língua, criando um modo outro
de escrita de caracteres gráficos específicos, os quais encontram barreiras técnicas para serem compartilhados no
espaço digital.
A característica da Internet que a faz avançar a
cada dia desde a década de 90 é o fato de que ela propicia
encontros. E um encontro tem uma linguagem. Uma linguagem que toca duas partes que se encontram. Dizer que a
Internet não tem fronteiras é certamente uma afirmação
utópica do seu início, pois onde há implicações lingüísticas
há política e onde há política há demarcação de fronteiras2.
Por isso é preciso criar uma escrita comum de uma língua
para que haja encontro, de modo a criar ambientes para a
rede de relações. O internetês é essa escrita das redes de
relações, e isso se dá em qualquer língua funcionando no
espaço ciber, pois a língua se materializa na escrita em função do espaço-tempo no qual ela funciona.
O espaço define a temporalidade e a temporalidade
configura o espaço de construção de sentido. Na Internet, o
espaço se configura pela temporalidade da escrita, o que
a determina em sua forma abreviada, pela velocidade de
suas condições de produção. Portanto, a escrita abreviada e
acrônima é uma propriedade da velocidade do tempo de escritura naquele espaço discursivo que organiza e determina
a relação entre o que é dito e o sentido que isso produz.
Por isso, expressões como: K D V C, para dizer: “Onde está
você?”, ‘alg’, para alguém, ‘tc’, para teclar, e ainda: ‘qdo’,
para quando, ‘tb’, para também, ‘pq’, para os porquês, ‘q’,
para que, ‘blz’, para beleza, ‘td’, para tudo etc. Esse tipo
de escrita abreviada desloca o sistema lingüístico norma2
Não me deterei aqui nessas implicações políticas de demarcação de fronteiras que envolvem a Internet. Sobre isso desenvolvo uma pesquisa que
aborda a implementação de Telecentros como políticas públicas, no âmbito
do Projeto Temático do Labeurb, coordenado pela Profa. Dr. Eni P. Orlandi:
“A produção do consenso em políticas públicas: entre o administrativo e o
jurídico”, e financiado pela FAPESP.
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tivo, que passa a ser regulado por outros imaginários, reestruturando a língua em função de uma necessidade do
espaço-tempo tecnológico. Cria-se, em função dessa prática
da escrita, uma normatividade lingüístico-tecnológica, configurada pela temporalidade como uma dimensão do espaço
e pelo espaço como uma dimensão do discurso.
Quando falo de um espaço-tempo tecnológico me
refiro não somente ao espaço técnico e da velocidade da
rede Internet, mas a uma cultura tecnológica que determina
uma temporalidade outra no espaço da cidade, no nosso
espaço de lazer, nas formas de divertimento, enfim, nas
práticas cotidianas do sujeito, no modo mesmo de constituição do sujeito nas suas relações afetivas. E isso não está
de modo algum apartado da escrita e dos instrumentos/
softwares utilizados para produzi-la, considerando que esse
modo de escrever é parte da cultura tecnológica. É uma
manifestação cultural da língua inserida numa discursividade que é a da tecnologia. Sendo assim, obviamente que
concebida fora dessa cultura do teclar, da cultura do digital,
essa escrita não encontra ancoragem nos meios onde impera a “paranóia institucionalizada”3. Na formulação de um
dizer está a manifestação de uma sociedade naquilo que
concerne sua cultura, sua política, seus instrumentos. Em
outros termos, a Internet e a navegação em rede têm um
efeito no social e no modo como se dão as relações sociais
e afetivas. E nesse caso, no espaço das redes sociais da
Internet, essas relações se dão pela criação de uma escrita,
e isso porque “a escrita é uma forma de relação social. Ela
estrutura relações” (Orlandi, 2001, p. 204).
Conforme afirmei anteriormente, o internetês
nasce de uma apropriação social de um fenômeno técnico.
Destaquei também que há um efeito de determinação do
uso da Internet nas práticas e relações sociais do espaço
urbano, e também um efeito discursivo dessas práticas na
formulação da escrita da Internet. Prova disto é o uso do
‘miguxês’, que muitos consideram um modo de escrita dife3

A expressão é de Pêcheux e Gadet, 2004.
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rente do internetês e que eu considero também internetês,
na medida em que toda manifestação escrita na Internet
que se utiliza de abreviações, emoticons, smileys, onomatopéias, troca e substituição de caracteres, mistura de letras maiúsculas e minúsculas, substituição de caracteres
alfabéticos por numéricos, é internetês. A especificidade do
miguxês recai sobre o fato de que ele é próprio de uma tribo
urbana formada por adolescentes, os Emos, mas cuja manifestação escrita se dá no espaço das redes sociais on line4.
Emo é uma abreviação de emotional. Essa tribo nasce do
meio musical, em Washington, nos anos 80. Advém do estilo emotional hardcore, uma vertente do punk que mescla
som pesado com letras românticas. Por essa razão, os Emos
são considerados exageradamente sentimentais, e vem daí
sua grafia miguxês, termo que advém de ‘miguxa’, maneira
carinhosa de dizer amiga, imitando o falar de uma criança.
Sua escrita é caracterizada pelo uso exagerado do ‘x’e pela
mistura de letras maiúsculas e minúsculas.
O que me interessa destacar quando trago a questão do miguxês é, de um lado, essa determinação do sujeito
no espaço das redes de relações da Internet pelo social/
urbano e, de outro, a determinação do espaço urbano pelo
digital, ou seja, se por um lado o internetês se constitui pela
apropriação social de um fenômeno técnico, por outro lado,
na reconfiguração das formações discursivas, ele provoca
também uma apropriação técnica do fenômeno social/
urbano.

4
Não desconsidero e nem desconheço o fato de que o miguxês é utilizado
também em outros meios que não o digital e as redes sociais da Internet.
Porém, não entendo esse argumento como justificativa para diferenciar o
miguxês do internetês, uma vez que a escrita abreviada e a troca de letras,
como o ‘qu’ pelo ‘k’, que caracterizam o internetês, entre outros aspectos,
são também muito utilizadas em meios não digitais. Fato, aliás, que ampara
a reação contrária ao uso do internetês.
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Vejamos a seguinte tira:

5

Podemos ver nessa tira o atravessamento do espaço digital e do espaço urbano, uma vez que é no espaço
digital (seja pela escrita corpográfica ou pelo uso da máquina digital) que essa tribo urbana produz seus sentidos. A
criação de uma escrita, de uma linguagem própria, é parte
dessa produção de sentidos, já que textualiza, dá corpo ao
caráter fortemente emotivo que caracteriza os Emos.
É justamente essa escrita determinada pelo corpo,
em sua manifestação de um estado afetivo, que tenho chamado corpografia. O que define particularmente a corpografia é que ela não representa nem imita uma emoção, mas
ela cria essa emoção, nas condições de produção muito
específicas do uso do computador. O uso de símbolos como
= P, que aparece no primeiro balão, é um exemplo de corpografia, dessa apropriação social do fenômeno técnico,
do uso do código de computador. O usuário se utiliza dos
caracteres ASCII6 do teclado para criar uma emoção. Esse
recurso é muito utilizado no internetês (aí compreendido o
miguxês).
5
Retirado do “Blog da Pati” - Postado em 9 agosto 2007, in <http://patizinha.wordpress.com/2007/08/09/o-que-e-emo/>. Acessado em 21 jan.
2008.

American Standard Code for Information Interchange. Ver o texto on line “A
Liberdade da escrita na/da internet: características lexicais do dialeto internetês”, de Sélcio de Souza Silva. In: <http://www.filologia.org. br/xcnlf/3/0
.htm>. Acessado em 4 out. 2007.
6
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Ora o que tenho chamado corpografia, é, portanto,
essa textualização do corpo na letra. “Corpo que se textualiza”, nos ensina Orlandi (ibidem, p. 213). O corpo sem
órgãos, fazendo referência a Deleuze e Guatarri (1995),
acoplado à grafia, uma corpografia. Um modo de formular
o corpo.
Antenado >:-)
assustado =:-O
beiçola :-}
bonitão § :-)
Chorando (:-....
confuso :-/
lágrima caindo :*(
parece um desfile de letras de alfabetos, e onde
surgiram de repente um ideograma, um pictograma, a pequena imagem de um elefante que
passa ou de um sol que se levanta. De repente na
cadeia que mistura (sem compor)  fonemas, morfemas, etc., aparecem o bigode de papai, o braço
levantado de mamãe, uma fita, uma menina, uma
tira, um sapato (p. 57).

Além dos caracteres tipográficos, utiliza-se muito
nas “redes de relações”, imagens que são fortemente corpografadas, porque é a palavra (atalho) que cria corpo (ícone).
Por exemplo, o atalho “lalala”, uma vez assim configurado,
pode criar
(animado), marcando um modo de subjetivação do sujeito pela escrita. É possível ao próprio usuário
nomear o atalho para a imagem. E nomear é dar sentido
ao corpo. A mesma imagem
pode surgir através da nomeação “fufu”, ou qualquer outra que constitua sentido e
memória no sujeito.
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Análise 1:
um tópico do fórum de discussão
da comunidade Cibercultura7, do Orkut

O modo como tenho descrito o internetês a partir
do conceito de corpografia pretende mostrar que o discurso
sobre a língua na materialidade digital se sustenta num
debate que, de um lado, reivindica o uso de uma língua padrão, a língua dos gramáticos, reivindicação na qual está
contida a manifestação de um desejo de língua ideal, e, de
outro lado, reivindica uma língua desterritorializada, uma
“língua fluida” (Orlandi e Souza, 1988), na qual está contido
o desejo de criação.
Nesse sentido, partindo da afirmação de que o
modo como o discurso circula e produz sentido num espaço
determinado marca um modo de constituição do sujeito, entendo que a Internet, com sua linguagem própria, cria um
paradigma outro para pensarmos língua e sujeito em seu
movimento histórico, social, cultural, em sua forma de escritura. Histórico porque temos aí implicada toda a questão
do surgimento e expansão da Internet; social porque com
esse surgimento há um movimento social e urbano que desemboca no cultural – a cibercultura, ligada às tribos e suas
linguagens específicas.
7
Essa comunidade foi criada por Gilberto Pavoni Júnior, em 27 de fevereiro
de 2004, e conta, até o momento, com 6.817 membros. <http://www.orkut.
com/Community.aspx?cmm=21736>. Acessado em 21 jan. 2008.

Vejamos, então, como se constitui esse discurso
sobre a língua na materialidade digital no tópico intitulado
“Pq vc naum escreve direito?”, postado no fórum de discussão da comunidade “Cibercultura”, do Orkut, pelos próprios
usuários da rede de relacionamento.

texto:

Dando um zoom na imagem, temos o seguinte

Pq vc naum escreve direito?
“Resolvi abrir este tópico estimulada pelo tópico
“Quase ninguém lê”. Uma das coisas que mais me irritam e
me fazem desistir da leitura na net são as abreviações das
palavras. (Pq?, Vc, q, kd, blz, e etc...)Confesso que, às vezes,
até eu mesma caio na tentação da preguiça e abrevio palavras, quando converso pelo MSN. Mas acho isso desonesto
com uma série de coisas: desonesto com a nossa própria inteligência, com a inteligência alheia, com a gramática... Não
suporto abrir um blog com textos totalmente desconfigurados dessa maneira. É como se eu estivesse tentando entender um outro idioma. A gente encontra coisas absurdas! Pior
é quando as pessoas reescrevem palavras, como “não”, assim: “naum”. Isso é preguiça de colocar um acento no “a”?!
Ou já foi mesmo esquecida a forma correta de escrevê-la?
Como se não bastasse a escrita manuscrita estar cada vez
mais distante do nosso cotidiano, o nosso rico vocabulário
vai se perdendo a partir dessas reformulações. Isso me faz
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pensar sobre o futuro da escrita e da educação alfabética”.
A discussão que se produz na seqüência do debate
mostra, de um lado, aqueles que “aceitam” essa escrita digital, e que são uma minoria dos participantes do tópico, e,
de outro lado, aqueles que não a aceitam. Os argumentos
são quase sempre os mesmos, ou seja, o que prevalece é a
preocupação quanto à passagem desse tipo de escrita utilizada na Internet, corpográfica, para a escrita escolarizada
(ortográfica), fora do espaço on-line e das relações mediadas
por computador. Mais uma vez temos aí o lugar autorizado
da língua, o lugar do conhecimento formal – a gramática –
funcionando como leitmotiv para o conhecimento de si no
que diz respeito ao modo como o sujeito é subjetivado pela
língua. E recorro aqui à Orlandi (op. cit.) para ressaltar que:
é aí que faz sentido pensar um corpo que se simboliza configurando uma posição sujeito constituída
por novas formas de subjetivação em que se inscreve a tomada do corpo como extensão do meio
material em que se produz o grafismo, a escritura
de si (p. 212).

A preocupação dos participantes do tópico é quanto
ao “futuro da escrita e da educação alfabética”. Preocupação bastante pertinente, aliás. E caberia destacar, nesse
momento, que a Internet e as redes de relações que se
tecem nesse espaço digital, não são somente tecidas com
fibra ótica, mas com traços (pontilhados) da escrita. Grafos, grafia, grafismo, letra, mais uma vez referindo Orlandi
(2001, 2004), nas quais o sujeito é o ponto de articulação
entre língua, história e cultura.
Conforme nos indicam Pêcheux e Gadet (2004),
seja pela busca da construção de uma língua lógica, ideal,
seja pela criação de uma “língua orgânica”, é nessa comunhão do amor pela língua que o real irrompe.
Por essa razão, é legítima essa preocupação com
a regra vigente da língua padrão, com a deseducação na
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língua, pois com ela pretende-se ao Todo8 da língua.
Prosseguindo a análise, vejamos uma outra formulação de um dos participantes do fórum: “as pessoas não
saberão mais acentuar as palavras, entre outras coisas. Isso
interferirá de maneira negativa no mundo não-virtual, que
ainda existe”.
Nesse argumento, existe uma afirmação importante
desse território virtual, desfragmentado, como uma ameaça
ao mundo físico, corpóreo. O advérbio ainda demarca esse
temor de que o uso das tecnologias digitais, a proliferação
das redes sociais na Internet e o modo como o sujeito tem
se apropriado desse território virtual construindo uma escritura de si, um modo de subjetivação pela escritura, venha a
desestabilizar o mundo físico. Barthes (1984) já apontava
para essa preocupação quando se referia à contradição do
sentimento de ameaça da máquina: “a perda do corpo”.
O que ocorre é que o laço que o sujeito estabelece
no espaço virtual não é o mesmo que ele estabelece no espaço físico, porque os modos de subjetivação são outros. E,
no que diz respeito ao espaço virtual das redes de relações,
esse laço, esse nó é amarrado pela escritura, pela escritura
inventiva, livre das coerções do mundo lógico. É esse modo
de subjetivação que funda um espaço específico de dizer,
uma forma de dizer, inscrevendo o corpo.
Voltando à questão espaço-tempo, podemos ressaltar o fato de que o tempo está contido na noção da língua
padrão (tempo verbal, regência verbal), mas o espaço (sócio,
histórico, cultural) não está. Essa é uma das razões pela qual
a noção de sujeito histórico fica fora da lingüística e dos estudos gramaticais. Orlandi (1988) diz que a noção de sujeito
que utiliza “deriva da concepção que vê na linguagem um
trabalho, uma forma de interação entre homem e realidade
natural e social” (p. 9). O que a autora leva em conta para
legitimar a noção de sujeito na linguagem é a noção de espaço discursivo. Eis o lugar de constituição da significação,
mostra Orlandi. E a autora vai mais longe quando diz que
8

Cf. Milner, 1987, cap. 5.
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ao espaço discursivo constitutivo do sentido corresponde a
incompletude constitutiva do sujeito. Desse modo é que a
noção de espaço é fundamental para compreendermos o
modo de constituição dessa escrita das redes de relações
da Internet, naquilo que toca a constituição do sujeito em
sua discursividade e em sua subjetividade.
Segundo Robin (1993), é na escritura que o sujeito
habita seu nome próprio ou sua identidade, e através da
escritura o sujeito coincide consigo mesmo e encontra o
fantasma da unidade. Porque o ato de escrever é a tentativa
de suturar uma perda, e é movido por esse impossível que o
sujeito escreve. É aí que Pêcheux põe em relação o real da
língua com a história e aponta para o fato de que é possível
contornar o impossível. Por isso afirmo que é no impossível
da linguagem de programação e da língua padrão que o sujeito inventa o internetês, um modo de contornar o impos
sível do corpo na língua.
Nesse tópico do fórum de discussão cibercultura,
as especulações sobre essa mudança da/na escrita que se
produz com o uso das tecnologias numéricas, são muitas.
Fala-se em “outro idioma”, “idioma próprio”, “nova linguagem”, “novo sistema semiótico”, “ortografia alternativa”,
“linguagem internética”, “híbrido de representação fonética
com a escrita original”, “neolingüística”, etc.
O que não se leva em consideração, entretanto,
quando se pensa a grafia do internetês é o modo de funcionamento da língua no espaço discursivo da Internet, que
tem a ver com a velocidade, com a linguagem de programação, que se constitui a partir de tecnologias numéricas e que
por isso se diferencia radicalmente das técnicas da escrita
tradicional, alfabética. Assim como nas condições de produção da escrita na época do papiro a “tecnologia da escrita”9
era outra, com sua temporalidade própria e suas condições
de produção específicas.  
Nessa perspectiva, o que há é uma formulação
determinada a partir de um funcionamento discursivo espe9

A expressão é de Orlandi, 2001.
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cífico da língua, o qual se dá a partir da relação do sujeito
com o mundo, com as novas tecnologias numéricas, com a
história.
O que podemos observar, no entanto, na constituição do discurso do sujeito sobre a língua, nesse tópico específico que analiso, é uma resistência ao sentido da história e
à significação do mundo.   
Vejamos ainda o seguinte recorte discursivo:
“Sei diferenciar muito bem em que caso uso cada
tipo de escrita. É óbvio que um trabalho acadêmico que eu
deva apresentar, num formato de uma dissertação formal,
irá diferir em muito, de uma simplória conversação no ICQ.
(...) acho que não devemos temer uma possível “expansão
desordenada” desta neolingüística. Se houver a tão temida
expansão será a nosso serviço e em seguimentos muito
bem definidos. Ou alguém acha que a mídia impressa ou o
sistema educacional escreverá “kual” ao invés de “qual”?
O sujeito demarca aí, por um lado, o domínio sobre o seu dizer como se ele pudesse controlar o sentido.
Esse domínio do sentido está atrelado à demarcação de um
espaço de saber: aquele da academia, da imprensa, do sistema educacional, da “língua-imaginária” (Orlandi e Souza,
op. cit.). O sujeito está aí significando a partir de um imaginário da língua pura, correta, e que está associada às normas
de acentuação e ortografia, à língua gramatical.
Por outro lado, ele assume a fluidez da língua, em
seu fluxo histórico, em seu processo discursivo digital das
conversas instantâneas mediadas por computador, como o
ICQ ou o MSN, ou mesmo o Google Talk e o Yahoo Messenger, ao afirmar: “Sei diferenciar muito bem em que caso uso
cada tipo de escrita”. Essa formulação difere da anterior,
quando o sujeito diz “caio na tentação da preguiça e abrevio
palavras”. Veja que na primeira formulação o sujeito assume
o uso do internetês como uma escolha sua (embora o considere simplório) e, na segunda, o sujeito não escolhe, mas
assume ser interpelado por essa escrita em suas condições
de produção.
Nesse recorte aparece novamente a afirmação do
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temor da expansão desse tipo de escrita, ou a invasão do
mundo físico pelo mundo virtual. E isso porque a invenção
de uma escrita provoca uma mexida na língua dos gramáticos, uma “dispersão anagramática”10 “quando as massas
‘tomam a palavra’ e uma profusão de neologismos e de
transcategorizações sintáticas induzem na língua uma gigantesca ‘mexida’, comparável, em menos proporção, àquelas que os poetas realizam” (Pêcheux e Gadet, op. cit., p.
64).
Uma vez concebido fora dos três momentos do
processo de produção do discurso, a saber, a formulação,
a constituição do sentido e o modo de circulação (Orlandi,
2001), o internetês fica à deriva da dialética do bom/mau
uso da língua.
Se concebermos, no entanto, o discurso sobre
a língua na materialidade digital em seu modo próprio de
textualização e individualização do sujeito, podemos compreender o “gesto de interpretação” do sujeito que utiliza/
formula esse tipo de escrita, e que está investido no sentido
das “novas tecnologias da escrita” (Orlandi, 2001), da qual
não pode se desprender, pois esse sentido está ali funcionando no seu dizer, independentemente da sua vontade.
E, se pensarmos, tal como concebe Orlandi, a escrita como
“modo de relação social”, temos nessa “tecnologia numérica” da escrita, o digital como modo de individualização do
sujeito.
Considero, portanto, o uso do internetês uma manifestação da língua na história, em seu real constitutivo. Por
essa razão, tenho me preocupado em descrever e compreender o modo como essa manifestação se dá. E é num ser
outro da língua que tenho me ancorado para desenvolver
essa compreensão.

10

O termo é de Baudrillard, citado por Pêcheux e Gadet (2004, p. 64).
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ANÁLISE 2:
SOB O PARADIGMA DO SIMULACRO,
O SER OUTRO DA LÍNGUA E DO SUJEITO
NA ESCRITA DA SALA DE BATE-PAPO

Se, por um lado, a gramática representa a língua,
por outro lado, o modo de escritura do internetês não está
comprometido com uma representação da língua, trata-se,
antes, de criação, simulacro. É nesse sentido que falo dessa
transgressão ao representável sistema da língua, pois entendo que há, nessa “tomada do corpo como extensão do
meio material” (Orlandi, ibidem), digital, uma nova maneira
de concepção da língua e do corpo, que não está sustentada
sob o paradigma da representação.
A experiência da linguagem assume formas diversas segundo a ordem do mundo e das coisas. A era clássica da linguagem fora marcada pela similitude e a idade
moderna pela identidade e diferença. Na contemporaneidade, a gênese (pós-moderna) da experiência da linguagem
pensada na ruptura contemporânea dos acontecimentos
sócio-histórico-tecnológicos leva ao extremo   a questão do
simulacro. A era pós-moderna configura-se na figura do simulacro, cujo embrião fora instaurado no mundo moderno.
Com essa afirmação, quero colocar em contradição dois paradigmas que regem a concepção
sujeito-linguagem-mundo, a saber, o da representação e o
do simulacro que transborda essa representação, na concepção de Deleuze (1988).

Segundo esse autor, o simulacro advém quando
um fundamento resiste, mergulhando num sem-fundo, é
isso que faz transbordar a representação. No caso dessa
reflexão, é a resistência à língua fechada em uma estrutura, que a faz transbordar, dando assim lugar ao simulacro
da língua. Por isso não se pode tomar a língua como um
sistema abstrato, fechado, pois ela escapa de sua própria
estrutura. A língua é como a grama, ela não se desenvolve
segundo sua própria pré-formação genética ou suas reorganizações estruturais, a língua, como a grama, “transborda
de tanto ser sóbria” (Deleuze e Parnet, 1998, p. 40). A língua é rizomática.
O simulacro, portanto, não é o representável e nem
representa, pois enquanto pura diferença, ele não tem relação direta com o real-representado. Por isso diz-se que, com
a automatização das imagens, de um modo geral, há uma
ruptura com o real. Mas essa ruptura é com um real-representado. A ruptura se dá na relação real-representação, que
passa para uma relação real-simulacro. O que significa dizer
que, se no real-representado Objeto-Imagem-Sujeito estavam colados, no real-simulado eles se misturam, se fundem.
Um torna-se o outro. Com isso, a língua, enquanto simulacro,
cria uma outra sistematicidade, aberta, fluida11.
A questão da “automatização numérica da imagem” (Couchot, 1999) é como um espelho que não reflete,
pois os efeitos da automatização da imagem libertaram-se
do olhar. Essa automatização teve início na Idade Média,
com os pintores e artistas, com a técnica da perspectiva.
Segundo Couchot (idem), a retomada desse automatismo
no século XIX “por inventores, muitos dos quais também pintores: os fotógrafos” (p. 37), e mais adiante pelo cinema e a
É importante   dizer que essa afirmação vem justamente da análise da
escrita digital, ou internetês, a partir da qual pude constatar que há uma
sistematicidade na escrita, no uso da língua, mas é uma sistematicidade
fluida. Por exemplo, no simulacro de “não”, pode-se grafar ‘naum’, ‘nao’,

11

ou
. São alternativas
‘N’, ou, ainda, utilizar imagens como
corpográficas que dão fluidez, abertura ao sistema da língua.
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televisão, operava sob a lógica da ótica. O olho era o centro
de projeção, seja pela linha imaginária dos pintores medievais, seja pelo foco da lente dos fotógrafos, ou pela tela da tv
e do cinema. Essas técnicas de figuração mantiveram uma
relação biunívoca entre o real e sua imagem. A imagem se
dá, então, como representação do real (...) (Couchot, ibidem,
p. 39-40).
Ora, a questão da representação do real toca diretamente a história da escritura. Ainda que nas suas origens
a escritura tenha partido da abstração, através de “grafismos ritmados”, conforme nos ensina Jérôme Peignot, no
prefácio de Histoire et art de l’écriture (Cohen e Peignot,
2005, p. XI), no caminho de uma escritura alfabética, tal
como a conhecemos hoje, foram os pictogramas que aproximaram a escrita do objeto, através da “escritura das coisas”, segundo Aline Hartemann (s.d). Ou seja, no caminho
da escrita alfabética o mundo da representação se impõe
e passamos a representar o real através de sua imagem,
com o pictograma, que nos propõe uma escritura linear.
Se nas suas origens paleolíticas o homem não se detinha
nas imagens, ele seria “inelutavelmente levado a manipular
signos abstratos”. Isso leva à constatação de que “o grafismo mais primitivo que conhecemos não estréia por uma
representação mais ou menos aproximativa do real, mas
pelo abstrato”12 (Peignot, op. cit., p. XI).  Em seus diferentes
percursos a escritura vai incorporar essa abstração em sua
materialidade, através da escritura das idéias, com o ideograma, por exemplo, afastando-se do objeto, ou de uma
“representação do real”. Jérôme Peignot (idem.) diz que há
uma “lenta maturação das representações imagéticas que
se solda por uma abstração”13 (p. XI).
Na trilha dessa maturação, esse autor nos aponta
Tradução minha de: “le graphisme le plus primitif que l’on connaisse ne
débute pas par une représentation plus ou moins approximative du réel
mais par l’abstrait”.

12

Tradução minha de: “lente maturation des représentations imagées qui
se solde par une abstraction”, p. XI.

13
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para o “ritmo” como o traço abstrato da nossa natureza
profunda e, embora esse ritmo seja constitutivo de nossa
escritura contemporânea, um mundo nos afasta do homem
pré-histórico. E no ritmo da sociedade da informação o abstrato (formal) é, para Orlandi (2001), uma das modalidades
dos modos de existência do concreto, juntamente com o
empírico e o virtual. Os modos de escritura incorporam o
mundo em sua materialidade, utilizando-se das técnicas de
figuração para criar o outro da língua. É nesse outro da língua que reside o simulacro: “sistema em que o diferente se
refere ao diferente por meio da própria diferença” (Deleuze,
1988, p. 437). Por essa razão, a grafia do internetês não
quer representar estruturas cristalizadas da língua padrão,
não quer responder a uma representação da língua, mas simular, criar no próprio real da língua. Portanto, nessa grafia,
a língua padrão é, pelo funcionamento do simulacro, destituída do lugar de modelo. “É nesse sentido que o simulacro
é o próprio símbolo, isto é, o signo na medida em que ele
interioriza as condições de sua própria repetição” (Deleuze,
p. 121).
Para tanto, as técnicas de figuração têm papel
fundamental, na medida em que, com o computador, elas
atingem um grau surpreendente, permitindo que imagem
e número constituam as técnicas numéricas de figuração,
superando a chamada lógica figurativa ótica. Jean-Louis
Weissberg (1999) diz que a informática mudou as regras
do jogo, porque “transformou as condições de modelização
dos objetos e dos fenômenos físicos abrindo largamente o
espaço da numeralização e do cálculo dos fenômenos” (p.
118). O modelo é a estrutura do cálculo e não a estrutura
da língua. Isso para dizer que a evolução formal da escrita
tem a ver com a técnica utilizada. Marcel Cohen (Cohen e
Peignot, 2005) explica que, naquilo que chamamos pas
sagem do pictograma para o ideograma, a técnica foi decisiva, pois a passagem do simples traçado de silhuetas e
objetos facilmente reconhecidos foi substituída por um procedimento que era o de fazer pressão sobre argila com a
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ajuda de uma planta aquática, cuja extremidade não era de
ponta, mas diagonal, o que produzia um alargamento da linha segundo a pressão das mãos, daí o aspecto cuneiforme.
Foi esse procedimento que levou, segundo Cohen (ibidem),
a uma decomposição das curvas em retas, a um outro modo
de estilização das silhuetas primitivas. O que me interessa
destacar aqui é o uso da técnica como determinante para
um modo outro de escritura, que se dá pela própria utilização do instrumento. O que não apaga um modo anterior,
mas o modifica em sua estilização, em sua figuração.
Ora, na medida em que utilizamos novas técnicas
de escritura, a língua necessariamente sai do seu eixo e
não se pode mais concebê-la do mesmo modo e a partir
dos mesmos conceitos que a constituíram de determinado
modo porque estavam sustentados em técnicas diferentes.
As técnicas numéricas de figuração povoam nosso mundo
cotidiano, nos diz Weissberg (op. cit.),
dessas estranhas criaturas, quimeras modernas:
ícones de menus de computadores regulando a
composição de textos virtuais (imagens que não
são feitas para serem vistas, mas para encadearem-se na ação), mouse cujo deslocamento físico
manipula objetos imateriais (texto, imagem etc.)
(...) Virtualizando objetos, elas inventam necessariamente novas modalidades para defini-los e
animá-los, constituindo um novo espaço de percepção em que ver, falar, mover, sentir recompõem
suas operações (p. 118).

É do mesmo modo e pela mesma razão que o papiro, a imprensa ou o computador, produzem, ao produzir
temporalidades e configurações espaciais diversas, formas
diferentes de leitura.
Wertheim (2001), conta que, em 1267, um monge
franciscano e protocientista chamado Roger Bacon enviou
ao papa Clemente IV “um longo tratado em que descrevia o
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valor da ciência para o cristianismo”. Nesse tratado, Bacon
prefigurou máquinas voadoras, carruagens automotivas e máquinas para levantar grandes pesos e
mais lâmpadas perenes, pós explosivos, um espelho concentrador de luz solar para ser usado para
queimar campos inimigos à distância e lentes de
aumento que permitiriam aos homens ler escritas
miúdas a grande distância (Wertheim, 2001, p.
68).

Sem contar com a constatação de que “a ciência
iria levar a melhoramentos na agricultura e na medicina, e
a elixires para o prolongamento da vida humana” (idem, p.
68). Para esse monge, a verossimilhança visual podia converter as pessoas à fé cristã. E essa verossimilhança poderia
ser acentuada se os artistas aplicassem a geometria à arte
realista. Para Wertheim (idem), a noção de simulação está
aí presente “sete séculos antes da invenção do computador.
E para essa autora, Roger Bacon poderia ser chamado com
justiça o primeiro defensor da realidade virtual” (p. 68). A intenção de Bacon com seu tratado da “figuração geométrica”
era projetar o sujeito na realidade espiritual, o que implica
uma fusão do espaço físico e do espaço virtual, como destaca Wertheim.
Apesar de o fisicalismo estar presente na concepção do espaço medieval, através da tridimensionalidade
das imagens, o espiritualismo ainda ocupava o lugar fundamental. As imagens não tinham uma homogeneidade,
elas não ocupavam um espaço físico unificado, e sim um
espaço desarticulado. Isso só veio a ser modificado com a
perspectiva linear no século XV, nos diz Wertheim (idem, p.
71), o que formalizou a noção de “figuração geométrica”
de Bacon, essa perspectiva linear colocava os objetos no
mesmo espaço tridimensional. Sem a linearidade proposta
por Bacon, os objetos eram representados, numa mesma
pintura, de pontos de vista diferentes, o que os colocava em
escalas diferentes. Com a figuração geométrica, porém, os
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objetos passam a ser vistos de um mesmo ponto de vista.
Essa idéia de um ponto fixo para ver os objetos introduz a
noção moderna de espaço, pois estabelece uma “relação
particular entre o espaço e o tempo, torna-os homogêneos”
(Couchot, op. cit., p. 39-40).
Mais adiante, com o cinema e a televisão, embora
essas mídias tenham introduzido o movimento, a instantaneidade e a simultaneidade da imagem e de seu registro,
elas ainda operavam sob a lógica da ótica, conforme vimos
anteriormente. Com a Internet, porém, ou, com a figuração
numérica, há uma deslinearização do modo de leitura e,
conseqüentemente, do modo de escritura. Novamente há
uma relação particular entre espaço e tempo, uma relação
não-linear, pois no espaço de navegação a dimensão subjetiva do tempo parece se acentuar, o que cria uma relação
díspar entre a realidade e a imagem.
É pela determinação do espaço-tempo que a
escrita se dá de modo específico, pois o diálogo entre os
sujeitos deve se dar no ritmo da sua temporalidade. Essa
determinação do espaço-tempo de circulação está refletida
na escrita abreviada e acrônima, em função da técnica figurativa numérica e da velocidade do tempo na rede Internet, que desloca o olho de um centro de projeção. Na tela
do computador, o olho nunca está fixo num centro. Não há
centro. Se o sujeito está lendo um texto, o olho corre na
horizontal, enquanto a tela rola na vertical. Se um sujeito
está fazendo uma busca, seu olho salta de hipertexto em hipertexto, como se buscasse sempre adiante ilhotas no meio
do mar. Se o sujeito está teclando através de programas de
conversa instantânea, seu olho aguarda sempre a próxima
fala, que surge e desaparece na rolagem, empilhando-se
às outras. Se ele tecla em salas de bate-papo, seu ‘eu’
projetado na escrita da tela perde-se sempre em meio aos
‘outros-eus’, e que se misturam a si mesmo. Não há centro, nem identidade fixa nas redes de relações da Internet,
e falo de identidade no sentido de construções sociais de
pertencimento a categorias identitárias (nome, sobrenome,
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RG, CPF, estado civil, filiação etc.). No ciberespaço, o sujeito
é indeterminado, artigo indefinido, e se constitui na própria
velocidade do acontecimento.
Atente, nesse recorte da conversa em uma sala de
bate-papo, para o diálogo entre Paulo/47 e Mariana:

(06:41:45) Mariana fala para Paulo/47: vc espera
q eu seja quem?
(06:43:29) Paulo/47 sorri para Mariana: quem vc
prefere ser?
(06:43:36) Paulo/47 sorri para Mariana: vc quem
manda aqui

Essa conversa mostra, no meu entender, como a
(ilusão de uma) identidade fixa, pré-construída, amarrada
às categorias sociais, produz outros sentidos numa relação
construída na rede Internet, já que o sujeito pode se inventar
de outras maneiras.
Podemos compreender, com isso, a não-equivalência, o esvaziamento de sentido do “eu-representado”, do
eu pessoal, identificado no espaço físico-referencial. Numa
rede de relações como a sala de bate-papo, o que há é um
sujeito indefinido que se constitui nessa escrita de si e que
seria da ordem da “recriação de si” (Robin, 2004, p. 60).
Dizer “meu nome é Fulano de tal”, “tenho tantos anos”, “sou
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mulher”, “morena”, “casada” etc. é partilhar de construções
sociais de pertencimento a categorias identitárias tais como
nome, idade, sexo, estado civil, e que, na situação discursiva da sala de bate-papo, são da ordem dessa recriação. E
mesmo que o sujeito se utilize das mesmas categorias que
o identificam no mundo físico e através das quais um sujeito
se reconhece como pertencendo a uma família tal, a uma
comunidade tal, para descrever a si mesmo na rede, ainda
assim elas são da ordem da criação, porque constituem sentido em outras condições de produção, reguladas por outros
imaginários. O funcionamento do “nome próprio” é outro na
rede de relações da Internet, ainda que o sujeito o habite,
ele não identifica o sujeito a si mesmo, mas a uma construção, a um simulacro de si.
Michel Serres (2006) diz: “à questão ‘quem sou
eu?’ a Antiguidade respondia por pertencimentos: eu me
definiria como cidadão de Atenas, escravo ou miserável,
participante dos jogos Olímpicos, beneficiário do direito romano...” 14 (p. 30).
Mas essa resposta, para o filósofo, esconde a “libido de pertencer”. E essa libido não escapa à fluidez das
construções identitárias da rede Internet. É ela, ao contrário,
que move o sujeito a construir redes.
Quando Robin (op. cit.) refere-se ao conceito de
“studium” de Barthes, ela fala dos “percursos obrigatórios
do ciclo de vida, as grandes periodizações que dão ritmo
às biografias”15 (p. 63), como o casamento, aposentadoria,
morte de entes queridos etc. Seria aquilo que Deleuze e
Guattari (1995) chamam de “transformações incorporais”,
que se passam em nível de “corpo social”.
Conforme Robin (ibidem), essas categorias com
as quais nos identificamos são da ordem do “petrificado da
14
  Tradução minha de: “L’antiquité répondait par des appartenances: je me
définissais comme citoyen d’Athènes, esclave ou ilote, participant aux jeux
Olympiques, bénéficiaire du droit romain...”.

Tradução minha de: “Parcours obligés du cycle de vie, les grandes périodisations qui rythment les biographies...”.

15
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identidade” (p. 61). Isso é o que se assemelha ao sujeito. No
entanto, o sujeito, segundo essa autora, não se assemelha,
ele não coincide com ele mesmo. Por isso, nas palavras de
Deleuze e Parnet (op. cit.) “é preciso perder sua identidade,
seu rosto. É preciso desaparecer, tornar-se desconhecido”
(p. 58).  É preciso destituir a identidade do “eu” e “fazer do
corpo uma potência que não se reduz ao organismo” (p. 75).
É preciso construir simulacros de si.
Ao referir-se ao “punctum” de Barthes, Régine Robin (op. cit.) o considera como “a irrupção de significantes
inesperados” (p. 63-64). É essa irrupção que recria o sujeito
em sua libido de pertencer, ligado, não a categorias, mas a
sentidos e afetos.

40

Análise 3:
do laço sócio-afetivo nos scraps do Orkut

A corpografia está sustentada na afetividade manifesta entre os sujeitos nas redes de relações da Internet. É
partindo dessa afirmação que entendo que o real do corpo
irrompe daquilo que lhe é o impossível enquanto corpo orgânico, e que, no entanto, o constitui enquanto corpo gráfico.  
Nesse atravessamento do real do corpo e do real da língua,
inventa-se uma escrita que, pelo afeto, lugar de subjetivação
do sujeito, tornou-se corpo na grafia: corpografia.
Para melhor explicitar essa irrupção do corpo pelo
funcionamento do simulacro, trarei duas noções que considero importantes para continuarmos construindo o cenário
que me fez chegar ao conceito de corpografia. Essas noções
são as de estilo e de afeto, as quais, para Deleuze (1997),
tocam diretamente o problema da língua e da escritura.
Esse autor concebe a língua como um sistema em
desequilíbrio. Ter estilo é justamente tornar-se algo pela
língua, pela palavra in-exata. O estilo é a criação de uma
língua, de uma sintaxe, mas de uma língua (estrangeira) funcionando num sistema em desequilíbrio. Segundo Deleuze
(idem), há dois aspectos que definem um grande estilo: 1)
submeter a língua a um tratamento sintático original, contorcionante, deformador e 2) levar a linguagem até uma
espécie de limite.

São esses dois aspectos do estilo que fazem gaguejar a língua, não ao sujeito, mas a língua: “quando se
cria uma outra língua no interior da língua, a linguagem inteira tende para um limite “assintático”, “agramatical”, ou
que comunica com seu próprio fora” (Deleuze, 1997, p. 9).
Ter estilo é levar a língua ao limite que a separa da música,
e produzir com ela, música. Há uma pintura e uma música
próprias à escritura. Esse tornar-se algo pela língua, pela palavra inexata é possível pelo funcionamento do simulacro.
No deslizamento da linguagem de programação, da
linguagem da máquina, o internetês é, para mim, um “rumor
da língua”, conforme a expressão de Barthes (1984), regulado pelo imaginário da Internet, das relações lingüísticas
que ali se estabelecem, porque é uma grafia que pelo afeto
inscreve o impossível do corpo. O corpo da tribo, afetado ideologicamente pelo urbano. É uma outra língua no interior da
língua, no seu limite agramatical.
Vejamos, nestes dois scraps a seguir, postados na
página de recados de um membro do Orkut, o modo como o
corpo se inscreve pela afetividade que constitui o laço entre
os usuários dessa rede social.

Laço sócio-afetivo. Traço subjetivo da letra que
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identifica o sujeito a um sentido urbano (da tribo). Tanto num
recado quanto no outro podemos compreender essa busca
do laço afetivo. No primeiro recado, o sujeito quer conversar.
“Alguém On” configura as condições de produção do laço
sócio-afetivo. Nesse recado, o conjunto do ícone e da expressão “Alguém On” constitui a corpografia, na medida em
que marca um modo específico de produzir sentido, ou seja,
isso só pode ser dito naquelas condições de produção e só
produz sentido nas redes de relacionamento (e aí considero
redes sociais, conversas instantâneas, salas de bate-papo
e mensagens de celular em condições específicas). No segundo recado, a letra manifesta o corpo da tribo: “to prokurando um namo.! vx se abilita??” A letra é traço de uma
emoção e identifica o sujeito a uma formação discursiva:
a dos Emos. Portanto, é o estilo que vai produzir sentido.
Dizer: “estou procurando um namorado! Você se habilita?”
não produziria o mesmo efeito de sentido e produziria corpo,
quiçá, em outras condições de produção.  
Para Deleuze e Guattari (1991), a noção de afeto
é inseparável daquela do estilo. O afeto é aquilo que transforma. Que faz uma coisa tornar-se outra. O afeto, para esses
autores, não é o mesmo que afeição, mas o que se extrai da
afeição. Em outros termos, para passar da afeição ao afeto,
é preciso tornar-se o objeto. Nesse sentido, pensar uma escrita produzida por afeto, seria pensar uma escrita que, pelo
estilo, desfaz uma organização da língua, do corpo, e isso,
para Deleuze, se faz por um “tratamento sintático original”.
É levar a língua ao limite, contorcer sua sintaxe, fazer vibrar
suas linhas retas, num grito, num riso, num gosto.
Portanto, sob o funcionamento do simulacro, pelo
estilo, é o modo de escritura que produz afeto. Esse estilo
configura-se no mundo através dos instrumentos que produzem novas formas de escrita. Se o mundo em que vivemos
é o da velocidade e da instantaneidade (cf. Augé, 2003),
essa velocidade do mundo contemporâneo textualiza o próprio acontecimento. Nessa perspectiva, a abreviação das
palavras no internetês é a textualização da velocidade do
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acontecimento tecnológico e das formas de relação. Uma
linguagem que se faz numa velocidade tal que produz um
clarão: o acontecimento, quando os corpos se encontram
estilhaçando a língua e indefinindo o sujeito: o sujeito é
“um”.
É essa velocidade do mundo, portanto, que vai produzir um desequilíbrio na língua, uma “sintaxe em devir”16.
Do devir-língua do corpo. A formulação “vx”, no recorte anterior, é o traço subjetivo da escrita dos Emos na Internet,
conforme explicitei anteriormente. É o corpo da tribo marcado na letra.
Jérôme Peignot (op. cit.) entende que os desenhistas de letras estabeleceram uma relação entre o corpo, o
rosto humano e a letra. Essa relação se dá por analogia, uma
das figuras da representação, segundo Foucault (1995). No
caso do funcionamento do simulacro, para pensarmos a corpografia, ocorre que, em se tratando de uma relação outra
com a temporalidade (velocidade da rede), com o espaço
(digital), com a linguagem (de programação), não se pode
pensar em termos de analogia, pois esses sentidos constituem outros processos de significação e são regulados por
outras condições de produção do discurso e de constituição
do sujeito. E essas condições de produção, em sentido estrito17, são as do afeto. Por exemplo, “Alguém On pra cunversa”, não é uma formulação possível fora do ambiente da
rede Internet. O “On” remete ao ambiente em rede, on line. É
um modo específico, portanto, de fazer laço, numa materialidade específica. Não há rede de relações na Internet que
não seja por afeto. As salas de bate-papo, as conversas no
msn, os fóruns nas comunidades do Orkut e as páginas de
recados dessa rede social, têm, como condição de produção, o afeto. É o afeto que sustenta as relações sociais entre
os sujeitos na Internet.
16

A expressão é de Deleuze, 1997.

Orlandi (1999) considera as condições de produção em sentido amplo e
em sentido estrito. Em sentido estrito, refere-se ao contexto imediato, e em
sentido amplo, ao contexto sócio-histórico, ideológico (p. 30).
17
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Lemos (2002) afirma que mais do que um fenômeno técnico, o ciberespaço é um fenômeno social, na
medida em que é um lugar onde se encontram pessoas,
trocam-se idéias, projetam-se efeitos de uma afetividade
constitutiva da rede de relações (amor, ódio, revolta, indiferença, indignação etc.). Criam-se, portanto, emoções, acontecimentos, mesmo que com pessoas que não se conhece
nem jamais se viu.
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Retorno à análise 2:
a construção das redes de relações

Vejamos como, na não-linearidade do discurso da
sala de bate-papo, o laço sócio-afetivo traça a rede de relações, pela corpografia. Acompanhe o diálogo indicado com
a seta:
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A conversa parece caótica, num primeiro olhar.
Porém, seguindo atentamente seu traçado, em sua
não-linearidade, podemos construir várias redes de sentido.
Nesse bate-papo, escolhi mostrar a seguinte:
«†»DÑÅ_ÑÅÑÐØ«†»

irmã

gato
naruto uzumaki

«†»DÑÅ_£ØKØ«†»

«†»DÑÅ_JËŠŠÏ©Å«†»

Cada sujeito ou ponto (de rede) está conectado a
muitos outros. Elaborei apenas esse eixo para mostrar como
se tece essa rede de relações na sala de bate-papo, pelo/
com o laço afetivo e, portanto, para mostrar como podemos
compreender o processo de construção de sentido. Temos
aí algo que Drummond já prenunciava em seu poema “Qua-
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drilha”, ou seja, o fato de que um sujeito faz sempre parte de
uma rede de relações, está sempre entremeado a histórias,
história sua com a de outros, pela deriva do sentido. Essa
rede é o tecido primeiro disso que chamo corpografia e que
conecta os sujeitos através de laços sócio-afetivos.
Veja que a corpografia considera o conjunto de
afetos que cada elemento gráfico do internetês traz para a
construção de uma narrativa que se constrói por fragmentários18. E falo de fragmentário no sentido que lhe dá Orlandi
(2004), a saber, são “flagrantes”, de uma vida, de uma cotidianidade, sempre em movimento. Portanto, não se trata
de uma narrativa detalhada da história de cada sujeito. São
“fragmentários” vibrantes. Para Orlandi (idem), “o que temos são sempre “pedaços”, “trajetos”, estados do processo
discursivo. Nesse, que flagramos, podemos ouvir muitas coisas, se pensarmos discursivamente” (p. 14).
Nessa
rede,
temos
«†»DÑÅ_ÑÅÑÐØ«†»
que namora «†»DÑÅ_JËŠŠÏ©Å«†», que é amigo de
«†»DÑÅ_£ØKØ«†», que está interessado em sua irmã.
naruto uzumaki e gato procuram alguém pra conversar.
Chamam «†»DÑÅ_JËŠŠÏ©Å«†», que diz estar com seu
amor. Enquanto «†»DÑÅ_£ØKØ«†» vai dormir para retornar
mais tarde, «†»DÑÅ_ÑÅÑÐØ«†» e «†»DÑÅ_JËŠŠÏ©Å«†»
combinam de se encontrar no dia seguinte, na sala.
Veja que temos pedaços das histórias (simulacros)
desses sujeitos e unindo cada ponto (de/da rede) construímos uma rede de sentidos. Flagramos o sujeito em seu sentido afetivo. Que afeta e é afetado.
Dentre os elementos gráficos que constituem
essa narrativa do fragmentário, considero também como
marcas de afetividade, de um estado afetivo do sujeito, as
expressões fala para, grita com, sorri para, murmura para,
flerta com, entusiasma-se com, ri de, briga com, xinga, suspira por, dá um fora em, etc. Essas expressões são a voz
narrativa que organiza, de modo imaginário, o bate-papo da
18
Discuto mais especificamente essa questão do fragmentário no “Projeto
e-urbano”, desenvolvido no Labeurb desde 2007.
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sala, são, portanto, corpografia, pois delas irrompe o corpo
na escrita.
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Análise 4:
a não-linearidade das conversas
instantâneas do msn messenger

Do mesmo modo que a voz narrativa organiza o
bate-papo no chat, produzindo a ilusão de linearidade, numa
conversa instantânea, no msn messenger, por exemplo,
essa mesma voz estrutura a não-linearidade da conversa.
Esse caráter não-linear, de não fechamento, rompe com
uma forma de narrativa tradicional, pautada sobre a idéia
de linearidade e totalidade. Essa ruptura pode ser constatada também no fato de que as conversas instantâneas ou
na sala de bate-papo produzem a sensação de não ter um
começo e nem um fim. O sujeito (e o sentido) parece estar
sempre à deriva.

19

19

Início de sessão, domingo, 27 de janeiro de 2008.

Nesse “flagrante” no msn, veja que o sentido
está à deriva, no tempo. Algo foi dito, anteriormente (duas
horas atrás?), porém, pelo próprio modo de constituição do
sentido numa conversa instantânea, esse já-dito, em sua
não linearidade narrativa, encontra, no tempo fragmentário,
na articulação entre a estrutura e o acontecimento, em sua
dispersão, uma relação discursiva.
Destaco, nessa conversa, a não-linearidade temporal, porém, a não-linearidade espacial é também uma das
características dessa corpografia das conversas instantâneas, na medida em que os sujeitos partilham um mesmo
espaço de sentido, a caixa de diálogo do msn, no espaço
digital, o nó comum que os mantém conectados pelo afeto,
porém esse nó encontra outros laços no mundo físico, empírico, que os conecta a outros sentidos.

20

20

Início de sessão, terça-feira, 15 de janeiro de 2008.
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Nessas conversas, temos a não-linearidade espacial, com sua temporalidade própria. E chamo a atenção aí
para o cruzamento de duas materialidades de sentido, único
eixo de articulação dessa dispersão de sentido e de sujeitos,
na suspensão da conversa.
Fala-se do mundo e dos acontecimentos cotidianos,
festa, exames, mas esses acontecimentos se constituem na
conversa instantânea pela corpografia, simulacro do mundo,
da língua. Há apenas rumores desses acontecimentos, seu
outro, que se liga ao mundo físico por um traçado imaginário
de letras, silêncios, pontos de suspensão, ícones. A conversa
pode ser suspensa em qualquer ponto na medida em que é
atravessada por uma outra condição de produção. Não há
ruptura, desconexão, a conversa continua no telefone ou no
encontro para a festa de sábado, mas regulada por um outro
imaginário.
É o afeto que se produz nessas condições de produção do hipertexto, em que a estrutura gráfica desloca
a dimensão linear da língua, que permite a deriva, a nãolinearidade de uma conversa que será, quiçá, retomada em
algum ponto, sob outros efeitos de sentido.

21

Início de sessão, terça-feira, 15 de janeiro de 2008.
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Conclusão

Quando um instrumento novo se apresenta às formas de interpretação do mundo, temos de compreendê-lo
em seu funcionamento. E o modo de funcionamento das redes sociais da Internet é o do simulacro, da criação. Assim
sendo, passei a olhar para o modo como se constituíam as
relações entre os sujeitos, a partir da invenção de uma língua
estrangeira no interior da própria língua, afetada pelos acontecimentos tecnológicos contemporâneos.
O que procurei mostrar com esse ensaio é que a invenção do internetês é parte constitutiva do funcionamento
dessas redes, ou seja, é parte do laço social que as tece. Na
Internet, é a escrita que dá corpo ao sujeito, que o identifica a
uma tribo, a uma faixa etária22, a uma voz, pois, como mostra
Scherer (2006), a voz é também escrita, e é aí, nessa inscrição da voz na letra que “a oralidade então se inscreve no
corpo-linguagem” (p. 14).
22
Dizem os internautas que, numa conversa no msn, é possível identificar a
faixa etária da pessoa que está teclando pelo modo como ela escreve. Por
exemplo, se o sujeito se utiliza de poucas abreviações, somente as mais
comuns, como vc, pq, tb, ou de nenhuma, ele pertence a uma faixa acima
dos 30 anos. Se o sujeito utiliza “rsrs” (para riso), ou “hehehe”, ele pertence
a uma geração mais antiga da Internet, mas se o sujeito utiliza “kkkkkk”
ou “auhsuhauhsuhaushuhas” ele provavelmente pertence à geração mais
jovem da Internet, na faixa etária dos 10 aos 25.

No espaço fluido da Internet, as categorias identitárias produzem outros sentidos, que estão traçados na escrita, no modo de grafar. É aí que a questão do afeto aparece
ligada a do estilo, na medida em que para que a rede tome
forma, a escritura é o traçado, cada sujeito o nó, e o afeto o
conjunto de nós.
É nessa perspectiva que Orlandi (2001) diz que
os sentidos “são como se constituem, como se formulam
e como circulam”, e é aí que entendo que o internetês
constitui sentido através de uma formulação específica
de um sentido para a linguagem de programação, de um
lado, e para a linguagem formal, de outro. O modo de circulação desse sentido se dá pelo gesto simbólico “teclar”,
que desliza para “copiar”, “colar”, “clicar”, “entrar”, “sair”,
“desconectar”, “enviar”, etc., que podem ser chamados, se
recorrermos ao pensamento de Deleuze (1997, 1995), de
“infinitivos-devires”.
Nessa “prática significante” do “infinitivo-devir”,
podemos pensar a língua como multiplicidade - artigo indefinido, que libera a vida das determinações sociais; verbo
infinitivo, que libera o acontecimento da relação sujeito-objeto – é pensá-la fora de toda gramaticalidade que a encerra
em si mesma, e lançá-la ao acontecimento puro do infinitivo.
Teclar: inserção num espaço-tempo não linear, no qual o
sujeito se lança para formular um sentido. Teclar é sempre
formular sentidos, memória. Ao teclar, o sujeito coloca em
movimento uma relação, através da formulação (dar forma)
escrita, dessa relação em rede. Ao teclar o sujeito se manifesta corporalmente através da invenção da escrita, significante do seu afeto. Teclar é um gesto que inscreve o corpo.
Ao inventar uma grafia, o sujeito deixa vestígios de
si mesmo, de suas sensações e sentimentos, no corpo das
palavras. Para Orlandi (op. cit.), “a letra é o traço da entrada
no simbólico. Traço que marca o sujeito enquanto sujeito,
em sua possibilidade de autoria, frente à escrita” (p. 204).
Através dessa “manifestação significante” (escritura) o sujeito segue em sua viagem (corpórea). A escritura tem, pois,
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para o sujeito, o caráter de um devir, um fluxo, através do
qual ele explora o impossível do corpo. Um “corpo simbólico”
no qual se funde corpo e escrita.
Em tempos de chats, blogs, sms, comunidades
orkutianas, com suas centenas de subcomunidades, páginas web pessoais, enfim, em tempos de arquivos digitais e
eletrônicos, entre “ciber’s”, “hiper’s”, “pós”, “ciborgs”, “híbridos de sujeitos”, “eletrônico’s”, deparo-me, sobretudo,
com um saber que se constitui de ‘entradas’, links, simulacro. Dessa escrita corpográfica que se compõe pelo gesto
de teclar e na materialidade desse gesto, produz-se uma
aventura corpórea de letras “afectuais”23 que inventam
uma utopia, uma escrita digital específica de um território
de pertencimento.
Teclar é o germe que produz uma forma para o
sujeito na dobra do real, que o faz habitar este espaço de
passagem, como entende Michel Serres (1994). Entre a “inclinação de origem” e “o objetivo de seu desejo”, o sujeito
atravessa o espaço-tempo ordinários: “inquieto, suspenso,
como em equilíbrio no seu movimento, ele reconhece um
espaço inexplorado, ausente de todos os mapas e que Atlas
nem viajante descreveram”24 (p. 24).

23

Deleuze, 1997.

Tradução minha de: “inquiet, suspendu, comme en équilibre dans son
mouvement, il reconnaît un espace inexploré, absent de toutes les cartes et
qu’atlas ni voyageur ne décrivirent”.
24
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POLÍTICA EDITORIAL

A Série Cogitare foi criada com o objetivo de divulgar
a contribuição de pesquisadores que tenham participado de
atividades junto aos cursos de Mestrado e Doutorado em Letras da UFSM, na forma de palestras, conferências e outros
trabalhos de pequena extensão. Também visam à produção
de textos teóricos ou críticos produzidos por professores vinculados às linhas de pesquisa do PPGL - UFSM.
Esses trabalhos devem ser resultado de projetos
vinculados às linhas de pesquisa do Programa de PósGraduação em Letras, permitindo, assim, a divulgação de
alguns resultados produzidos pela investigação nas áreas
de Estudos Lingüísticos e Literários da UFSM.
A publicação de traduções deverá complementar
os textos já pertencentes ao domínio público, relacionados
à pesquisa desenvolvida pelo Programa, e que contribuam
para fomentar novas perspectivas. Devem apresentar prefácio que justifique a importância do texto e sua vinculação
com o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo tradutor.
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